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Na terytorium Rumunii, w Karpatach wschodnich,
wało uderzenie piorunu War s z a w a. (Tel. wł.) W pią.tek,
dnia 2.2 bm., o godz. 13 wystartował
samolot Polskich Linij Lotniczych
"Lot" ty-pu "Lockhead 14" w kierunku
Lwów, Czerniowce i Bukareszt.
Na pokładzie było pięciu pasaże
rów, pilot "'ładyslaw Kotarba, radiooperator Franciszek Zarzycki i mechanik Franciszek Panek.
Samolot "Lóckhead" 14" jest tego samego typu co aparat, na którym przeleciał z Los Angeles do War~zawy mjr
Makowski a os tatnio na tl"m sam\' m
typie Hughes dokonaj swego rekol'dowego przelotu dookoła świata,
Jako pa~ażel'owje lecieli z ,,'arl'za'li • de; Bukare. z u: ppłk i~p(){l ki \\.aka, dotychczasowy zastępca japoń
skiego attache w Warszawie, a od dnia.
26 bm. wyznaczony na attache wojskowego przy poselstwie rumuńskim w
Bukareszcie, dalej Bułgar inż. Radi
Radew, szwagier posła bułgarskiego w

dnia 25 lipca 1938

rozbił się

polski samolot pasażerski - Katastrofę spowodoCała załoga i wszyscy pasażerowie zginęli
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Warszawie, Trojanowa, amerykańskI
To y ta. ostatnia wiadomość z
dziennikarz dr Aleksander Caro, (do- kładu "Lockheada",
konujący podróży samolotowych po
Wieczorem władze policyjne w
cały.m ś\yi~cia; ~ \Varszawy leciał do Czerniowcach otrzymały wiadomość
Aten), pilot P. L. L. "Lot" Olimpiusz od p.osterunku pOlicyjnego we wsi
Nartowski i ' niejaki p. Gozdowski. Stulpica (70 km na południe od CzerPodczas postoju we Lwowie, dokąd . niowie ), iż zgłosił się tam wieśniak,
samolot przrleciał o godz. 14,25, dosie- który widział katastrofę wiełkiego ga_
dU się pp. 'Yaliszewski i kpt. Krys.
molotu. Samolot spadl na ziemię, płoKpt.-pilot Kazimierz Krys udawał nąc. O godz. 1 w nocy wyruszyła na
się ze Lwo\ya na wyspę Rodos na za- pos'lukiwanie szczątków samolotu eks.
wody lotnicze.
pedycja złożona z władz rumuńskich,
Czerniowcach do samolotu pol- przedstawicieli portu lotniczego w Buski ego wsiadło jeszcze czterech pasa- kareszcie i placó",,'ki lotniczej w Czerżerów, a miano".. icie pp.: Bodean, Nis- niowcach. Na miejsce katastrofy wysenbaum, Hernitz i kpt. Jonescu. Na- jechał konsul R. P. z Czerniowiec, Utomiast w Czerniowcach wysiedli pp. zdowski, przedstawiciel Lotu w CzerJachimowiczowie.
niowcach, kpt Daszewski, i zastępca
'V Czerniowcach do samolotu pol- przedstawiciela "Lotu" w Bukareszcie,
ski ego wsiadło jeszcze czterech poasa- p. Zembrzu~ki.
żerów, któr.nh nazwiska nie są znane.
'':' sobotę ~ godz. 10 ~~'s~B:rt?wała
O godz. 17,25 "Lockhood 14" wystartował z Czerniowiec, przy zachmurz 0- speCJalna ko.mIsJa w .sldadzle, I~Z. l\,~a~
nym niebie i lekkim deszczu, do dal- ~e~kl ~~genlUsz z M.m. KO~l1UmkacJl l
szego lotu w kierunku na Bukareszt. mz. FJlI~ z kontrolI cywllnyc~ sta~Na pokładzie było razem 14 osób.
k?w pO~le:rznych, ,~ra7. z J?OIS~ICh 11~ll lot~I~Z) ~h. "Lot J?łk GIle'\\:lcz .~u~
W 13 minut po wystartowaniu z lot. lIan, kleI 0'\\ lllk. wydZIału nawlgaC]l ~
niska w Czerniowcach, otrzymano personelu latającego, DzwonkowskI
meldunek radiowy w Czernioweach i Kazimierz referent nawigacji, Mitz Jew Bukareszcie od radiooperatora Za- rzy szef pilotów, Ratajczak Bronisław
rzyckiego, iż samolot, w złych warun- kontroler radiowy, Bujak Rudolf kieka.ch atmosferycznych, leci na wyso-I rownik ruchu i Michalski Józef starkości 3000 metrów.
szy referent dyrekcji.
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Katastrofa polskiego samolotu naprzypuszczalnie od uderzenia
piorunu.
. Samolot sp~d~ w okolicy wsi St';11pIca w od~egłoscl około 40 km, od mlasteczka Klmpolung. Są. tam gory, Kar.
paty, do wysokości 900 metrów,
Zdaje się nie ulegać żadnej wą.tpli
wości, iż zarówno wszyscy pasażerowie ~ak i cała załog·a zginęła w katastrofie. (w)
War s z a w a (Tel. wł.) Komisja ratunkowa przybyła na miejsce katastrofy polskiego samolotu komunikacyjnego pod Kimpolungiem.
Jak stwierdzono na miejscu, wszyscy. znajdują.cy się w 'samolocie zginęll..
.
WIeśmak, który był świadkiem
wypadku, zeznał, że samolot leciał
wysoko i w pewnej chwili wleciał w
stą.piła.

dużą. czarną chmurę, następnie wyłeciał z niej i wleciał w drugą. chmurę.
\Vieśniak usłyszał w pewnej chwili

straszny huk, jak gdyby od uderzenia
piorunu. Z czarnej chmury wypadł
samolot i koziołkując spadł na ziemię.
Wieśniak twierdzi, że w samolot udel·zył niewątpliwie piorun.

Gdzie się wydarzyła
katastrofa
Polskie linie lotnicze "Lot" komu-

nikują., że k.a tatsrofa samolotu nastą.-

Od 1 ierpnia Eenę za egzemplarz niedzielny "Orędownika"
'obniżamy z 15 gr na

1
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piła na terenie Rumunii o 40 km na
. w-schód od miejscowości Cimpolung.
Na. wiadomość o wypadku wyjech.ał
natychmiast na miejsce przedstawiciel "Lotu" w Czerniowcach. Rozbity samolot został zabezpieczony przez żan
darmerię,
a na miejsce wyp.adku
przybyli przedstawiciele wladz rumuńskich oraz komisja techniczna
"Lotu". Wedle otrzymanych informacyj samolot spadł ze znacznej wysoko·
ści na las i uległ rozbiciu.

Kim sit ofiary
Korespondent PAT-icznej podaje
nazwiska osób, które zginęly w katastrofie.
Są to:
obywatel amerykaJlski lotnik-amator dr Caro, szwagier posła
bułgarskiego w Warszawie
inż. Padi
R.adew, japoński attachć wojskowy w
Rumunii płk. sztabu gcnel'.alnego \!Vaba, czterej obywatele rumullscy: dr Bodes., dr Nussenbaum, inż. Tornir i kpt.
Jonescu, oby,,",ateł amerykański Guys,
pasażer
7.e Lwowa p. \Valiszewski,
woźny z poselstwa z Aten p. Gozdowski, pilot PLL "Lot" Nartowski oraz
trzej członkowie r-ałogi: pilot I\:otarba
'\V!'aclrs1aw, radiooperator Zarzycki Zygmunt i mechanik pokładowy Panek
Franciszek.

Wspomnienie o dzielnej
załodze "Lockhada 14"

Japonia dąży do pok'ojowego załatwienia zatargu, domagając się jednał( stanowczo wycofania wojsk sowieckich - Nowe wiadomości o koncentracji i ruchach wojsk sowieckich
T o k i o (ATE) Japońskie Minister-,
stwo Spraw Zagranicznych wydało w
pi.1!:tek następujące oświadczenie w kweStH okupacJl wzgórza Czang-Ku-Feng
przez wojska sowieckie, oświadczenie
brzmi:
"Niespodziewane zajęcie przez Rosję
Sowiecką ważnego stralegicznego punkLu jest jaskrawym pogwalceniem status quo i może być jedynie uważane zu
rozmyślne wyzwanie
Japonii, mogące
poważnie wpłynąć na stosunki japoń-I
sko-sowieckie, które - niestety - ostatnio cechowala nierówność.

I

"Rząd

sowiecki

odrzucił

protest jaCzang-Ku-Feng
znajcluje.-się. na. te,rytorium so;vieckim.
Władze Japonslue l mandżursl<le zachowują cierpliwość i powściągliwość.
"Biorąc jednak pod uwagę istniejące okoliczności, rząd japoński oświad
cza, że zastr7.ega sobie prawo i gotów
jest każdej chwili do podjęcia energicznych i koniecznych kroków. W chwili
obecnej Japonia domaga się, by Sowiety
wycofaJy swe wojska i przywróciły warunki, jakie istniały przed l i lipca.
Rząd cesarski
wzywa rząd sowiecki,
poński

twierdząc,

że

aby wziął

głęboką

pod

rozwagę tę

sprawę".

Pomimo tego oświadczenia w kolach
dyplomatycznych twierdzą, że stanowisko rządu japońskiego stalo się w ciągu
ostat.nich 24 godzin bardziej pojednaw-,
cze i że Japonia dąży do pokojowego
zaJatwienia zatargu. Zdaniem tych kół
nalezy się spodziewać nowego wystąpie
nia ambasadora japońskiego w Moskwie.
Prasa japońska zamieszcza wiadomości o koncentracji wojsk sowieckicH
na południu od Władywostoku i twier- ·
dzi, że z portu wladywostockiego wypłynęły wszystkie
stacjonowane tam
okręty wojenne w niewiadomym kierunku. Sześć sowieckich torpedowców
miało przybyć do zatoki Possiet na granicy sowiecko-koreańskiej.
M o s kwa. (PAT) Agencja Tass
DotycllC~a8oł.ce wyniki rokowali pr#edslawicieli ludności donosi z Chabarowska, że w czwartek
dwie mandżurskie łodzie motorowe;
polskiej # r#ądenl praski'łn
płynące po rzece Ussuri w pobliżu wsi
P r a g a (Tel. wl.) Półoficjalna R- głe klasy polskie w Cieszynie.
Widnoje wysadziły na sowieckiej wygencja czeskosłowacka ogłosiła inforRzą.d uwzględnił żą,dania w spraspie Faingow 6 żołnierzy mandżur
macje co do wyników rozmów z mniej- wie obsadzenia probostw kandYdata-\ skich, którzy natychmiast rozJXlczęli
szościę, polską..
mi polskimi, języka polskiego na pocz- ostrzeliwanie przepływającej koło wyMówi się o przyznaniU Polakom pię- tach i w kolejnictwie oraz przeniesie- spy sowieckiej łodzi motorowej. Zaeiu szkół średnich oraz sześciu po- nia kolejarzy polskich z innych okr ę -, trzymano wszystkich 6 żołnierzy man_
wszechnych. Co do reszty szl,ól toczą gów do CieszYIlskiego.
dżurskich, spośród który.ch 2 zostało
się nadal
rokowania. Obok gimnaCo do pozostałych postulatów roz- rannych ..
zjum w Orłowej powstaną równole- mowy będą, jeszcze nadal prowadzone.
,-

Rząd Czechosłowacji uwzględni
żądania polskie

Władysław !{ o t a r b a, pilot samolotu,
który uległ katastrofie pod Czerniowcami, jeden z na.ilepszych polski.ch pilotów
komunikacyjnych, miał ostatnio, po przylocie do \Varszawy z Palestyny, lO-dniowy wypoczynek. Wczorajszy lot był pierwszy po lO-dniowt'j przerwie.
Pilot Kotarba był bardzo popularnym
zarówno wśród całego personelu technicznego Linij Lotniczych LOT, jak również
cieszył się wielldm uznaniem pasażerów.
Pochodził z rodziny góralskiej.
W tyciu
codziennym był człowiekiem bardzo spokojnym, zrównoważonym, !l jedyną jego
pasją było właśnie lotnictwo, i na. ten temat łatwo było go wciągnąć w rozmowę
i wówczas w całej pełni uzewnętrzniała
się jego wielka wiedza i doświadczenie pilota samolotu komunikacyjnego.
Nasz wysłanni1{ do Palestyny, red. 1eszka zetknA,ł się dwukrotnie z 'Vładysła
hiszpańskich
się
wcm Kotarbą, mianowicie w czasie lotu
z Sofii do Aten oraz w drodze powrotnej
postępy
z Bukaresztu do Warszawy.
Lot z Kotarbą - jego zdaniem - był
P a ryż. (ATE) Dzienniki francu- ra dzieliła je w dniu 13 lipca od
prawdziwą przyjemnością., jako pilot bo- skie donoszą"
że ofen:::ywa narodo- guntu.
wiem starał się maszynę prowadzić zaw- wyeh wojsk hiszpallsldch na sIWsie
Na froncie Estramatury wojska nasze tak, by pasażerowie odbywali podróż
..);.
d
ł
jak najwygodniej. Na lotnislHlch linii le- Teruel-Sagunt rozwija się \ s.,.y bkim 1'0 owe zaję y po zaciętych włtJkach
wantyńskiej, gdzie na ogól są bardzo sla- tempie.
'Vojska narodowe doszły w miejscowości Ol'elana i Naval Villar
be wiatry przyziemne, pilot Kotarba mial piątek rano do miejscowości Viver, po- de Pela, przy czym zdobyły znaczne
zwyczaj startowania pelną silą z hamul- łożonej w odległości. 14 km od węzło- i.lości sprzętu wojennego. \Vojska reców, tzn. wpierw rozruszaj motory do naj- wego punktu Segorbe oraz o 35 km od publikańskie stracily ponad 250 zabiwiększej szybkości, popuszczał hamulce i Saguntu.
tych żołnierzy.
samolot w mgnieniu oka wzbijał się w poKolumny legionistów dvwizJ'i LittoLotnictwo narodowe bombardowawietrze. Również doskonale miał opanoJ
wane lądowanie. a w ogóle gdy samolot. ria znajdują. się w połowie drogi, któ- ło ponownie porty w Walencji i w Aliprowadtił K~arb~ mówiono powgechnie'i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
te pasażerowie będą mogli w kabinie spo"k"
"ta '
d "k"
P I
kojnie czytać, a nawet spać.
Przerwa, jaka, miał Kotarba w War- Od I sierpnia "Orędownl
naj nszym zlenni lem w o sce
szawie po przylocie z Bukaresztu, spowo•
•
dowana byla koniecznością odnowienia
paszportu i licencji pilota. Kotarba był
U
U
z tego bardzo zadowolony i mówił, te po
wielkich upałach w Grecji i Palestynie
będzie mógł w Polsce nareszcie odetchnąć
ŚW~!~~o~~~!i~~ t~\~i:~~eJ:\, który ze
"
~

Woi~~a leo. frao[ [Oral ~liiei ~aluotu

Ofensywa wojsk
rozwija
lotnictwa - Znaczne

w szybkim tempie -

na froncie Estramadury

sa-I wojennych
cante, jak
w Castel de Fells

k tne
Wprow=-dzamy w:\zne lorzys
' Orodownl·k"
·
dla (
zyteIni·kOW
a zmiany
dodatk"1 _

względu na swój zarost nosił wśród kole-

ki - dla

Ożywiona działalność

prenumera-

również fabrYKę maleriał6w

koło BarDwie eskadry samolotów powstańczych, które przyleciały z Majorkl,"'zbombardowaly miejscowości Gandia i Cullera w pobliżu Denia. Wobee
chmurnej pogody artyleria przeciwlotnicza nie mogla skutecznie ostrzeliwać
s.amolotów, które po bombardowaniu
odleciały do swych baz.
S ,a 1 a m a n k a. (PAT) Komunikat
oficjalnykwa~rygen.Franco: Naodcinku północnym frontu Estramadury
posunęliśmy się znacznie naprzód, us-talaję,c front na rzece Guadiana, kt6t'a została przekroczona na południe
od Orellana la Vieja. \Vzięliśmy prz~
ł
50' . ó
N
d' k
ł d .
sz o
jenc w.
a o cm u po u lllOwym wypad oddziału kawaleryjskie~ZO ~i~~~~~Ył się wzięciem do niewoli

celony.

Bezpłatne
kS"ląz'
stałych
Na froncie katalońskim wszystkie
gów przewisko "rudy", nale~ał do najtak"
"
l
t ł
dzielniejszych radiooperatorów naszych
a
1 llleprzy]aCle a
zos a y odparte,
linij komunikacy,inych. Zawsze wesoły,
przy czym dwa bataliony nieprzyjacieluśmiechnięty, i gotów do usług, cieszył
skie zostały zniesione. Na prawym
się należnym uznaniem u przelożonych.
Rozwój naszego wydawnictwa, 0Kupujący "OrQdownik" w egzem- skrzydle frontu kastell011skiego posu:Wracając do Polski, przeżył w Bukaresz· partego o coraz liczniejsze rzesze wier- plarzach pojedynczych,
chOĆby co- nęl iśmy się o 2 km w głąb przekraczacie trzęsienie ziemi, o którym niedawno
jąc granicę prowincji vValencji. Niepisały gazety. Był w t.ym momencie w nych Czytelników, pozwala nam wpro- dzienni~, premij otrzymywać nie będą, przyjaciel pozostawił przeszło 400 zahotelu, kiedy posłyszał dziwne szmery w wadzić w najbliższym czasie szereg co już dziś podkreślamy, aby unikną,ć b't l . 200 . . ó
W
murach. stuk szafy. zauważył poruszai1\....
.,
l yc 1 1
Jenc w.
rejonie Gabiel
ce się obrazy na ścianach. Wypadł więc nOWOŚCI l zmIan, ktore Czytellllcy naSI nieporozumień i reklamacyj.
zajęliśmy wieś Pavias.
w spodniach i kosz~li na .ulicę prze? h~-I przyjmą, niewątpliwie z dużym zadoDo bezpłatnych premij ma prawo
tel, z humorem OŚWIadczaJąc, te woh ZgI.
t lk t ł
ł
nąć śmiercią lotnilm, nit w czasie trzęsie- wolelllem.
Y O s a y prenumerator, p acący prenia ziemi.
Z dniem 1 sierpnia obniżamy cenę numeratę miesięcznie z góry.
Cich~m, wzorowym pracowniki~m był za eO'zemplarz niedzielny "OrQdowniLepiej i korz"stnieJ' więc "OrędowJerozolima. (PAT.) W ciągu
mcchamk P a n e k, który w czaSIe l o t u "
.. .
J
spclniał także funl,cję stewarda. Zawsze ka" z 15 na 10 groszy, me zmmeJszanik" prenumerować za 2.50 zł miesięcz- piątku dokonano kilku zamachów,
przy czym dwóch osadników żydow
starał się pasażerom uprzyjemnić pod róź.
jąc bynajmniej objętości numerów nie- nie, niż kupować za 10 groszy (tj. mieMiał najświeźsze gazety, ilustracje, często-.
'
, ' ...
skich zostało zabitych, a 5 rannych.
wał owocami, a jeżeli jakiś pasażer ZR- dZIelnych am ohfltoSCl l hogactwa ma- siQcznie 3 zł) codziennie.
\V ciąku ostatnich dwóch dni zabitych
choro~va:ł, opiekował się nim jak naj czulteriałów redakcyjnych, które one prz.yPrenumerują.c
"Orędownik"
od zostalo 13 Żydów.
szaSamoloty
nłanka.
k osz t owa ć WlęC
.
~
1 sierpnia Czytelnik zyskuje:
"Lockhead 14" od niedawna noszą,. " rę d owm'1"
pełnią służbę na linii lewantyńskiej, w lip- będzie w kolportazu codziennie, bez
eu zaś latano tylko na tych typach, "Dou- różnicy, 10 groszy.
1) 50 groszy miesięcznie lIna czy\'lT pl'elllImel'acie miesiQc1.n n·,I· "Orę- sto";
glasy" bowiem przenieRiono na linię pólnocną.
"Lockhead 14" nie jest może tal<
,v
..,
Łotwie
wygodnym samolotem, jał, .,Douglas". na· downik" kosztować będzie od 1 sierp2) otrzymuje gazetę regularnie i
tomiast posiada wiell,ie zalety. jako ma- nia J'Uż z odnoszeniem gazety do domu punktualnie do domu;
R y g a. (ATE) Do łotewskiego Miniszyna zupełnie nowej konstrukcji, ekonot
t
2.50 zł.
3) otrzymuje raz po raz bezpłatny .;; ers wa Spraw Społecznych wpłynęło
miezna i nieslychanie szybl_a.
'
dodatek - premię.
pOdanie 6 towarzystw polskich, które
St a l l· prenumera t 01'7.)', któ rzy nalezpołączyły się w jedną organizację pod
ność za prenumeratę wpłacać będą za
Dlate"'o też apelujemy do wszyst-I nazwą "Zjednoezenie Polaków na Łocały miesiąc z góry, otrzymają co p e - .
"
. .
.
twie", z prośbą o zatwierdzenie stawien czas bezpłatną premię, a miano- luch tych Czytelmkow naszych, ktorzy tutu nowej organizacji. \V skład nowicie książki powieściowe, wartościo- "Orędownik" kupuję. dotychczas w wej organizacji wchodzą: Polskie To.
warzystwo "Oświata" w Rydze, TowaKolo Brandysowa nad Laba przewróci! sil)
l'zystwo "Harfa" w Dyneburgu, Zwiąna zakręcie samochód wojskowy; jeden żolnicl'z we, oprawne kalendarze książkowe itp. egzemplarzach pOJedynczych, aby go
zginął. ",ieściu jest rannych. Kolo Pragi inny saPierwszą taką premię otrzyma przed z dniem 1 sierpnia - we własnym in- zek Młocl7.ieży Polskiej w Łotwie. Lumochód wojskowy z,lerzrl sill z ciE:żarówk:l.
'''SZYBCY pasażerowie samochodu
wojskowego: 15 września każdy Czytelnik, który teresie _ zaprenumerowali. Prenume- cyńskie Towarzystwo Polskie, Towakapitan, porucznik i żoJnierz zostali ciężko ranili.
prenumerować będzie "Orędownik" w
" .
l'zystwo Gimnastyczne "SokóJ" w DyZ Damaszku donosza: \Vielkie skJa,-ly towllro- sierpniu i wrześniu. Premią tą będzie ratę przYJmuJą WszędZIe nasze agen- neburgu i Towarzystwo Polskie "War'Vo'e, należące do żydowskiej instytUCJi .. Oro~di
książka, zawierająca niezwykle ' intc- tury oraz poszczególni roznosiciele ta" w Rydze. Prezesem nowej organiRank" w TIejrucie. spJonęly !Ol nicwindornej przyzacji ma być ;::nan? działacz polski p.
cwny. Ol"iPli l'zPrz,.l ~iG z nicz",,.kl:\ ~7)'hkości:l
resuią.cfł, powieść.
wzgl. kolporterzy.
Jarosław \Yilpiszewski.
i wyrządzi! przeszlo 10 milionów franków slrat
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Z NASZEGO STANOWISKA

PaderellJski lIJ sprallJie źydollJskiej

oświadczenie pod przysięgą antyżydowskie" - "Nigdy nie popierałem

"Nigdy nie dawałem pieniędzy na pismo
bojkotu handlu żydowskiego" - Smutny
rewers pOlityczny Paderewskiego w sprawie żydowskiej z przeszłości i na przyszłość
Sensacyjne

Żydowski "Nasz Przegląd" zamieszcza dwie korespondencje z Londynu,
którryh autor częściowo streszcza, a
przeważnie w dużych wyjątkach podaje w polskim przekładzie odnośny
rozdział "Pamiętników" Paderewskiego, które się podobno obecnie ukazują
w Londynie. Rozdział, o którym referuje korespondent "Naszego Przeglądu", dotrczy po","ołania przez Narodową. Demokrację" do życia w 'Narszawie w roku 191t pisma propagują
cego bojkot Żydów pod nazwą "Gazeta
Poranna" (tzw. "Dwugroszówka").
Korespondent "Na.3zego Przeg1ł
(lu" streszczając dalej "Pamiętniki"
Paderewskiego referuje o jego oburzeniu z powodu tego, że go gość z Polski
rzelwmo wówczas "zmusił do milczenia" o tej sprawie, bo w przeciwnym
razie - "może dojść do rozruchów i
nieporządków
wszędzie",
do walki
między
zwolennikami antysemickiej
polityki "Gazety Porannej" a. zwolennikami stanowiska Paderewskiego (?).
Dalej przedstawia Paderewskikrzywdę, jakiej z powodu postępowa
nia Narodowej Demokracji doznał
i jaką odczuł bardzo dotkliwie, kiedy
rozpoczął w roku 1913 tournee koncertowe w Stanach Zj~dnoczonych. Cytujemy znowu za "Naszym Przeglą,
dem";

"Straszna rzecz" - gazeta
propagująca bojkot Żydów
"Gdy tylko przyjechałem do Ameryki - pisze Paderewski - pisma czyniły mi zarzuty, że popełniłem straszną. rzecz, zakładając gazetę, która propagowała bojkot Ż.\-dów i podjudzała
Po:aków przeCiw Żydom". Jednocześ
nie Paderewski napotykał na trudności przy organizowaniu koncertów i
sprzedaż~T biletów. Postawa publiczności amerykańskiej
wobec Mistrza
przybierała nieraz groźne objawy, WGhec czego ,..'ladze były zmUS7.one przydzielić kilku tajnych policjantów do
strzeżenia Paderewskiego. Przez cały
czas występów w Stanach w t.ym roku
Paderewski podróżował w asyście kilku detektywów amerykańskich.

Bomby. •• przyl(rości •••
straty materialne
"Kiedy przyjechałem do Chicago w
detektywów - pisze Paderewski znaleziono bombę w mojej
szatni za. sceną. W St. Louis znaleziono bombę pod pociągiem,- a w innym miejscu pod samochodem. 'Wszę
dzie te same przykrości i prześlado
""anie. 1:ycie moje było często w nieasyście

bezpieczeństwie.

Otrzymywał

teź

Paderew!I!kl pode7..as bytności w Stanach wiele listów
od przyjaciół, doradzających mu, aby
"zwołał meeting" i publicznie się oczyścił z zarzutów. Listów takich pisze
Paderewski - było bardzo wiele.
Poza szkodą. moraln4-_ poniÓSł też
Paderewski.., wiele strat materialn)'ch. Wielu Amerykanów zbojkotowało jego koncerty, co wyrządziło mu
- jak sam pisze - wielkie szkody materialne.
wyjś6 JE ~Ji'
t tl'udności przyszedł Paderewskiemu z po.mocą. jego przyjaciel, sam pre;;ydent
,W ilson. Chcę.c wybawić 'P aderewskiego z wysoce krzywdz~cej go sytuacji,
prezydent 'Vilsoo posta..nowił skłonić
Mistrza do oficja.lne.go wynecunia
się wszelkiej łączności z roł>ot~ ~dee
kI;!. w P()!sce. Tym samym pragnłl
Wilson uwolnić swego przyjaciela od
dal zych opresji.

'. lali

ta

Po wielu

miesią.cach udr~kt

się lCałegorycznie
współpracy z endekami

Wyrzec

Paderewski skorzystał dość skwapliwie z tej okazji. Dnia 5 lutego 19H
roku podpisał oficjalny dokument.,
wyrzekając się współpracy z endekam i i zaprzeczając kategorycznie wszelkim \\ iadomościom, jakoby dawał
pieniQd7.o endekom na założenie pisma
ant,\'semickiego. lub że popierał bojkot pn:eciwko Żydom.
P!:zysięgę

taką.

złoźył Pade-re~ki

,,1:e nigdy nie rO'Lpoczynałem, ani teł.
nie popiera lem bOjkotu handlu tydowskiego w Polsce, nie biorąc zgoła żadnegu
udzialu w życiu polityc:r.nym w Polsce.
(Podpisany) I. J, P a d e r e w s k L"

urzędnikiem
rządu, przysłanym

przed

i przedstawicielem
do niego specjalnie
przez Wilsona z 'Vaszyngtonu.
,,'arto przytoczyć w całości tekst
tego tak sensac~'jnego dokumentu, w
którym Paderewski pod przrsięgą. wy_
rzeka się endeków. Będzie to może rewelacja dla niejerlnt'go w Polsce, a
szczególnie dla t~-ch, którzy i dziś
pragną. zamieścić Paderewskiego na
swym antyżydowskim sztandarze.

Tak podaje odnośne ustępy "PaPaderewskiego w polskim
;i,ydowski "Nasz Przegląd"
korespondencji z Londynu.

miętników"
p!'zekładzie
\V

Trudno, by to

był falsyfil(ał

Należy oczywiście zapoznać się z 0ryginałem "Pamiętników", ale z drugiej strony trudno przypuszczać, by
"Nasz Przeględ" ryzykował sfałszo
wanie całych stron cytat z "Pamiętni

Sensacyjna przysięga: nigdy
niczego przeciw ~ydom
Podany w całości w pamiętnikach
Paderewskiego dokument w języku
angielskim brzmi jak następuje:

ków" Paderewskiego, by przede wszystkim w nieścisłym brzmieniu podał 0świadczenie w sprawie żydowskiej, zło
żone przez Paderewskiego w lutym 1914
przed urzędnikiem i przedstawicielem
rzą.du St.anów Zjednoczonych pod przysięgą..
Dlatego wolno chyba i należy
z cytat tych już teraz wysnuć pewne
wnioski.

Warsz.awie na akc'ję wyborczą (przy,
wyboraCh do Dumy), a które zużyto
na założenie "Dwugroszówki"
("Gazety Porannej") celem uprawiania
polityki antysemickiej, szczególnie w
postaci organizowania bojkotu kupców
żydowskich itp. Rzecz istotnie nie na
r<;k<;, skoro z "PamiQtników" jego wynika, że byl on i jest przeciwnikiem walki z Żydami.
Powtarzamy: JJ y ł
j e s t, bo
WTlrawdzie fakty, o których mowa, odno,:zą. "ię do lat 1912 i następnych, ale
,.PamiQtniki'· swe pisał Paderewski
niedawno; znaczy to, że poglądy, którrm daje wyraz w sprawie żydow
skiej, nie tylko były ówczesnymi, ale
są rówuież obecnymi jego na te zagadnienia poglądami.

Bojl(ot -

"to jest stll"aszne"

A streszc~ają. się one w opinii Paderewskiego, że "nie widzi on żadnej
potrzeby", by istniała gazeta antyży
dowska, że "nie zg,adza się" na "walkę
z jakąkolwiek częścią. ludności, żyją.cej
wewnętrz
naszych granic narodowych" (czytaj: z Żydami), że bojkotkupców żydowskich, "to jest straszne",
"to jest głupota", że "trudno (mu) w to
uwierzyć".

Gdy tego rodzaju były '(i są) poglą
dy Paderewskiego na sprawę żydow
Igna cy Jan Paderewski stwierską, zrozumiemy, że dnia 5 lutego roku
dzam pCJd przysięgą, co następuje:
1D14 złożył on oświadczenie pod przysię
"Mieszkam stale w Morges, w Szwajcarii. a t~'m czasem w Hot Springs w Esgą, nie tylko stwierdzające, zgodnie z
Paso de Robles w Kalifornii. W 'Ciągu
rzeczywistością, że "nigdy nie dawał
ostatnich paru lat bylem przedmiotem
pieniędzy na żadne pismo antyżydow
niesprawiedliwych oskarżeń, które przyskie", ale sumitujące się ponadto, że
niosly wielu moim przyjaciołom zmartwie"nigdy nie rozpoczynał, ani też nie ponia, wywołujqc oburzenie. Aby uczynić
pierał bojkotu h.andlu żydowskiego w
zadość moim dobrym przyjaciołom, przyBył i jest przeciwnil(iem
sięgam i stwierdzam:
Polsce nie biorąc zgoła żadnego udziawalki
z
~ydalUi
,.że nigdy nie dawałem pieniędzy na
łu w życiu politycznym w Polsce",
hdne pismo ~ntyżydo\~skie;.
.
Nie jesteśmy z natury rzeczy powo"że o za!ozenlU, tak?ego_ THsma, o co Je- lani do udzielani,a wyjaśnień w spraZachowanie się w sprawie
stem o~kal·zonv. nic wlcdzlałrm wcale, do.
.
,'.,..
ó
żydowskiej tak nerwowe, że
wiedzialcm s{ę o jego istnieniu po raz ł WIe "trSIą.ca ~untow szterlmgow , kt pierwszy dopicro jakie dwa miesiące po re P~derewskl w roku 1912 posłał z z.aaż zastanawiaj ące
jego ukazaniu się;
granIcy narodowym demokratom w
Było to nie tylko umycie rąk wobec
Żydów w danej chwili, był to rzecz
jasna - zarazem rewers polityczny w
Śll'IlQ'1'O N ..łRODOTl'E HET~Gll
sprawie żydowsl{icJ na przyszłość.
Ci, którzy w czasie wojny świato
wej działali pol itycznie w l,rajach koalicji, " 'yczuwali dobrze, że Paderewski w k\ycstii żydowsldej był jakby
cZ~'mś
skrr,powany. Zdawano sobie
ocr.y\yjście sprawę z politycznego na-:
ci"ku mi~tlzrn:lrodowego żydostwa na
rządy 5przym ierzone
i przeto z konieczności licr.enia się z tym niebezpiecze11~twem; ale zacbow,anie się Padare\ysl, it'go w sprawie żydowskiej było
tak nerwowe, jego nacisk na Komitet
Narodowy Pobki w Pal") ŻU tak bezwzględuy, że niepokoiło to polityków
polskich. Ogłoszone obecnie przez Paderewskiego w "Pamiętnikach" wła
sile oświadczenie pod przysi<;gą. z okresu jeszcze przedwJjennego jest wymownym do tego tematu przyczyn.kiem.
"Ja

Belgia

bardzo uroczyście swe świl:lo narodowe. Na zdjęciu król Leopold w specjalnej loży na placu królewskim w Brukseli

Przyl(re i smutne reflel(sje

obchodziła

Żydzi głównymi dostawcami broni

dla "czerwonej" Hiszpanii

lnterestlj({ca statystyka -

O na~U)islco amsterdamskiego
agenta JJ1 0lffu

Korespondent "Małego Dziennika"
donosi w depeszy z Paryża, co nastę
puje:

..w Barcelonie głównym dostawcą
broni jest Żyd pochodzący z Polski
Włodzimierz Aron Biszycki. Wspólnikami jego s~ również Żrdzi: Lurie i
Fuchs. W rękach Biszyckiego leży
prawie całkowity handel nielegalny
bronią w Europie.
\V!'zQclzie ma on
swych agentów i przedstawicieli. I tak
we Francji agentami Biszyckiego są
Żydzi': Fralkin, Rozenfeld i Szapiro (z
Polski); w Austrii był do niedawna
Żyd :Mandl, w
Amsterdamie - Żyd
\Volff, w Rotterdamie Żydzi: Cohen,
Gruenefeld i Kirsz-Simen, w Danii Ż~'d
Mojżesz Izrael Diament, w Pradze Żydzi: Kinler, I\:han, Abter i IIithner."
Komentując powyższą depeszę ,,\Vars:r.awski Dzien'1ik Narodowy" stwierdz,a, iż głównymi i wyłącznymi handlarzam i, dostarczającymi bl'oń dla
"czerwonej" Hiszp.anii są Żydzi i dalej
pisze:
",",",śród
nazwisk
przytoczonych
przez "Mały Dziennik" szczególnie interesuje nas nazwisko amsterclamSkie_j
lrO agenta p. \Volfra. Ciekawi jesteśm,v, CZ~T ten ostatni jest tym samym ·
\Yolffem, który w Polsce jest jednym z
głównych
W'ł&śeieieU f. :Towarzystwo

"1

Handlowe GOKKES 0Varszawa,
arecl,a 11), a który przed kilku miesią
cami wykupił nadmorską miejscowość
Juratę od "słynnego" pobratymca Mojsze Lewina."
"Żyd \Yolff, prowadzący swe "interesy" w Polsce, przebywa stale w Holandii, pilnując tam swych głównych
"intere:::ów", do Polski przy jeidż,a b.
rzadko, a "interesy" jE'go w Polsce prow.adzą. pp"
inż. Stefan KaŁelbach
i
Franci!:'zek ks. Radziwiłł."

Fala kandydatów
na dobrą posadkę
Jak

pisaliśmy,

na stanowisko dyrekto-

ra Polskiego Radia sypnęła się istna fala

kandydatów. '''jelką ruchliwość w staraniach o tę posatl~ wykazują tzw. "napl"Uwiaczc".
Z tej gl'Upy kandyclatami Sil, w pierwszym rzędzie b. wiceminister sl,arbu Ta.deusz Leclmicki oraz naczclny dyrektor
P AT, p. Konrad Libicki.
"Naprawiacze" chcieliby zawładnąć
największym w Polsce środkiem
propap-andy. Przeszkadzają im w tym. jednak
inne grupy "sanacyjne", które przypuszczają prawdziwy atak do Hadia, a wlaściwie dyrektorskiej posl\.dy, IlO<:Z;l.r się z
}!Odobnrnu. ja\:
cełaari.
-

I

.m.

Dokument to, który budzi smutne
refleksje ...
Dlaczego Paderewski ogłosił go 0becnie w swych "Pamiętnikach", podobnie, jak charakterystyczne potępie
nie polityki antyżydowskiej i bojkotu
kupców ż~r dowski ch w rozmowie z "wysoko postawionym politykiem" z Warszawy w r. 1912? Czy ze względu na opiniQ o Paderewskim własnego społeczeń
stwa - nie mówiąc już o interesie politycznym tych, którzy jego nazwiskiem operują dziś jal<o sztandarem
(Slronnictwo Pracy czyli "front Morges") -, czy nie byłoby się stało lepiej,
gdyby owo oświadczenie Paderewskiego w sprawie żydowskiej pod przysię
gą było pozostało ukryte głęboko w
aktach jego osobistych?

Poza nurtem

życia

narodu

Jeżeli słało się inaczej, dowodzi
jak Padere"..-ski utonął w odległych

to,
od
kraju stosunkach zagranicznych i w
ment.alności tamtejszych kół liberalnych, jak całkiem nie rozumie tego,
co się w Polsce dzieje dla wyzwolenia
jej z jarzma żydowskiego, a nad czym
on szaty rozdziera, j.ako nad rzeczą
" (raszną.", nad "glupsŁwenl", w które
"uwierzyć trudno".
Jeżeli
~

oświadczenie Paderew~I\iego

lutego roku j 914 samo w sobie już
Jest dokumentem, który budzi smutne
refleksje, cóż sądzić o tym, że w roku
P~i'lsk.im 1?38 dokument ten dzięki "Pamlętmkom
Paderewsk iego dochodzi,
choć drogą pośrednią, do wiadomości
społeczeństwa polskiego, którego część
znaczna głoduje dlatego właśnie, że iej
chleb odhiera żydostwo, wpły\yające
zarazem demoraI izu,iąco na nasze żYcie
zbiorowe we wszystl,ich jego dzie'dzi~chr.

,

,

..

-

SErOM l
A

-

bRĘDOW~H{,
SdL&IDI

ponieclziafeK, 'dnia 25 Tlpca

~938

Numer r68

--

łAJ

A

ki

o
I!ISH
RAOYKAL~it~~

•

nicznym U. Ten sam stosunek utrzymał się w r. 1936. Natomiast zwiększył
się udział kapitałowy zagranicy podwyższając się z 22 do 24 pct.
Znakomity wzrost wykazał udział
zagranicy w spółkach akcyjnych, poddanych wpływom zagranicy, gdyż podniósł się z '8 pet do 52 pet.
Tak było w r. 1936. Oł)ecnie ten proPUDEŁKO S SZTUK - 1 ZL
Z. rpku na rok U:~'ł·asta ud~ial l~apitalu ~agranic~nego t~ sp'ó lcent jeszcze bardziej wzrósł. Będziemy
lĄDAĆ w APTEKACH I SKŁADACH APT.
kach akcyjnych
się dalej ,pocieszać wzrostem "zaufaŁ ó d ź, 19. 7. - Dla obcego między większą ilość przedsiębiorstw, uzależ
nia" międzynarodowego kapitału, bę
~arodQwego kapitału .iesteśmy koloniając je od siebie.
dziemy się cieszyć, że wpływa to do- będzie linia kolejowa, jest obliczona na
nią., którą się na wszelki sposób eksOto oficjalne tuby prasowe miejsco- datnio na nasze życie gospodarcze. czas dłuższy.
Port handlowy na Wiśle przyczyni się
ploatuje, z której wywozi się }<:apitały. wego przemysłu trą.bią z radością., że Ale że stajemy się w coraz większej
do ożywienia i usprawnienia
Dla wielu koncernów zagranicznych kapitał zagraniczny coraz więcej się mierze k o lon i ą. dla zagranicy, że niewątpliwie
ruchu handlowego i komunikacyjnego
bfliśmy terenem uprawniania bandyinteresuje włóĘiennictwem. W r. 1925 się uzależniamy i stajemy terenem spe- Włocławka.
ty'zmu kapitalistycznego, uprawiane- były w Polsce 133 spółki akcyjne włó kulacji i rabunku, to się świadomie
go w biały dziel'l. pod okiem władz kiennicze, z czego z kapitałem zagra- i celomo przemilcza. (m)
przez długie lata. W zachłannych kieszeniach mi ęclzynarodowych hochsztachałupniczych
plerów ginęły setki milionów zł, a roWe Lwowie Odbyło się otwarcie pierw~
botnik polski- stawał się białym muszej na tym terenie placówki, poświęco
nej zbytowi wyrobów przemysłu chałup
rzynem., z którego potu rosły fortuny
niczego z wojew, lwowskiego i tarnopol-,
mięp.zynarodowych oszustów.
powinny ujawniać swoje prawdziwe oblicz~
skiego. Placówka ta jest własnością, na-'
., ,Ostatnio, prasa przypomniała aferę
kladni rótnych przemysłów chałupni
amerykańskiego banku tzw. "Amoxo",
Ostatnio wprowadzone rozporządze taty" lub często określają.ce się jako czych, której udziałowcami są małorolni,
l{tÓry zdołał przez szereg lat wywieźć nie w sprawie ujawniania nazwisk na "polskie" - to firmy żydowskie, które wytwarzający wyroby drzewne, tkaniny
z ,Polski setki milionów złotych i w !;zyldach spowodował.o to, że obok ano- sprytnie ukrywają swoje właściwe ob- ludowe, ceramikę, i alabastry.
Fundusz Pracy udzielił dla wspomniap.e.w;o.Yllł momencie zwinę.! swój warmmowej firmy - gdzieś w ukryciu licze, by wprowadzić polskich odbiornej placówki poparcia materialnego, podszawski' oddział, znikli dyrektorzy, widnieje nazwisko przedsiębiorcy Ży ców w błą.d.
kreślając
tym samym ważność tego r()Żydowslcie hurtownie urządzają. się
per~onel, .uq;ądzenia biurowe, zostały
da. Wspomniane rozporządzenie naledzaju
punktu
zbytu dla lud'owych wyrotylko luksuso'''Ie apartamenta z gołymi żałoby również uzupełnić tego rodzaju VI ten' sposób, że angażują. przedstawi- bów chałupniczych,
który w bardzo ubościal).ami. .
.
przepisem, by Żydzi ujawniali swoje cieli swych firm Polaków, którzy gich powiatach wynosi rocznie ponad 100
" Głośna była sprawa 1:yrardowa, nazwiska także na blankietach firmo- klienteli chrześcijańskiej wmawiają., że tys. zł i stanowi du~ą pomoc dla miejktóry był eksploatowany przez zgraję wych, spisach abonentów telefonicz': reprezentowana przez nich firma jest scowej ludności.
francuskjch Żydów. Dziesiątki milio- nych, spisach kont P. K. O. itp.
czysto polska. Dla klienteli żydowskiej
skończą się
nó\v złotych wywędrowało za granicę
Wiadomo przecież, że hurtownie w jest specjalista, naturalnie Żyd. A więc Może
państwa, a przed zakładami żyrardow
przewB;żającej części
opanowane są. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
skimi stanęło wjdmo upadku.
Kupiectwo polskie winno bacznie fałszerstwa książeczek
przez Zydów. Kupujący detalista sproPocztowa Kasa Oszczędności zaprowa.. Dziesiątki można by mnożyć przy- wadza towar za pośrednictwem poczty uważać, by hasło "swój do swego" było
nowe datowniki formatu okrągłego
'kł;:tdów, rejestrować tylko, co, gdzie,
lub kolei. Z dostawcą hurtownikiem istotnie przestrzegane. Wiadomo prze- odziła
średnicy 24 mm, które odciskane b~dą
kiedy, kto i ile wycią,gnął z naszej nieomal nigdy nie styka się osobiście, cież, że żydowska firma nigdy nie na- w ksią~eczkach oszczędnościowych przy
ubbgiej kieszeni. A i z gruntu łódz znana mu jest tylko nazwa firmy i zwie się ,,1:ydotowar", a. zawsze pod- potwierdzaniu wpłat i wypłat P. K. O.
kiego również można by coś nie coś miejscowość.
szywa się pod polskie nazwy, lub naDatowniki P. K. O. formatu dotychczaprzypomnieć, przytoczyć kilka jaskraKupiec detalista nie wie, że różne wet dzierżawi polskie nazwi~l(o.
sowego (wieloboczne) utyvnme jeszcze bę
wych przykładów, wymienić "szacow- "Veritasy", "Maszynodomy", "Tran idą nadal do czasu wyposażenia wszystkich kas centrali i oddziałów P. K. O. w
ne" nazwiska pionerów przemysłu, "za•
datowniki nowego typu.
sIużonych" a. "czcigodnych".
Nad przemysłem ciąży twarda ręka
Działalność
kap'itału zagranicznego:
Chemiczny,
o solidarności narodowej, o pozytywNołowania giełd
Na zatwierdzenie Krakowskiej Chrzemetalowy, węglowy, bawełniany, eleknym
czynie
w
stosunku
do
wygłaszanych
zbożowo-towarowych
ścijańskiej
Kasy
Bezprocentowej
trzeba
tryczny, przemysł opanowany jest w
haseł,
o ofiarności polskiego społeczeńB y d g o s z c z, 23 7. 1938. - ~yto 21.25 no
było czekać 2 lata. Dopiero na skutek odprzemożnym procencie przez obcych
na cele tak bardzo narodowe ko- 21.75; pszenica I st. 25.75-26.25, II st. 24.75 do
do ministerstwa od nieżyczliwej stwa
.
ś' d
l' b
....
'e'
25.25; jeczmień I g. ]6.00-16.75, II g. 16.25 do
i .tak uzależniony, że bez kontroli za- wołania
decyzji krakowskiego wojeWOdy kasę za- nleczne Wla czą ICZ y wy .. eJ wym! mo- 16.50; otręby żytnie 12.25-12.75; otręby pszenne
granicy nie może przedsięwziąć żadne twierdzono.
ne. Czy to Jest wystarczające na Kraków? m. 11.GO-12, lir. 12-12.50. gr. 13-13.50; mąka
go, kroku, żadnej przeprowadzić decyW międzyczasie powstały dwie kasy Niech krakowianie sami sobie OdPowie-/ żytnia JjJ'/' 33--33.50; mąka pszenna 65'/, 39.75
zji. .. T,a.., reszta, która pozostała w kra- bezprocentowe w Krakowie: Bezprocento- dzą....
.
h
k l ' t <io
s z a w a, 2.~. 7. 1938. - Zyto I st 2025
j,u, znajduj~ się w rękach żydowskich. wa Kasa Krakowskiej Kongregacji KuZach~t!\ dla. pracuJ~cyc.. "':'
~s e ,Jes
do 20.75; f!.sz~ica ?7.25-27.75, 1. 27.25-27.75. żb.
to,
te
CI
właśme
nalbledD1P1S~
me
baca"
26.75-2
1.2:>'
Jęmm ,eń I st. 1:I.50-17.15., II st.
Rzemieślników
pieckiej
i
Zjednoczenia
, . Ją,k..r.Jes.t iW prqelIlyś.le włókienni
we wlasne sity i chcą być poiytecz- 11-17.2", III st. 16.15-17; o-vyles I st. 21-21.50;
czym, nas tu najbardziej, lokalnie in- Chrześcijan, ale wstęp do tych kas uzy- wiary
obywatelami Polski! II st. 19-19.50:. otl'~b'ł' żytme 10.50-11; otreby
skuje się najpierw przez przynależność do nymi i twórczymi
.
.
, d
k" pszenne gr. 12.2,,-12.7;). Śl'. 11.25-\1.75 -m 1125
teresuj ącym ?
Kto
może l chce przyczy.mć SlE}
o 3: ClI do 11.75; mąka żytnia 65'/, 31.75--32.50; . mnka
wymienionych
organizacyj
zawodowych,
: Można powiedzieć, że się coraz barpOlszczenia
Krakowa,
mech
zapamIęta:
pszenna 65'/, 3~0.
.
co naszych chałupników i straganiarzy
dziej oddajemy w pacht i niewolę za- na
Krakowska Chrześcijańska Kasa Bezpronie stać.
zagranicy. Opanowywanie włókiennic
Te kasy są możniejsze, korzystają z sa- centowa konto czekowe P. K. O. 406.980.
twa przez kapitał zagraniczny stale, ale morządowych subwencyj, których Chrzesystematycznie postępuje
naprzód. ścijańsldej Kasie odmówiono. Nie zazdroZ .roku na rok macki zagranicznego po- ścimy, bo wiemy, że żadna z kas, a naLódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33.
Przyjmuje 9-12 i 3-9, w niedzielę; 9-12.
lipa kapitalistycznego zagarniają. coraz wet wszystkie razem nie rychło będą mjaWiśle
Włocławkiem
ły tyle kapitału, by zrównoważyć mogły
n 15099
We Włocławku rozpoczęto na Wiśle
potrzeby polskiego życia gospOdarczego w
Krakowie. KaMa kasa może pomóc i o- prace przy budowie portu handlowego.
czywiste dowody tego mamy choćby na Roboty prowadzi Państwowy Zarząd WodPłk Maćkowski
ny w Płocku. Przy budowie portu pracuje
działalności naszej, z trzech istniejących
obecnie 350 robotniltów na dwie zmiany.
" War s z a w a. (PAT) Stan zbiórki naj skromniejszej kasy.
darować
Jedno nabrze~e o długości przeszło pół
Obraliśmy teren działania: środowisko
na ,. Fundusz Obrony Morski ej na dzień
kilometra
i
szerokości
300
km
będzie
wynajbiedniejszych.
Niektórzy
z
nich,
dzięki
W
Q
r
s
z
a
w
a.
(Tel.
wł.). Wpłynęła
21 lipca rb. wyraża się imponują.cą
korzystane pod budowę magazynów han- apelacja płka Maćkowskiego, jednego
własnej pracy i pomocy naszej kasy stwakwotą , 7.093.111,58 zł. Łą.cznie ze zbiórrzają sobie warunki bytu. Od
dnia 17 dlowych i linii kolejowej. Przestrzeń ta z czołowych działaczy Klubu Demokraką. prowadzoną. oddzielnie wśród korbędzie zasypana piaskiem i
umocniona tycznegD, w sprawie uniewinnienia
marca
do
końca czerwca rb. suma obropusu oficerskiego i podoficerskiego ar- tów wyniosła w kasie 5.278,88 zł. Własne cementem.
mii i floty kapitał wynosi 9.743.111,58 go kapitału sdołano zebrać 1.240 zł (w tym
Sam basen portowy będzie miał 900 m trzech b. członków Legionu Młodych,
złotych.
wybitna pomoc jednego członka założy długości' i 90 m szerokości. Tutaj rozpoczę oskarż.onych o zniesławienie.
Płk Maćkowski wystąpił przeciwk.o
ciela - 500 zł). Po uzyskaniu z Banku Go- to obecnie budować tamę. Jednocześnie
spodarstwa Krajowego lokaty zawiązko buduje się bulwar długości 400 m, przy Leonowi GapczYllskiemu, Moczarskiewej w kwocie jednego tysiąca złotych, którym będą naładowywane i rozładowy mu i M.akowieckiemu o t.o, że pomakasa dysponuje kapitałem 2.240 zł. Z tego wane statki i barki. Basen wodny oraz wi,ali g.o o pracę w oddziale drugim.
udzielono już 21 pożyczek do sumy 2.000 zł. bulwar mają być wykOllczone jeszcze w
,- W .a r s z a w a. (Tel. wł.). Przyznany Punktualność w spłacaniu rat wcale do- 1939 r. Budowa przestrzeni, na której sta- Sąd nie dopatrzył się w tym powiedzeniu żadnej obr,azy i trzech .oskarż.ony ch
został nowy dodatkowy kontyngent na
ną magazyny i przez którą poprowazdona
bra.
uniewinnił.
pr~zywóz
samochodów osobowych z
Proces apelacyjny .odbędzie. sję w
Njemiec.
.
kOllCU sierpnia. (w)
.
if'~ w' ·sprze.daży uk.azały się ostatni.o
mg~zyny do -pisania marek niemieckliehi' ,które zostały sprowadz.one do
sowieckO-japoński
P?lski na wsadzie kompensaty (w)
To
k
i o. (PAT). Agencja Domei do, Węglowego
nosi o nowym incydencie na granicy
sowiecko - mandżurskiej. 60 żołnierzy
zabiegają podwyżkę
czerwDnej armii patrolujących r7.ekę
Ussuri na statkach ostrzeliwałD 10 cy'Wat s z a wa. (Tel. wł.) . . Zwią.zek
I wilnych
obywateli
mandżurskich,
Pr.a:cowników Bankowych podjął akcję
Spółka Akcyjna
wśród któr~Tch znajdują, się ronnI.
D uzy~kanie podwyżki dla prac.owniIncydent ten miał miejsce w odlek6w W,arsz.awy. Ponieważ k.oszty utrzy
'Łódź,
gł.ości 15 km .od m. Tunganczen.
mania w Gdyni są wyższe, niż w innych miastach, Związek domaga się
podwyżki płac w tych granicach, jak
tD wykazuje wzr.ost kosztów utrzymaCzechosłowacji
poleca znane i niedo~cignione w swej jakości
nia komisja statystyczna.
P r a g a. (PAT). W Czechosłowacji
'Na razie wyraziły zgodę na podwyż
wydarzyły się dziś dwie katastrofy
kę uposażeń jedynie Hank Handlowy
lotnicze. W p.obliżu m. Madonice (Sło
specjalno§ć
i Hank Cukrownictwa. (w)
wacja) zderzyły się podczas lotu gnIpowego 2 sam.oloty wojskowe. Jeden
BAWAHSK~E
Północne
sam.olot l'lpadł, rozbijają.c się doszczęt
oraz
"IV czasie od 17 września do 2 paździer
nie. Jeden .oficer lotnik uratował się
nika rb. odbędą się w Wilnie IV Targi
ze ~padochronem, dwaj pozostali' poPółnocne. Targi te mają na celu zobranieśli śmierć.
SŁODK~E
zo\-"ać produkcję ziem północno - wschodDrugi wypadek wydarzył się w poprzy użyciu cukru
n 15'B7
nich, zaznajomić miejscową ludność z pobliżu . m .. Borek, gdzie sp.adł i stanął~v
st~pami techniki
nowoczesnej produkCji
Pod względem zbytu największy browar w wojew. ł6dzkim
płOffilrl1lfłCh ~amolot woj skowy. Lotoraz nawif1.7. 8Ć hliżi'n' kontakt z przedstawlciclulJ1i rynków zbytu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I nik poniósł ś Ulicrć na mirjscu:

SPRAWY GOSPODARCZE
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"Eksploatował" skarb po gen. Samsonowie
Ofiarą niebywałego
D z i a I d o w o. - Stare przysłowie
głosi, iż "głupich nie sieją, lecz sami się
rodzą", co częstokroć znajduje swe uza·
sadnienie choćby w czasie odbywają
cych się procesów sądowych o oszustwo. Jeśli ofiarą oszusta padni~ czło
wiek prosty można m u . to wy baczyć, gorzej się przedstawia sprawa, jeżeli ofiara oszusta rekrutuje się z inteligencji.
O niezwyklym oszustwie, którego ofiarą padł kierownik szkoły, donosimy poniżej.

ro kier. ~zkoly Jana Kordaiskiego w
Szenkowie, pow. działdowskiego, zgło
sił się niej. Józef Cherej
z Szenkowa,
który zwierzył się Kordalsi,iemu, iż po·
siada cenne wiadomości dot. miejsca
zakopania kasy generała armii rosyjskiej, Samsonowa. Skarb ten mial zostać zakopany w czasie wojny świato
wej na terenie Prus Wschodnich iskla··
dać się naó mialy zlote ruble rbsyjskie.
Cherej zapewnił kier. szkoły, iż posiada
zezwolenie Min. Skarbu na przetransportowanie skarbu do kraju bez uiszczenia jakiegokolwiek cla, a które
miał otrzymać za oqdanie Min. korespondencji dot. zdrady ze strony dtwa
wojsk rosyjskich. Również Min. miało
wyrazić zgodę na to, iż skarb zdobyŁy
stanie się własnością Chereja.
Ch. "udawał się" kilkakrotnie' do
Prus Wschodnich, w rzeczywistości do
jakiejś kobiety w Mlawie. Po powrocie
stamtąd zapewniał KordaIskiego. który
finansował .,wyprawy do Prus" i "do
'Varsza""y" i wręczał oszustowi po kilkadziesiąt zł. iż .. skarb" udało mu się
w części przenieść na stronę polską;
zakopać w pobliżu granicy państwowel· Kordalski za :varł wówczas z Che. reiem pisemną umowę w obecności żony Heleny, oraz ·żony Chereja, Bronislawy, zobowiązując się do ponoszenia ko-'
szt6w .. ,vypraw" do Niemiec celem ~dobYCIa kasy gen. Samsonowa dale] utrzymać Chereja i rodzinę ~d 1 kwietnia 37 do i. 4. 38.
,Umowa gwaraŁowala 40 pet
skow KordaIskiemu 60 pct zaś Che-

oszustwa

padł

kierownik

szkoły

rejowi. Kordaiski sporządził również
plany dot. miejsc. ukrycia "skarbów",
które złożone zostały do koperty, II. którą
zapieczętowano.
Plany zatrzymal
Kordaiski, który m iał otworzyć dopiero
wówczas zapieczętowaną kopertę, gdyby Cherej w czasie wyprawy do Niemiec zginął.
W końcu Ch~rej zaczął się tłuma·
czyć
ogromnymI tru"dnościami prz.v
przenoszeniu skarbu. gdyż śledzi go
straż graniczna.
Wspomnieć wypada.
iż ~herej z wiosną rb.
przenieść miaJ
kasę gen. Samsonowa na teren Polski,

Kino

"
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AmerVkanek

'Elegantka amer~·kańska. ja k wiadomO,
przystosowuje kolor swo.ich sukien do koloru swoich oczu - a znów tO'Ilację róta
do warg oraz lakieru do paznokci uzgadnia z barwą letnich .sandałów i torebki znajduj&c w taki spooób momość podkreślania faworyzuwanego w danej chwili koloru i jego odcieni.
Ale - to wszystko jut było! - I 1:blazawana dama nie potrafiła jut niczego
bardziej ekscentrycznego wymyślić!
Szczęściem znalazł się pomysłowy chemik, którego wynalazek zootal jut W St~
nach Zjednoczonych opatentowany 1 prawdopodobnie IV najbliŻBz~-m czasie przyniesie mu poważny majątek ..
Nowość polega na tym. te motna obeenie wyra .biać pap,erosy o barwnym dymie,
Odtąd więc elegantka amerykańska mote
otoczyć Slę klębami d:vmków kolorowvch
o wszystk i ch odcieniach tęczy - przystosowanych do koloru sukni.
Pomysł .rzeczywiścIe - amerykański!

w Szenkowie,

oraz udzielił ,.pełnomocnictwa do spraw
finansowych" Kordaiskiemu. Jak oświadczył Cherej "akta" w tej sprawie
znajdują się w Min. Skarbu i podał ich
liczbę: "M. G. A. III. 47.35 Og. S.
37/1 II " (!). Wreszcie KordaIskiemu oczy
otworzyły się i "poznał się" na Chereju,
który zdołal go oszukać na 1.300 zł w
gotówce oraz iDO zl w naturze i przekazał sprawę policji, która \vszczęła za
Cherejem poszukiwania, a które nie dały na razie pomyślnego rezultatu.
Jak z tego widzimy nie brak u nas
łatwowięrnych! (rch)

ma zaszczyt przedstawić najwspaniaisz ą
p. t.

fIlmową

op.eretkę

"Kraj :M.iłośoi"

Trup na torze kolejowym

W głó\vnycb rolach ulubieni arly§cl t;lIro:Jrj~cy Gusti Hubert i Albert MaUersŁock
oraz WIELKI MECZ BOKSERSKI SCHMELlNG - LOUIS
Jedyne autentyczne zdjęCia - w: jedynym kinie .,RIALTO"
Dziś dwa poranki!
Ceny miejsc od 85 gr J

Zarąbał ukochaną siekierą'
Pontu'a tJ·agedia 'I'Ililosna pod Żywcm'n

Ż y w i e C, 23. 7. - W Ujsołach pod
Żywcem rozegrał się straszny tlramat.

-"o·

się do
pełnić

swego mieszkania i usiłują.c posamobójstwo skoczył z okna
strychu na bruk łamiąc. sobie lewą.

l{ a. t o w i c e, 23. 7. Na' szlaku
kolejowym Katowice - Ligota, rzucił
się wczora.i po p<>łudniu o godz. 17,25
w Brynowie pod przejeżdżający pocię.g
osobowy, zdążający z Ligoty do Katowic strzelec katowickiego pułku piechoty Jan Grynia.
Kierownik parowozu zb~'t późno '-!Iluważył
zamach samobójczy Gryni.,
który szedł spokojnie wzdłuż toru i
niczym nie zdradzał swoich zamysłów
- i pociąg zatrzymał kiedy już Grynia został zupełnie zmasakrowany
przeż kola.
Zwłoki nieszczęśliwego żołnierza umieszczono w kostnicy w Katowicach.
O wypadku powiadomiono władze.
wojskowe i prokuraturę. Co było pny- .
('z~rną rozpaczliwego kroku, na. razie
nie ustalono

Mieszkaniec tej wioski Józef Szczotka
żywił uczucia miłosne do wdowy po nogę·
gajowym dóbr żywieckich Marii KlimSzczotkę aresztowano i przewiezioczakowej.
no do szpitala więziennego w ~Iilówce.
Kied" ostatnio do,,,iedział się, że je- Zwłoki 1~limczakowej odwieziono do
go ukochana nie chce wyjść za niego kostnicy celen) dokonania sekcji. (p)
za mąż, ponieważ straciłaby prawo' do
renty po mężu, udał się dCl jej mie·
s7.kania.
Doszło tam do ostrej wymiany słów,
w czasie której Szczotka chwycił za
t'
b k 'ekierę i zadał nią cios
s O)ącą o O. Sl
.
.
Czteł'ej nie.~Jl(ł'ni osobnie?J napa.elli Cygana obrabo'l(~ttJqc go
w głowę ~11~c7,akowe) kładąc Ją truelos.~c~p.tnie
.
pem na mle)SCU.
, C h o r z ó w, ?3. 7, \Y nocy na wie, co też uczynił.
P? dokonal.1rm ~z~'nie Szczot~a rzuNastępnie rabusie rzucili się do
clł Slę do uCleczlo, a na. tępme udał p1ątek, . około godz. 2 powracający z
Mo.d~ze.lowa do obozu c",'-gailskiego, ~cieczki, kierując siQ w stronę Świę1'07.bJtego na polach w Piaśnikach, cy- tochlowic.
.
gan ~(ollstan t.l' FecI~)}'oll'jcz, zo.stał naNa skutek złożonego przez cygana.
paclllJl~t.I' pl'Z<'Z 4 nIeznanych l uzbro- meldunku w niespełna dwie godziny
.lO~l.~ ch \\' rewol\\'err osobników w p<>po tym napadzie p<>licja zarządziła oTragiko'łłlicZłła przygoda itydowskiego jaslłołl:id~a ł(' Zg;er~łł
blIzu szko}~r 1. prz~' ul. i\Iarsz. Piłsud- bławę, która pozostała chwilowo bez
rezultatu.
Z g i e r z, 23. 7. - Na czwartek, dn. pieniędzy, lecz sprytny kasjer zdołał skiego 72 \V " ' ielkich Hajdukach.
. Na'pasll~ic~' pod gl'oźb~ uŻ~'cia br?Dochodzenia w tej sprawie prowa21 bm., w sali kina "Apoiło" w Zgierzu z~w,czasu umknąć z gotówką·
zapowiedziano nie lada sensację. MiaJak się okazalo, niefortunnym fa- n~ z~ządah od Fedoro":\('za wyda1:1la dzi \Vydział Śledczy w Chorzowie przy
nowicie miał wystąpić szeroko rekI a- kirem indyjskim był łódzki Żyd, który. plel1l<:dz~', przy czym Jeden z 111ch współudziale Komi3ariatu w Rajdumo\vany 'fakir indyjski, który na 0- wyłudziwszy od naiwnych około 1.500 przrłoż~' ł mu rewolwer clo piersi. ·Fe- kach.
czach widzów miał zawisnąć na szu- złotrch, zbiegI z niegościnnego miasta. doro,,,icz clobn wówczas noża i pchnął
nim owego osohnika w okol icC serca.
I
bienicy, popełnić harakiri itp. mrożące
Czy jednak zranił go nie wie, bokąpieli
krew w żyłach eksperymenty.
K a t o '" i c e, 23. 7. - PrzytrzymaPubliczność przyciągnięta krzykliZ a ł ę ż e, 23. 7. - Wczoraj po po- wiem w tym momencie drugi osobnik ni przez pOlicję na polecenie prokurawą reklamą \;vypełniła
salę kina
po łudniu, w czasie lqpieli w stawach uderz~rł go rękojeścią. rewolweru' w tora, Józef I\[anugiewicz i Izaak Tybrzegi. Gdy nadszedł czas produkcji przy kopalni "Kleofas" '" Załężu wy- stl'011 skutkiem czego zamrOCZOlW Fe- gier, obaj z I{atowic, za większe oszufakir ocią.gał się jakoś z wystąpieniem darzył się śmiertelny wypa(!ek. Ką.pią. dorowicz osunął się na 7.iemię. Kiedy stwo na szkodę warszawskich · żelaź
n&. scenę. Gdy zniecierpliwiona pu- cy się tam ślusarz, 19-1ętni Gunter podniósł się, wówczas już bez sprzeci- ników - Kapłona i Lewensteina, zohUczność zaczęła tupać i głośnymi 0Buch \Yald z Chorzowa - lO imszowca wów wrdał posiadane w 111\l'~'ciu 178 stali przekazan i do dysp<lzycji władz
krzykami dopominać się ukazania się (ul. Hetmailska) poszedł w pewnym zł rahusiom, po cz~'m clal:::i dwaj 030b- sądowych i po przesłuchaniu 'przez sę.
nicy kazal i mu zdhlĆ i oddać im obu- dr.iego śledczego w~'puszczeni na wolfakira, ten wyszedł na scenę i zaczą.ł momencie pod woclę.
popisywać się zupełnie niewybrednymi
Kiedy dłuższy czas nie ukazywał
ną. stopę, jednakże oddano ich pQd
dozór policji.
i naiwnymi sztuczkami.
się
na powierzchni, zaalarmowano
Sprzedali oni Kapłonowi i LewenZawiedziona publiczność w przystę- straż pożarną. kopalni ..Kleofas" a naPo 48-godzinnej akcji ratowniczej wy· ste.inowi. każdemu. oddzielnje wagon
pie oburzenia w'targnęła na scenę, ob- stępnie ochotniczą. sl raż pożarną Kadzierając fakira z malowniczych dratowic i przystąpiono do przeszukiwa- dobyto z podziemi kupalni "Walenty -Wa' rur 20.000 kg, przy czym rury te pokawel" w Rudzie ŚI. zwłoki ostatniej ofiary zrwali im w hucie "Laura" dokąd
peryj indyjskich. Nie wiadomo, co by nia głębokiego stawu.
górniczej, 24·letniego Ewalda mieli dost ęp. Po wpłaceniu zaliczek
się stało, gdyby nie szybka pomoc poPoszukiwan'ia prowadzone do póź katastrofy
Oczki. Poniósł on śmierć na micjscu w
licji, która nagiego fakira ukrrła w nej nocy z piątku na soboię, pozostały czasie katastrofy. która pociągnęła za 50· obaj kupcy przekonali sic, 'że rur~- te
przyległym pokoiku.
chwilowo bez "Tniku. Poszukiwania bą 3 ofiary śmiertelne. Z rannych IV ka· stanowią własność hut~· "Laura" i 1,0Publiczność
z kolei przypuściła za zwłokami Buchwalda prowadzone tastrofie 12 górników stan żadnego nie bu· stały bezprawnie przez Magnuszewicza
dzi obaw.
i Tygiera sprzedane.
szturm do kasy d()magając się zwrotu są. nadal.

•

Napad bandycki

I

Zy-l .

6dJ/ fakir indviski ma peisv .

Sprze daI' cu dze rury
.

Ofiara

Trzy ofiary katastrofy
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KROLEWSKI OBIAD lV WERSALU
W Galf'rii T,ustr!arzej pałacu wersalskiego odbył się na cześć angielskiej pary
królewskiej u;sjJanialy obiad równający się przepychem czasom Ludwika XIV.

~
WIEU( A REWIA WOJSK . FRANCUSKICH
Przed królem Anglii i 7Jrf'Z?/denlem Francji od była się 11'iel ka rewia armii
Irancuskiej--' Na zdjr;ciu ,:iężkie czolgt w defiladz.,ie.

Numer 168
Strona 6 - ORF,DOWXJK. poniedziałek, dniA. 25 lipca 1938
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I-

KRONDKA PABIANIC
AR

"MfMFiI

Ognisko i wycieczka Stronnictwa Na,
rodowego. f'tronnictwo . 'ul'odowe IV PalJiFtnicach urządza w sobotę z 30 na 31

bm.

w)'cir('zkę i ognisl\O wc
Bliższych s7.czeg6lów udziela

wsi 1'1'[ogilno.
i zglo. zenia
przyjmuje Sel,retariat S. N. przy ul. Pułaskiego 13-1:i codziennie w god7.. od 8 do
10 'wieczorr!11.

Systematyczna kradzież części maszyn. S!. Kozlowsld, wrn. w Loc1zi przy
ul. ~awrot 3L 7,amrldownl IV policji. że

w nieczynn('j fa liryce \\' Pabianicach pny
ul. św . .Juna ni,'zlHllli "pl'allcy orl d[uż
szego czagll dokonują
~.rstrmut~·cznej
kradzieży
C'zę':'ci
ma"z~'no\\ y,'1I
I'tlZl'm

wartości 3~)OO 7,1.
Nocne włamanie

do kiosku.

Foglowskie szpony nad Ozorkowem
Kapłan-społecznik

Co mówi robotnik i kupiec -

- Czy Ozorków wyzwoli
skiej niewoli?
widać

ł_ Ó d Ź, 23. 7. W Ozorkowie uci- normalnego toku. Tak by się zdawało,
chło tl'ochr" minr,lo nerwowe podnie-I jertnal< ostatni konflil<t zo"tawił swo-

mają

cenie,

del.

wi(łJllo ,nOWE'go, długotn:vałcgo
czarn~rm
s,,"ym skrzydłem
nrze~zl() nad 111 i:>stem. Fo~eJ ood na-

~trajku

je ślady w postaci pogorszenia się sytuacji matc'rialnej części robotników
mianowicie tkaczy.

Wlaści

ciel kioslu] przy zbipf!u ul. Za chodniej i
FilllryczlH'j \.zrsław HOllir('ki zanr!'lrlowal, że w noc~' uh, nipznnlli sprn"'('~r za
pcmocą porlrohi()ll~cłl klll(,z~·. czy lpż wytncha zakradli ;;ię do kim·kll. sl,ąd zabrali 200 7.1 potów!,;" I \\'\TO!lów tytoniowrch \\'al'!o';ci 300 zl.
. Awanturnicze Żydówki. ~I'omotka Ha.
Finkelstein Hanna
i !(anrwicz nora
\\szczęly przy ul Orlic?: - llr""zera
JdótniQ i hójkę lld()dz~' 80hl\. \\'~' \\'olując wielkie zhieWJ\\'isko. Ż~'do\\'l(j pociąg,Jlięto do
odpowie rlzia Ino':;ci karlll·.!.

jak

się z żydow

jest przygniatający. oni też
w swym ręku całkowicie han-

'''śrÓd ludności polsldej większość
to rObotnicy, których przeszło 3 t~'s. jest zatrudnionych u Fogla, część pra.cuje na robotach miejskiCh, pry'''atnych, a około 500 jest bez pracy. Sytuacja ludności rObotniczej jest cięż
ka. Zarobek dzienny u Fogla nie za.wsze przekracza 4 zł, na robotach
miej~kich wynosi 3 zł, a na pn watnych waha się od jednego złotego do
trzech.

CIĄ.GLA NIEPEWNOŚĆ

- Sytuacja nasza - informuje nas
jeden z )'obotników jest znacznie
3500 zł dla Chrz. Kasy Bezprocentowej.
cięższa niż robotnika w Łodzi. Zara'V tych dniaeh zostaJn prr,<'pl'owadzona
biamy mniej, na skutek upustów. a
przez J~omisję Reml,u (;,),;pOdał's twa 1\1'11.koszt" utrzymania sa takie same. Niejuwego \V "·al's7.ilwie lusrrar,la s7.czl'góloktóre' art~'kuły są. ~awet droższe niż
wa ksiąźel, Ch rześc, Ka!>y Rpzpror, Krew Łodzi, gd~-ż wywozi się je do Łodzi,
ci) tu pl'zy Zw. Bzem. Chrześcijan. l<t6l'a
jeśli się chce je dostać u nas na rynwypadła
z wynikiem dohrym. Xa podstawie orzeczcll tej }\omisji zo!>ta!a pł'Zy
ku trzeba je przepłacać. Jeśli się dalej
znana powyższrj Kasie przr7. B. G. K dalweźmie pod mvagę, że zeszłoroczny
sza lokata \V w~'s okośri 3600 zł. Dzięki
strajk, trwający osiem tygOdni ludtemu już w najbli:l;szym czasie zostanie
nośĆ całkowicie w:- ciet''1czył i rany zanajwięcej potrzebującym plac6wkom rzedane wtedy przez żydowskiego przemieślnic7.ym przyznany da Isz)' bezprocenmysłowca jeszcze się n ie zagoiły, to,
towy kredyt.
obraz naszej doli nie jest wcaJe weKRONIKA ZGIERZA
Nowobudujący się Dom Katolicki w Ozorkowie wznoszony kosztem robotników
soły.
A i przyszłość również nie jest
wcale pe-wna. Jeśli Fogel uzyskał uSezonowcy w Zjednoczeniu ZaWOdowym
władz zrezyg~ował ze ~wego
JAK JEST W OZORKOWIE
pust na tkalni, będzie chciał również
"Praca Polska". 'V cz\Varte-k 21 bm. oriby- z~i5kie~
ą.c1a 111 a
wpl'()WadZe111a obsługI na
uzyskać go i w innych działach.
\V
lo się przy ul. PiIsuclskieg-o 28, zebranie
l-l'osnach, oll'zyn~a~ natoOzorków liczy około 16 ~~'s, miesz- tym roku stawiał warunki uie do
robotnik6w sezonowych zatrUdnionych w cz~el'ech
betoniarni Zarzą.du Miejlskiego a zJ'ze,szo- mlUst, upust od taryf~r łódzkIe.!, wyno- kańców w tym około 5 tys. Zydów i o- przyjęcia, chciał 36 pct upustu, ile zanych \V Z\viązku Zawodowym "Praca szący 14 pet. Powoli życie wraca do kolo 1000 Niemców. Procent Żydów, żąda w przyszłym roku? \Vłaśnie jest
Polska". Zebł'aniu prze\'\'od'niczyl prezes p.
najgorsza ta niepewność naszych za..
l\!ichał Chojnacki. Po omówieniu szerpgu
robków. ciągle musimy drżeć, czy z jaspraw robotniczych, ze·b l'ani postano\\'i li \\.
kiej strony nie dokona się na nasze
najl>liższych dniach odbyć kcmferencję 7.
głodowe place zamachu.
Zarządem Miejskim w celu
zwięk~7.e'l1icl
dni pracy i podwyi.szenia zarobków" heCO MÓWI KUPIEC?
toniarni mirj~kirj.
Egz~ ~tenr.ia miasta jest Z\yiązana.
KRONIKA SIERADZA
z fabryką.. Przecietnie zarobki robotników trgodniowo wynoszą. około iO
Postęp budowy autostrady. Praca Pl?)
tys. zł. Ta suma jest rozprowadzona
budowie
1I0\\ (((O
orlcinJ,a
<.IlJto:<tl'at!y
w drodze obl'otu llandlowC'go w~ród
przez trren min!3ta post(:PlIj" napr7,ód.
/'e.'zty luclllo-<ci. "'jestpt,v znakomita.
Otwarcie lpgo odriuku auto.trudy nn!>ta,cześć idzie do kie!'zeni kupca żydow
pi prawdopodoJmll' w jel'ienL Po ukoilskiego. 'Polski stun kupiectwa lcst jen:cuiu tp/w oddnka w"zplki rllch kolowy i au(obuso\vy przez cenlł'llln miasta
szcze słaby chociaż z dnia. na dzień
będzie wstrzymany.
się zwiększa.
Deszcze u~rudniają sprzęt zboża. PrzeGdyśmy na ten temat rozmawiali
chodzące cteszcze utrudniają. sprzęt zboz jednym z kupców Polaków usłysze
ża, kt6re leży na polu
już skoszone
od
liśmy zdanie: - Żydzi bij:}. nas kred~'_
ldllm dni.
tem. zeluje się, że z jakichś źródeł oKRONIKA TOMASZOWA
trz~·mują. znaczne pienią.dze.
co pozwala im skutecznie z nami konkuroSpółdzielnia
rolniczo-handlowa.
W
wać. Jednak dzięki ogólnemu prądowi
najbliższym czasie w Tomaswwie powstal'odzi
się zrozumienie niebezpieczeń
nie spółdzielnia rolniczo-handlowa. Sp6ł
Ks. pro/)os:::,c:::, Iron. Sf!lpulkolcsb i ks. wikariusz UJ otoc:;eniu robotników Ztlstwa żydowskiego i w ślad za tym podzielnia ta &lwpować bęc\zie zboże od wieś 
trud/lionych pr:;y budowie Domu Katolickie{]o
stępuje popieranie swoich.
niak6w oraz sprzeda,wać nawozy sztuczne
cement i węgiel.
BUDOWA DOMU KATOLICKIEGO
5.697 radioabonentów. Według danycb
urzędu pocztowo-teI0gl'afiez,nego na tereSch16sserowie upadają, fabryka jest
nie Tomasz.owa i okolic znajfluje się obecjuż prawie w rękach Fogln. Ostatnio
nie 5,697 l'arlioabcment6w.
nabył od nich Z,arzą.d Miejski za cenę
1.500 zł pożyczki dla Kasy Belprocento37 tys. zł pajacyk, w którym mieścić
wej. Ka.~a Bezprocentowa w Tomaszowie osię będzie magistrat. Z dotychczas zaj~
trzymała poiyc7.kę w kwocie 1.5001.1 z cenmowanego domu eksmituje go botra li Bezproeentowych }(as Poiyczkowych
wiem bezpiec7ulnia Społeczna. Są to
w 'Val'szawie. K,,-otn ta 7,ostilnie rozrl1.ieOhy([u(t (tfe'ł'a o'~yc~(f jO'll'O 'w Pobianicach
więc przesunięcia urzędowe. tak na
lon a wśród podupadłych kupców i rze
f i ieślni'ków cl1l'ześcijan.
P a ]) i a n i c e, 23. 7.
\V tych odpowiednie konsekwencje w ~;L(."llllku ogół bowiem prawie się nic nie buduO dodatkowe kredyty na roboty publicz- dlliach wy'zla na jaw wiadomość o
do bezczelnego Żyda, który na stano- je. Fogel natomiast zwozi już cegłę
ne. 'V ł,odzi bawila delegacja. \\' składzie B]<anda licznych wyczynach Żyda Ja- wisku radnego miasta i członka komi- i zamierza wznieść nową. fabrykę.
prezydenta TIączaszka oJ"az lawników I(ierJedrnrm znakiem życia społeczeń
ma.sa i Smólskiego,kt6ra inteł'wenio\Yała kuba Obuchowskiego, członka Rady sji Opieki Społecznej wykorzystując
w Fu.nduszu Pracy i Urzędzie Wojewódz- Miejskiej m. Pabimlic i komisji Opieki swe uprawnienia w najbardziej ha- stwa polskirgo jest budowa Domu Ka.tolickiego, powstałego wysiłkiem k!\.
niebny i ohydny sposób_
kim o przydz ie lrnie dodatkowych kredy- Spolecznej.
Skandali czny ten fakt jest jeszcze kanonika Stypułkowskiego, probosztów w sumie 3:>.000 7.1 na roboty publiczne.
Przed !,ilku dniami do Zyda ObuDelegacja została przyjęta przez wicewo- chowskiego zwróciła się młoda kobie- jednym dowodem, że Żydzi muszą być cza tutejszE'j parafii. Będzie to okazajeWOdę oraz wice.prezesa Funduszu Pracy.
ta chrzeŚCijanka (której nazwiska ze pozbawienia prawa piastowania urzę ły dwupiętrowy gmach, w którym
któl'Zy do spraw)' teJ oc\nie~li się przy- zrozumiałych względów nie podaje- dów i mandatów.
skupiać się będzie całe życie katolicchylnie, obiecując wyj'erlnać kredyt u
kie Ozorkowa. Gmach ten posiadać
my), pro. zą.c go, jako członka komisji
władz.
będzie wielką. salę zebrań, pomieści
Opieki Społecznej, o przyznanie jej
KRONIKA PIOTRKOWA
czytelnię. świetlicę, sekretariaty stoprawa umieszczenia swej 4-1etniej cówięzienia
warzyszełl katoli ckich.
reczki w tut. Kat. Tow. Dobroczynnop
i
o
t
r
k
ó
w,
23.
7,
Są.d
Okręgo
Strajk Okupacyjny w Sulejowie. W
KAPLAN SPOLECZNIK
Sulejowie z<ll'trajkowali rohotnicy na 1'0- ści. Młoda kobieta umotywowałn swa wy w PIolrkowie skazał na 10 Jat wię
prośbę skl'ajną· nędzl!, k'tóra nie po~ zienia ZO-letniego Franciszka Paweluhotach puhlicznych w liczbie 20 o ób. Dom
katolicki powstaje wysiłkiem
Strajk trwa trzeci dzień. Robotnicy oku- zwala jej na wychowanie dziecl,a.
sa za~amordowallie nożem śp. \Vacła tutejszego społeczełlstwa, a szczególŻ~'d Ohuchowski pod
pl'etek, tem wa Chudeckiego.
pują tereny pracy, domagając się wyrównie robotników, którzy mimo ciężkie
nania sta\vel< i cofnięcia wytnówieI'l. Na bliższego omówienia sprawy zap)'owadokonał Pawelus w lesie
go swego położenia nie szczędzę. gromiejsce udał się celem zlil.widowania dził niewiastę do wynajętego już pl'7.ed kołoZbrodni
wsi Zarzecze.
zatargu inspektor pracy z XVI obwodu trm na intymną. schadzkę mieszkania
sza na ten zbożny cel. Nad całością
z Piotrkowa p, 'Vróblewsld.
,
czuwa niezmordowany ks. Stypułkow
przy
ul.
I{~.
Piotra
Skargi
88
i
tam
3000 zł na rozbudowę miasta. Bank
Groźny
pożar
ski. który cieszy się wielką. popularwykorzystał
bezradną
kohietę
w
haGospodarstwa Krajowego udzielił kominiehny sposób.
I ctowi' rozhurlowy miasta Piotrkowa kreP i o t r k ó w, 23. 7. - Podczas bu- nością. wśród robotników. za swe stadytu w I:'Ulnir ~IOOO zł, która to suma hl)Bezczelny ~rd zaproponował mło I'Z~', jaka przeciQgnQJa nad gminą. Wo- nowisko, jakie zają.l w sprawie kon.
dzir rozdzielona wśród najbiedniejszych dej kobiecie jCf'zcze jedno spotkanie żniki, we \-"si Gacki wskutek uderzenia fliktu z Foglem.
wlaścicieli
nieruchomości
celem dopro- w restauracji, gdzie miało przybyć
pioruna powstal pożar w zagrodzie Jó- . Ozorków mógłby wrkazać ŻyWSZA
wadzenia posesyj do naJe~ytego stanu,
l szybsze tempo rozwoju. gdybY nie
oprócz
niego
jeszcr.e
dwóch
radnych,
zefa Szczepańskiego.
stanu.
których 1rze11a by w identyczny spoPodczas ratowania dobytku uległa. ciężka ręka Fagla, która zaciQ,żyła
Szkoła rzemieślnicza w Bełchatowie
Zarząd
Zwiqzku Rzemieślników Chł'7.c sób "nakłonić", aŻf'b~T i oni jej sprawę ciężkiemu poparzeniu obu r~k żona nad tym nieszczęśliwym miastem. Czy
Ozorków uwolni się od niej?
ści,inn czyni starania u władr.
o uzyska- popierali.
Szczepailski ego, Józefa..
nie !<redytów na załotenie zawodowej
Młoda ltobieta niezwłocznie po t~'m
Tego
samego
dnia
pożar znil'zczył
s7,koly rzemieślniczej, Jak słychać. wła· \\,~r pactku złożyła zampldowanie do kozagrodQ Antoniego I{rzemieniewskiego
dzo ustosunkowały się do projektu pozytywnie i nalety się spodziewać, te w mism'iatu policji w obecności opiel~u we wsi Ludosiawice Szlacheckie. Stra- Im mniej wyjazdów za granicę
na sl)olecznego.
niedługim czasie bud()wa Szkoły zostanie
ty w obu w~'padkach wynoszę. przeato
- IJ'm więcej pieniędzy
podjęta.
Nie wątpimy, że wladze wyciągną 1-.000 złotych.
.
na surowce.

I

•

lvd radny m. Pabianic depra ;l uje
polskie kobiety

10 lat

za zabójstwo

od pioruna

Numer 168
Kalendarz rzym.-kat.
Niedziela: Krystyna
Poniedziałek: Jakób ap.,
Krysztof m.
Kalendarz slowlailsld
Niedziele: Lubomira

Lipiec

Poniedziałek: Sławosz

wschód 3.59
zachód 19.57
Długość dnia 15 g. 58 min.
Księżyca: wschód 0.50, zachód 17.25
Faza: 3 dzień przed nowi cm

Mrei rela~[ii i a~min' ~tra[ii WtO~li
Piotrkowska 91
Tel. 173-55
DYżURY

APTEI{
Nocy dzisiejszej dyżuruja aptekI: Stekel Limanowskiego 37. Jankielowicz (żyd) - Star)'
Rynek 9. Staniclewicz - Pomorska 91. Borkowski - Zawadzka 45. Głuchowski - Narutowicza 6. Hamburg i Ska - Gł6wna 50. Pawłowski PiotrkCJwska 307.
'l'ELEFONl'
Pogotowie miejskie 102·90.
Pogotowie P. C. K. 102-40.
POICotowie lekarzy cbrze§cJJ9D 111 HI
POgotowie Ube'l:[licczalni 208-10.
Straży Pożarnej 8.
TEATR\'
Teatr Polski - "Brat marnotrawny"
Teatr Letni - .. Dama od Maksyma".
I
KINA
"Władca
"Błekitna
Oświatowy-Slońce

Corso Ikar -

prerii" i "Brodwa)' Bill'.
parada".
- "Życie ulicy" i "Legion

.. Arena życia".
- .. Gwiazda Riwiery"
Rialto - .. Kraj miłości".
Stylowy - .. Przerwana pieśń".
Palace -

Przedwiośnie

KOMUNIKATY
STRONNICTWO NARODOWE
W ŁODZI
urządza

w niedzielę, dn. 2ł bm., o godz. 10
w sali "Bratnia Strzecha" na Wi-

Interwencja w ministerstwie nie

Ł

ód

ź,

23. 7. -

plac leży w kompetencji
ministra, w ministerstwie natomiast
odpowiedziano łódzkim sezonowcom,
że kredyty z Funduszu Pracy zostały
wyczerpane.
Nie ma mowy o przydzieleniu do-

Poprzednio tym cz. prezydent miasta Godlewski odpowiedział, że sprawa

Ubezpieczalnia

Społeczna

lvdów

O,.gani~acje ~awodowe

pod ejmttjq

Ł ó

d

Ź,

23. 7. -

Wnumerze wtorkowym
. ukażą się artykuły:
"Tragizm SChloesserowsldej
Manufaktury"
i "Kto należy do RotaryKIubu w Łodzi?"
niedzielę,

dn. 26 bm.

"Pl'aca Polska" wycieczkę do 0pod Zgierzem. Zapisy przyjmuje
sekretariat (BanduTskiego 9 - 11). Wyjazd o godz. 8, powrót o godz. 22.
Otwarcie chrześcijańskiej BaU Targowej
30 lipca rb. nastąpi otwarcie i poświę
cenie I-szej chrześcijańskiej Hali Targowej przy Zielonym Rynku. W sprawie
stoisk informacyj udziela: Wydział Akcji
Gospodarczej Stron. Narodowego (Piotrkowska 96) i Zrzeszenie Chrześcijańskich
Kupców Rynkowych (Bandurskiego 9 urządza
kręglika

11).

KRONIKA MIEJSCOWA
Wyjazd ks. Biskupa
J. E. ks. biskup Jasiński, ordynariusz
diecezji łódzkiej, wyjechał na wypoczynek do letnjej rezydencji Szczawina pod
Zf!'ierzem.
Likwidacja zatargu z majstrami w Wlmle
\V Zakładach Widzewskiej Manufaktury zostal zlikwidowany zatarg z majstrami, powstały na tle bezpOdstawnego
wydalenia trzech majstrów. Jednego z
majstrów dyrekcja zgOdziła się przyjąć
dobrowolnie, odnośnie dwóch pozostałych wyłoniona komisja
orzekła przyję
cie ich do pracy.
Tynkowanie frontowych budynków

interwencję

u

wlad1ł!

dających apecjalne źródła korzystają,
przede wszys-tkim rodziny lekarzy głó
wnie żydowskich, różni uprzywilejowani Żydzi, gdy natomiast robotnik
zagrożony reumatyzmem, nie mogąc
uzyskać miejsca, staje się po kilku
latach kaleką. niezdolnym do. pracy.
Na zjawisko to zwróciły uwagę organizacje zawodowe, które w tej sprawie podejmują. interwencie l' władz
nadzorczych.

Ubezpieczalnia Spo-

łeczna

rozporządz.a apecjalnymi funduszami na akcję zapobiegania chorobom, w programie której znajduje się

wysyłanie zagrożonych chorobami do
kuracyjnych. 'V tym celu ubezpieczalnia posiada setki miejsc
w różnych miejscowościach kuracyjnych w kraju.
Tak się dziwnie składa, że z kuracji w różnych miejscowościach, posia-

Tragiczna katastrofa samochodowa
S~ofer ~abil pr~ecltQdnia

i wpadl na slup telegrafic1ł!ny
Na autostradzie z odniesionych obrażeń. Szofer, pragnąc

Ranny

zmarł

w szpitalu

wskutek

Szpilki

Pr6szyl'lski.

~ycia

lamki polewy emaIio\vej.
Świadkowie odwodowi, przeważnie
kobiety, oświadczyli, że oskarżenie
\Vnuka jest podyktowane zemstą.
Sąd uniewinnił Radecką., a równocześnie akta sprawy skierował do prokuratora celem wszczęcia dochodzenia
przeciw \Vnukowi o szantaż i fałszywe
oskarżenie.

Mieszkaney śródmieścia wedz~ sie wdymie
Ł ó d ź, 23. 7. -

Bezspornie konieczna akcja porządkowa miasta, wykazuje szereg ujemnYCh stron. Tak np. osta.tnio masowo urządza się gładkie
nawierzchnie na podwórzach skanal!zowanych.
W większości wypadków roboty
prowadzone są w prymitywnie, bez liczenia się z potrzebami mieszkańców
i ich zdrowiem. Uatawia się 2-3 kotły
z paleniskami i przez kilka dni, a nawet tygodni mieszkaiIc,v nie mogą otwierać okien, gdyż dym zapełnia
szczelnie podwórze.
Zamożniejsi, bawiący na letnisku
nie cierpią wiele na tym, a nieclomagania dotyk>ają uboższych i tych, którzy ze względu na zajęcia służbowe
--- - dzali rcmont, korzystając z usług pośredników, nie orientujqcych się zgoła, jak
odpo~iednie ro~oty mają być wykonane.
Wymk tego tal\1, że będą mUSIały być
przeprowndzanc dodatkowe remonty.
Targi Północne w · Wilnie
Jak informuje Izba Rzemieślnicza w
ł'.odzi, w czasie od 17 września do 2
pniclzirrnika odbędą się w Wiłnie IV
Targi .pólno~ne. Bliższych inforJ?acyj w
Rp~'a\\'11' tt(I7.I~lu w targach udZIela wyci Z.Ia,ł ~k~n.oml(,zno .- handlowy Izby nzemlc;;lnH'zcJ w ł"odzl.

Posiedzenie komitetu
Akademii Medycznej

Ł ó d ź, 23. 7. W poniedziałek,
25 bm., o godz. 19 odbędzie się posie(1zenie komitetu organizacyjnego Akadf1mii Medycznej, poświęcone w sprawie powolania do życia uczelni tej w

W chlebie

Oiekawy proces o 'Ilsilowanie pozbawienia
Ł ó d Ź, 23.7. - Ciekawa sprawa odlJyla się przed S{!dem Grodzkim w Ło
dzi. Marianna Radecka (Rokiciilska
nr 46) została oskarżona przez swego
przyjaciela, 42-letniego Karola Wnuka
o zamach na jego życie, a mianowicie,
że w celu zaszkodzenia mu na zdrowiu
wzgl. pozbawienia życia włożyła do
ziemniaków szpilki, a do chleba od-

rezultatów

datkowych kredytów. Do Łodzi natomiast zostaną wysłani przedstawiciele
I'unduszu Pracy i Min. Opieki Spol.,
którzy przeprowadzą. sprawę zacią
gnięcia pry,..'atnej pożyczki przez miasto.
Rozszerzenie robót do 6 dni w tygodniu, jako też kwestia podwyższenia
płac o 25 pct uzależniona jest zdaniem Min. Opieki Społ. - od uzyskania tej pożyczki.
Słowem, delegacja otrzymała cał
kowitą. odmowę na postulaty robotnicze.
Obecnie zatrudnionych jest na robotach 3.500 sezonowców, czyli około
1.400 pozostaje bez pracy, a brak kredytów stoi na przeszkodzie w zatrudnieniu wszystkich.
O podniesieniu
płac lub rozszerzeniu robót do 6 dni
w tych warunkach nie można nawet
marzyć, choć roboty
prowadzone są
w nadzwyczaj wolnym tempie. Na
przeszkodzie temu wszystkiemu stoi
brak kredytów.
Sezonowcy są. z tej racji pokrzywdzeni, albowiem zarobki we wszystkich
gałęziach pracy zostały podwyższone
w 1937/38 r. o 15 do 18 pct, gdy tymczasem płace sezonowców pozostają na
niezmienionym poziomie i są niewspólmiernie niskie, gdy się zważy, że sezonowcy pracują przeciętnie przez 7 miesięcy w roku. Toteż liczyć się należy,
że robotnicy nie ustąpią..

uniknąć wypadku,
skręcił raptownie
i wpadł na slup telegraficzny rozbijając auto.
Z obsługi nikt szwanku nie poniósł.
'Vinę za wypadek ponosi sam zabitv

mieńska.

wolny dla wszystkich Polak6wl

faworyzuje

nad1ł!orc~ych

d Ź, 23. 7. do Piotrkowa samochód cięża
rowy, prowadzony przez szofera Jana
Szłyka, najechał
na głuchoniemego,
61-letniego Józefa Prószyńskiego z Ka-

międzynarodówki"

dała żadn ych

podwyższenia

Delegacja sezonow-

interweniowała w Min. Op.
Społecznej,
jak przewidywaliśmy, otrzymała odpowiedź odmovmą.

ców, która

Ł ó
Łodzi

dzewie przy ulicy Niciarnianej
ZEBRANIE PUBLICZNE
z referatami nt.
"P. P. S. ekspozyturą żydowskiej

Strona 7

poniedzialek. dnia 25 linea 10'lSl -

miejscowości

zatraceńc6w".

W

()RlmOW~II{,

'/i~mo n~~IJ Jfle~ ro~otni~ami ~elonOWJmi

Słońca:

Niedziela

WsłłP

-

zmuszeni są przebywać w mieście.
Szczególnie dotkliwie dało się to
odczuć w czasie upałów i w domach o
podwórzach szczupłych, okolonYCh za
wsz)'stkich stron murami, tworzących
rOdzaj studni.
Na skutek skarg mieszkaJ.1.ców sprawą zajęły się organizacje lokatorskie
i podjęły interwencje u władz, wskazując, że koniecznym jest unormowanie tej kwestii j.a k to ma miejsce np.
prz~' wywo7.ie śmieci czy nieczystości,
gdzie przepisy normują te sprawy, w
trosce o zdrowie mieszkallców.
Liczyć się należy, że i w sprawę
asfaltowania podwórz władze wnikną
i unormują. warunki pracy w sposób
odpowiedni.

I

Łodzi.

Insoekcja kolonii

Ł

ó d ź, 23. 7. - Do Serb udała się
delegacja Zarządu Miejskiego z wiceprezydentem Pączkiem na czele, celem
przeprowadzenia wizytacji k<?lonij letnich, prowadzonych przez mIasto.
Na kolonii przebywa przeszło 100
dzieci. Komisja stwierdziła zadowalający stan kolonij.

Młodzież polska
z C:r.echosłowacji
Ł ó
jeżdża

d ź, 23. 7. W dniu 31 bm. przydo Polski grupa młodzieży polskiej z Czechosłowacji w liczbie 80 osób, w tym 35 chłopców i 45 dziewcząt wraz z opieką.
Kierownictwo wycieczki spoczywa
w ręce komitetu, na czele z drem Leonem 'Volfem, posłem do czeskiego
Sejmu.

"Herbatka" Str. Narod.

Ł

ó d Ź, 23. 7. Dziś o godz. 16
"herbatka" Stronnictwa Narodowego
koła Śródmieście (Targowa 5).

Kipiani skazany na 1 rok
więzienia

Przed Sądem Grodzosławiony
Mikołaj
którego przyjęła z litości(?) kim
Kipiani, skazany za nadużycia na 4 laskrad ł podczas jej nieobecności 2.500 zł
zakładów przemysłowych
ta więzienia. Kipiani otrzymał urlop
i ulotni! się w nie7.Uanym kierunkt •.
Budynki fabrycz'ne mieszC7.3,ce się 0<1
Na ul. Drewnowskiej wóz powotony z więzienia i w tym czasie dokonał
frontu muszą być niezwłocznie tynkowaprzez Jakuha Krygiera (Pomorf'ka 12) na- s7.eregu oszustw. Sąd rozpatrywał
ne ze wszystkich stt'on. 'Vyłączone są z
jecltnł na 2-letniego
Jana MichalskieO'o wniosek Kipianiego o połączenie trzech
tego obowiązku fabryki o ścianach wyło
(Drewnowska 25). D7.iecko doznało cięż w~'l'oków za wysta,,·ienie czeków bez
żonych klinkierem, prasówką lub fugowaIdch obrażeń ciała i przewieziono je do pokrycia.
ne. Tynkowanie fabryk położonych w głę
szpitala.
bi posesyj ulce może pewne.i zwłoce.
Kipiani otrzymał łączną karę jedPaulinfl Binarbicr (Zgierska 57) w mieKomendant domu w czasie pokoju
szkaniu własnym pl'zccięłll sobie w ('elach nego roku więzienia i ma być przesła
W poniec1zjnłek, dn. 25 bm. o godz. 17
san:ob.ójczych gardlo brzytwą. Desperatce ny do sądów w innych miastach, gdzie
staraniem zarządu łódzkiego obwodu
popełnił przestępstwa.
udzJelllo pomocy pog'otowie ratunkowe.
miejskiego L. O. P. P. wygłoszony będzie
Feliks Gotom,.;k i (Bcdna.rska 10) j rcek
przez radio wykłnd nt. "Samoobrona lot- C( RflIN U( A SADOWA
Szynkielewski (Limnllowf'l\iego 13) zostali
nicza ludności - komendant domu w czaSprawa R. Kotasłńskiego odroczona
pociągnięci do odpowiechiulności za uży
sie pokoju".
\V wydziale kal"l1o - odwolawczym Są wame w zaprzęgu poranionych koni.
Ł ó d Ź, 23. 7. Na drodze z WieSpożycie ltoksu W Łodzi
du okrr:gowego "1 ł,odzi znalazla się spraAbram Rizenberg (Mickiewicza 8) za- lunia rio Łodzi zatrzymany zoatał
RocznI' spożycie kol,su \V 1',oclzi wyra- wa działacza Stronnictwa Narodowrgo,
meldował, że zamicf;zkaJa wraz z nim Rojprzez władze samochód ciężarowy naża się cyfrą 33 tys. ton.
Koks zużywany 58-letniego
Romana Kotasiliskirgo
z za
Lancer ohlała mu przez zemstę twarz leżą.cy do " 'olfa l\1ajerowicza z Praszjest Pl'zecle wRzystkim przez domy posia- Brzezin, clwl1krotn('go ,,· ięinia Berpzy.
ługiem,
powoclując
ogólne
poparzenie.
nozprawa apf'lacyjna nie oobyla się,
dające centralne ogrzewanie. Zapotrzeboki. Podczas rewizJi znaleziono na sapociągnięto do odpowiedzialności
wanie na koks pokrywane jest w 1(3.przez ponieważ je(lrl1 7. sp'c!7.iów, BOl'lwwski, Lancer
mochodzie ukryte pod ladunkien'l okarnej.
który
prowadzi!
badania
świacll,ów
w
pt'odukcję miejscową. Gazownia mi'ejska
woców, około 200 skórek futrzanych
Ze
składu Teodora Polakiewicza (Piotrdrodzf'
rekwizycji,
wyłączył
się
ze
wzglę
produkuje rocznie około 12 tys. ton.
dów formalnych. Proces odłożono na in- kowska 211) nicznani sprawcy sl<radli pochodzenia niemieckiego, przemycaInspekCja budowlana
n~' ch nie.legalnie z 7.agranicy.
przcstrzega przed przrprowaozanirm re- ny termin. Obron e) miał wnosić aplilcant przęozę harwioną wartości 1000 zł.
W mil'szkaniu rodziców przy ul. WaPrzemysł przedstawiajl;lcy wartość
moniu bez ustalenia jcgo wyiycznych z adwokacki Pa wcl Szwajdler.
piennej 52 uległ poparzeniu gaszonym kilkuna.f'tu tYf'ięcy zł został zakwewłaściwymi
instancjami. Zdarzały się
KRONIKA
DNIA
świeżo wapnem 2-letni W~cław BłaszczYk.
wypadki, ~e właściciele nieruchomości,
stionowany.
Zatrzymano
ponadto
Map-zn Bat. hil1l'lllistka zllm. przy Al. Dziecko opatrzył lekarz pogotowia.
hrz porowmirnia !"ię z in:::prkc,ią hu,,,łaściciela samorhodu i\lnjC"l'owicza.
dGwlaną Zarządu Miej skiego, przepruwa-, l .\luja 73, zalllcldolnlła, że 19-1elni D..IwiLl
~ oruz kicn.l\\ c~ Zysla I\:upcl'P

-- - - - - -- - - - ._------

I Rozensztajn,

Ł

ź, 23. 7.
odpowiadał

ód

Przemycali fu tra

I

Uszer Kohn i Ejtingon
Zza kulis

życia

masonerii

łódzkiej

Ł

USZER KOHN I EJTINGON
ód ź, 23. 7. - Żadne może śrouo-, w związku z przyjazdem żydowskiego
w Pol:lce nie jest tak pochnino- dzialacza dra Syngalo\Yicza do Łodzi.
Na czele lódr.ldej loży "Bnai l3rith",
wane działalnością tajnych organiza"Kasz Przęglc.td·' w numerze z dnia grupującej żydow:lką finansjerę, obok
cyj jak Łódź. Na tym terenie krzyżują 6 lipca rh. pisał: "W ł~odzi bawi rll" Uszera Kohna stoi Naum Ejtingon,
siQ wpływy najrozmaitszego rodzaju S.\'ngalowicz, znany działacz "Ortu" drugi potentat. Kierują oni robotą
międzynarodowych
mafij, dokładnie z Pan' ża.
lo ż y l3nei l3rith ,,"~'g lo \yolnomularską. w Łodzi. (j. w.)
i
skrupulatJl ie
zakonspirowanych sił oclcz~· t pt. "Położenie Żydów na
(Dalszy ciąg nastąpi)
przed ocz~'ma społeczel'lstwa. Gnieżdżą świecie."
się tu organizacje, które pod płaszczykiem u władz administracyjnych zgloszonego statutu uprawiają praktyki,
nie mające nic wspólnego ze w:kazaniami regulaminu.
Łódź jest centralą na całą PolskQ
Umi:tyi cło u·;ej.sldej pie.l~ności P)·:tyczynl{ kł'walcego mat-du,
chwastu sekciarstwa, przeszczepionego
Obaj ubiegali się o względy 1n-letŁ ó cI ź, 23. 7. W kol. Godziesze
przeważnie z Ameryki. Sekty te dyspod Lodzi~ znaleziono na ch'odze opo- niej Zofii Stachowskiej, mi.eszkanki
ponują olbrzymimi funduszami, posiadal zahuclolyaI1, z"'loki 26-letllicgo sąsiedniej wsi Lemiesze Górne i na
dają własne nieruchomości, drukarnie
wydawni cze. 'V Łodzi wszakże znaj- 111 ieilzkaóca tej wsi A n clrzej a Choda- tym tle o.3tatnio dochodZIło między
ka. Jak stwierclzono Chodak w:::tal nimi kilkakrotnie do starcia.
dował się ośrodek organizacyjny, cenPonie\yaż ostatnio Chodak zd~'stan
trala ogólnopolska Badaczy Pisma św., trafion~' chnlkrotllie kul~ z rewohyeso\yal swego rywala, ten zagroził zemru w glo"'ę i sz~·.ic i poniÓSł śmi0rć.
rozwiązal1~'c h przez władze za d:óałal
stą i wieczorem upatrzył powracają
ZaJ'ządzone clochouzf'nie doprowaność przeciwko pallstwu i religii katodziło
do ujęcia spra,,·cy zabój"twa, cego z konkurów Chodaka, którego
lickiej.
któn-m okazat siC są.siad zabi tego :?:J- zastrzelił w polu. ZabójcQ aresztowaPOD PLASZCZYKIEM HUMANITAR- lctni ~[ichał J enniako\\·ski.
no.
NEJ DZIALALNOŚCI
Pozo~tawmy jednak na uboczu sekty gnieżdżące się w Łodzi - prz.v jdzie
nam o nich rozpisać siQ szerzej w lliedalekiej przyszłości - a zajmijmy siQ
organizacjami o charakterze wolnoŁ ód Ź, 23. 7. Ostatnio w czasie tara~o,,-ała przejścia i przybrała groź
mularf'kim, jakie zarzuciły macki na pielgrzymki zorganizowanej w Łodzi ną postaw Q wobec grupy pątników, literen łódzki..
na odpust do Niesułkowa miała miej- czącej około 70 osób, przeważnie koGłośny na calą, Polskę warszawski
sce awantura wywolana przez ma- biet. ~rariawici ODrzucili pątników
proces aferzysty poborowego Alfreda ria "'itów, których ce-n tral nnn siedli- katolickich obelgami i grozili kijami
Zielonego i ach"'okata Muszkata po- skiem jC'śli chodzi o okr~g łódzki jesi nacier:1ją.c brutalnie.
zwolił zajrzeć za kulisy
ma~011s1<ich
Po\Yiaclomiona policja rozpro!,;z~'ła
właśnie ta osada.
kombinacyj u nas, a zarazem uch~' lił
Grupa mariawilów na czele z du- demonstrantów sekciaJ'zy i zarz~!dziła
rąbka tajemnicy łódzkiej masonerii.
chownym ,.proboszczem'· miej scowej clochollzeuie karne.
Na rozprawie ujawniono, że of'kar- parafii mariawickiej (l\mnmerem) zazeni należeli do towarzystwa pod nazwą, "Ogniwo", będącego w rzecz~'wi
stośei, jak złożono dO"'od~', lożą maf'011Skl;), uzalC'żnioną od centrali w Amsterdamie. JcdC'Tl ze świadków w procesie, a mianowicie kapitan żandar
mC'rii ł~uJ\Omski, oka7.ał sądowi ill:-;~'
gnia masoll~kie, jakich uŻ~- "'a li człon
kO"'i e "Ogn iwa" podczas ślul)owania.
przemysłowa, Ilamiętająca
Ujawniono także, że na posiedzeniach
podległej wpadła
tej organizacji stosmyano ceremolliał,
prz~'pominający żywo rytuał masollski.
Ł ó d ź, ::3. 7. Scllloesserow:lka }"r.ądc()\v Schloessel'owskiej 1\Ianufaktrakcie procesu - i to nas szcze- Manufaktura Bawełniana \V Ozol'ko- tun' hojne popal'cie.
gólnie interesuje - stwierdzono nie- wie pod Łodzią. .iest najstarszym
i le przemysł łódzki w swoi ch TlOzbicie, że z ramienia warszawskiego przecbi~biCJI":-;twem faDrycZl1~'lll na zIe- cząl1,ach bYł przemy",le-m niemieckim
"Ogniwa" działa w Lodzi loża ż~-do,," miach ]Jobk irh. Istllieje z górą.. 120 lat. - Schloesserowska Manufaktura za·
slm, w~·stępu.iąca pod nazwą. ,,:\clam Pam i ~ł a koniec epopei napoleoilskiej wsze była firmą polsk/) - od akc jona_
l\1irkiewicr.". Jako działacr.~' łódzkiej - p[\lni~ta dzieje Królestwa Kongre- riu",zy pocz~' n[tjąc, a na o,;Lalllilll rofilii padaly naz,~-iska "Cad~-ka z Wi- sowego - istn iata gdy Drucki Lubce- hotn iku
koilczą.c.
Schloe~~s C'ro\\'ska
dzewa" Uszera Kohna i rzekomo "filo- ki zakładał pierwszy Bank Polski dla :Uanufaktura b~ - ła w pewnych okrezofa" j "filantropa" Jochelsona, ldóry popierania przemyslu i rzemiosł na sach jeclrnrm pl"zecl::,j~biorstwel1l pI"Z.3znany jest na nasz~-m gruncie z podej- ziemiach polskich - pamiQta powsta- mysłu " ' Ióldenniczego, które dawało
rzanych spekulacyj finansowych.
nie narodowe z 1831 i 1863 roku - pa_ możność polskim studentom szkół
technicznych odbywania praktyki faNAZWISKO, KTÓRE SI~ POWTARZA mięta rządy zaborcy moskiewskiego wojnę światową. i zmartWYChwstanie
brycznej. Dla polskie.i ludności wiejNazwisko "pana na ViTidzewie" Rzeczypospolitej.
skiej ziemi IQczyckiej h~- la SchloesseUszera Kohna nie po raz pierwszy wyrowska l\lanufaktura źródłem staleg-o
stępuje w związku z organizacjami o
STUPROCENTOVVA POLSKA
zarobl\.u dodatkowe-go, któn' obracany
charakterze rni~dzynarodo"'~-m, wolb~-ł prze"'ażnie na podnoszenie tamPLACÓVVKA
nomularskim. Sam 7.resr.tą Kohn na
tejszych gOf'podarstw chłopskich.
Ze Sch l oesse-ro\\"skiej r.Ianufak tu!')'
jednej z rozpraw sądowych w Łodzi
PI:f:KNA
PRZESZLOŚĆ, TRAGICZNA
\V Ozorko"' ie w.\'s zeclł, aby osiedlić się
przyznał otwarcie, że należy do miQTERAŻNIEJSZOŚ Ć
w Łodzi, legendarn~' dzisiaj Karol
dz~' narodówki "Bnai Brith".
Bylo to mianowicie na procesie Scheibler, jeden z największych pioPi~kna i pelna zasług b~-ła wieko"Orędownika" z P. P. S.,
w którym nierów wielkiego prz/:'my:;łu europej- wa pl'zeszlość tej firmy. Trag-irzna
Fszel' Kohn w~-s tępo\Yał w charakterze skiego.
jest jej teraźniejszość. Żyd - Żyd w
świadka. l'\a zapytanie adwokata KaSchloesserowska Manufaktura mycce i z talesem - Żyd tahnudyczzimiCl'za I{owalskiego Usr.er Kolln to swego rodzaju al'ystokracja w prze- ny - jednym słowem l\fajer Fogel pl"z~' znał, że b~- ł zaloż~' cielem Ol'ganim~-śle polskim. Wśród jej właścicieli
jest jej panem i władc/)o
zacji ,.Bnai Brith" w ŁocIr.i.
wid7.illl~' za,,"~ze znane z patriotrr.mu
W polskich l"Qkach b~- ła Schloec:se,,'eLlle danych przez nas pORiada- polskie o obif'tości zo sfer ziemial'l- row"ka Manufaktura przez sto dwanych komórka "Bnai Brith" w Łodzi stwa. 'V kantorach i biurach tego dzieścia lat - nie wytr:;tciły jej z poł
powstała jako pierwsza na ziemiach
pl'zedsięhior",twa zawsze mówiono h ' lf'kich rąk za"'ierucby clziejowe. nie
polf'ldC'h. Łódzka "Bnai Brith" jest 1\0 po polsku i każda akCja pohka zmogli pobkich jej właścicieli okuwi~c
organizacją-matką. IV stosunku
znajclo"'ala ze stl'onr właścicieli l za- panci ulrz.\·mali się pezy swojej
clo innych Tllacówek tego zrzeszenia
!SI
w Polsce. Niewątpliwie pierwsza 1<0\~l isko
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Niepokojąca śmiertelność
wśród niemowląt
lodzi

w

Ł

ó d ź, 23. 7. -

Zarząd

Miejski, jak
do życia przy
wydziale zdrowia publicznego referat
do walki ze śmiertelnością. niemowląt.
Za koniecznośCią istnienia tej agendy przemawia niepokojący objaw du-

już donosiliśmy, powołał

żej

śmiertelności

wśród

niemowląt.

Zestawienia statystyczne dają. w całej
pelni wyraz smutnej prawdzie.
W roku 1923 zmarło ogółem 1263
dzieci, w tym katolików 882, ewangelików 80, Żydów 296 i innych wyznal'l
5. W roku 1937 zmarło ogółem 1397
niemowląt, w t~' m katolików 992, i5
ewangelików, 327 Żydów i 3 innych
wyznalI.
:Kaj\\"iększa
śmiertelność
'dotyka;
niemowl~ta wyznania rzymsko-katolickiego.

•

Ja~ ly~ fouel ODanował 1[~lnelleInwlka Manufaktur!?
czasy Oruckiego-Lubeckiego, w Polsce Niew szpony iydows\de

Placówka

'V

mórka organi7.ao-jna powołała do 7.~'cia dalsze. Tak wiQc z Łoclzi szly ni ci
ż~" dowskiej rohot~' wolnomularskiej
"Bnai Brith", której fundatorem był
{'szel' I{ohn. 'V ty'm ujęciu w peln~' m
ś"'ietle wrstQpuje rola multimilionera
żrdo"'skiego W krzewieniu i organizo",aniu wolnomularstwa w naS7.Y\l1
.
kra .l·u.
Fakt bowiem, że "Bnai l3rith" jest
organizac.ią, lożą. mas011sl<ą, nie ulega
żadnej ,,· ątpłiwości. Ż\' dzi w zasadzie
I'
, . , . k'
.'
.
dl"
staraJą ~lę my IC c lrZ~SClJans .Iem.u
społecze~lstwu oczy. baJeczk~ml! ze
wspomlllane zrzeszel1le upra,,'la Jedynie działalność humanitarną. i nic
wspólnego z masonerią nie ma. Od
czasu do czasu sami nieostrożnie wv. . d k
t·,..
B
. B "th"
~naJ~ I
? l.lmen u.Ją, ze " nal 11.
.lr.s t .lacze.lJ\!;l \,"olnol1lularską· 010 l111eliśmy osiatnio ś\Yieży
tego :Ql"lyklad

°

6roz'b~
U

straiku
pra(ow nI-ko'w Spe dYCYJn"c
·Jh
r

Pl"zcclsięhiol"cy spedycyjni wypowiedz ieli UłlHmę zhiol"D\\":1, z dn. 31 sierpnia
rb.; jnko molyw w~·ro\\il'rlzel1in. umowy
pl'z erb; i,?hiol'e.1" potln.if1. że pl'zewiduje ona
;t(~mkl~iN'i(' znlda~l~w o g-oclz. 19, co zdanl('ln leh prz.\" nmn 1n1 ZlH1C'ZllC stral\.'.
Hol)otnie)' nie ocbtl1pią on s\\"ych postulaló\v i roto,,"j ,ą poprzeć strajkiem
s,,".e slu i'7.I1(, żt1:1anin. :W sprawie trj b~
dZJr zwolana . .1(''; 7.('zc .F'dna
konferenCja
w Jn"ppklo!"acJe Pracv, cclem ewC'ntuall1 ('go zażr,!!'ll<lnia SIl"<1ik ll.
\V rapit'mi Acl,'!fallg-a j Ska (Srcbrz~'óska 2G)
zuslala poclpisana nO\\'a
umowa, Opl'flCOWana przez Inspel,tora
Prary po zlJ~clanjll \~al.'lI.nków w kl'ajo\\'.\"111
P)'7.t'll1y~le paplf.'I'l1lczym. \lmowa
7.o"fala. ZH\\"Hł'la na okres roczny 1 przc" 'idujn pod\\yżkr, plac robotników od
;) do '!:l prl.
,W finnie AuguslillH (SrCLl'zYllska 128)

I

rOWf'łul ponownie :r.ałn1'g- na tle nieclotl'zymani;). zO]J0\\,i :1 zu(\ c!oslaJTzania 1'0bolllil,om ,,~kOl'\eZa Ini ohuwia, fartuchó,,", "·.I·konania. szalni itd. Zatarg lil,willujc ln~pcktor Prac)'.

Skazanie zabójcy
1\1 y s ł o w i c e, 21. 7. - Józc! Kostka z Mysłowic został skazany we śro
dę za zabój!';two dokonane na osobie
FranciRzka Kuli na Rynku w Mysło
wicach pod koniec ub. roku przez Sąd
Apelac~·.iny w Katowicach na trzy lata
wit;'zienia.
Kostka przebił Kuli kilkakrotnie
nożem rzeźnickim brzuch, tak, że jelita w~· pł.\· I)I~l~', skutki ero. czego Kula
zmarł.
(,\JS)
..

własności

mimo nier.liczoll\-ch :\:rYz\"sów. Dopiero w Polsce Nicpodleglej,
w Rzeczypospolitej Odrodzonej, gdy
ministrem przemysłu i handlu był
Floyar-Reichman, syn "narodu "'rbl'anC'go" Majer Fogel dO:llał w
s"'oje !:izpony SclJloes:lel"o"'b ką ManufaklurQ.
PO WOJNIE ŚWIATOWEJ
Jak do tego dOf'zło? Jak moglo do
tego dojść? Po wojnie światowej - w
Oclrodr.one.i Polsce - Schloesscrowska
Manufaktura stoSUJlko,,-o na.isz~'bciE'j
z~ w~zyslkich pl'ZeL1si<;,biorstw okr~gu
lodzk Iego prz~'s zła do sieb ie po strat~ch ,,·ojennych.
kilka lat po wojme b~'ła na"'ct w stanie zainstalować
u sicbie no,,·ą. prz~t!zalnil) dla w"sokich numcrów prr.~dzy bawełniane},
co c1a"'alo j~.i dużą. przewag-C wobec
braku takich urz:;Hlzel1 w innych
przelhi~biorstwach w O\\'ym czasie.
Ale g-ospoclarka IV SchloC'sf'erowski ej ~[anufakturze w latach powojenl1~' ch nie byla dobra. Fantastl'czne ()..
l1o,,-ieiici kl'!;lżyły o nieprawdopodobuie wielkich dochodach naczelnego
dyrektora firmy, p. Eborowieza, kt~
rcg-o kompetencje \V t~' m przec1si~hiOl'
stwie b} ty praktycznie nieograniczone.
P::Iklc1l1 jC'Rt. że p. Eborowicz wpr!).
wadził Majera Fogla do Schloesserowskiej Manufaktury w charakierze nakładcy. Podobno nie opłacało siO zatnuini.1.ć calej fab1'.\·ki na "' łasnl' rachu.nek... Ale dlaczego opłacało się
i\Ja]erowi Foglowi zatrudniać, niewykorzy. tane Tlrzez drrekc.i~ p. Ebol"owicza masz~-ny czy oddzialv fabr"ki na
swój ,,· tasn~' rachunek - ' to iui pozostan ie . zagadką. Jednym sło\vem pod
d~TE'kcJą. p. Eborowicza Majer Foooel
jtlż g-ospodarował w Schloesserowskiej
~lanuIal\ turze.
(DokoIlczen ie nastąpi w numerze
n~ w~orelc dnia 26 bm. w artykule pt.
,,1 ragIzm Schloesse-rowskiej Manufaktury").
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Dr .med. A. M~LKE
spec;alisła chorób serca, krwi i płac

Łó,!i, al. W-ólczańaka 62 - pr~r;imlJit:
5-1, t,lefon 24-299 - elektro-kardiografi"
n 10 ZoSl
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i koralowe usta, niena wistną wróżba złowroga, która
mu Jagnę odebrać chciała,
- Pók'im żyw, nie będzie z teRo nic - pomyślał
i dodał głośno idźta wróżyć komu inszemu, bo
mnie wasze przepowiednie pożogi i śmierci nie straszne.
Cyganka wstała i snop iskier rzuciła z czarnych
oczu.
- To wam jeno mówię, że jeśli wróżby nie posłuchacie, tedy biada wam. " biada, , ,
A echo leśne powtórzyło za nią kilkakrotnie:
- Biada,., biada,.,
Jaśl\O został sam. Leniwość napadła go i długo
siedząc na pniu z założonymi rękoma patrzył bezmyślnie przed siebie, Nie śmiał się już więcej do
swych myśli, bo wspomnienie wróżby lękiem mu
serce napełniło, Choć powtarzał sobie cięgiem, że
cyganicha łże jak pies, szeptał mu iaIdś głos wewnQtrzny bez ustanku owe "biada". rzu('one przez ni Q na
ostatku i erhem leśnym powtórzone,
Koniki polne bzykały coraz ggłośniej, gdyż poJudnie zbliżało się szybl{l(), konie. posili\\"Szy si(' obrokiem,
kopały niecierpliwie ziemię, zaś Jaśko siedział wcif,lż
i dumał. O czym? Gdyby go Ido zapytał. napewno by.
odpowiedzieć nie potrafił , ZawisnQła nad nim jakby
jakaś ciężka chmura niepokoju i prze('zuć, odegnała
precz niefrasobliwość i rys~ głQbokę. czolo mu przecięła,

Gdy konie mocniej ]ańcucJlem szarpl1Qły, ocknął
ze swych myśli i powiódł \...·zrokicm po niebie
- Rety! A toć to już polednie ! - źuzi\\'ił się niemile i wstał z pośpiechem, a nałożywszy resztę drzewa
na wóz, zaprzągną.! konie i ru - ;>;ył ku domowi.
Jechał powoli nie pokrzyl\UJf,lc już ani trzasl,ają.c
biczrm. wloldy się pomału konie z ciQżldm wozem,
llór od\\ieczny szumiał ponuro, a od ::ilrony t!'ZQsawisk

się

Tymczasem w namiocie. do którego
chwilą przywódca całej bandy słychać

wszedł
było

prze-d
przyci-

szoną rozmo"'ę,

•

- Nie, nie chcę, Nie chcQ cyga11sldej miłości,
ni ogni jej poż Q dm1. ni jej s\.... obody. We mnie insza
krew płynie i rwie t<lskll1otą. serce hen, tam ku białym
chatom, ku tej pracy cichej. a zbożnej, którcj Bóg
błogosławi. Nic chcę waszych łupów ni bogactw. bo
one są. !,rzY"'d:;t ludzl,~, dość mam tej włóczCgi bezdomnej, tego ukrywania się po ostc:pach ia 1< zwierz
dziki, przez myśliwców tro-piony, Z gwiazd migocą
cych, z bladego światła miesiąca, z promieni złotego
słonka czytam, że insza mi dola pisana. że nie iść
mi z wami dalej a ostać tu. i tu umrzeć, że nie w ognistych a smolnych oczach moje szczęście, jeno w siwych a przejrzystyt'h jal, toń nipha, , ,
Zapadlo milczenie, a w chwilę potem u wyjścia
z namiotu stanęła smukła postać, Hej. nie oglą.dały
drugie.i takiej ludzkie oczy! Była to krasawica cudna
leśną i dzikf,l pic:lmości:;!. jak kwiat paproci. na uroczysIm rosnący. Oczy miała iak noc bczmicsiQczna
i chmurna, brwi i wło!'iy krucze; usta malinowe okrywały zęby jak z l,ości słoniowej wylmte, Pierś sh'zelist:;!. pol,rrywala lekl<a t1,anina, spływaj:;tca w mip,kkich
fałdach ku stopom, obutym w sandały, Nisl\O na biodrach przewiq.zany pstry szal szC'1eścił jedwabnymi
frędzlami" na kr:;tglych ramionach połYSkiwały złote
branzolety, zaś toczoną szyję zdobił sznur gTubycłJ
paciorl<ów.
Wyszedł za nif,l mQżczyzna. Ii jak srogi i nieublagany był dla wszystkich S\'1'okh podwładnych. to przy
onej cudnej dziewczynie stawał się pokorny i cichy
jak baran ele W oczach jego tliła się miłość i roz'Oacz,
ręce zacislwły się bezradnie.
Czary,

,
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wczesny ranek.
Z porykiwaniem' krów, beczeniem cieląt, owiec
i kóz. przy wtórze wesołego ujadania kundysów wiejskich. wysypało się bydło wsi całej na gościniec, wiodący ku pastwisku nad PQto kiem, M ały pastuch
zbrojny w długi bicz z rzemienia kręcony, PQgwizdywał wesoło. to znów przykładał do ust fujarkę z wierzbiny i wyg-rywal na niej nieuczone pieśni lasów i łą..k.
Echo niosło tony daleko. zlewało fe wraz z odgłosami
ptaszę.t

leśnych,

brzęczeniem

pszczółek

skrzętnych

i tworzyło chór pr.zedziwny, który. płynąc po porannej rosie, rozlewając się PQ woni kwiecia, śpiewał
potężnie:

Wiosna, wiosna!
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Nie znalazł odpowiedzi na ki słowa. ni ukojenia
dla jej tęsknot. nie mógł dać ki tego . za czym rwała
sie iei dusza. Bogactwa. ia kie garściamj pełnymi pod
nog} lel "zucał oorzucała z PQgardą.. bo nie były one
uczciwa nraCI;! zdobyte i niejedna ha ll11hl<a ch;tŻyła
na nirh "fiał dla nie i miłość wierną. . do psiei podobną..
żywioło\'\'ą.. cyganską.. ale nie miał siwych. jak toń
nieba. przejrzyst'lch oezu. jeno czarne a ognistp
Pójdź. dam ci miłość, '.
Nie chcę!
Dam złoto. perły i diamenty!
W krwi ludzkiej ubroczonymi rękoma.,.
Dam serce ...
Cygańskie. burzliwe. niest.ałe ... na ile nocy?
- Dam wszystko. czego zapragniesz!
- Da i siwe. przejrzyste oczy...
Jęknął cygan, bo miał ieno czarne, a ogniste ...
Był
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Tymże gościńcem od dworu jechał raźno wóz drabiniasty. w tęgie parskające kasztanki zaprzężony.
Na wozip <:7.prol<o ola równowng-i nogj r071<raczvwszy,
stal dziarsl~i parobek. tl'zymają.G silnie ~ muskular-

swatów do białej chaty, feno umiłować cygankę i z nią
na kraj świata powędrować...
Na psa urok! - krzyknął JaśkI{) , wyrywając
"ękę,

Czekajciel
Nie trza więcej.
Czekajcie - śmierć widzę .. ,
Jezu. " - szepną.ł Jaśko z lękiem.
Nie straszcie się. bo wasza śmierć jeszcze daleko. nie grozi też wam. ni dziewce z białej chaty.
Zważajcie ieno pilnie, co rzeknę i słuchaicie mojej
wróżby. to inaczej biada wam Wam Cyganke umiło
wać tos K''łie, .. a gdybyście dobrowolnie iść za nia nie
chcieli. to przyjdzie kruczowłosa przez ogień, pożogę
i śmierć, a waszą miłość zoohedzie .. \1odrooką. bogacz stary l1I'eźmie I nie ujrz'IciP. jej iuż więcej, bo
drogi wasze się rozejdą.. bo wam dla Cygaukli białą.
chatę budować nie tu,
a hen, gdzie niebo bardziej
błękitne, tieleń bujniejsza, góry dziksze.,.
Zapadło

milczenie, Słonko oświetlało twarz CyJaśko patrzał jak urzeczony. Ona.
siedziała na ściętym pniu drzewa zamyślona i smutna
a tak cudna, ze Jaśko o strasznej wróżbie zapomniał,
jeno patrzył a pił wzrokiem jej krasę, nasycał się jej
widokiem i dziwował urodzie.
Gdy tak stał zapatrzony, serce ścisnęło mu się
nagle bólem przenikliwym,
ganki. w

którą.

~ Jaguś ..• szepnęło mu coś w duszy i przed
oczyma stanęła mu Jagna jakby żywa, modrymi oczyma z wyrzutem niemym patrząc na niego. Lnian,ą
kosą wiatr igrał swawolnie, na piersiach poruszała się
szybko zRTzebna koszulina, jakby od wzruszenia przyś<pieszonym poruszana oddechem,
W fednpi f' hwili por'!7i" r'!l<l ('vg-anld 7.TYlienH się
w nienawiść. Nipnawistne mu były jej ogniste oczy

Najmłodsi wsłużbie Ojczyzny
Wspomnienie poświęcone tym, którzy ofiarowałi krew swą w obronie Wiary
i Ojczyzny

,.Oddali Polsce swoje życie młode,
O własnym szczęściu swój sen wiośniany,

Kul kilka w piersi wzięli w nagrodę,
Trzy łokcie ziemi i krzyż drewniany,
Pod gradem kul, wśród naszych pól,
Legli nieczuli na łzy i ból.

ler Krzyża Walecznych, ochotnik wojenny z 1920 roku.
Wichnowski Jan (lat 15), kawaler
Krzyża W,a lecznych, odznaczop.y Gwiazdą. Śląską, ochotnik wojenny z 1920 r.,
uczestnik Trzeciego Powstania Śl.ą.ska.
Wąsowicz Ksawery (lat 13), obroflca Lwowa z listopada 1918 r.
Borkiewicz Kazimierz (lat 15), odznaczony medalem "Polska ~wemu
Obrońcy", Gwiazdą. GÓrnoślą.ską., ochotnik z 1920 r. i uczestnik Trzeciego Powstania Śląskiego.
Trzyna Adam (lat 13), odznaczony
medalem "Polska Swemu Obrońcy" i

Orlętami, kurier P. O. W., ochotnik z

1920 roku.
Aleksla nder Anik-Nikonczuk (lat 13),
odznaczony medalem "Polska Swemu
Obrońcy" i odznaką Ofiarnych, ochotnik i partyzant W. P. z roku 1918.'19.
Wysocki Stanisław (l.at 15), odznaczony medalem "Polska Swemu Obrońcy", ochotnik wojenny z 1920 roku.
Czyny patriotyczne i wysiłki młodocia?ych. b~jown~ków (}. wolność! pośWlęcema, Ich oharność l gotowosć
d.ania życi.a w imię sprawy narodoweJ,
to przykłady, to zachęta, to drogowska-I
zy dla tych, którzy razem z nimi skła-

dali masowo głowy swoje dQ snu
wiecznego pod hasłem "Bóg, Honor i
Ojczyzna!"
Pełni uznania i hołdu dla tych najmłodszych żołnierzy Polski, pełni podziwu dla ich poświęcenia, waleczności i brawury, patrzymy dziś z czcią.,
otaczamy aureolą., tę resztkę byłych
dzieci-żołnierzy, co tQ przed osiemnastu laty ...
"Kto

żyw

Widząc

w pogardzie życie
przed sobą wroga.

Jedyną ~ywil chęć.
tyła Ojczyzna

By wraz

miał,

droga."

Takich to bohaterów w pamiętnych dniach lipca i sierpnia 1920 roku
było znacznie więcej. Masowy zaciąg
do Armii Ochotniczej porw.ał za sob~
szerokie koł.a młodzieży niepełnoletniej
wszystkich stanów.
Zmartwychwstała Polska poległym
d'lieciQm-żołnienom wymodliła Wieczną Wartę u stóp Wszechmocnego.
.
L w ó w, w hpcu 1938.

Gdy w roku 1920 w pamiętnych
dniach lipca i sierpnia groziło Rzeczypospolitej . wtargnięcie bolszewików,
zagłada
chrześciJaństwa
i Europy,
starsza młódź polska porwała za broń,
aby staną.ć na pl.acu boju w szeregach
obrońców Ojczyzny. Ubiegał.a się też o
pozwolenie n.a czyn i dziatwa nieledwie.
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P.amiętano wtedy jeszcze o boh.aterskich wzmag.aniach Lwowskich Orlą.t
w 1918 roku, świeże więc były wspomnienia mi.n10nych dni listopadowych,
gdzie żołnierz-dziecko 13-, 14-, 15-letnie
upadał ze Znu.ieJ11a, walczą.c ze snem
na placówkach, zgłodniały, zziębnięty,
chudł i czerniał z dnia na dzień, - ale
trwał! Dotrzymał bohatersko kroku
swym niewiele starszym komend.antom, boć wszyscy razem owi obrońcy uwagę
byli to najmłodSi l
no zakreślone wskazują na chłodny roz- wystająca na pewność uczuć i uzdoln~e..
Dotrzymały kroku i kobiety, czy to
Kształt ust aaje odpowiedź na liczne
pytania. Mówi się o ustach miękkich i sądek mądrości, zaś w górę podciągnięte nia w rzemiośle oraz praktycznych dZIe.walczą.c w szeregach, czy pracu.ią.c jako
sanitariuszki, czy jako kurierki. Nie- twardych, potakującyc1l lub przeczących, pragną mówić: "jestem pałen namiętności dzinach.
Broda w tył podana jest dowodem, że
i zmysłowości". Osobnik o takich wargach
które bezimie;me padły, pozostawiaięc
duch stoi w tyle za dobrą wolą.
jest zwykle bardzo ruchliwy. nerwowy i
po sobie tylko pseudonim "Janki" czy
uparty, potrafi jednak być niesłychanie Bardzo wydłużona oznacza zbrodnicz~ in:
"Staszki". Odznaczone, wraz kolegami
pieszczotliwy.
stynkty, a długa nieco zaokrąglom~. wlelkl
broni, przeszły do p.amięd potomnych!
Ludzie o dolnej wardze nieco zwisają egoizm. Zaokrąglony podbródek Jest docej
wodem dobroci, a plaska broda skoncen"Kobiety, starcy, chłopi i dziewczęta,
trowania w każtlej sytuacji tyciowej. Osą do pewnego stopnia flegmatyczni
z karabinowych śmiało mierzą luf,
walnie zaokrąglona z lekką skłonnością,
i potrafią nienawidzieć,
Xa czyjej piersi błyszczą dziś Orlęta,
do dołka miewają kobiety, które łączą w
ten wie, że orli był ten bój o Lwów!"
gdy ich ktoś zadraśnie. Krótka górna war- sobie w harmonijną całość i wszystkie doga jest dowodem chęci przekomarzania datnie strony i słabostki płci pięknej.
Nadeszły nowe ciężkie dni bojów ze
się.
Kobiety o małych ustach są przewaź
Na nosy równie~ trzeba zwrócić uwastraszliwym wrogiem, niosącym pożo- I
nie zmienne, ale i po większej części peł gę, chociaż nie są częścią twarzy - a jedne uroku w swych pomysłach. Dąsają się nak z nią bardzo ściśle związane. Ogólgę, mord, zagładę chrześcijaństwa.
i pozostają dziećmi nawet w dojrzałym nie mówi się o ładnych lub brzydkich noI zdaw.ałQ się. że wszystko już strawieku. Usta małe "lalkowate" mówią sach. Na przykład
cone.
zwykle wiele, a w kształcie serca mówią
silnie zwinięty brzeg ucha wskazuje
chętnie o sprawach uczuciowych.
Usta o
,.Ale nie zamarł jeszcze Duch,
na zwinnoŚć. kulturę i zamiłowania
Piersi on rozparł zbrojne,
artystyczne.
Kto żyw w rycerski zwarł się huf,
Gładki i miękki brzeg ucha zdradza nieNa świętą ruszył wojnę"·
zdecydowanie i niepewność w życiu. Uszy
zupełnie przyrośnięte nie świadczą o zaNa apel Rady Obrony Państwa wenadto wytwornym ~yciu umysłowym. Im
zwano cały naród pod broil. :Mlodzież
ruchliwsze i piękniej uformowana jest
polska nie czekał.a długo, a spośród
małżo\yina uszna,
tym delikatniejszy i
niej szła pierwsza w szeregi' młodzież
bardziej uzdolniony jest jego właściciel.
Jeżeli wszystkie części twarzy harmoniharcerska. Do szeregów walczących
zują ze sobą nazywamy ją piękną. Ale i
poszło
tysiące
młodzieży nieletniej.
Opuszczone kąciki ust oznaczają
Dziesięcioletnich malców przyjmowakontrasty
mogą wyraz twarzy
ność do melancholii
no do służby wartowniczej, wywiadowuczynić miłym
czej, przy ochronie magazynów, jako o ustach miłych i cynicznych. Oczywiście
i często nawet nieregularne rysy więcej
chodzi tu nie o usta mówiące, lecz ich
gońców, kurierów! Najmłodszych opienas pociągają - aniżeli skończone pięk
kształt i rodzaj.
ności.
ce zosta40 powierzone bezpieczeństwo
Usta pełne są wyrazem zmysłowości i
Spojrzeniem na twarz często starają
magazynów, koszar i mają.1Jku pań wielu sil żywotnych; jeżeli kąciki ust są
się ludzie poznać przy pomocy wrodzonestwowego.
nieco w górę podwinięte - oznaczają lekgo instynktu charakteru danego czło
To też we wszvstkich armiach wal- komyślny pogląd na życie.
wieka. Badacze i uczeni zbierają tylko
czących w 1920 roku. a później biorą.
Jeżeli opadają w dół przeważa
wszelkie spostrzeżenia, jakie w tym kiecych udział w pościgu, wiele miejsca
poważne zastanowienie.
runku nasuwają się ju~ od prastarych lat.
zajmowali młodociani ochotnicy, peł
J. W.
Usta
wąskie i ostro zarysowane są pozbaniąc służbę ochotniczą. z narażeniem
wione wszelkiej ickkości, a osobnik patrzy
życia. Niejednokrotnie też dawali oni
na ~ycie zanadto tragicznie. do każdej radowody mQstwa i odwagi, walczą.c i dości dodają kroplę goryczy. łatwo psują
sławą. okrywają.c swoje nazwiska.
humor sobie i drugim. Usta zupełnie rów- ,
Godziwą rzeczą. jest odświeżyć w
Prosty nos i przyru!;męte uszy - więcej
pamięci choćby część trlko nazwisk
energii, aniżeli uczucia
dzielnej młodzieży z bojów z lat 1918
Staraniem Wydziału Propagandy Za- nagiętej górnej wardze i dolnej miękkiej
do 1921, która wśród trudu, znoju i miwskazują, it
rządu Glównego Stronnictwa Narodowetręgi rozrywała okowy jęczącej w niego uka~e się w końcu bieżącegrJ lata
dwie natury mieszczą się w piersi
woli Ojczyzny, broniła jej granic.
Kalendarz Propagandowy dla naj szerszych
danego osobnika,
Oto postacie zapisane zas.zczytnie na mas p. t.
który potra fi być szorstki i ostry, ale i pekartach dziejów Polski. Sp. Halina
łen poświęcenia jak najlepsza matka. JeGrabska (I.at 15) z Płccka, poległa na
żeli usta są odwrotnie uformowane przepolu chwały w obr()lJ.ie Lv owa.
mawia wtedy przez nie głód życia i zaraŚp
Antoni Petrykiewicz (lat 13), na rok 1939 w I.lasowym nakładzie.
zem małoduszność. By usta kobiety były
Kalendarz,
obejmujący
około
200
stron
kawaler "Virtuti Militari", trzykrotnE'skończenie piękne muszą być średnio
go Krz~'ża \Valecznrch, Odznaki n.~ ('f)- druku, posiadać będzie obfitą treść infor- du~e, lekko wzniesione i wówczas obrazumacyjną, publicystyczną i beletrystyczną.
rz~' Śmierci, Krzyża Obrony Lwowa,
ją duszę pełną ochoty do ~ycia, mądrości
Odznaki Trzeciego Odcinka Obrony liczne ilustracje, piękną. barwną okładkę. i ciepłego, czysto kobiecego ujmowania
Stanowić będzie cenny nabytek dla każ
spraw.
Lwowa i Orląt - poległ na polu chwa- dego, szczerze polskiego d(mu.
Równie~ i broda jako zakOJlczenie twały w obronie Lwowa.
Cena kalendarza wynosić będzie 90 gr. rzy przyczynia się wielce do wyrazu twaŚp Jurek Bitschan (lat 14) poległ
W sprawie zakupu hurtowego oraz w rzy. Jej kształt posiada niesłychanie wiena polu chwały w obronie Lwowa.
sprawie ogłoszeń zwracać się nale~y do le znaczenia. Niektórzy znawcy potrafią
Kaczmarski Józef (lat 14), kawa IE'r ·Wydziału Propagandy S. N., \Varszawa, z brody wywnioskować, jaki jest charak·
Krzyż,a Walecznych, ochotnik wojenny
Al. J erozolimsh.ie 17 m. 5.
ter człowieka.
Trójkątna broda oznacza
zg 1092/3/4
z 1920 roku.
siłę woli, nastawienie na sprawy doczePięknie sklepione czoło jest dowodem
Jeziorowski Tadeusz (lat 13), kawasne; śpiczasta niezadowolenie i zawiść;
przejrzystego myślenia
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Usta mówią, chociaż mUczą - Broda nadaje wyraz twarzy - Również uszy zasługują
na
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"Kalendarz Narodowca"
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Tam, gdzie wzniósł skrzydła Adam Mickiewicz
z

wędrówki

W i l n o, 23. 7. - Kto wstą.pił na
tietnię wileńską., nie może oprzeć się
chęci odwiedzenia stron
rodzinnych
Mickiewicza, a przynajmniej miejsc,
z którymi życie jego było tak ściśle
zwią.zane, tak zrośnięte z jego tworzywem, z wielkością. jego geniuszu.
... NA BARKACH NOWOGRODZKIEJ
GÓRY
w Nowogródku
- mieście
wojewódzkim. Zachwyca każdego ' z
nas swoim ubóstwem a zarazem wyniosłością. i powagą wieków, zakutą
w ruinach zamku, spoczywającego "na.
barkach nowogródzkiej góry", skąd
roztacza się wspaniały widok na pagórkowate pasiaste pola, ginące gdzieś
hen, daleko, w grani borów, to znów
na panoramę samego Nowogródka.
l\1iasteczko niewielkie, liczące zaledwie 10 tysięcy micszkallców, schludne i dostojne.
Ponad głowami omszałych domów
WZbija się w gón~ tuż przy górze zamkowej Fara z początku XV w., mająca
swe historyczne tradycje. Tu bowiem
Jagiełło zawarł ślub z księżni.czkę. Hols7.a11ską, tu też został ochrzczony A.
Mickiewicz, w niej wreszcie w bocznej
nawie znajduje się obraz Matki. Boskiej, przed którym według podania
matka Mickiewicza ofiarowała poetę,
gdy był ciężko chory, niemowlęciem
Jesteśmy

po

m,ickiewic~ow8kim, 8~laku

równinę przeciętą wijącą się rzekę.
Newdą..

w

Przed dworem, hen, w polu, samotna kępa brzóz, to owa świątynia dumania z "Pana Tadeusza". Opuszczamy Czombrów .i jedziemy wspaniałym
lasem, dzielimy się niedawno co zdobytymi wrażeniami, ten i ów coś bą.k-

nął, ale, rozmowa milknie, każdy I?rzeżywa dla siebie kilkanaście minut 1 zatrzymujemy się - Świt'lźl

"KTOKOLWIEK B~DZIESZ
W NOWOGRODZKIEJ STRONIE ..•"
Świteź,

głość

którego wielkość i rozlenie tyle może zachwyca, co obra-
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Sukces ceramiki iłżeckie;
na wystawie w Berlinie
I ł ż a, 23. 7. Mała mieścina w
woj. kieleckim Iłża jest historycznym
ośrodkiem ceramiki polskiej. Wyroby
ilżeckie słynne były
kiedyś w całej
Europie. Później ceramika iłżecka
upadła.

Dopiero w ostatnich paru latach
grono miłośników wyrobów iłżeckich
zainteresowało

się wiodącymi

nędzny

byt garncarzami tamtejszymi.
Odkryto, że przechowały się jeszcze
artystyczne
formy
i uzdolnienia.
'Vszczęto starania o pomoc ze sb'ony
władz państwowych i samorzą.dowych
oraz gosnodarczych.

Izba Rzemieślnicza w Kielcach
ganizowała kursy dwumiesięczne
garncarzy. Kursy te przyczyniły

zordla
się

do podniesienia poziomu technicznego
i artystycznego wyrobów iłżeckich. Następnie wybudowano odpowiedni piec
do wypalania wyrobów.
Wielki sukces odniosła ceramika
fłżecka na międzynarodowej wystawie
rzemiosł w Berlinie. Eksponaty iłżec
kie uzrskały dwa medale, które zdobyli p. St. Kosiarski za "Świątki i ptaki" i p. Wacław Perendyk za ceramikę
artystyczną.

i

użytkow~

będąc.

KOPIEC MICKIEWICZA I WZGÓRZE
MENDOGA
Tuż obok góry zamkowej widzimy
kopiec A. l\Iickiewicza, usypany staraniem polskiego społeczC11sLwa, a dalej
pochylone jakby pod ciężarem wieków
wzgórze l\Iendoga, zasiane starymi
krzyżami.
Stąd przenosimy się na
miasto.
Przed nami wyrasta okazały kościół
św. Michała, a w nim znajduje się popiersie brążowe wieszcza, wmurowane w ścianę w setną rocznicę urodzin,
tu przechowuje się oryginalna metryka
Mickiewicza, którą. każdy obejrzeć
może.

Po przeciwniej stronie

wrośnięty

jak-

by w ziemię stoi dawny pałac nadzi-

wilłów, w którym mieścił się w czasie
kampanii w r. 1812 sztab ks. Hieronima
Banapartego. Idziemy do miejsc zwif!zanych z wieszczem, mianowicie do
dworku przy Ulicy Mickiewicza, wybudowanego niedawno w miejscu spalonego ongiś dworku, w którym mieszkał poeta.
MUZEUM PAMIĄ.TEK
Jest to tzw. Muzeum pamiątek po
Mickiewiczu. Zbiory tego muzeum są.
wprawdzie skromne, nie można wszakże nie podkreŚlić pietyzmu i staranności, z jaką. są. to one przechowywane, ma
zresztę. ono jeszcze wcale wyraźne oblicze propagandowe kultu Mickiewicza.
Nowogródek, szczególnie góra zamkowa i jej rUiny, z dziwną mocą wprowadzają. nas w świat Mickiewiczowskich obrazów. Zaczynamy odświeżać
w sobie jego wspaniałe obrazy i mimo
woli cisną się nam na usta ustępy z
Grażyny i innrch utworów. Oko nic
może się nasyciĆ, nie może objąć wszystkiego, ogarniamy to miejsce święte
dla każdego Polaka duszą całą, a każ
dą pamiątkę przeżywamy głęboko i serdecznie.
"DRZEWA MOJE, OJCZySTE .....
Roztaczają. się przed nami owe pagórki leśne, łąki zielone, pola malowane zbożem rozmaitym i piękne, z
jakimś niewymownym wdziękiem rozrzucone drzewa, co przywarły gdzie
niegdzie do siebie i w rozkwicie swym
tęsknią. zda się do lep8z~'ch dni - lub
też ze zdziwieniem podnoszą. swe gło
wy i poglądaję. trwożnie, niepewne, czy
też uszanowane będą. tak, jak je dawniej ceniono - czy jeszcze trwać będą..
,.Drzewa moje, ojczyste, jeśli niebo zdarzy
Bym wrócił was oglqdać, przyjaciele starzy
Czyli was znajdę jeszcze? Czy dotąd tyjecie? I
(Pan Tadeusz)
DWÓR W CZOMBROWIE
Żegnamy pola i wjeżdżamy przed
dwór w Czombrowie, dziś własność pp.
Karpowiezów, dawniej Uzłowskich, u
których matka Mickiewicza była panną
apteczkową. i poeta tu często przebywał. Dwór w Czombrowie, jego poło
żenie, budowa i rozkład całkowicie
przypomina nam opisany w "Panu Tadeuszu", tuż obok mieści się również
uwieczniony w tym dziele śpichrz z ozdobnymi kolumienkam:l.
Poza. dworem znajduje się wspaniały 1 rozległy ogród, kOllCZą.cy się urwisiym brze",iem. któą przechodzi znów

mienie wspaniałym borem, bezwładnie
rozsiane sitowia, jakiś dziwny spokó1
panujący nad nim, tak że. jakby le~e~
da z nim związana, wyrazona w "SW1tezi", była tylko dalekim, konającym
pobrzękiem czasu. Nie można się na;ń
napatrzeć, nie wystarczy schylać Sl ę
nad nim i przywrzeć do jego "łona" .
Siedzimy zaczarowani i za poetą z
przekonaniem powtarzamy:
"Ktokolwiek będziesz w nowogrodzkiej
stronie,
Do Płutyn ciemnego boru
.
WjeChawszy, pomnij zatrzymać swe kome
Byś się przypatrzył jezioru.
.
Świteź tam jasne rozprzestrzema łono.
I chciałoby się tu pozostać dłużej,
może na zawsze, by trwać
pod urokiem prawdy rzeczywistości - a jednak czas nagli. Opuszczamy Świteź
i udajemy się do Tuchanowicz. Droga.
prowadzi pięknym lasem. Jedziemy
dość długo wreszcie stajemy przed
bram1ł parku wcale okazałego Tuchanowicze, niegdyś własność Tuchanowskich, a w okresie pobytu Mickiewicza w tych stronach Wereszczaków,
dziś własność skarbu państwa.

i.

ALTANKA MARYLI
Tu gościł często Mickiewicz, zatrzymując się w domku zwanym "Murowanka", z którego, jak i z dawnego
dworu pozostały dziś tylko fundamenty zarosłe trawą, zielskiem i drzewami.
Niedaleko znów znajduje się wspaniała altanka, którą. tworzy dziś już
tylko dziewięć wyniosłych lip, dawniej
dwanaście, trzy ścięte przez Niemców
,.... czasie wojny światowej. W niej to
odbywały się spotkania Mickiewicza
z Marylą, w niej to miało miejsce i pożegnanie poety na zawsze z ukochaną..
Jakb~' dziwnym zbiegiem okoliczniości i my kollczymy w tym miejscu
naszą wędrówkę na szlaku wieszcza żegnamy te ustronia z naj głębszą czcią
i pełnym smutku sercem, że już koniec
naszej drogi.
B. TERLECKI

Literatura a sport
Francuskie stowarzyszenie pisarzy sportowych. któremu przewodniczą Iristan
D!'l'llard i Marcel Berger wykazało szczególną ruchliwość w obecnym sezonie. I{jJka dni temu we Faisanderie, na teren19
Stallionu Francusl<iego ~więto atletyczne
Stowarzyszenia zgrupowało nic mniej nit
trzydziestu pisarzy atletów, którzy wzięli
udział w igrzyskach i ćwiczeniach.
Pomiędzy nimi o sławę mlodzieńczą. ubiegali si~ np. Josó Germain, Pierre Best i Paul
Stoisko ceramiki ilżeckiej na wystawie w Berlinie
Vialar. 'V początkach czerwca nagrodę w
"'/1"11111'1111111'11111'1'1111111'111'11"111111'1111/111111111111111111111111111111111111111111111111111111/11111111111111111111111111111111111""11"""11111111111111111/1 tennisie zdobyła ekipa pisarzy. Ostatnio
zaś panna Zuzanne Cazanave zdobyła naKONST ANTY DOBRZYlVSKI
grodę "Candide" w wielkich zapasach mieszanych. Krótko mówiąc pisarze francuscy odnawiają ideał starożytnej Hellady,
według którego 'piękno fizyczne było stawiane na równi z pięknem duchowym.
Jak pływak, gdy wśród fali snopem kropli fr y
i glową toń rozcina, ram ionami błyśnie,
wśród
tale nadpływa powoli przez zielone chłody
nagie sl01lce parskając, różowe i młode.

RANEK I LAS

Analfabetyzm
kobiet
wwiększych miastach Polski

Palem nagle da nurka w rozpluslcaną ziele?/.
śmignie zza pnia jak spłoszony jelell.,
aż kurz złoty się sypnie wśród tarnin i sosen
i tęczowym pożarem pozapala rosę.
i naraz

o tej porze przedziwnej i jak mgnienie krótki,
w strumyku potopiły oczy niezabudki,
puklami się rozwija modry dym poranka.
Nim się rosa na miliard zwierciadeł potłucze,
furknie wilga i gardło św iegotem przeplucze z objęć lasu noc czmychnie - spłoszona kochanka.
Poezje K. DobrzYliskiego zostały ~e- wyczerpa~y, drugi - p~ kon~iskaci~ _
brane w dwóch tomikach "Czarna poezJa"jnabYć mozna we wszystloch l,slęgarllluch.
i "Żagwie na wichrach". Pierwszy jest

I

Przytaczamy na podstawie oficjalnych
danych z roku 1931 iloŚĆ kobiet, całkowi
tych analflfbetek w większych miastach
Polski. I tak na 98.000 analfabetów w stolicy kobiet było 68.100, w Łodzi na 81.100
kobiet 54.900, we Lwowie na 21.10015.600. Poznań 2.100 - 1.500, Kraków na
9.200 - 6.700, Wilno na 19.500 - 13.900, Katowice na 1.100 - 700. Jak z tego zestawienia wynika, analfabetyzm wśród kobiet
w większych miastach Polski jept znacznie większy, nit wśród mętczyzn. W porównaniu z rokiem 1921 analfabetyzm
wśród kobiet Warszawy, Poznania i Krak~wa . zmnirjszył się, w Łodzi i we LwaWle

"zrósł.
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"Wolność kultury
w Trzecie; Rzeszy

ll

czeństwie ani na dochody materialne.
Mijały godziny. Wszyscy, którzy
Dzisiaj zaś musi rzec, iż cierpi stalą n ę -, podpisali oświadczenie pozostali na sali,

dze.

Słuchacze -

wobec tego odważnego
wystąpienia zdębieli!
Gdy Kyser
Kto orientuje się jako tako w stosun- Sk07!Czył, po~szed~ do nief'o um;;n~urokach niemieckich dla tego wystarczają- wany tu,,!kc]onanusz "Gestapo t 10yco wymownym będzie poniższy obrazek prow:zdztł g o . .
zamieszczony przez niemiecką prasę
Ntezadługo odszedł t p. Goebbels.
"Wieczór koleżeński" toczył się daemi~:acyjną:
.
. lej. TV międzyczasie jednak poczęła
1\ zedawno mm .. .a0e?bel~ zapr?stł krążyć między obecnymi kartka papied? "Propaganda-Mznt.stenum n.te:nt~f.- ru, którą podpisywano. W pewnej
kuh autorów na .~,u:zeczór ~olezenskt. chwili odczytal ją głośno Ernest Junger.
P. Goebbc.ls OSobl~cle. powztał prZy.b V-,
Brzmiala ona następująco:
łyc.h. mÓ.wlą~ m . t1l:., Jale to .w,spamale
"Podpisani p1'OSZą o zwolnienie
dzze]e Sl~ 'l!l~arz0?-Vt w Trzecte} Rzeszy,
ich przyjaciela Jana Kysera. Nie opuw. przeclwzenstwze do czasów poprzedszczą oni pokoju wcześniej, aż Jan
mch.
Kyser wróci do nich".
Słowa te przyjęto zimno i gdy p.
Pod kartką znajdowało się ponad
Goebbels oczekiwał na dziękczynny 40 podpisów spośród zaproszonych piodzew wstał nagle pisarz Jan Kyser) sarzy.
który ku zdumieniu wszystkich zaczął
Natychmiast kilku z obecnych umówić o tym, że przeciwnie, przed na- rzędników "Propaganda-Ministerium"
staniem Trzeciej Rzeszy nie mial powo- opuściło pokój udając się do swego szcdu do skarg ani na uZ'M,nie w sIJołe- ta.

a nawet i niektórzy z tych, co nie podpisali. Nie mówiono wiele tylko - czekano i czekano.
lVreszcie otworzyly się drzwi, przez
które wszedł Jan Kyser. Na telefoniczne polecenie Goebbelsa zostal przez "Gestapo" zwolniony.
..

*

Emigracyjna prasa niemiecka nazywa to wydarzenie "rewolucją pisarzy
przeciw Goebbelsowi" i "znakiem burzy
z Niemiec". Od odważnego wllstąpienia
40 pisarzy do burzy jeszcze daleko. W
każdym razie cywilna odwaga znaczy
i może wiele, zaś emigracyjna prasa
niemiecka twierdzi, że wydarzenie jest
prawdziwe i głośne w intelektualnych
kolach Berlina.

Czytajcie i abonujcie
"ilustrację Polsllą"l

.

t±±±

mentalnie ze skóry, soli i ćwiartuje.
Przejście od grozy przeciwnika do
"dziczyzny" niedalekiej od półmiska,
dość 11 [eoczekiwane i brutalne.
Brutalnie także obchodzą się Hiszpade z kOllmi, nie wiadomo czemu
'(Od własnego korespondenta "Orędownika")'.
należącymi do ceremonialu. \Vybiera
_
B o r de a u x, w lipcu.
ność o darowanie życia ulubieńcowi. zy. Od byka żąda się tylko pewnej się najnędzl'l.iejsze szkapy, ska7.ane na
Swięto narodowe 14 lipca - to dla .MO'.le to był tylko gest pisarza pod a- ruchliwości: lecz biada, jeżeli mata- śmierć, z zawiązanymi oczyma pcha
.Francuza przede wszystkim dzień dresem nieobez'nanej z przedmiotem dor nie powali zwi,erzęcia jednym cio- się je pod rogi wściekJego byka, ldóry
wielkiej radości, nieskrępowanego ni- publiczności polskiej.
sem: krzyki: "morderca, na pal z nim! by niową.tpliwie rozszarpał im wn~trz
czym ,vesela. Paryż, jak wiadomo,
Bo powiedzmy sobie szczerze: widz, poszukaj sobie rewolweru I hal'lbal J)Ości, gdyby nie, nakazany przez ,vła
tańczy w tym dniu na ulicach, \Ver- przygotowany na ohydę i barbarzyń :r.wrócić pieniądze" - sę. jego nagrodą. elze policyjne, rodzaj kolder, pilwwasal puszcza w ruch "Grandes Faux" ską rzeź, znajduje widowisko, o wiele Publiczność jest okrutna, nielitościwa nych pancerzów, C7.yniących z nieszcz!i'śli\yych "rumaków"
prawdziwe
kk:óle':'sktie fon,tla~ny, prawie wszyst- ~~ .. .~,..." •.
~, .~
Rosynanty lub raczej konie karawa'le mlas a wysl aJą. się na parady wojniarskie. Lecz unika się w ten sposób
skowe i sztuczne ognie. Bordeaux utrupów kOllSkich na arenie.
rządza walki brków.
To, co z początku odbierało odAby impreza mogła się udać, podech, potem zachwycało, staje się
trzeba dwu niezbędnych czynników:
W.kOllCU
najnol"malniejszym zjawipołudniowego sIolIca i... poludniowych
skiem w świecie i malo kto, po szótemperamentów. O oba nie trudno w
stym byku, wyjdzie z uczuciem ulgi,
Bordeaux, toteż w rozpalone od slońca
że obyło się bez ofiar w ludziach, maupalne popołudnie czternastego lipca
lo kto oceni pracę i wysilek ludzi,
nastrój areny przenosił nas pod niebo
lżejszych od motyli.
Pozostanie niehiszpallskie, zwłaszcza, że całą "sce- J
nerię", nie wyłą.czając byków, bohate- :
Bordeaux. lVidolc smak, wspomnienio czarnego cielska,
rów dnia, sprowadzono, mimo wojny, ~
oyólny
stare(Jo wirują.cego w beznadziejnym młyńcu
i nieudane, po dzisieć razy powtarzaz Hiszpanii. Obyło się przy tym, co'
miasta.
ne wysiJki ma.tadora, łamane szpady,
dziwniejsza, bez jakichkolwiek manilub oc1bijane od karlm skąpanego we
festacyj politrcznych: Marsylia przed
krwi byka i wreszcie, w najgorszym
paru trgodniami nie chciała nawet pawypadku, krótki, rzeźnicki nóż, koń
trzeć na włoski ch graczy w piłkę noż
mniej brutalne niż rngby, hoks, czy dla ludzi, od których żąda maksimum, czący dzieło... Okrzyki "assassin l"
ną,
publiczność bordoska przyjęla z
entuzjazmem byki z narodowej Sewil- piłka nożna, przeciwnie, pelne nawet jako rzeczy samej pr71ez się zrozumia- (morderca) zagłuszą wspomnienie poli, niewiele się troszcząc o ich pocho- niezaprzeczonego wclziC,'ku, poezji wy- lej, w ramach zawodu i potrafi na przedniego, jedynego i zwycięskiego
dzenie. Na począ.tku widowiska za- gimnastykowanego ciala, ubranego w znak niezadowolenia nie tylko gwizdać ciosu i nawet popisy jeźdźca na "prawandaluzyjski, i wyć, lecz także rzucać gazety, papie- dziwym" koniu, ognistym ogierze, któgrano Marsyliankę i to przypomnialo malowniczy ko. tium
znajduje artyzm ruchów, mistrzow- rowe poduszki, nawet parasole na ry na zakOllczenie urządza koncert
nam, że jesteśmy we Francji.
Kiedy się zna prz-epięknę. nowelę skie skupienie nerwów, wyrafinowaną głowę biednego matadora. Na znak za-/ zręczności, nie zabijając, lecz "przypiReymonta "Los toros", próżnym się taktykę i znawstwo przedmiotu, zwła dowolenia natomiast spadają be~ety, nają.c" zwicrzQciu papierowe rozety i
które tryumfator odrzuca wdzIęcz kokardy, z konia, w pelnym galopie wydaje trud oddania choćby w części szcza anatomii n\'ierzęcej.
Niewątpliwie cel ostateczny, zamornie ożywią tłumu, zmęczonego upałem,
nym ruchem.
tego, co się widziało. Mimowoli ubiesłollcem,
dwugodzi nnym siedzeniem
ra się swoje wrażenia w słowa Rey- dowanie zwierzęcia, zmęczonego, oszaSłollce piecze niemiłosiernie ł ma
monta: zapomniane dawno słowa: lałego męczarnią ukłuć, bezsilnego wo- się mimowoli ztudzenie 7.apachu krwi. i może ... wstydem?
"Cavalier" zbiera ostatnie oklaski,
kapadorzy, banderilleros, pikadorzy, bec przeciwnika, który, wyposażony sączącej się cienkim strumykiem z
matadony, wychodzę. z ukrycia, po- tylko w cienką szpadę i czerwoną szyi byka, poprzekłuwanej i upstrzo- orkiestra bębni "Carmen", a samowtarzane 'Przez dziesiątki ust z odci~ płachtę, przewyższa go o wiele zręcz nej kolcami "banderillos" . \V rzeczy- chody rzeźników i zakładów utylizaniem zadowo)enia. czy pogardy, w ru- nością. i umiejętności:;!. walki - to nie wistości krew ta nie budzi grozy, sply- cyjnych czekają na żer. Za godzinę, o
chach zręczn)'ch pogromców bezradne- jest widowisko właściwe dla "króla wają.c matowym połyskiem po czarnej zmroku, tłum bęc1zie tallc7.ył na uligo zwierzęcia odnajdujemy szczegóły, stworzenia." ze stanowiska moralnego. gładkiej sierści, ',"011 zaś dochodzi z cach i upijał się szampanem i powoz taką. finezją podpatrzone przez ge- Ale jako dzi.eło sztuki nie wzbudza prowizorycznej rzeźni, umieszczonej dzią. sztucznych ogni .••
niesmaku, wypelniają.c kanony czystej tuż pod amfiteatrem, gdzie zaciągnię
niaJI1~o obserwatora, że nic do nich
Praca naganiaczy "kapado- te parą. koni
JERZY NYKA.
dorzucić nie można. Brak tylko idylli. estetyki.
loki obdziera się morów", zręcznie wy",ijających C7.erwo__ '_
j romantycznego pastuszka, który w
nymi pelerynami, podbitymi zJotym
najnie~ezpieczniejszyrn momencie przeskakUJe balustradę i, ol>ejmują.c zra- brokatem, "banderilleros", zatykają
nionego ~yka za szyję, blaga publicz- cych w kark byka rod:r.aj krótkich
strzał i "matadora" wreszcie, przekłu
ciem t('tnicy kOJlczącego dzieło - ma
w sobie dtIźo z tallca, nit'mal religijnego i bar,izo wieje z szermierki. Kie
wolno uderzać jak hądź: trzeba najpierw doprowadzić "pl"zeciwnika" do
pewnej hieratycznej pozycji, jakby otę
pienia: ruchy są. z góry przepisane,
przekazywane z pokoleuia na pokolenie.
Zna je naturalnie doświadczona pu- Bordeaux. '1[OS[ na
bliczność, która współdziała w wytwoGarollnie
rzeniu prawJziwego nastroju. To nie
walka sama, lecz reakcja publiczności, wymagającej i okrutnej, stanowi
ciemnI!- i barbarzYl1ską. stronę impreBrawura maladoTIJ

Walki byków we Francji
_h
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Prawo

małżeńskie

'V ostatnich dn'acI
.
.
d
. ".
.
le l J;ll zepl ?wa zon<? uJ~dn.~1t.ceflle w obrc;bl.e ~ale.J Rzeszy
Nlerrllecl~JeJ prawa małzensklego, co
w"Z\"tl{I'Dl
]'e"t
\"az'ne dl· a AuP rzede
-..
. - '"
, .,
strll, ktora dotad
opierała
swoje ży~:ie
•

Kapador podnieca

wściekłość

I

·
h
wNlemczet

1"
t
h l .. l . h
roc Zlllne na us .awac. WSCle n~ c.
TYJ? samym następuje zasadl1lcza
zmIana w stosunku do samego aktu
. k'l w K o ś cle
. 1e I"., a t o l'IC k'Im
s'l U b u, Ja
uznany jest za sakrament,
a wedlug
.

byka

I

Dowego prawa niemieckiego staje się
aktem pall~tw. w pier:vszym rZ~lbe.
\V wynIku powstaje caly szereg
konsekwencyj. \V pierwszym rzędzie
,vi~c nowe prawo dopuszcza możność
rozwodu a za to w przeważnej m'ierze
'.; . .
uchyla
unJewaZl1lel1le wstecz - aktu
malżell ' kicO"o
I s t meJe
~. Ot:
ez ca ł y szereg kI auzu l , mocę. których za warcie malżCl1stwa jes t
niedopuszczalne, o ile sprzeciwia sŁę
pewnym ogólnym warunkom, w szczególności zasadom rasistycznym, obowią.zują.cym obecnie w Niemczech.
Jak ie są. przycz yny umożliwiają.ce
rozwód? 'Vchodzą. tu w grę trzy n.aJważniejsze punkty:
1) a więc, przede wszystkim udowocłnione złamanie wiary małżeńskiej
(o ile jodna ze stron fakt ten wysunie;,
2) dalej choroby p sychiczne, a
wiQc szczegóJniej hi!'teria,
3) a wreszcie - najsilniej w nowym
prawie podkreślona przyczyna rozwodu - to bezpotomno ść.
Możność unieważnienia małźel1stwa

jest dopuszczaj na jedynie z
rasistycznych, podczas gdy
przymusu przy zawieraniu
stwa, wzgl. braku wolnej woj i
tron, wzgl. świadomej chQci
dzenia w bląd jerlnej ze stron

prz yczy n
moment
malżeń

jednej ze
wprowanie może

b~' ć przyczyną. unieważnienia małżeń

S::.pada matadora uk.ryta Z/l "mulefą"
c:cka Ila (Jslatni cio,.

(c::;erll'ollą 77/(lcll/(I )

.'

stwa wstecz - lecz st\varza możność
uzyskania rozwodu.
Prawo, to - którego fragmenty tylko podajemy, przygotowane zostalo
przez niemiecką akademię praw, a na~z~lną. jego zasadą. jest to, że aklu mał
zenskiego nie należy uważać za akt
prywatnej ?il1owy, lecz za funkcję pań
sbyową. w Imię dobra ogólnego.
pr.zewoclzie rozwodowym pozo- '
st,~wla SJę dlatego dużo inicjatv\Yv sę
dZlel?l~ do spraw rozwodOWYCh, który
l)QIVI'~I~n po-;zczep-ólny wypadek traktOIl at: llld.) w i c1I1:].luie.
J•
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W blun:e ooUcy'nym
- Wczoraj, jak panu wiadomo, zgł-o
silem zn i knięcie mej żony. - Prosiłbym o
zaprze,s tanie poszukiwań.
- Dobrze! A więc wrócHa jut?
- Ni~, ale za~tanO'WiłEml ei.,.
Na CZłUIIlym L~
- Dlaczego ni~ str:z~l~T - pyota Mu·
rzyn M'1.rrzyna.
- To wcale niepot·rzeobne, tM biały
chce złapać żywe.g-o lwa.
Podczas kąpieli w morzu
- Przepraszam pana!
- Proszę bard'zo.
- Czy mógłby mi pan zdradzić, jakiego
kremu pan używał, te się tak świetnie 0palił?

Od zera
Widzisz synu dorobiłem się maj9,tku
na tym przed1!iębiorstwie, a jak zaczynałem nie miałem nic więc dosłownie zacz9,
łem od zera.
- Phil Co to w.ielk'iegol Celaiuez takt e
-

od sera

S&CZI\ł

l7zasacblten.
.A:leż

robota
- Bój się Boga KaLrolu, cóż ty masz cal" twan tak podrapai09,?
- Widz.isz mój d'!'Ogi, kl jest ręczna robótka m-ojej Żo()lly.
Ręczna

••

W Ileksyku
- Proszę o rewolwer.
Sprzedawca: -A jakiej ma być marki?
Kupujący: Czy to panu nie j:e-st obojętne, z jakiego rewolweru pan za chwilę
Włamywącz:

piąrtek.

!ałuję

•••
pa.n bardzo rozpanu pogrucho-

- I cóż na tQ mu odpowiedvialaś?
. - Że bardzo żałuję, ale pana chwilowo
nIe ma w domu . .

amerykańsku

Bogato wyglądający Amerykanin wchodzi do przedziału, w którym siedzi jJakaś
sam-otna kobieta.
- Czy pani ma zamiar z<lstał mojl\ t,.oną pyta zaraz na WlStępie.
..:..... Niel - brzmi stanowcza odpowiedt.
- Wery - weIll Zatem motemy bez·
piecznie razem podrówwać.

Fatalista
A.ty .za co zostałeś zaslany?
W tym sęk, że urodziłem się 13 i w
Był tu jlakiś
mówił, że. chce

eię

pa..nie I D1acz~o pan ma P<l'Peł
nić ee.mob6)stwo
prz~
str:zał w głowę?
Mo:ma przecież w flerc~.
- Głowa Z>aWliD'Ha, niech growa cierp!.
Byłeom w kasyni(l gry.
-

- Zaraz widać, że z pana kawaleT'ZYsta, bo pan nawet chodzić nie umie i depce
ludz.i ;p<J Dogach!

Kasia: gniewany i
tać kości.

doro.bił

I

I

sławy.

Po

-

termom. i

.C*

z~inie.

m,

Uprze'
- Dokąd pan dobrodriej joor-ie?
- Nie wiem.
- A bilet pan ma?
- Nie mam.
- N-o to peco pan wsiadł do pociągu"
- Mu.siarem. Pan konduktor tak błagalnie w<llał: "Proszę wsiadać". że nie m-og/em mu odmówić tej grzeczności.

Służbista

że

Melduję posłusznie

okręt

panu

admirałowi~

tonie.

"

Białe niebezpie<:zeństwo

Jak pan właściWlie poznał swą żonęt
W doŚĆ O!l')'gilllalnych okoliczn<lściach: na szczycie Giewontu.
- Mój Boże! Jeszcze jedna OIfiO.l1'& gór,
Takte choroba
- Panie d()ktorze, tam w poczekalni
jest pacjent, który by! już u wS'lystkich
lekarzy światal
- A a co S I ę skarty T
- Na doldor6w!
Zaczyna
- No, znowu daj!my s.pokój tym kłót·
niom., przeprośmy się i bądźmy dalej przyj-aciółmd. Życzę ci wszystkieg-o. czelgo ty mi
-

życzysz.

-

Znowu zaczynasz'

U zegarmIstrza
. - Wiele się należy za naprawę zegarka?
Przygoda głodnego marynarza
- Piętnaście franków!
Pll'Wien marynarz, po zwiedllcniu chiń
- Jakto aż tyle? A przecież pan móskieg<l miasta port.owego pewnej środy, puwił. te do zegarka wpadła tylKo okruszyna chleba?
ka do drzwi restaura cj:i chińskiej, polo- Istotnie tylko okruszyna.
żonej na wybrzeźu. Jest spóźniona mocna
- I za wyjęcie takiego drObiazgu żąda
pora. Zza drzwi słychać głos gospodarza:
pan tyle pieniędzy. Ciekawa jestem, co
,.Hall<l, hallo, kto tam i czego potrzebuje?"
by pan chciał, gdyby tak wpadł cały bo·
Marynarz: - Macie tam C<l do zj'edze·
chenek.
nia?
Zemsta jest słodka
Chińczyk: Czy pan j;est głodny?
Marynarz: - No tak!...
- Panno izo, czy pani mogłaby się na.
Chińczyk: - A lubi pan ryby?
uczyć kochać, mnie na przykład?
Marynarz: Rozumie się, pT'Zeciet
- Nie panie Władysławie, to się nie
Popatrz FHipku, straciłam na wadze 2 jestem marynaT'.lem...
da zrobić.
k~lo! ~uszę to sfotografować, bo mi nikt
Chińczyk: - No to niech pan przyjdzie
- Tak też myślałem, że pani jest 'za
me uWIerzy.
w piątek.
Spadochroniarz w tarapatach
stara. by móc jeszcze się uczyć.
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Motyl Kapłan, Rabin, Chajem Hochge- szwadron), Alfons Soldaty, Rachmiel Delernter.
gen, Zajnwel Ordynans, Isak Hauptman,
Bardzo watne dla handlujących są Samuel Hetman . .
nazwiska, zalecające
Nazwiska ,jadalne":
ostromość przy kredycie.
J.
Śliwka,
Chaja Śmietanka, Izrael
Do głowy strzeliła mi myśl nad do kozy ale później.
Ehrenworth, Meier Ehrlich, Solidność Spirytus, Ieek Krochmal, J. Szafran, Cyznaczeniem nazwisk. Ludzie tak rozW dawnym zaborze rosyjskim nanamon. Jakób Oehl, Moszek Migdał, AmaICIe .się nazywają., kombinują. nad wiska nadawano według specyficz- (itlkiemu można dać kredyt nieograniczo- bram Muszkat, Masło (czy aby świeże'?),
nyl),
Abraham
Niemand
(z
tym
to
już
tym, '<lla:czego tak jest.
nych właściwości ducha danego sta- ostrożniej), Marek Schlechter, Benek Minc, Jarzyna, Salomon Bułka, Serwatka, Wolt
Dla czego naprzykład pan Ignacy rozakonnika, przy czym urzędnik na- P. Mincenmacher (zupełnie pewnie - ni· Piernik, Adolf Kasza. Joel Bulwa.
.- nazywa się Wątróbka a pan Franci- zwał takiego typka "korzystniej" wte- gdy nie zabraknie mu monety), Abraham
Nazwiska tajemnicze - gruine
szek - Zakalec? Widocznie przodek dy gdy otrzymał odpOWiednią. ła· Ostrzega (ostrożnie z tym Abrahamem).
M.
F. Piekielny, leek Niepiekło, Kusy,
pierwszego był amatorem wątróbki pówkę.
Walutenmacher (no, ten przejdzie przez
Icek Kaduk, Rojzle Regenbogen,· I~ek
świat
i
życie!),
Moszel<
Plajtman
(jak
naj·
, cielęcej, . a praszczur Franciszka nie
Wpadł mi w ręce
osobliwy spis
Samra], Szmul Firmament, Joel Donner,
.lubił albo właśnie lubił chleb z zaklientów wielkiego przedsiębiorstwa, dalej z kredytem), Naftali Borgman, A. BerI BJitzer, Dawid Szattan (ostrożriie
DaIesman
(ten
nie
wykupi
najmniejszego
,k~lcem.
któr,e utrzymuje kontakt z handlowym wekslu), Hersz Dlużnowski (a ten będzie (podczas burzy).
Niewątyliwie pochodzenie
nazwi- gatunkiem ludzi o krogulczych no-- zwlekał,
\Vybór nazwisk
starozakonnyeh
ale z czasem mOże zaplaci a mQ
,s"ką nie jest bez kozery.
Szczególnie sach. Ani jednego nazwisko nie zmie- że nie).
jest zaprawdę większy aniżeli wybór
ZAś ważna i doniosła jest ta kozera,
niłem ani o literę.
Przekonany też
"towarów krótkich" w naj dłuższym
Nazwiska utytkowe:
jeśli chodzi o nazwiska naszych kę
jestem, że czuły Czytelnik będzie miał
magazynie żydowskim. Nawet najMendel Szydlo, I. Taśma, Sara Kwa- bardziej wy~redny "klient" czy też
dz.ierza wych braci starozakonnych.
wcale wesołą. rozrywkę, czytają.c ten
. Wiadomo, że siarożytni żydowie w spis, który zależnie od specyficznego stel, Leja Guzik, Jak6b Pentelka (guzik z smakosz znajdzie tu "coś dla siebie".
ideowym galopie geszefciarskim zu- sensu nazwiska da się podzielić na od- pętelka, - to chyba. krewni), Izrael Szpil- Na składzie mamy
na przykład
ka, Szyje Nici (jak on to robi ?).
pełnie zapomnieli o rzeczach doczespowj,ednie grupy.
A oto pikantne nazwiska erotyczne:
(oprócz
jak
wyżej) przemiłe nazwlsko
nych. Nie dbali zbytniO o własne naOto proszę:
Sabina Lieb, Oziasz Lieber, Szęwach pana Mordki Lustgartena, który naz·w iska i każdemu ziomkowi handloLieberman, JoeI Liebermensch, Majer zywa się obecnie Ogródrozlwszy. LekNazwiska
zoologiczne:
weogo wyznania obojętnym było jak
Libshan, Cipa Kochen (rozumiem, ale
tura tych nazwisk będzie niew~tp1iwie
się nazywa a nawet czy wogóle się
Debora Adler, Biene, Fajga Byk, Arje skąd ta cipa), Polubisz (o ile go blitej po- prawdziwym ogrodem rozkoszy dla
nazywa. Nazywali się przeto bardzo Dorsch, Wewiór, 'Volt, Samuel Wróbel, znasz!), A_ Miłosz.
szanownego Czytelnika.
Iliosto: jeśli tatel,e był - dajmy na to Szlama Zając, Abram Skowron, Jojne
Nazwiska auatom.Iczne:
Kończą.c nazwiskami dzielnych ma.
Tchórz, Benek Ślimak, Sobol, Sperling i
.\!<. Jakóbem, to synuś nazywał się JaSalomon Lebier, pawid Bauch (obecnie kabeuszy pp. Szmula Schweissgerucha,
k6bso11, Synalek Abrahama był - ja- syn, Ilersz Szpaeenkopf, Sztokfisz, Z. S.
Szwalbe, Izak Stier, Salomon Vogel, Da- chyba Brzuch?), Wl.elkobroda, ~afał ~o- Chaji Smrodziny i J ojny Supersaua,
s~a rzecz Abrahamsohn.
Fink, Natan Fisch, Owadje Fuchs, sek (wyobrażam sol?Ie t.en ~osek!), Jo]ne nie powiem Wam dzisiaj "do widzeZ czasem powstał z tym przedsię wid
11'"
Ił' ł
Izrael Gans i syn, Gąsior, Kalma Baran, Rączka (rączkę mYJe), S. hołtun, Sz.
la a e zawo am Wl~az z ca ym starobioczym i ruchliwym narodem nawet Czapla. Machel Dudek, Fazan, Kokotek , lądek.
tej dziedzinie bałagan. Jak grzybki ](ukuła, IIers7. IIecht, R. Kaczor, Szyja
Nazwiska polne:
zakonnym kahałem autenty~znym napo deszczu rodziły się same sohny w El efant. Rojżla 1<'1'01>7., Taube Law, SielaDyma Len, H. Ziółko, Pszenica, Słom- zwiskiem jego członka Bądżzdrów ...
niewielkiej odmianie Abrahamów, Ja- wa, Beile Soliter, Motyłek (a gdzie ma ka, Słód, Chmiel, Chaja Przednówek.
T. Z. HERNES
k6b6w, Dawidów. Trzeba było to bra- przodek?), Abram Robak (robak się lęg
Nazwiska
"un:ądzeniowe":
nie i w bujnym kwiecie!), Ruchla Katz
P. S. - Ut - Do sprawy tenora moze
ctwo uporządkować,
posegregować
(obecnie pewnie Kotek ?).
Hawa Notyce, Gerschon Top! (obecnie znowu kiedyś wrócimy. BE:clzie napewno
wetlług różnorodnych nazwisk, choć by
naczynie?),
Joel
LOffelstiel,
Mozes
Messer,
okazja, gdy zamiast śpiewać, zacznie móNazwiska kształcone.
dla tego, aby jeden Jakobsohn nie sieWikta Sandbank, Chaje Becber
wlć. . . Może wtedy znajdzie się miejsce
dżinł w ' kryminale aa fnlszowanie Izrael Salomon, Genofa Szulbank, Szuna uszczypliwe wierszyki WPani. Za symNazwiska żołnierskie:
powiedZIey pieniędzy za drugiego
lim Szuldiner, Szloma Szulman, Fajga
patyczny i miły liścik serdecznie dziękuję.
,: Jakobsohl1a, kt,)ry pójd zie oczywiście UCZeJl, Jojchen Zakon, Stissman Lehrer,
Abram Schwac1ron (dla czego odrazu
T. H.

o nazwiskach rodowych

w
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-

poniedzialek, dnia Z5 lipca 1938 -

dg!!1' 7~

14 - 21 sierp.i. 1938 r.

silny nacisk jaki .i~ kładzie u nich na .tronę amatorską sportu. program zostanie ogroniczollY
C>rzeniesienie XlI igrzy'!'k olimpijskich 1940 do
konkurencyj ściśle olimpijski cli. ~kr..;jloJ1o)
r. z· Tokio do Helsinek zostato w całej Europie więc mają bJlć wszelkie gry iak: pilka nożna,
przez ogól sportowców powitane z duzu ratlo;1,cia. piłka ręczna, koszykówka. hokej na trawie. dal 'J
Dzieki temu bowiem poszczególne l<raje będa
polo konne a nawet kajakarstwo,
mog'ly w gl'anica cb tych slIUlych wydatków Wy'Villl,szo§ć budowli sportowych, z wyjlltkie .. l
sIać znacznie liczniejsze reprezen tacje, powięk·
szyja się więc Ilutomatycznie liczba kandyda- wsi olimpijskiej, jest już gotowil. Prowadzone
tów na wyjazd do Helsinek. Równocześnie jed· będą jedynie prace Jlad ieh rozbudową, Jedyne
nak wzrosh bardzo poważne mo~liwości wyjaz- trudnoś ci wynikaj a z uruchomieniem stadionu
du dla sportowców - widzów, Podczas geJy wy- pjywackiego. Niezawodnie również i ten problem
jazd do 'rokio by1 możliwy tylko dla bardzo nie_ o "'laidzie swoje r021WhlZanie. (a)
licznych wrbraflCó\v losu, ~bf.!cn!f.! do. Helsinek
będa się mogły wybrać dZlCSU.tkl tY!lJIlCY. Tak
np. przejnzd z Pols ld do Helsinek bl:dzie koszto·
wa! koleji.\ w granicach 150 zł a niezawodnie
Termin spotkanIa mir,dzystrefowego. w któ"Orbis" zorganizuje poąiągi popularne, które .bp,da jeszcze tańsze. NaJ ezy przypuszczać. ze WIllk- rym spotka' się zwycięzca strefy europejskiej. II
więc
najprawdopodohniej Jugosławia ze zwy·
szość wyjedzie jednak drog'l morsk/\, co zapewni
im zaltwatel'o\Vonie na stA.tlm. Miasto Helsinki cięzcą strefy amerykańskiej, ustalony został na
oni
18
do 20 sierpnia. Spotkanie ma odbyć "iI) w
nie dysponuje bowiem większa iloscill kwater w
hotelach i pensjonatach i dlatego VI czasie olim- Bostonie. Zwycięzcll z tego spotkania grat' bę
dzie
w
finale pucharu z drużynl\ Stanów Zjedpiady i~tJ1ieć bc:c1ll właśnie trudnoś ci kwater}!n- noczonych
w dniach 8 do l) V\'rz('~nia '" !<'ilarlelfi1.
ko\\'e. Z tej przyC'zyny kola kompetentne l- lnlandii zamierzają do swego krajU 8ci"gnl\ć turyJugosławia Belgia 11:0. W ostatnim dniu
stów I;łównie drogl\ morsk a.
półfinałowego spotkania w Brukseli,
Jugosło
Przewiduj~c możliwo,:;ć
rezygnacji Japonii, wianie odnie.~li zdecydowane zwyciQstwo, nieFinowie przygotowali już z góry plan organiza- oddając ani jednego seta. Palada zwycieżył z
cji olimpiady, który obecnie już tyłko b!!d/\ reali·
zowali. Ze względU na krótki czasokres jaki po- Van den Eynde 6:3, '6;3, 6:1, 8 Puncec - La.zostaje na te przygotowania OTaz szczególnie croix 6;4. 6:1. 6:2.

o puchar Davisa

piątek,

Winorośla

Wystawa Przemysłowo-Rolnicza w Pleszewie

Olimpiada 1940 r.

W

Numer 168

dnIa 22 lipca 1938,

zasnęła

w Bogu, po

szlachetne

kach do sadzenia przez
całe lato wyllyła

Koluszki, ul.

Henryk Tomczak
2, tel. 35
Łódzka

" lijOOO

Tenis

Pływanie
MlUchJewllkl lItartuJe aa 400 m. Na miedzy,
państwowym meczu pływackim Polska Finlandia. na 400 m llOplynie definitywnie Marchlewski, który -płyn.c sam osiągnął lepszy czas
od Zubowicza.. (P AT)

~.

p.

Staro~oińska

3,

cierpienia oh, opatrzona Sakramentami §w.,

,

d n ka
południu

z domu

W

żałoby,

ciężkim

ul.

pogrążeni

smutku

i siostry.

OMUNIKACJA AUTOBUSOWA
ŁÓD·lKICH WĄSKOTOROWYCH

ELEKTRYCZNY[H KOLEI DOJAZDOWY[H

OZKLA
Linia:

Łódź

z Lodzi do Piotrkowa i

-

6,10x, 7,30, 8,30, 9.30x, 11.00, 13.00x, 15.00, 16.30x, 18.00, 19.00, 20.00x i 21.00
z Piotrkowa do Swejowa
6.20. 7.40, 8.00, 9.00. io.oo. 11.00. 12.15, 13.00, 14.35, 15.00, 16.25, 17.00
18.10, 18.40, 19.25, 20.20, 20.25, 21.30 i 22.15
z SuleJowa do

P~trkowa

aż

do

l Lodz:1

5.50, 6.50x, 7.00, 8.20. 9.00, 10.00x, 11.00, 12.00. 13,10x. 14.00, 15.20
16.00, 17_15x, 18.00, 19,15, 19.30, 20.15x, 21.05, 21.15 i 22.10

Pabianice -

z Pabianic do Teodor6w (dojazd do Pabianic

z Lod%1 do Pablantc j

Laiku -

Zd. Woli l Sieradza

z Lasku do Teodor6w
poświą,t,ęcz·ne.

z Pabianic do Kolumny i Luku (dojazd do Pabianic

pociągami Lo

W. E. K. D.

c10 ZO minut)

Łask

Linia: Szadek
ze Szadku do Luku l

Płotrkcnna

z Piotrkowa do Lasku

ł

Szlldku

Linia : Ł~,dź -

z PIotrko.... do Lasku

Łagiewniki

6.30 i 16.00

6.15, 7.45, 9.45, 15.45, 17.45 i 19.4fi

6.20, 7.05, 7.80. 8.15. 9.20, 10.10, 11.05, 12.20, 13.05, 14.015, 15.0", lf;.10
17.00, 17.05, 18.15, 1~.10, 20.25 21.10 i 23,05
z Kolumny do Pabianic (do-'az4 do Lodzl pociągami Lo W. E. K. D.

00 2t

mina t)

6.30, 7.15, 7.41, 8.26, 9.29, 10.191 11.16, 12.81, 18.16, 14.16, 15.16, 16.19
17.11, 17.14, 18.24, 19.19, 20.34, 21.19 i 23.16

z

Piotrków

9.40 i 16.00

z

W. E. JL D.

-

8.00 i 12.00 .

UWAGA: x) kUnIuje tylko w dnie pQ'Świf\ieC'Ml6.
z Sieradza do Zdufa.klel Woll - La8ku - Pabianic I LOtbt
pociągami Lo

L. W. E_ K. D. co 20 minut)

z LaIku do PIotrkowe

16.00

5.15x. 6.05, 7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 11.05, 11.15, 12.05, 13.05, 14.20
14.50, 16.00. 17.10, 18.05, 19.05, 20.05, 20.30 i 22.05

z Lasku do Kohunny i Pabianic: (doJazd c10 Lodzi
co 20 DWaut)

pOCiągami

6.05, 6.50, 9.05, 9.55, 15.55, 16.50, 18.00, 18.55, 20.10 i 20.55

7.25

20.00

20.25

5.50x, 6.36, 8.00, 8.40, 9.40, 12.00, 15.25, 16.35, 17.45, 18.40, 19.40 i 20.40

CIĄGAMI

10.30

D

20.05

5.35x, 6.25, 8.25, 9.25, 15.10, 16.20, 17.30, 18.25, 19.25

6.30, 7.30x, 9.10, 10.10, 11.00x, 12.45, 14.10x, 16.10, 18.00x, 20.00,
21.15x i 22.00

- Pabianice -Kolumna - Łask - Zd. Wola -Sieradz

E. K.

z Kolumny do Teodorów

UWAGA: x) kursuje w dnie

Łódź

L. W.

5. 15x, 6.05, 8.05, 9.05 14.50, 16.00, 17.10, 18.05, 19.05

z Teodorów do Pabianic (doJazd do Loda

Linia:

Teodory

pocł4gaml

do 20 mlDut)

z Piotrkowa do Lodzt

UWAGA: x) kursujte prze7. Wolę Kamocką, - DOGODNE POLĄCZENIE Z POP. K. P. W KIERUNKU CZĘSTOCHOWY, KRAKOWA I KATOWIC.

AKCYJNEJ

odwołania

Linia: Łódź -

Piotrków - Sulej6w

Sułetowa

SPÓŁKI

JAZDY

wamy od dnia 8 lipca 1938 r.

Lodzł

c10 LaglewnUt (klasztoru)

Lagł.walk

(kI.sztona) do Loclz1

7.10, 9.10, 15.10, 17.10 i 19.10
z Lagl. . . .k (klasztoru) do Zgierza
6.41, 8.10, 10.10, 16,10, 18.10 i 20.1
ze Zgierza do LagleWlllk (kl-.dora)

7.00, 9.00, 15.00, 17.00 i 19.00

J

O mistrzostwo Polskl. W niedziele odbędą sill
w Kaliszu torowe zawody kolarskie o mistrzostwo Polski. U dział wezmą najlepsi kolarze
Warszawy. Krakowa. Łodzi. Lwowa. Poznania
i Kalisza. Og6łem spodziewany jest start 70 za'
wodników. 8tartujll m. in. Napiera,l a Wasilewski, bracia Kapiakowie. Kupczak. Klui. Langl\,
JE:drzejewski.

Surma 6:1. Spotkanie rewanwwe
przyniosło następujące wyniki: 'l'ałarczI!!: IW) Ohmielewski (8) 6:2. 6:1, Michalak (W) Urba·
lIiak (S) 6:3, 6:4, Mager IW) - Lis (8) 6:1. 6:4.
WolMld (V,,') - Rury (S) 0:4, 6:0, Kosmowski (8)
- "'illniewski 0:6, 6;1. 6:1. 'ralarczyk i Michalak
(W) - Urbaniak i Lis (S) 6:2. 6:3 Wolski i Mager (W) - Ohmielewski i Bury (f'l) 6:3, 3:6. 6:3.
\V Wilnie rozpoczął się czwartr ogólnopolski
podoficerski turniej tenisowy "Warusa" o na'
grodę przechodnią ministra spraw wojskowych.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 26 bm., o godz. 5·tej po
na cmentarz św. Marciński przy ul. Bukowskiej.

_

KolanIwo

Warta -

Z Mikołajczaków

Róża

w specjalnych donicz-

Nieme" - Francja 1:1. Para Henkel i Metaxa. która tydzień temu gładko przegrała z
Francuzami Petra i Lesueur. najniespodziewaniej zdołała eie wczoraj zrewanżować. HenkeI i
Matua wobec 5 tysiecy widzów. po przeszlo
d wugodzinnei. zaciętej walce w upale, wygrali
w 1> setach 4:6. 6:4. 2:6, 10:8, 6:4. Dzięki temu
zwycięstwu Niemcy za.pewnili sobie już w drugim dniu półfinałowego spolkania zwycięstwo.
'W finale strefy europejskiej spotka się Ju·
gosławia z Niemcami w końcu przyszłego tygodnia w Berlinie. Celem odPOwiedJliego przygotowania się do tego spotkania Jugosłowianie lł'
niedzielę rano oPu5zczają Brukselę. by w ciągu
wieczora przybyć do Berlina.

długich

I

-

Zgierz

•

...

&!±±

W ZGIEŁKU WALK NA ZIEMI ŚWIĘTEJ

Palestyna - kraj niespodzianek
Czego szuka angielski celnik u turysty? - Broń najgrożniejszą kontrabandą Pr~e~
3-letni świadek masakry - Stan oblężenia na codzlen

"wąwóz śmierci" do Jerozolimy -

.

,

.O,statnie t~'godnie przynosily każd ego niem al dnia niepokojące wiado-I
n:osc~ z PD:lestyny,. Niczym z f~ontu wojennego. Bomby, strzelaniny, dzieslątkl trupmy, setkI rannych. Gmą Żydzi, Arabowi e, od czasu do czasu pada ugodzony ku~ą policJ~nt, lub żołnierz angielski.
.
"Arab potrąCIł na uhcy .zyda _ to się zaraz robi krzyk, :!;e AraboWIe
urządzili zbrojny n~pad na osiedle żydowskie" _ taką słyszało się opinię w
Polsce o wydarzellIach W Palestynie. Nie brano jej dość poważnie.
Ale ten stan podniecenia trwa tam już od dwóch lat, ostatnio zaś nabr~ł . na sile. .Sytuacja musi więc być ' w rzeczywistości powaźna, tym b ardZieJ, że , Anghcy, sp!a\~ujący nad P~l~st~ną ~ządy. man~atowe,. ~ysyłają
tam naładowane WOjSkIem kra,żOWllIkl l ZWIększają sIły POllC]l palestyńskiej.

P?nieważ h:w zagadnienie palest.yńskie z wielu względów interesuje spo-

leczen'ltwo: zdecydowano zbadać sprawę na miejscu. Lakoniczna bowiem
depesza llIgdy nie zobrazuje istotnego stanu.
I tak zapa~ła pe,,":nego dniR pamiętna dla mnie decyzja: "Poleci pan do
PMale~tyny, roze.lrzyć SIę na .miejscu w sytuacji!". Ktoś dorzucił przyjaźnie:
" Oze byłoby dobrze ubezpleczyć się na życie?", Dowcipniś!
Do Palestyny nie jest blisko. To
wiadomo. Długie dni w wagonie kol&jowym i na pokładzie okrętu. A tu
trzeba szybko, zaraz, natychmiast. Jedyna rada: lecieć polskim samolotem
PLL "Lot".
Tak też zrobiłem' Z paszportem za '
pazuchą, pieniędzmi w portfelu zasiadłem w wygodnym fotelu kabiny samolotowej. Zawarczały silniki i ukochana ziemia polska zaczęła mi uciekać "pod stopami".
Zaledwie półtora dnia trwała ta
podniebna, pełna emocji i wspaniałych widoków przejażdżka ponad wieloma państwami, niebotycznymi górar,ni i przepastny~i głębiami Morza
Sródziemnego.
.
Po południu następnego dnia ukazały się na horyzoncie skaliste wybrzeża Ziemi Świętej. A więc to już? J eszcze kilka minut lotu i samolot siada
lekko na pięknym, asfaltowym lotnisku cywilnym w Lyddzie.
Polska pozostała hen, za mną. . Całych 3.250 kilometrów.
\Vysiadam z kabiny, przeciągam
wymęczone członki, ale ten
drobny
ruch' wydaje mi się czymś niezwykle
wytężają.cym i "siódme poty" oblewają.
mnie w mgnieniu oka. Powód? 60 stopni Celsjusza na termometrze. Bagatela. Fińska ł.aźnia.
Ale nie ma czasu na tak przyziemne rozważania. Oto zjaWia się przede
mną. uśmiechnięty Arab w czerwonym
fezie, wita uśmiechem, mruczy po polsku: "Jak się masz?" - porywa mój
bagaż i prowadzi
do pokoju celnika.
Tu formalności paszportowe, pieniężne
i bagażowe. Walizk.a wypróżnia się aż
po dno, celnik bowiem - czarnooki
Arab w służbie angielskiej - skrupulatnie poszukuje broni,
palcem
wskazuje mi na ścianę i każe prz&Czytać rozporządzenie, że w
Palestynie
niepowołanym broni nosić nie wolno;
inaczej sąd wojenny, mur, kulka i koniec. Na zakończenie dostaję pod nos
jakiś cyrkularz, który podpisuję.
To
zobowiązanie, że będę turystą. lojalnym
wobec władz angielskich' i znów
zastrzeżenie - że broń będzie dla mnie
czymś wyklętym. Poopisuję, bo muszę.
Dworzec lotniczy w Lyddzie jest na
ukończeniu.
Obecnie otaczaj Q. go rusztowania oraz... uzbrojona policja
angjelska i pomocnicza żydowska i arabska. Karabiny w pogotowiu, na nich
bagnety. Wesoło!
Po chwili dostaję się w objęcia przedstawicieli "Lotu". Uprzejmi, gościnni,
pytają o wieści z kr~ju.

Jestem mniej uprzejmy i zamiast
odpowiedzi stawiam pytanie: "A co tutaj słychać?" Z uśmiechem pobłażania
sadzają mnie
do s,a mochodu i zapowiadają wyprawę do Jerozolimy.
Suniemy "setka" po wspanialej szosie as-

chcieli tu żah'zymać arabski autobus,
czy Arabowie żydowski? \Viadomo tyl
ko że zrobiło mi się niesamowicie i że
.' I'ś
w bitne szcz ście. Gdvby tak
mle.l my
,ę .
' . b'
zamiast pollc)1 znalezh Się krwawI z 1rzy?
.
Podobno obecnie szosa do Jerozohmy jest bezpieczniejsza niż 'przed kilku
tygodniami. Każdy jej kilometr ma
.
h' t ." Ot
. k
w"wóz
swoJą " IS orlę .
o plę ny
...
wśród drzewami pokn:ty.ch ~zgórz.
Nazwano go .,wąwozem SlnlerCl , Arabowie bowiem okupowali wzgórza i
biad.a pojazdowi który odważył się
przebyć ten odcin~k Dziś wzgórza kry.
dd' ł
. k'
. I k'
'
Ją o
Zla y WO)S .a angle s lego.
Jes~cze 20 km do Jerozolimy. Mijam małą. dolinę, zarośniętą gęstym gajem pomarańczowym, tzw. pardessem.
Na wzgórzu domki, ale więcej wśród
nich rumowisk niż domów. To kolonia
osadników żydowskich. W osadzie ni-

r..

.

i dośwLadczenie w rzą.dzeniu koloniami.
Dostajemy zezwolenie na wjazd 'do
Jerozolimy. Anglik przypom~lla nam
na pożegnanie, że w mieście 'jest stan
wojenny i po godzinie siódmej (dziewiętnastej) nikomu nie wolno pokazywać się na ulicy. Do siódmej rano. Miła perspektywa.!
Mijamy przedmieście, które właśnie
obsadziła policja i wojskO. W jednym
z domów znaleziono broń, więc robi się
teraz rewizję wszystkich miesz.ł<ań. Dla
"up.amiętnienia" tej cM\' i1i Anglicy na"
łożyli
na wszystkich mieszkańców
dzielnicy kary pieniężne. Płacić trzeba,
inaczej grozi więzienie.
Wjeżdżam w europejską dzielnicę
Jerozolimy. W oddali rysuję. się mury
st..arego mi,as.ta, pelne wieżyc świQ.·tyil
różnych wyznań:

LECH JESZltA

STANISLA W WYRZYKOWSKI

oniepowrotne! fali
I.
Szumi w uszach mi
rzeka,
wartko szumi
nurt rwący
dni
przekreślonych tyciem
fal
niepowracających.

II.
W przepastnej łodzi·

fotelu
zat ,trte szla,ki

mierzę:

łowię

rozpierzchłe

wspomnienia
szare] godziny
więcierzf'ITl.

III

Na

białej
myśli

karcie

magiczne znaki
kreśli
usłużna pamięć,

w ich rytmie
i rymie
jedno dzwoni

.

imię'

ramIe.

w bzów

uzbrojony w karafJm, czuwa z psem. Taką scenę ogląda
nocy u wejścia do każdej kolonii osadników żydowskich
faltowej, prowadzącej przez pustkowie, kogo ,n ie ma, wszyscy w polu. Przed rogóry, gaje pomarańczowe i pola kaktu- kiem zamieszkiwało osadę 30 rodzin.
so\,,·e.
Którejś nocy przysz.ła banda Arabów,
wycięł'a wszystkich
mieszkańców w
\Vłaśnie minęliśmy dworzec w popień, a jako jedynego świadka zostabliżu lotniska. Dworzec? Ależ to kupa
gruzów. Jeszcze przed kilkoma dniami wHa 3-letnie dziecko. Qsada poszła z
dymem . Dziś na jej gruzach osiedlają.
stał tu zgrabny budynek kolejowy, w
którym urzędował koleJarz-Arab. Mie- się nowi os.a dnicy żydowscy.
szkał z rodziną. W nocy przyszła gruWreszcie Jerozoliina. N-a rogatce
pa Arabów, wytłumaczyła Arabowi, że zatrzymuje nas grupa policj .anł,ów anz pociągów korzystają przede wszyst- gielskich. Jeden podchodzi do nas, kakim Żydzi, że dobrze byłoby, gdyby ze- że wysiadać i z,ar.a z wprawnym ruchem
brał szybko swój dobytek i wywędro
każdego "oklepuje" szukając broni po
wał. Kolejarz człowiek mądry u- kieszeniach. Drugi dokł.adnie rewiduje
słuchał "życzliwej" rady, po godzinie auto i wszystkie jego zakamarki.
zaś dworzec stał. " w płomieniach.
W tej chwili nadj.eżdża autobus aDo Jerozolimy mamy około 70 km, rabski. Przepełniony. Anglik deleguje
JazOa staje się denerwująca, spotykamy pomocniczego policj,a nta arabskiego.
auta, podziurawione kulami niby sita. Ten wchodzi poważnie do autobusu, po
Cudem wymknęły się z rąk Arabów, m;nucie wraca.; ośw!,adcza. iż broni
schowanych za ścianą kaktusów, ro- u nikogo nie znalazł. Anglik' z k()~ei posnących przy szosie, skąd kulami prasyła pomocniczego
policjanta żyr\ow
żyli każdy pojazd, w którym dopatryski ego. Ta "wizyta" trwa dłuzej i kOllczy się wy.prowadzeniem trzech Arawali się tydów.
Suniemy piękną doliną. Słońce pra- bów, przy których znaleziollo rewolwery.
ży, cisza dokoła. Nagle samochód .zatrzymuje się przed zaporą z głazów,
Podobnie wygląda rewizja autobusu
rozrzuconych przez szosę. Policjanci żydowskiego, z tą jednak zmianą. że
usuwają spokojnie tę zaporę. Dla kowpierw wchodzi policjant żydowski, a
go była przeznaczona? Czy Żydzi po nim arabski. Anglicy maję. spokój

IV.
;..l"ie cofnie ehwil,
co minęły,
nie cofnie fal,
co spłynęły
kaskadą :!;wawl\.
tęsknota cicha
ni woli stal.
Takie jut 'praw~, .

Strażnik żydowslct,
się już z nastaniem

V.
A jl"dnak w piersi
żal kołacze

żal
że

taki maleńki
jut nie wróci,

nie

może
wrócić

ni jedna fala
tych niepowrotnych
fal.
7:

Wystawa polskieJ sztuki
regionalnej we Francji
L i 11 e. (PAT)
\V Valenciennes
(Francja półn.) oH~'arta została w sa. lacp. miejskiego muzeum sztuk pięk
llych intrresujll,ca '''''ystawa polskiej
sztuki regionalne.i. urządwna staraniem miejscowego tAw ...Al1iaUCE\ Franco-Polonaise".

1łf''''

Rodzina rolników arabskich, (zw. fellachów, przed swoją z agrodą, wzniesiono
z drzell'a i li~ci pnlmoll'lIch . Fel/ncllOm IW1N' pO(/.~'au'ml'e zasndy higieny ni.
~ ;nane. łiajl1"ud/liei,s;.e pl acc spełniają kouietu; mężczyźni zaś wylegują si~

C?sada żydows!<-ich ko~onist6w 1uzniesiona 1{' ks:/alcie prostolrntn. TVysoka wiew środl~l1 Jes( strn:::n.,rn" gl;,,1l 1l'.l/7Jf711'uje się nnpnst/li/; ńu' n onda. rfokoł4
ktol'eJ 1'OZCtąUClJą Stę Ulll'lJ.IVne 'lola) /'(;Ut Łcrażellie lIluu'J {orteclI
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LNICY

chrońcie

całorocznej

owoc

U ElPIEClAJCIE PLONY
•

I stodołach

w stogach

pracy
•

od ognia

w

A lADZIE UEZPIEC EH łlJZAJEI1"YCH

w Poznaniu
N aj kor z y s t n i e j s z e war u n k i, b e z w z g l ę d n a p e w n ość, solidne odszkodowanie
ag 15520-H

D Z I A Ł Y U B E Z P I E C Z E ~ : od ognia, gradobicia, kradzieży z włamaniem i odpowiedzialności prawnej
O D D Z I A Ł Y: Poznań - Ostrów - Leszno - Kalisz - Toruń - Bydgoszcz - Gdynia i Włocławek

dł:A~~;~~:ł

najpiękniejsze bławaty
na

w firmie
Łódź,

wiosnę

r.,.Na upał rada jedyna ~
~Za dwudziestkę lody PINGWINA. 'li

Lecznica

Najtan,1ej

~aui~ona F========--===~
LOD2
FABRYKA
aL KoperoJka 2~
KONł~ EKCJ I I• BIELIZNY
~=---.:t~ Telefon t72-87

R.

i lato

'v. CZIDEI~

Piotrkowska 286, tel. 260-53

wewnetrzn'f I chirurg
:lzczepienie psów I konL Strzyten.e psów I koni, kąpiele dla psów
Kacie koni. nitowanie kopyt
"tD DAMSKIE Przyjr;c!a \Ił pr:!!ychoc1ru oC! IS-)
,.
.&
i MĘSKIE
n 14 029
w roznyCIJ gatunkacll oraz skarpetki, tenisówki 1 t. p i od ~.
poleca p, T. Kupcom
SKLAD MEBLI
Oddział

tE

,

p O N CZ O CH

GŁOWACKI, Łódź,

EDWARD
n

ul. Piotrkowska ur. 102.

14025

ARTUR ECiE

Ignacego Sącińskieoo
został przeniesiony

Łonz, ul. Piotrkowska 158 -

z ul. Rzgowskiej 52 na ul.

Tel. 159·72

Bednarskę
4 meble
i~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ (przy Rzgowskiej).
poleca
wszelkiego

J. Siemiński i S. Sniady
l.ódź, W61czańska

212 -

łelef.

rodzaju

dor I'

cenach
N 15121

po

przystępnych.

Fabryka guzików i klamer
147-21

Wszelkie wyroby galalitowe.
Ko.lekcie i cen~iki wysyłamy za uprzedmm porozumieniem.
N 15122

U

Ś

właśc.

WI.

Łódź. Rz;owska 91, fel, 112-02
ilośCi:
materIały bawełniane,
wełniane
i jedwabne;
galanterię:
b ' eliznę
dam"ka 1 męską. krawaty
kapelusze męskIe poń
czochy, skarpetki, kołdry

x

A

Z

maj. P!ewiska

5 km od Poznania, 3 km od tramwaju. stacja ko-

,

lejowa w miejscu

rolnicze, ogrodnicze,
rzemieślnicze i arzęduicze
•
ewtl. z żnIwami. Informacji udzieli

I'

I

bryczny
M. WĄSIK
Zgierska 56 _

Łódi.

(Bałucki

orzeźwiające

o

różnych

15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie ni(' może pl'zekraczać 100 słów . w tym

I

za

południowych

KWAS OWOCOWY
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

nagłówkowych,

WDlności

11.

Ter.mmy 'parcel~cYJne co pIątek od godz. 2-6
w kaSIe maj. PleWIska.
P 6011·~9.64

smakach owoców

LEMONIADĘ

Nagłówkowe słowo (tłusto)

!H512S

Łódź,

ul.

W.

Główna

poleca

Szymański

41

tel. 132-24

Przetarg.

urzą~~::i: i':!:j:~!a~jiŁ~d::o~g~~~~~:U!~::D:r:yr::::::i=

Oferty pisemne, odpowiadające treści kosztorysu śle
pego należy składać w Zarządzie Miejskim, Plac Wolności
nr 14, III piętro, w pokoju nr 44, do dnia 1 sierpnia 1938 r.
do godz. 11 rano, w kopercie należycie zamkniętej i zalakowanej, z napisem (wymienić rOboty).
Szcz'Jgółowe informacje oraz ślepy kosztorys z warunkarni przetargu otrzymać można w Wydziale Technicznym,
Plac Wolności H, II. piętro, w pokoju nr 25. Otwarcie ofert
nastąpi w tym samym dniu o godz. 12 w poludnie.
'Vadium przetargowe zgodnie z przepisfmi w wysokoci zł 600,- należy złożyć w kasie Zarządu Mie.l·skiego, zaś
kwit dołączyć do oferty. Wadia .skład.ane ~ .wa:l~rach wi~ny być deponowane w GlówneJ KasIe MIejskIej przynaJmniej na 1 dzień przed przetargiem.
n 15484

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •1

n 10207

kynekj

..

.

ST. GUTSCHE,Telefon
Poznań, Plac
58-15.

oraz towary bławatne poleca
w wielkim wyborze skład fa-

ORANZAOE
5

PARCELACJA. 100 ha. I

RESZTKI

HI

Pijcie napoje

15489

dzialki

watowe, flanelowe i t. p.
próbki.

Proszę zażądac
" 1400:;

II

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

I

H URT

Wysyła na
w każdej

zegary, zegarki i platery

n 15473

naj nowszych fason6w komplety i pOjedyńcze poleca po cenach przystępnych
ZAh.'"LAD STOLARSI{O - ~lEBLOWY

SllIbne i wszelką biżuterię

do miejskiej sieci kanalizacyjnej posesji miejskiej przy uL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kilińskiego tOl (park im. Sienkiewioza).

1. telefon 241·99
Naprawa
OPOJl
i
dętck saruocho:
clowych, _motocyklowych
i roweSllrzeclaż używanych
rowych.
opon samochodowych do wozów
Dawniej ulica Piotrkowska 183:1
n 15488

R. KUK

RI U M

Ł6dź,

Paweł DąbrowskI.

LODż, Żwirki

RAT

UplęKsZa]ą cerę·

STEF
AN GŁOWA CKI
Rzgowska 52. - Wyrób własny.

1"A.uzakT,aod:w:lkuanLiZaKcyjnAY N-"

nnin HJlMnnriV RRI III
NY
uum

Udehkatma)ą l

L AB

~~~w~~~~~MEBLE
C RR z E CI JAN S K I

Obrączki

Mydło l1su~aią piegi,l!szaj~, prys.zcze itp

Krem
o
o
. ,dUSTENO" Dr farm. SI. TRAWROVHKIEJ wŁodzi
- Pu Uli

Lódź,

dnia 20 lipca 1938 r.

firmy

Zarząd

Miejski w

ŁodziK 12278

B. FICE !~,~U!· ,~~~~!~,!~~k!~!~.!~~,!~U,~~~~

DROBNE'

drobnych: t-lamowy mlUmen 31 gfOUy.

Znak oferty naprzyklad: z 18923, n 2745, d 1790
i t. d, = 1 słowo.
~robne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
SIę do godz. 10,30, w soboty i dni przer]świą
teczne przyjmuje się do goclz. D.2,J.
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_ _-"--:....;;.,;,..:_ _ _ _ _ _ _ k6J kuchmll ..-!wlat/o. woda. pral- POWIat poznańRki
St. Gu1.sche -, Poznań. Plac
.
nia. minUlł:a od tramwaju 8Prze·
p 6027~56 238
W'olnoSci 11
T"Il'fon nr.
da gospodarz. PO~lIa·t\. GórcZoYn
.
58-ló.
P 6011-29,6:1
P arce l e b u d owl ane
kawaler przystojnYl §redniego
pięknie polożolle po niskiej cenie Ostrobrllm6ka 41.
ul flO 174
wzrostu. kupiec. 2 oobre ' iJJtel'ena dogorlnych wBrnnkach splaty
Osadv.
SY. radio - elektrotechnicz.ny
i
w. Star·olecę. Plew i- kac.h ..Jllniko.
ąsadv
z parcelacji folwarku MarianoKUPlę
PoszukUję letniska
m,?tocyklowy w powiato\,ym roie.'
wIe. LuhonJtl. Żabtlwwle I Koby- lO. CZp,§cJowyrnl budynkamI i ob- \1'0 Brodowskie pow $roda z domek ogrcxlern wpJace do d " ch ,. .
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~Cle z braku odpowiednich zna' . '.
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,lerPletl, mleJS(!OWO§Ć sucha, leSI- Jomości pozna niebiedną paunEl
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ne i szcze~61o,,'p nfprty 'OrędowŚCI 11. teld. 1)8·15.
pg 52,;U·14,31 Jalku.
P ')O:53145U scu.
Pl!: 40,jj lHi Orędowu ik, Poznal' z.d 60 N2 •
zug GO 3~U·-!{){I
nik. ['oznań lig 155.3
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Panna
inteligentna. l~.OOO A'Owyjdzie 7.a \ll '1:7.. POw~:7.·
ne oferty rio Biura G. Br ych,
Katowice. MIYli~ka 22 (POd 60).
7.d 60 tIiS
bit %&,

t.6wką.

Leworamienną
sx>r1Jedalll,
Lód"n 1;) 497

~ne kamasznicZlI
Wiadomość Orędownik.

Gosposia
emerd71iestka. oszcr..ęd n~ _ Rolnik
kil m~ża posadz,i e kolejuza.
:;'7ikola I'<ltlporla.rcza, intełi·&'etntny ,
OIeTty Or~do"'nik. Poznań.
przystojny. po trzydziestce, ~8'
zd 59011
f'ne goS'pCHln rs( \yo pod Gd"1!11ą.
sklep w Gd.rni. <Y2eni si~ i,nteligentnll. PI'?y~tojną. posag p<y>.~.
Wdowiec
47. 'dom. s7.uka 7,ondv. A'O'M .... kll dany. O fe-I"ty Ore,low·nik Grlmia
3.000,- Of('r!y Or~ owruik. .Po- "zgloszenla po\\'n;i,ne".
ng 11 50·J/.';
znań zd 602ii3
Wdowiec
Pnyst.ojna
23-1etnia,
p ooiad;tjacA
1ft 000.- lat 41, !!Dlllk a pan," y IThb wdowy
7.
iflteresEm
alho krawcO'Wej ce'
pozna nan0z,cicla. Oferty Orę
lem ożenku. Ofertf O-ĘdO'W'!l. i k
downik. Poznai\ zd 60 925
Poznań 00 60783
BUdowniczy
Trzydzieścisiedmlo..
:kllT.l1ienice. posalle. mi e!i'l:'~ie
zoo. p ozna pannę 10000.-. Ofer·
letnia
ty Or~downik, Poznań zd 60 926 2000,- po~lubi 1"'113. part<l<t":U·
w~j pos arl7.i{'. Ofcrty Orcdowmk,
Poznań z~ 60 2.j8
Wdowa
ht 415. intrlig-pntn3. miła. ~ympn·
ty"zna z egzystencja p oślubi ue7.·
Kawaler
('iw ego pana n~ir'hctni-cj 1ll"1.ęd· lat 33. wysoki. brunet. 7;bowwiec
nikR. emerJ'ta. Oferty Agl'ncja pos:adajlWY dohrze znp rowar! 7.0IIY
Oręrlownika. Pniew"
n 15639 S'ki a d k'0 1onla
•. 4000 , . 1ny war t 08eJ
pośluhi odpowicrJnią panlle. Po·
~rC'dnictwo krewnvch. znajomych
Emeryt
mile w idziane. Cogkolwiek go·
J)OOSZUklljP żony nieruchomo§ciĄ tówki
dla w spólncgo dobra 'p.oź~.
lub cokolwii'k gotÓ\\ ki. Oferty dane. Łaskawe ofprty mozll\yle
O rędoVl"TIik . Pozna11 p.2367
fotog rafia . która zwra cam Ku·
rier Pozn al1ski. (ld)'nia.
ng 14490·7
Kawaler
h t 35. 1 ~O O gotó,,·ki. ET,tl.K8 !'la.,,·
'IW
ch~tnie
prowj,n('ji. Oferty
Panna
OredoVlm ilk P o?,;na ll zd 60 700
-{6. 3000 poślubi pana. Irtalej go·
sadzie. Ofpl·ty Or~downik, 10'
Rzeźnik
znań zd 60 :236
cz;terdzi~tka, zamotn, . POl!~Uiku·
Je /Stosownej żony J"otówka.
Wdowiec
Oferty Oręd o",lik Poznart
s tarszy. przystojny. dobrego obej ·
zr] 60 66~
~cia . bez nalogów. samotJlo;"I>\
znużony prngllie poz'nać ~(nJ"7,n .
Kawaler
.:;<l-:-60. .nie7.uleżna to". a rzr".zk(:
f;ta/a pooa.cJa ulokUJe 10 tn. w ZYCIR. mllego u~posol)lenta. ~cIsl3
przed~ieb:or"t"·le . oienek nie WY-I r1y<krecja zappwniona. La<k ~ \\'e
kluczony. Y.;g/o<zenia Orędownik 7.do~zenia tylko s(arsz~·('lt pali 'P"7.nnń ",d (iti li:!]
Orcdownik. Poznati zd 60 20n

34-letnl
D-1"Zf8Ł()jny
bi,urowiec nuka d0Samochód
bre), x><>sażnej żony. Oferty Orę·
CheTl'olet 6-ka otwarly W' ~
downik Poznań z,i 6J 867
hrym stnn·ie tanio do sprzedllrua..
l..ódź Piotrkowska. 3. B. l(owal·
S
tn
ski. .
.Jl 1.'\ 496
•
.
amo. a
.
pam :w:ul'1I:szym mles~ka:l.lem poIlzukuJP tow.<l!zYl'!lIa z~cla. Of.t>r.
Magiel
ly Ortldowlllk. Pozn3n zd 60 313
nowoczesną ' spnedam tan" ~z
mieszkania Łódź, Nawr()t 00, m:
.
Kupiec
2,1.
n li! M}il
stal"l!1;J' gotówką. poszukuje fxlnl'
interesem golówką jakimkolwil'k
Owocarni,
majątkiem.
Ofprty Orędownik,
dob rrA! zaprowadzoną w dobrym
P07.nań zd 60 J21
punkcie s Jlrzeclam natychmiast.
Powód wyjazd. Wi adomość Orp, '
Który
clownik. Łóclź.
II 1.5 4\H
plln6w, egzystencj:ł poślubi wdowe 37, PI·Zy~tOjllrt. Oferty Orę·
Sprzedam
downik. Poznati zd 604.15
Jom muro\\ al1Y. n:Jroill .. Ora7; ofi.
•
cFne wraz p i('kal'ni;l w pelnym
Wd
.
OWl.eC.
!l!(')!u. Hazt'1ll HI ubikacrj. dochód
37. przystoJny. 2 dZICCl. stał~ po· J.SOU ceJl" l~.OOO. \\'plala ~.OUU.
~3~la. p\lślllhi J)HJlJlQ lu~ wdowkę W atlomość y';;:icrz. t:iiCJlkiewkz~.
eo~kolwlPk 111:'J'1.1kl] poządane.
53.
n 1541.13
Oferty Or<:do\\ 111'5,. pozn afL
_ _ _ _ _...:zd 60 .,2"
Heblark,
.
G'
profIlarkę, pi-lę wachadlow.. _
OSpOSIa
wiertarkę _ sp l'zt>da wytwórni,a
w Średnim wi{'kll. nie bi~dna
konserwator6w K apczY(lIski _
zapozna pana 110 lat 45. nil !!'ta· Lód' F
. I . k :ro
lej posadzie. Cel matrymonialny.
z. ranC1 S"-'III1."a
•
Ofcrt.v Ol'(:do\\\!ik. Poznań
n 154nZ
7,d liO 538
Jeżeli
prać myd/em "l 'otęga" . MydlILI"
Panna
lIia l.óclź. 1:rze7.iilska ił3. '" podreligi jna, Jat 37. male OO'llC7'..ędno ·
n l" 4%
gci. pragnie zapoznać pana na wórzu . telefon 269-,7
stalei posadzie n" icbętniej kole·
Sprzedaż
ja·rza. Cel lllaŁn·1l10nialn,. or"l'.
(y Oredowllik. roznań zd QO 337 przędzy bawt:'tnianei. WiliI ",Im
Doltz. ł..órlŻ. Pivtl'ko"r;oka MItelefon ~19·13. m.i"~zkanie HI3.. 8"J
Panna
n 15 490
posiadaj~ca morgę oll'rodu. wy·
Orę·
nrawę szuka męża. Oferty
downil" POznnll zd 60 ~77
Sprzedam
zaru; dobrze zaprOW3,'Z()ny 11klep
Matrymonialnie
s'p1"'le<bży cukrów. czekola,j y z
s /lI ż~('a mile wio ca!k()wit.ym u!·r.Hdzen'em wraz z
Ol'l:downik. .Po· towarem. mie<:zk3nie m, maa6to
11owi atowe wojc\"ódz,rwo lórlz,kie.
~gloszcnia Ol'~ lownik, P01.llati

------.:.::::..-:..::..==------

R. Barcikowski S. A.

Poznań

Skład
b) Inni
fan; , m.yd'!a w dohrym JlOłotc·
niti Katowice z powodu choroby
Młody
7.anHr, sprzpdam. Z gloszenia O!'~=
downik. Chorr'ów.
11 15 6<1il bi~g-ły ,., r achunku z ~kielli
pol~kim, niemi'c-kim. może popro.
wn.dzić sklady skór. obuwia, spo.
Ż) wcze i inne. szuka posady. - J
M.A.J....T.K.I_.....
_
Wiadomość Ored o\\ nik, Lódt..
n 1;) 419
Gospodarstwo
75 mÓrg korzystnie bez i1n"·,,ntll·
Były
rza RPrzprla wlaścicil'l. O Certy
hlstruKtQr rolnictwa. bodo'lfl! .....
Or~rlo\\'nik. P o?,;nRti zu~!J 184
znniacy
parcelac,ię
.. st.a~szy ~~
• dł ·ć
mo(JIY. pos7.lI kuJ'l JaklC.lkolwlt>lt
POSla OS
pracy.
POt'zta
Lask.
sk rzynka
2". morgi nowe zaburlowlI.ni~, 4
km od Wrz eśni ~przedam. cena pocztowa 15. C . Ol~zewski.
zd fi7 i6l
wedluK., ugody. Anrtonin" B ana'
szal'. l~aczanowo, POCl'Jta "'rzp·
śnili..
n 14 G8i·8
Urzędnik
~OI!IT'. kaw aler, lat 36. wybrlał
ceme średnie. 6 lal praktyki w
intensywnych majątkach na Pomorzu, obeznany we 'I'\<'Szelkj"j
szuk ...
,l7,ied2l\n ip gO'PlH!a rstwll
rJrsady od 1. 8. 38. r. wzgl ędnie
]:J. 8. 'IS.
ł~R,kawp
:r,g-I o;< 7,en i !l.
A llg-lI/ltyn Lącki.
Pradzona p.
Lipni<'a, pow. Choinice.
zdg 39 9~7

E.lo.......

Ą

I

Posady

Piekarni,
cu kl«ni~
pelnym l.Jipgn ~hli·
wym m iejscu P07.J1ania odstlIpip,
::izczepaniak. Poznn'i. Lodowa. S6
zd 60 081
Piekarni
iI-'k
-"...... rtawy. Tl~~U 'uje .. mQtIi~e
~a.raz. ~hoJPł-!\1e. na \\'''1 lub mI'"
"Cli': '. Zgt~S7.".l) la a~"ntur:~ Ore·
do" 11Ikn. Ila/;kl . p"\\ . Goslyń.
n 1;) G27

ink!l3~nta. woźnego PQ!!7JU'ku~
?107,ę
kaucje hankowlI. OfertT

Oredownik. I'oznafL zd 00 296

Kawaler
z dwul~tnhl lWUtykli biurowa poszukuje pracy. Oferty Or~ downik. Poznań
zd 60;;41
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

23

IlUm~lIY,

KrawIec
sh l'MJ' krojem l>oszuktlj~ I!'tlł~
pracy. miejscoVl'I1ŚĆ ()bo.ietna.
Ogrodnictwo
Oferty Oredo wnik. Poznań
Fryzjerski
ki~kudlZiersiedomorgo·we
pod
Gdy·
w 60694
za.klad damski meski ceomrom nia. fOk/ad w GdYI!1i. 400 okien.
<1000.-.
Z,akoP3n pgo t;pn"dam
inwe-ntarz
żyw
y.
martwy.
ze
1.bio·
.. Ol·
Z amojskiego
Starszy
Sym. Zw. Muzyk6w ~ozn. porl 'YiNleli
Koncert populanlY l::lzczePRliska,
oo\!!tąpie. zamien <l. wydzi €'l"·
n 156Z\l rami
dn. M. Szczę~nowSklegO oraz lIi,OO Konijtsw. Muz. pOj)olu. ma" .
i:awię.
O[pl'ty Oredo,,·nik. Gdr' samoliozielny czeladnik P'iekankł
noesIN··~tokowskiej - mez7.o,so, rlniowa . 1/1,00 Rambur!! - ~[uz
nia. "Na .. pinty".
nl: 14502 /3 poszuku je posady od Z8!'a?.Pralnia
Poniedzialek. 25 lipca.
pran; 23.00 ostaLnie wiadomości.
kameralna. 18.15 Lllkl'('lllbnrg _
Z glMzPllia Agencja Orędownik ...
centrum
''1
i1(1)'.
5
lat
w
jedn"ch
l"'o1!ylin.
n. 15 644
6.15 aud. poran.n a; 7,10 muz,ka
Ut\"ory ~[;IS"('netta. R. HOlUR'
Piekarnię
poramIa \V w,k()llaniu orkiestry
nia - K O,I('I'I·t kUUl('ralny . nl!' T"kach. c;:zy,lem:ja 100% zapew· w,lizieri.awie wpro~t od ~po,
niona
powód
nO!cllszellie
bytu.
Jt o7;glośn i Lwow,;kie,i; 11,57 sy·
slGPllie muzyka na dwu for trniadarza. Zgl oszenin. Agentura .Ku· K27.WOLNG MIEJSCAlII
gnat czasu; 12,03 audycja polu'
Poniedzinlek, 25 lipca.
nHt·h. 19,00 Droitwich M lIZ Adr~ Orędownik. l'ollnall
riera Poznall~kipg-o. Leszno.
zd 00:'>41
dniowa; 15.Hi "Moje wakacje"
Katowice - 5,15 au,t1y<~ja po- l·ouywkOWH. nnsl('[)nie lekka mu·
n 14.i69
Praca natychmiast dla dz;ielnego
_ powieść ~ta;reJ"() Doktora dla ranna - płyty; 6,20 pl)'ty z \\'ar· uka Ng-~nOW:l. 19,:lO '''i e dt' " i samodziclnego
rlzieci; 15,30 skrzyn.ka technH!zna: <<1>1 wy; 14,00 plyty z K rakowa : I-\:"'a rtet f-\lIc>1l Dell'lllO c.na. 19.45
Sprzedam
15,45 'Wi~dG·mości
gospodarczc: l~.Oii "RadIOfonizacja
kraju": Sofia - r';:oncert Eymf. 20,00 ,Y. dohne zapro" adzony maga"rn
krawca
16.00 koncert solist6w. " ',konaw ' 15,10 gietda; 15,30 !!,3 węda O lit('· l~ iCna - Konccrt solistów. 20,10 gotow"ch uuiQJ'ów w c1użł'm tlIle·
"',adomość Spóldziplntll Hu~.
Cy: Helena Korff·Kawecka
l'~tl1rze I?,?ls.kiej; 17~OO ,,~eski<1z- Lipsk _ Pro"rarn rozrywkowy ';cie powiato\\'~:m woj. klt;leckie·
ska pOzuj·Czyn". Łódt, Piotr·
~opran (z \Varszawy). Stani~lnw kIC RlgI
fel!eton., 17.1,0.
, e
go lub P"ZYJlIlę wspólnIka do
Z b"
kowsK a 1·16.
n 15 498
Mikuszewski - skrzypce (z Kra' .. Haydn ! ;\fozart . " l,k .. \\. 21.00 Bru~srl/l fi. - Muz ... ss":!· \\ <pó/ prn('y JJO\\ ód tr'udność do.
.•
gu lOną.
kowa): 16,45 .,P\'O\\'ancia - kl'~j ~l11yk - obój. Al. Braphorokl - fUII'czn,). 2J,1O /{zym -: )\ .:eezor pilno" ar:ia d" Or·h m'lgnz,n,;,,· ~'I k<lll" ... czkp o·7.{,7.e,]n!"'~\O'I'ł' 1t wy·
p--~ f wf . li
l=;picwajncrogo ~wierszcza" - fe' fortepian,; ~- 17.Gb chwilkn ,po- ol."c-r. .J\o p~~h";r:~ - PU:'.III. fI(~I· s~,iprl\lit-h mi:l,t~ch. ;.r,I{Jo~y.ertra -111\\'101111 P1'7.I'Z 1'. TL O. w Thd ·
~.c,.c:nS a
Cle
I'pton: li.OO mnz~'ka taneczna - 1('~zJ1:t: 11, ..:; p1'ogl'alU: 18.10 Ipk· ,I~,,' ~.?-:'!l('I\,1. II.l.l{~ .- ~.\!lIfoll1ll h.1I!':"r 1'07:!lallskl pod ,,<IDOl) do ):!.'S7.czy nn l-:r. 1-191/ - z31(>Żon~I\'Ow('rl1mi w"zy~tkich rnid<scovroplyty ; 18,00 pogadanka sportowa; kic lIt\\'ol'Y or"al1o'~e z \\ ur>7.n· \1r 1 «,·ulI·r ()\\l),l.aka. _\ ..lU Me· 8UUO" ng 1.) ;)~li·!l
1.). ltl. aJ. JlI'Z~Z J!;aklady Prz",· ;'ei :H~h n~ <soki o\\O(,.;)W(' Oferty
11:)'slo\\ o . l1:\I\l1\o\\'1' .. El·ga mon" Uredownik. l'ozna,\ '11'\ 60 026
] ~, lU lel"'lc utwory. or~ano\\'e w \\"", 21.00 Eul':~ Pa,,·!ow~iki: ,.Ui,,· ',H".la n - K oncHt ~ynl L ~ . Baz}'u.~
' prozy;
) , tkl ul ~Ia"
'c nz'o
'
SP.
O. 7, o~tntniTl'
w)'ko
nnnin RCl:in:t1da ...l1'oorta - nieJ 0<1 T atr" recytaCja
• c,·
.. :\olOll'Ichnlm
".
Sklep gal an t
erylny
21 złz 17o. ;;r
unif'\\':l';I'iamy. saluem
plrts: 18.30 audycja Lt>gi i Akade· 22,00 sj)C>I't, 22.0~ .. Z życia Y.;ngt<:: Pieśni Sc!lulllanl1u. 22,00 l(opcn·
l UO
Agentów·
Dl\.ckiej; 19.0tJ .. Żołnierz w piosen· lIia D abJ'ow"kicgo": n) "AnllrZl'J hal!a - DUI\"kn muzyka kame· męsko damsld w C. O. P.
n ;)"j
domokl'lIł.nych
poszukuje.
ce" - piosenk.i w wykonanill chó' Lobzo"'s,k i" - I'ob()\nik • noc·t~ r:lIl1a. 22,15 Sztol(holm - Kon· sprzctlaje ze wz\(ledu zlego zrl~o. K~2~'--"------"3 brycZIlY ::iklad Krawatów,
ru męskiego "Echo" w yrl:!uzii\' pog .. bl "Co slychać w \Y ojc' cert kaIllPrnlJ1Y. 22,25 Li)lsk - ",ia. 11Iforll1~(·je On!downik. 10'
...
NAUKA
znart. św. ~fa\'('in ~2 - 8.
dzu poo dyr. Pawfa Malln ow· "'ództwie Kieleckim'!" 1'l'oni- .\fuz. symfc>niczna . 22,30 Kolonia z~·n:.:.a~n:..:.·..;z:::.d::...:6:::·0:..;:.:.11:.;n:.-_______
,_ _ _ _. ._ _ _ __
zd 39820
skiegQ - z Torunia: 19,20 poga· ka; 22,20 najnowsze przebOje ta· _ Koncert nocny. 2J,Uu Kolonia _
KoncNt nocny.
Koenigs\V.
Piekarnię
"Buchalteryj'ne
<lanka aktualna: 19,30 "Uśmipch lleCZl1e - plyty.
Zdolnych
.Albionu" kOIl.cert 1 r07.ry\yko·
Krak6w _ 8,00 muz,ka ll'kka i Sztutliart - !Iluz. rozrywkowa. w pe/nrm bi{'g'u. ul'z'1d?:t'niem Wsp"lczp'ne \\' ,kla<1y' ·. "'ar,r.,,·
wy.
z Ledz}. ~ ykonawcy: _ plyty' 1400 muzyka obiado· Droitwich _ Orkie,,'rn 8alono\\'a. ~ zl. Y.;agór"w. K onili",ka 29.
wa. i\' nWO l:l'orlzka 4R. gWllruntujn spl'7.eda1'óców
dc\\'odOJl3lii
~l\
ZWIększona or~le&tra s,aloJ1~wal \\'a
'pl ytl';
i~.05 ~port: nastc:.pnie mln. taneczna. 24,00
zol 60 SW
wif'lodziedzinowa s:ll1lodzielno~ć- I,nt!owp koScioh po~z'lku.if' "I~.
M
. I g-OSP()(] arcze: l··
nnt~'( 'hUl ::l,tow,' wn!'~?;t:lt pracy. Z ~do'~z(l'nia: lI110\y:\żi!inny 1'-0 lU i ..
P1oil• dyr • Rrolllslawa
•
J ' lSaguJew·
f';
15,10 W]at.
",""- Frankfurt i I:lztlltgart Mu7..
.
Z
' .
.
S~IPgo z udzwlem , ant.ny.•. zc?,Y: 15,45 "CZy wiecie. że ..... 17,00 .,'1 '0 1'0"1')'\\""0\"0,. I'o"II·'''-.' \~. " Kolonl'a
"Każdy kl.IPn.t n~ • • all1lC'JSCO\\YJll knl'('spondenl!yjllle lctu Z awi(!\'ciC'. " 'i.!ok ił.
glpt sop.ra.n. \V PlzeC" le. o ()\\'o'" \7,10 .,1Invcin i .\lozal't"
u.
•
"
,
"''''',.
•
SZl'1ll pr7.YJacle l em'
'}' Sl;J
zd 6006.)
"Pr7,eilos,ta,tl1l~, prz'Jr?da . ~h cr: _
7. k atowiro; 18,50 prOl:rnm; Konccl'ł. lIocny. ,,' leden
te
slowa
IlIó",;a
ln~a F!olmęsa - s·~P(·!;: 20.~a 17,55 wiad. l.Jil'ż'1C{': 18,10 plyty 7. Dzwony z Br:IJ1au.
wszy,ll,.} o jnko~('i •
6 S
P
..
Powiększam
dZlclllllk WI({'zorny: 20 •.,,, pog~· \\' ar"znwv' 2100 F 'I''' Pa\"lo\\,.
r
i warto~ei fortepl3.· . .2. , ZUKA OSADY. .
przeilsi<:hir)J'>I! \\'0 hUI·towo·ek:;:pryrd~nk~ .aktllal!1a.; 2~,~0 au dycJl~ .ki' "6ierii~ orj 'l'at~'.~·
" ' (orek, 26 IPCK
nów i piani n
dla WSI: O "·lglJ'rskIP.) wylc:g-:1.I·11 1' ''' .
•
T
1-15 K" .
"1 I d'
Arnold
Og.108?enia do 30 ~16w dla po szu· tr,w e.. Przyjme n~ stule: r~ra.
rrb - pogadanka z \Vi1 n 3: 21.10
J~6
. dz - 13,40 llt'",(,!ry .''i. A. :Mi"
li,
onl~ ~w . •• e o le opr·
"
kUJ.ących pO~!ldy "':' tej. rubrYl'e c~\Yr.II,~~ • ruilgaZ)'n.lera • k~~J~l:a
koncert Vi wrkOllaniu ze.>;opolu ju· 7.arta - ply·t )': 14.1? gll"l'la ; 14,,,,0 rttko\\'e. 1:;,2:; Hel'lin - " ·".ola
oblIczamy PO JedneJ trzecIej cenie (kn~J(.II~!)l . do lllura.
. J ylko
I:'os lowia il,kicg-o instrume.ll tów lu - koncert ZYC7.el'; l1i,30 frn,g-m. ,Po· llIuzyka. 16,00 \\' roclaw - K on·
_
FibigerU
drobnych.
eh rze.",~IJall1e.
Cel~!1l
Mll1! 1"\'1"
clow,cb .'f31111)\I\·iea " z Knu ro\\'8 \\'ie<ci J. 1. hl·Mzp\\'sk:e.!ro .. Rta· c<,,~·tJ0z.rl''' Iw.,,'::;. \~'! ed~'l - ~! u1.:
Kalisz.. Szopcna n.
SO\\":lllł ..t
g\varanCJl
,vanJ1l 0k
porl dyr.'.JÓzefa K\\'iotka - l': Ka· "~ha:<li"; 17,110 pog . .f!klll~lll'l; l)Jz~Jel1ula: 16,1~ J}a,!!.I - h .on Gem'r. PI'Zc,ht:l\\IClel: Ct'Jltrnlny
1I1·y.('icl'i() l1rlziatll spótki og\'anitowic; 21,50 sport: 22,00 koncE'rt 11.10 •. H.:1rrln I ~loz:1I·.t 7. h.a to · ('('rt JHI[lU::l\'IIY .. 11,1 ., Hzym -1:MagazYIl Pianin. P oznali. Pic· (I) SI'U~ba dOm.01~a
c;;on:j orlpowietlzi"ll1()śeie.
n:1 i·
kamAralny. " '"kona\\'('y: K "'artet w ic : 17;09_ o "';zy",tkHll j)o i!'O: h.ol1cert 11':.:1. 17,.10 BlldalIC':t.t - I·a.ckieg-o 11. .Jl'd~·lIa \Jol~k:l r'lbn· _ _ _ _ _ _;. ..;;,_ _ _,;;.Il1l1i('.i g-ot<iwktl 1 ;;()\I.- l':/otYl'h,
;:"':1
l'p.nto\Yn
11:,,<,11.
\\"
YC'lP\'Puj'iC~
~myczkowy (l~rl in t:' Bloch. K nur] '7.kll.; 11,aa program; 1.8.~0 ~I)'b_ ~[lIz. Cyg:\\I~ka . - 18.00 1l1!H'r.! ka I OI·tel)ianl,,,, i pianin dOllll'
of"rty .. ( 'en! rask6r" ~il ~2:;.
Pt>i!ersen. Han~ K a.Fow. Torhpn z. ,\ ar~·za\\'y: ?l,OO .. Lo clz gla \\ slIm I ;- ~rU7.. lckka. H. P~r,~ - s"-czonn rio ud7.iaiu \V światowcj
Panna
p (J022.;)G,2"~)
Anton S\'end"p,nl. Paul Al!in E- zlel()ne - fcl:rton.
H 07IllilltOti'·1.lI11IZYC?,;IIC. 18.4J ))ro· \q'stawie w ,",o\\,yI11 York u.
wiek średni bezwzględnie uC?;ci· ..lJal'·'. Poznali .
rirhsen
l<1arnet i BerI R ot·
ih, ich - h.oneert oktc-lu . 19,00
N 1;; 062
\\'a przyjmie posade prowadz~nia
~rh;m;ky _ f a",ot. Tr3\lSlllisja 7.
" ' (orek, 26 JiJlca
Bruksela nam. - ~fuz. roz,,)'\\'· -----...:.:......:~:.:.::...----- dom
u prol.Jostwo luh samotnej
31. ROZRYWKA
l{(,peonbagi; 23,00 ootatnie w iado·
Katowice - 5.15 3u r1. poranna k(}\\·a. 1l1.3U ~ztokholm - K onAparat
osohy. micjsrowo"ć obojętna mości.
pl"t,; 6.23 ply!y z WJwy; 1~.50 - ccrt Illl1Zyki sknn<lYIIRws'kiej. 19,55 do trwa/ej ond'.11adi dobry ~e' Oferty Ol·ę<lo wn i k. Po:ma1\'
Wtorek, 26 lipclI.
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Ranga twoja, poruczniku i... poczerwieniał nagle - L .. To wasze ostatnie godziny -.: dokończył ciszej i
aerdeczniej.
Bez słowa uścisną,ł mu rękę.
Chłopcy rozlokowali się należycie,
miejsca mieli dość i niemal każdy
trzymał książeczkę w ręku.
- Czy możemy śpiewać? - pytali.
- Z całego serca, chłopcy, aby
wszystkim młodym sercom udzielił
się wasz zapał i ochota do świętej .słu_
żby w tej gorącej potrzebie.
I{iedy wrócił do swego przedziału,
zauważył z pewnym zdziwieniem, że
wszystkie pakunki leżały już poukła-l
dane na półkach, płaszczyk Hani wisiał, a ona sama stała przyoknie i pa..

zostawało tam mówiła z lekką, zadumą. w głosie, potem .spojrzała mu
w oczy i dodała proszą,co: - Czy to

jest możliwe, czy mi się tylko tak zdaje? - Powiedz mi, Staszku.
- Możliwe, kochanie. - To jest tak zwana - czą,steczka naszego "ja"
- naszej duszy, która pozostaje po na.:!
tam, gdzieśmy coś, lub kogoś bardzo
ukochali i tę czą,steczko z siebie tam
wkładali.

-

A powiedz, Staszku, czy ci tam
nadal odczuwać pozostawi oną .przez nas cząstkę duszy naszej?
- Mogą, Haniu.
całym łańcuchu miłych wspomnień, w poszanowaniu tego, cośmy zrobili, w dalszej
ciągłości czynienia tak samo, w tę
sknocie za nami i w odczuwaniu na-

mogą.

'V

NAPISAŁ MICHAŁ POt:ONUS

da. dość potrzebnej ku temu kultury
serca i umysłu, nie każdy jej dość pragnie 1 dość stara się o ni~. - Jednostki tylko uduchowione, powiedziałbym
nawet wybrane, mogą tak czuć, promieniować sobą i po przez swój cudowny wprost wpływ przelewa.ć
ową, cząsteczkę swojego "ja" w drugich.
- A czy... czy, wielka jest wina
tych, co nie dość pragnę. i starają. się
być lepszymi?
- O tyle, kochanie, że mają. i znają. obowiązki pisane ręką Boga w 10
przykazaniach. Jak je spełnić i wprowadzić w życie w nauce Zbawiciela, a źródło siły i wytrwania - w czekającej tylko, na ich dobrą wolę łasce Bożej, a nie korzystają z tego.
- Lecz jak wielka to wina, wie tylko
Bóg i dowiedzą. się oni przy ostatecznym raporcie.
Jakiś ty ogromnie mądry, Dziękuję ci szepnęła z uwielbieniem i opuściła powieki.
- Tak ci się zdaje, kwi,a teczku uśmiechną.ł się.
Podniosła naJl

figlarne oczy.
Czemu mi dajesz takie

ładne

imię?

Boś

dziwnie do kwiatka pódo-

je?
-

tl'zyła tęsknie, na znikaję.cy w dali
znany krajobraz.
Hania nie sły.szała jak wracał, dopiero zwróciła nań oczy, przymglone
smutkiem, gdy staną,ł obok niej.
- Żal ci, dziecinko?
- Zdejm płaszcz... za ciepło tutaj
- odparła wymijająco.
Ujął jej ręce i przytulił do ust, po
czym zdjął płaszcz, rogatywkę i stanął przy niej:
- Bardzo ci żal? - Nie odpowiedziałaś mi.
.
.
- Nie wiem, Staszku, czy to żal. Czuję tylko, że jakby coś we mnie
odrywało się... w miarę oddalenia L.

w duli

szej obecności. Bo widzisz - w ogóle
dla ludzi, którycb łączy złote ogniwo
spój ni ducho\yej, głębokiego uczucia
i szczytny ch ideałów, przestrzel1,
aui czas nie istnieje.
Gdy skOllczył - zwróciła twarz ku
oknu i powtórzyła powO'li w zadumie:
- Przestrzel1, ani czas nie istnieje.
Jak wielkim może być człowiek i ile
zdziałać dobrego.
- Nie każdy, kwiateczku.
- 'Właśnie - podchwyciła żywo,
zwracając nal'i. z powrotem oczy. Chciałam cię o to jeszcze zapytać. \Vytłumacz mi.
- Nie każdy, bo nie każdy posia-

ADAM NAWICZ

.
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2a cubze winy
Powieść

sensacyjna
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szepnął głosem .

Przyszłość twoja świetnie się zapowiada, nie ma jednak nieba bez
chmurki, nie ma róży bez kolców, a
gdyby cIę kolec jaki miał zranić, wtedy pamiętaj Anno, że .ma.sz serce,
które za ciebie odda chętnie ostatnie
krople krwi! Dłoń, strzegąca cię ' dotąd, potrafi i w przyszlości malą Anię
ocl ,"vszelkiego uchronić ciosu.
Głos jego brzmiał wielką, słodyczą
i serdecznością. Anna łkała cicho
i stali tak oboje w głębokim pogrą
żeni smutku. On silny jak dąb, ona
jak powój, szukający podpory, z po-

Drobne dłonie dziewczęcia zacisnę
mocniej około jego ramienia.
- Nie, nie - błagała - zaczekaj,
dopóki tamta nic przyjedziel
Andrzej odsunął ją. łekko.
- Nie mogę - rzekł stanowczo nie mogę dziecko na.idroższel 'Viesz
że muszQ dziś występować. Pozwól mi
odjechać Anno moja ...
Będziesz pisywał do mnie często?
Odpowiem na listy twoje, jeżeli
mnie kiedykolwiek dojdą! A teraz jeszczo jedno: łajałem cię często , lecz
dziś do wszystldch moich naul< ·jeszcze jedną. mUS 3 Q dodać przestrogę:
wiesz Anno, że j es teś pi~kna, bardzo
piękna, że sama uroda zapewni ci
szczęście w świecie i wpływy, proszę
cię więc, nie używaj .iej na złe cele!
Nie badź ani okrutna, ani bez serca,
pozostal'l wierna własnemu przekonaniu i za'sadom, jakie przez tyle lat w
ciehie wpajałr,))! Niech uroda t·!.·oja ,
lell dar Ilicbio ~ , I\ie zatl 'uje tobie luu

chyloną.
główką

w~r sml1kłą

postacią

i

jasną

z clzieciocą ufnością. na jego
Op'f .rta ramieniu. On w pełni męskiego
rozkwitu. ona w pierwszej wiośnie ży
cia - Oboje stworzeni do uśmiechów
i sz cz~ścia, a tymczasem oboje smutni,
żegnający się na zawsze!
'Vskazówki zegara posuwały się
tym czasem z n ieubłaganą. sz y bkością·
Pi ęć głośnych uderzełl .iego przypomniało Anc1l'i~e.iowi

-

~IU "7 c.:

raI!) rze(,7.~· wi R toRĆ.
sl!llmiotl)"1ll

' j('elln ć

ły się

na drugą. stronę, będzie ci
wygodniej.
'
- Z całą pewnością w~rgodnie.i mi
przy tobie i z całą, pewnością. więcej
zjem, jak mi będziesz podawała -.,. popatrzył z uśmiechem na nią..
- S-tracisz apetyt do obiadu, - za-

~artowała, pokrywając ogarniające ją

wzruszenie.
.
- Gotów bym ci stopki ' ucałować,
królewno moja.
Zrobiła wysiłek, by odsuną.ć si~ od
niego, ale nie miała gdzie i spojrzała
mu w oczy z cichym wyrzutem.
- Nie, nie, Hanulek, będę już
grzeczny. No, ale .iedzmy ...
Z uśmiechem podała mu szklaneczkę z winem i 'połowę kurczęcia..
- Jakto? - Mam pić sam?
- Wiesz przecie, że nie piję.
- Owszem, w święta, w Nowy Rok.
_ A dziś ...
- Nasze wielkie święto, kochanie.
- Zrób mi tę przyjemność i nadpij
choć trochę.

radością.
Czyż mógłbym ci mówić nieprawdę? odpowiedział pytaniem.
Spuściła oczy i pOChyliła mu głów
kę na ramię·
- Nie ... - rzekła cichutko. - Myślałam, że ... tylko przez dobroć ...

główkę do jego piersi.
Starając się nadać swemu głosowi
naturalne brzmie-nie, zapytał:
- No i cÓż jes zcze, Haniątko mo-

znikający

Przesiądź

- Zaraz zobaczysz ... - podała mu
paczkę, by rozwiązał ją, a sama podniosła oparcie wagonowego stoliczka,
nakryła serwetką. i zaczęła układać na
nim podróżne zapasy, składające się
z kurcząt na zimno, chleba z masłem,
słodkich bułeczek i paru jabłek, oraz

przytuliła

ufnie

przyoknie i pa trz y ł.a tę s knie na
znany krajObraz.

i tobie ich zabraknie.

pomyśl, .-:. jakże długo rozkoszowałem się nimi.,
- To proszę ci Q, jedz, żeby nic nie
zostało, wdzięcznym gestem i uśmiechem zapraszała go, dodają,c: -

teńką przygotowały?

Z lekkim westchnieniem

stała

Niedługo

Ale

Mało co zostało z tej uczty, bo tylko wina trochę i piwa. Staszek koń
czę.c jedzenie, przyglądał się Hani uważnie. Coś go w nie.i zadziwiało od
chwili znalezienia się z nią, w wagonie i dopiero w tym ' momencie stało
s ię to dlań jasne:
- Czyś ty, Haniu, podróżowała już
kiedy pociągiem?
- Nie, bo co? .. - spojrzała nań z
obawą" rumienię.c się usilnie widać to zaraz po mnie? co? - To naucz
mnie, Staszku.
- Przeciwnie, kochanie. - Od początku podziwiam two.ię. swobodę zachowania się, pełną. wdzięku i pro!:itoty, jakiej mogłaby ci pozazdrościć niejedna "dama".
.
- Naprawdę? - oczy zabłysły jej

bna.

. .. ·a ona sama

-

Chy ba nic ...
To usię.dźmy teraz - zaproponował i poprowadził ją ku ławce.
Usiadła w kąciku przyoknie.
- Cz~' -nie uwaiasz, że warto b y coś
zjeść? Godzina południowa, czyli
obiado"'a - zdaje się.
- Ach. zaraz! - powtórzyła szybko, ale uprzedził ją. i podał paczkę z
jeckeniem.
- Ciekaw jestem, coście tam z ma...

dwu butelek domowego piwa i wina.
- Ależ to uczta, kochanie! - Koledzy pułkowi, a nawet generał dawno
pewnie nie spożywali takich smakoły
ków - wykrzyknął.
Cień smutku przyćmił jej rozjaśnioną twarzyczkę·

innym szczęścia l A teraz - bądź zdrowa!
- Andrzeju! - zawołała Anna czemu nie chcesz mi dać swej fotografii. Czemu mi nie pozwalasz z.abrać tego, co by mi w oddaleniu przypominać mogło najlepszego i naj droż
szego przyjaciela mej młodości!
- Alboż bez takiej drobnostki z.a pomnisz o mnie? - zapytał z gorzkim
uśmiechetn. Jestem pewny, że nie,
ale widzisz, kochanie, tyle będziesz
miała do oglądania pięknych rzeczy,
że twarz starego opiel\.una nie warta
byłaby jednego pomiędzy nimi spojrzenia.
.
Ach, Ja tak pragnęłam mieć
twoją. fotografię! Przyrzeknij mi chociaż, że mi ją. później przyślesz.
- Nie, naj droższa - brzmiała ła
godna, lecz stanowcz,a odpowiedź 11 ie mógłbym tym razem dotrzymać
słowa. Wolę, aby proste rysy moje
nie przypominały ci niepotrzebnie
przeszłości.

-

Pierwszy raz

odmawiasz mej
raz
zapominaj przynajmniej o mnieJ
- Ja - miałbym ?:apomnieć o tobie! Dopóki mi życia starczy, obraz
twój zawsze towar?:yszyć mi będzie!
~fiłości me.i dla. ciebie nic w świecie
nie zdoła zmienićl Bądź zdrowa, Anno!
prośbie załkała i pierwszy
iesteś niedobry!
0, Andrze.iu, nie

-

Gdyby nawet, malel1ka, to na.j-

wyże.i nie mówiłbym ci nic, tylko starałbym się w odpowiedni sposób pou-

.

czyć cię.

- Tak - mówiła cichutko i powoli
jakby od siebie. - Tak - naprawdę.
(Ciąg dalszy nastąpi)
Młoda dziewczyna przytuliła głów
kę do ramienia Andrzeja, jak to zwykła była czynić, gdy trapił ją jaki
smutek, i znów płakać zaczęła. Ile to
urojonych nieszczęść wypłakała w ten
sposób. Tylko, że dawniej obejmował
ją. Andrzej w serdecznym uścisku i

dziewczyny.
A dziś blady .iak ściana ze zmarszcz~
nym czolem stał bezsilny, na p6ł
przytomny i sam straszne znosił mę
ki. I nie mogą,c już dłuże.i panować
nad sobą, nie mogąc znieść łez ubóstwianej dziewczyny, odsunę.ł ją dość
energicznie i szybko wybiegł z pokoju. "
Najwyższy też był czas. Bo zaledwie minął ogród, ukazało się na
zakręcie
drogi uuto, w
któl";.' m
siedziała
stara siwowłosa . kobieta.
Spojrzenie jej mimowoli zatrzymało
się
na przechodzącym właśnie Andrzeju.
- Bożel - pomyślała zdziwiona "i
zarazem przerażona jakie podobieństwol Gdyby żył dzisiaj, wyglę.
dałby tak samo. Ten sam wzrost, te
same oczy, tylko wyraz twarzy inny.
Chociaż g-dy go widziałam po raz 0statni, miał twarz równie zachmurza.
ną, wielocznie był przygnębiony tak,
jak gdyby stracił ostatnią nadzieję
Szc7.~ścia tu na ziemi!
.
czulą pieszczotą koił żale

(Ciag dalszy

nastąpi)

@d~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~

SPRAWY KOBIECE

e ole rz go

Ładny kącik
Zarówno w budownictwie domów
Ol'caz mieszkań, jak i ich wnętrz widać
w ostatnich latach dążność do uzyska-

nia środkamI prOStYl!ll JaJ{ IldJwięk
szych efektów estetycznych i wygód.
Mie!'zkania są małe. dwu-, trzy-, a najwyżej czteropokojowe, miejsca w nich
niewJele, za to więcej świaUa . Takich
mieszkań nie możn.a przeł.adowywać
ciężkimi meblami i mnóstwem jak
to dawniej bywało - drobiazgów, lecz
trzeba ograniczyć się do rzeczy niezbędnych i tak je rozmieścić, aby
w
mieszkaniu pozostawało jak najwięcej
miejsca i światła. Wielka ilość obrazów, poduszek i różnych cacek - należy do przeszłości.
Dzisiaj, żeby uzyskać nastrój przytulności w mieszkaniu, wystarczy jeden i drugi ładnie urządzony "ką.cik" przyoknie lub niszy,
jakiś wygodny fotelik ze stolikiem, jakiś
wdzięczny
kwiat, zwisający na
parapecie okna lub wazon, który stoi
na pięknej serwecie, ręcznie rObionej,
lub wreszcie tapczan z jedną na nim
lub dwiema gustownymi poduszkami.
Taki właśnie wzorowy, miły kącik
widzimy na naszym zdjęciu. Tu we
wnęce okna urzą.dziła sobie pani domu
prostymi środkami ładną. i estetyczną

izdrzala

Wystraszone Sowizdrzały
Widzą zbójców zbrojnych w pały,
Którzy wrzeszczą: "Źreć nam dajcie
Albo zaraz umierajcie!"

Z bandytami - trudna rada,
Człowiek w strachu słodko gada.
Grzecznie proszą ich do stołu:
"Zjemy świński ryj pospołu I"

Miłość idzie przez żołądek,
Taki świata jest porządek, ·
Zbójcy, choć to patałachy Zamienili nawet łachy

Para zbójców z resztką dzika
W leśnych gąszczach szybko znika.
Mięso w jalowcu uwędzą,
I czas dlugi suto spędzą

Na

wesoło, bez frasunku Idą w dawnym moderunku.
Chociaż puszcza zdrowiu służy,
Czas im się już jakoś dłuży

Widzą, te nad rzeką w dali
Jakiś człowiek fajkę pali,
Pręt nad wodą trzyma gibki
I widocznie łowi rybki.

Był to malarz z Kujaw rodem
Tu się znalazł mimochodem,
A dostrzegłszy ich z daleka
Uśmiechnął się tylko z lekka

Sowizdrzałów zimno przyjął,
Nawet fajki z ust nie wyjął.
Przywitał ich zbytnio srogo,
Bo cóż winni - swoją drogą?!

te całe ich kawały
Psu na budę się nie zdały,
Że do końca od początku Zbrzydli wszystkim bez wyjątku.

toaletę·

Nasze dzieci w swetrach

Obrugawszy tak biedaków,
im robaków.
Po czym dawszy krzyż na drogi,
Radził im wyciągnąć nogi

Sklął,

Sowizdrzały złe okrutnie
Wloką się, wzdychając smutnie.
Tak się w życiu często zdarza:

I tak poszły Sowizdrzały,
Z nimi dawne ich kawały.
Martwił by się malarz, gdyby
:.",
Zawisł kowal, miast ślusarza.
1\'ie to, że mu biorą ryby.
Kapryśne lato tegoroczne ma więRysował i pisał K. Gru!
cej dni chłodnych, mz słonecznych i••____. _ ._________• • • • • • • • •__. . . . . . . . . .!1D. . . . . .!IIII!!I• • • • •_ _
Kazał szukać

dlatego lekkie ubranka, przygotowane

dla dzieci, okazują się niewystarczaTrzeba je uzupełnić czymś cieplejszym. Plaszczyk latem jest niepraktyczny, za to sweterek lub k,amizelka
wełniana wystarczą najzupełniej.
Oto
trzy różne moclele sweterków i kamizelek dla naszych naj młodszych. Jakiś
ścieg szydełkowy lub iglicowy na pewno każda z pall ma wypraktykowany,
a krój łah,· o zrobić, stosując się do na·
szych trzech wzorów.

I

jące.

Radv i Drzepisy
Budyń

z włoskiej kapusty: 1 główka
kapusty. 10 dkg blJlki tartej, 3 jaja, sól,
pieprz, 10 dkg masła. l cC'bu la.
Kapustę obgotować
w lekko osolonej
wodzie. przepuścić przez maszynkę, dodać cebulę przesmażoną w maśle, żółtka,
bułkę tartą, trochę picprzu i soli, resztę
surowego masła. wymieszać wszystko razem. dodać pianę z trzech białek, lekko
wymieszać i włożyć do formy budynio-

wej dobrze wysmarowanej maslem i wysypanej bulka,. Formę mocno zamkniętą

.1IIIIB._

do rondla
wy formy wodą i
ciem całą godzinę.

wstawić

budyń

należy

napełnionego
gotować pod
Po wyjęciu
polać z wierzchu
z huleczką.

do poło
przykryz formy
masłem

zrumienionym
Kalafiory smażone: 1 średni kalafior.
2-3 łyżki oliwy, pietruszka zielona lub
koperek.
Kalafior rozdzielić na cząstki, wymyć
dokładnie i pozostawić na sicie do całko
witego obeschnięcia. \\1 rondlu rozgrzać
oliwę .
włożyć cząstki kalafioru i "przykryć szczelną pokrywą.
Smażyć na wolnym ogniu, przewracaj ac kawałki kalafiora . dopóki nie zrumienią się na
wszystkie strony. Przed podaniem posy[lać
świeżą
pietruszką
lub koperkiem
(mo~e być solony).
Kotlety z jarzyn mieszaych: 2 marchwie, 1 pietruszka, 1 kawałek kapusty
włoskiej, 1 por lub cebula, 1 ka\\"ałek selera, ziełony koperek, razem około 75
deka jarzyn, 2 jaja cale, 20 dkg masła, 10
dkg butki tartej, mąka. sól.
Jarzyny ugotować. jeżeli można - w
cielęcym rosole
lub udusić z masłem w
małej
ilości
wody. Odcedzić, ostudzić,
przepuścić przez maszynkę. Wbić dwa

całe i bułkę,
osolić,
dodać 5 dkg
masła, potrzymać 1ak w misce z godzinę,
uby bułka nasiąkła. Wsypać zielonego
koperku. Robić kotlety i otoczyć w ml1.-

jaja

smaż~'ć na maśle,
ostrożnie przewracając, aby się nie połamały.
Podawać z
jakimkolwiek sosem: śmietankowym, po-

ce,

midorowym, pieczarkowym itd., lub ostrymi surówkami.
Pianka jabłeczna: 1 duże jabłko lub
:2 mniejsze, 1% łyżki cukru, 1 jajo, pól
szklanki mleka, wanilia.
Jabłko obrane
utrzeć na tarce i wymieszać z pół łyżką cukru
oraz pianą z
1 białka.
Masę ubijać
trzepaczką
do zgęstnie
nia - ubitą ulożyć na malt'j salatC'l'ce i
polać sosem waniliowym. przyrządzonym
z pół szkl. mleka i 1 żółtka utartt'go z
1 łyżką. cukru - dla zapachu dodać soku
malinowego lub wanilii w nic\\"ielkiej

ilości.

Masę jabłeczną można też polać świe
ią śmietaną
ubitą z cukrem, wtedy do
Jabłek można dodać 2-3 łyżki ugotowanej kaszki, manny lub ryżu i wymicszać

razem.

Jest to dobre danie dla dzicc.i

