Dziś: "Miasto najweselszego posla
Dziś

Codzienne
Nr. ',53

8

B. B." -

Sensacyjny reportaz z terenu
gdzie "działa" poseł Sanojca

Cena numeru

stron

I O gr

strowa,a8 pismo narodowe i katolickie
Rok 65

~

.Gdy Ks. Prymas Hlond

zastępował

Niedziela, dnia 1 lipca 1935

Ojca
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Wi'cekanclerz Austrji
WRzymie

w i e d e n. (PAT). Wicekanclerz kl".
Starhemberg ocll!'ciał wczoraj po połu
dniu do Rzymu.

Letnie awanse urzędnicze
War s z a w a. (Tel. wł.) TegoroczlIe
letnie awanse Ul'7.!;'rlnirze majl.\ być ogłoszone 1 sierpnia.
Do dnia 10 lipca
wnioski o awanse przecliożon!' bę rh,
przez biura personalne poszcze~ólnyrh
ministel'stw i urzędów c!'lltralnych do
~atwiel'dzcnia.

(w)

1000 domów
padł'n pastwą płomieni
Legat papieski na Kongresie Eucharystycznym w Lublanie, Prymas Polski k~. kardynał Hlond 00 przyb"ciu do Mariboru kroczy wzdłu7. kompanji honorowej w towarzystwie bana (woi!'wody) lublańskiego (x). Na fotografji ~ prawej
J. Em. ks. kardynał Hlond ~chod.zi na stadjon od ołtarza. witany przez tłumy wiernych.

Du(~ l ra~1 ~rlY~O[lnl o~eim rli~ W
tO~lil
Stać ~as na trl~ch tlmczasawych wiceprezydentów - Budżet też będzie

L 6 d Ź, 5. 7. S.prawa nominacji prezydjum za.rzą.du miejskiego została już
prawie uzg<>dnioD<'1. Wedł~ informa~yj, jaJrj~ posiadaja przywódcy miejscowej "sanacji", nominacja tymczasowego prezydenta. miasta Lodzi nastąpi w
poniędzialek. dnia 8 b. m., a zatem po
sobotniern ··p osiedzeniu radJy miejskiej.
Na stanowisko wiceprezydentów,
któryeh ma być trzech, J)Owołani mają
być: p o 5 e ł T o .m e z a k, dotychczasowy na~zelnik wy.d.ziału prezyd}alnego
w zarządzie miasta - Lodzi, prezes P. Q.
W. Jan Barezewski i naczelnik
urzędu skarbowego W a. do w s k i. Na
stanowisko tymczasowego prez.:vdenta
lPOwołany me. być pos~ł K a z i m i e r z
D u c h, ~hoć kwestja ta nie jest jeszcze
ostatecznie przesą.dzon.a i nadal są czynione zabiegi o zamianowanie i n Ż.
Woj e w ó d z k i e g o na to stanowisko.
I Równooz6Śnie utworzona ma być radra przyboozna. w liczbie M osób. W tym

celu w dniu 6 b. m. biu'ra wydziału sta-l dla Wiceprezydentów, rady orzybocztystycznego zarządu miasta Lodzi prze- nei. oraz biur prezyd.ialnych.
niesione zostają. z budynku przy Placu
Pierw:,zem zadaniem nowego zarzaWolności 14 na ul. Pomorską 60. a odou miasta - Lodzi ma być ustalenie budpróżni one lokale przygotowane zostaną . żetu.

I

Zamkni~rie

sesji Sejmu i Senatu
mars~alków

Pisma Prezydentlt RZlllitej do
i

Świtaiskiego

Rac~kieuicza

Warszawa. (PAT). Dyrektor biuNa podstawie art. 12, p. c ustawy
ra prawnego w prezydjum rady mlnl· konstytucyjnej zamykam z dnie.m
strów p. Wł. Paczosld przybył dziś o dzisiejszym seSję nadzwyczajną Sejgodz. 18-ej do gmachu Sejmu, gdzie do- mu.
rQCZyI pp. marszałkom Sejmu l Senatu
Spala, dn. 5 lipca 1935 r.
zarządzenia Pana Prezydenta RzeczyPrezyde...t Rzeczypospolitej
pospolitej o zamknięciu sesji nadzwy(-) I. Mościcki.
czajnej Sejmu I Senatu.
Prezes Rady Ministrów
Zarządzenia te brzmi,:
(-) W. Sławek.
Zarz,dzenle Prezydenta
spolitej o zamknięciu sesji nadzwyAnalogicme zarz,dzenłe otrzymał
czajnej Sejmu.
marszałek Senatu.

RZecZYPO-,

Peszawar. (PAT). Pożar, jaki
wybuchł w Abottabad w Indj-ach pół
nocno - zachodnich. zost·ał opaD\\'any
dzisiaj popołudniu dzięki energicznej
akcji ratunkowej wojska. Hinduska
część miasta została całkowicie zniszczona. Około 1.000 domów stało się
paawą. płomieni.

śmierć

sowieckiego
alpinisty

M o s k w a (PAT). Dwóch alpinistów sowieckich podczas wchodzenia
na wierzchołek Aj-petri na Krymie,
spadło w przepaść .
Jeden z nich zabił się, a drugiego udało się uratować.

zabił

Piorun
żonę nauczyciela

ż

y w i e c. (PAT.) W czasie onegdajszej burzy, która przeszła nad powiatem żywieckim, w Pewelce koło
Huciska uderzył piorun w budynek
szkolny i kominem wpadł do mieszkania kierownika Tureckiego, zabijając
jego żonę Marję nauczycielkę. Kierownik szkoła oraz jego krewna Zofja
Turecka doznali silnego poparzenia.

Międzynarodowy

kongres adwokatów
Bruksela (PAT). W dniu dzisiejszym w sali są,du kasacyjnego nastąpiło uroczyste otwarcie międzynarodowego kongresu adwokatów. Powitalne przemówienie wygłosił belgijski
minister sprawiedliwości.

I

Uderzenie w cynizm B. B.
Na marginesie dyskusji senackiej nad projektami ordynacyj wyborczych
p o z n ań. 5 lipca
BlOK Bezpartyjny Współpracy z Rzą
dem, który - dzięki znanym metooom
wyborczym - d.vsponuje w Senacie
przv,gniatajacą większością głosów. niczego nie zmienił w "sanacyjnych" p~
jektach wyborczo - ordynacyjnych i uchwalił je na czwartkowe.m, ostatniem
posiedzeniu Senatu w dos!ownem
brzmieniu. przyjętam przez B. B w Sejmie. To było 7.4róry przewidziane. tak.

że za dni kilka, z chwilą publikacji w
.,Dzienniku Ustaw", projekty ustawodaweze staną się ustawami.
Znamienny był natomiast sposób
argumentowania senatorów B. B. Kto
się łudził ż.e panowie ci będą się nieco
liczyli z pOwaga izby, przez siebie reorezentowaneJ. oraz własnego stanowiska
społecznego

i

zawodowE'~o . omylił się

Doeć stwierdzić jako przykład. że
sen. Ohanowiu. profesor prawa D& Wli-

I

wersytecie po.maóskim, wykazywał. jako rzecz jasna. iak słońce, - "zgodność"
projektu ord:vnacji sejmowej z nową·
przez B B. nit>dawno uchwaloną. konstytucją. gwarantująca powsz!'chność,
tajność, równość i bezl/OŚredlJliość gło
sowania. Niemniej jasnem ma też być

- co głosili tnowu inni ,,sanatorzy" -,
że twórcami nowych ordynacyj wyborczych kierowało - "najszlachetniejsze"
oezywiście d.ątienie dania ..wolnemu"

SpOłeczeństwu możliwości wyrażenia w
wyborach "wolnej" swej 1lliYś1i oolitycznei. bez pośrednictwa stronnictw

Cynizm stawiania sprawy przez B B.
iest rzeczywiście teg-o rodza iu, że 11 i o
można go określić terminem parlamentarnym. W ten cynlzm uderzył z całą
stanowczościa preze.s Klubu NarodowegO sen. Gląbi11Ski. wykazując. ŻE' {'('Ielll
nowych ordynacyj jest właśnie uniemożliwienie SpOłeczeństwu wybrania

=

ÓRĘDOWNJK,niedzi'ei'a"

iinfa; ., Ih'lea" 19~

=

N~rn~er 1SS

-'

reprezentaCji parlamentarnej PO swojej
myśli, a skonstruowanie za pomooą.
czynników zależnych samorządu terytorja'nego i gospodarczego "wyborów"
po myśli starostów, PI'ez, Głąbiński
stwierdził, że, ponieważ oclJbiera się oby- ~
watelowi możność gł~wania na kandydatów, których on sobie życzy, przeto zagwarantowane konstytucją. poRząd Słojadinowicza p' rzYWfócił wolność
wszechne prawo wyborcze d.oznaje rak- ,
tycznie nie ograniczenia, lecz. wogóle
B i a ł o g ród. (Tel. wł.). Wczoraj- zmiany, Premjer podkreślił, że zamieprze kreślenia.
sze
posiedzenie s'kupsztyny i senatu rZa w dalszym cię,iU kontynuow~ć doZ tej przyczyn.y - zadeklarował prepolitykę
zagra,mc~ną;
jugosłowiańskiego
miało przebieg nao- tychczasowllzes Klubu Nar.odowegQ - oraz ze wzglę
bezwzględnie utrzymać obowiążujlłce
gół spokojny.
du zasadniczeg.o, ażeby współudzialem
Z deklaracji rządu SŁojadinowicza traktaty pokojowe isojusza, szczególswym nie utrwalać i przedłużać obecnenie z Małą Ententą i Związkiem
wynika,
że w wewnętl'znem życiu poligo stanu prawno - politvczne,go, StronPaństw BałtyckiCh. W bardzo mocnych
tycznem
kraju
nastąpi/ł da.lekoidące
nict'\\o Narodowe w "wyborach" na podstawie takich ordynacyj udziału nie
weźmie i żaden narodowiec w nich kandlydować nie będzie.
Nowe ordynacie wyborcze są. wfzerunkiem. stosunku obozu "sanacyj·nego"
Osadnicy wojskowi na W olyniu pr~eciwko "sanacji"
do społeczeństwa polskiego.
Ii: r z e m i e n i e c. (Tel. wł.) Mniej wy starosta Czarnooki i inni. Obrady
wi~cej przed dwoma nllesię,cami odbył były burzliwE'!. Szereg mówców w osię w Kr7.emieńcu walny zjazd osadni- stry sposób atakowało obecIJą politykę
Cofnięty
wojskowych, na którym stosun- narodowościową na ~Oły~lU. W. wy.
w a r s z a w a. (Tel. wł.) Przez wła ków
kowo
nie:mac'tną. większościę, głosów niku głosowania , mezalezna hsta z
dze lokalne w Czechosłowacji cofnię
ty został wydany niedawno zakaz wy- przeszła lista niezależna osadników z gen. Januszajtisem otrzymała 400. gło
jażdu
harcerzy polskich na zlot do gen. Januszajtissm, jako prezesem. sów, a lista star,ego zarządu, popIeraSpały.
Wobec tego do Spały przybę Zwycięstwo listy niezależnej wywoła- na przez "sanacJę'" zaledwIe 81 gło
dzie około 500 harcerzy polskich z lo silne poruszenie '\\ kolach "sanacji", sów.
czego dowodem był artykuł w jej łucWynik wybor6~, w cza~ie których
Czechosłowacji. (w)
kim organie, zieją.cy nłenawiśCll~ d:> odni6eł bezapelaCYJne ZWYClęstwo kicosoby nowowybranego prezesa, jak i Mlnek niezaJeżny, wywołał na Woły·
jego zwolenników. Rożmaltemi droga- niu zrozumiałe wrażenie. a w kołach
mi starano się unieważnić wspomnia- ..sanacji" przygnębienie i ·konsterna·
ny wyb6r. Ostatecznie centrala. Zw cję, Przygnębienie to jest zupełnie zroZwiązku
Osadników
unieważniła wybory z bli- zumifiłe, zwłaszcza, że na.1sUnlajśty oWar s z a \-v a. (Tel. wl.) Kierownik żej nieznanych
nam powodów.
środek osadnictwa. wojskowego, jaki
ministerstwa spraw wojskowych gen.
Powtórne
wybory
wyznaczono
nĄ stanowi pow. krzemieniecki. zupełnie
Kasprzycki mianował gen. brygady w dzieb 30 ub. m. Na zJazd przybyłO kil, jawnie zadokume~t,?wn.ł, że pragnie
stanie spoczynku MieczySława Dąh km et bsadnik6w z on.łego powiatu, po· pracować niezalezme od stosunków
ko,;v skiego
komendantem głównym nadto wiceprezes zarządu głównego administracyjnych dla dobra polskości
Związku Rezerwistów na wniosek uZw. Osadników kpt. Abram, miejsco- na. Wołyniu.
stępującego z tego stanowiska ministra spraw wewnętrznych p, Kościał
kowskiego. Pan Kościałkowski wydał
odezwę do rezerwistów, w której nodkreśla, że zajęcia liczne nie pozwalają.
mu dalej pillistować tego stanowiska.

prasy i prawa obywatelskie

Generał

Januszajtis na widowni

zakaz

N'DWY komendant '.
Rezerwistów

_ słowach. Stoja,dinowicz podk.reś1ił serdeczne l przYjazne . stosunkI, łą.c~ę,ce
JugosławJę z FranCJą.
Co do polityki wewnę~rznej, ~ząd obecny: postępować będZIe, o~wladczył
premJer, zgodnie z konstytucJą. 1931 r.
na zasadzie państwowej jednOŚCi narodowej. Wolność prasy i pełne swobody
obywatelskie zostanę. przywrócone na.
mocy ustaw, jakie w najbliższych
dniach zostanę. ogłoszone.
Większość
rządowa w skupsztynie była wyraźna i zdecydowana, jedynie mała grupa rolników Jankowica.
i faszystów, którzy przeszli do , pa.rtji
Jewticza, razem około 30 posłów, usiłowała bezskutecznie manifestować na.
rzecz Jewticza. Wystll-pienie premjera.
szybko uspokoiło Izbę.
Na posiedzeniu bYli obecni wszyscy
bez wyjątku przedstawiciele państw
obcych.
W kolach politycznych po przem~
wieniu premjera nastąuiło pewne odprężenia, lecz narazie trudno przewidzieć wyniku, jaki przyniosa zapowiedzi uspakalaee rzadu, tern bardziej, że
niewiadomo jeszcze,. jak się do nich
ustosunkuje grupa opozycyjna dr.
Maczka. st.ojs('a pOla parla ml'ntem.
B i a ł o ~ l' ód. (P A T). Następne posiedzenie skupsztyny zwołano na 6-go
lipca o godz. 10.
.l

oJ!clec ŚW. pozostanie p·rzez '
lipiec w watykanie

\

Sprawa Abisynji

Marsz ,.Ognistego Krzyża" w Paryżu
Manifestację ~apowied~lano

ł·'

na L4:lipca

P a ryż (Tel. wI.) Organizacja "ogni-l
Zapowiedź manifestacji "Ognistego
stego Krzyża" ogłosiła komunikat za- Krzyża" wywołała w kołach polityczpowiadający
wymarsz
wszystkich nych wielkie P'ODlszenie, ' sądzono bo, ........- f
.•·~g"QlO
sw-oich członk6w w dniu święto naro- wiem, że największa, pr,awicowa orga..- , . '
,.,
1111«0"'''
_,
" ' , "
dowego 14 lipca na. ulice Paryża.
nlzacja francuska wstr7.yma sj~ od UPo zapalenIu Znicza u grobu Niezna- działu w~ manife.stacJEfeh ulicznYCh w ' :.110 . "':" -Addt$Ąkha
nego 20lnierza odbędzie się defilada ~tliu.swi~ta narodow~go.
przez główne ulice stolicy.
ABłSYNJA

.,

,

War s z a w a (T·el. . Wł.) Katolicka
Agencja Pr~saVl:'a ,d,oo,osf 'z mja,;~ta ~~~
tykańs~iega, że dnia 4d>;n'l: ,Ojeiec ŚW,
przyją.ł na: audJe-ocji ' ojca Jana Staina
z Towarzystwa Jezusowego, dyrektora
obserwatorjum astronomicz.nego, któty pl'Mdstawił Papieżowi sprawozdanie t pr.a c w no\ve:l:n obBerwatorjum
CastM Gandolfo, OI'aż prbjekty doty'ctące udziału jeg!), jako przedstawiKarpi'llUJ uratował się" 1l~dz.iejow81,i /Bginąl U1 nUł"t-ach Wisły
cH~la obserwatorjum
papieskie3"o, ' w
najbliższych zjaZdach astrologów.
W
T o ruń, 5. 7. W dniu wczora.jszym, w od,iegłóśoi okóło 31 km od Torunia.
riasie. rozmowy Ojcieo ŚW. oświadczył, 4 b.~, -m. dwaj studenci polite~hniki o godz. 7,30 rano jacht wywróCił ' się. Z
że prawdopodobnie pozostan.ie w \Va..g d a'l'u;ki ej Dymitr Karpiuk i Jan Ra· pasażerów jaehtu Karpiuk zd.oła!' śię u- Mapka. orjentacyjna Abisynii: strzałka wyt.\rkanie przez cały lipie.c. (w)
kazuje położenie portu Zeila..
rat<Jwać, Radz.iejowski zaś zatonął. dzie~owski zakupionym w Toruniu dla
politechniki g-d,ań.skiej jachtem wyje- Zwłok Ś. p. Ra-dziejowskiego, ani jachtu
L O n d y n. (Tel. wł.) W izbie gmin,
chali z Torunj·a w kierull.k u Gcln,ń.ska.
ctlotąd nie w!.Vdlobyto.
Co p.iszą 1
na
wniesionę. interpelację, min. koloWskutek
wiatru
i
wzburzonej
fali,
/'
nij MacDonald wyjaśnił. że obszar zie. mi, ofiarowanej przeż W. Brytanję Abisynji obojmuje 600 mil k'Wadrat~
społec~nie
wych, i liczy w okresie letnim około
Tuzinkowej miary publicysta, reWar s z a w a. (Tel. wł.) Zarządze 3 tys. mieszkańc6w, a w okresie zimy
Wa rs z a wa, (Tel. wł.) Dn. i bm.
daJdor naczełny "sanacyjnego" "Dziellw Warszawie najstarszy weteran nie Prezydenta Rzplitej o zamknięeiu 7 tys. mieszkańców.
uika Poznańskie.go", p. J ozef Winie- zmarł
Ostateczna decyzja W. Brytanji w
powstania r. 1863. ś p. Leopold Lubkz- nadzwyezajnei sesji Sejmu i Senatu ma
wicz, w artykule p'. t. "Nowi ludzie", Choynowski, w wieku lat 101. Zmarły być doręczone marszałkom dziś o godz. sprawie abisyflskiej zależna jest od
podpisanym inicjałami "J. W.'" zaj5 po południu.
(w)
stanowiska innych rzę.dów. Debata w
muje się zagadnieniem poszukiwania powstaniec był emerytem Polskich Koizbie gmin nad angielską. polityką. za.Państwowych. Do .ostatnich lat czuł
lei
nowych ludzi do przyszłego Sejmu i
, graniczną odbędzie się w dniu 11 bm.
Senatu, gniewaj~c się przytem, że 0- się żwawy i zupełnie był zdrów. pomiW najbliższych dniach przeprowad,zi
mo
podeszłego wieku. P.ozostawił harK i e l o e. (PAT). O godzinie i to się kcmsultacj'ę z Fra.ncją celem ustapozycj.a zapowiedziała zbojkotowanie
dzo
ciekawe'
pamiątki z powstania.
wyborów do ciał ustawodawczych. Syw nocy w czasie manewrowania pocia- lenia wspólnej taktyki wobec sporu
żyfowy trud przekonania swoich czYgou towarowego , na stacH koleJowej Ko- włosko-abisyńskiego.
telników doprowad,za autOl'a, do niezłów (pow. miechow::;ki) nastąpiło zde~
Zdaniem jednego z pism angielbywałej ekwilibrystyki Słownej. Chcąc
rzenie wagonów towarowych. skutkiem skioh, Włochy i Francja porozumiały
podnieść
wartość
nlOwej ordynacji
czeg-o trzy wag.onv wyskoczvfv z szyn. się w zakresie wojskowym o wiele daćwiczebnegłD
wyborczej, pisze dosłownie, iż:
przvczem d'wa zostały wvwróc<>ne.
lej, aniżeli w sprawach politycznych
B e r l i n. (Tel. wł.) Dziś w godzi"nowe wybory to rynek wolnokonkuWypadku z ludźmi nie byłO Tor Europy.
rencyjny, najlepszą cenę - a więc man- nach połUdniowych wydarzyła się tu- został uszkoozonv na przestrzettiokolo
dat otrzyma t.owar 'społecznie naj- taj straszna katastrofa lotnicza. Samo- 25 mtr., CQ spowodował.o ' przerwę w kolepszy,"
lot ćwicze1:ih~', prz.eprowaclzający dla
Usiłuje przytem, oczywiście,
pne- firmy Siemens próby techniczne, spadł munjt',8'!ji.
Ter samel nocY na stacH kolejowej
konać;
iż
tym "towarem społecznie kilkanaście minut po starcie z wysoposła G,aw,rońskiego
n.ajlepszym" będę, owi ,.nowi ludzie", kości kilkuset metrów na jede,n z do- Zagnańsk (pOw. wieleckil zaszl'd.ł podobnv wypadek. W czasie oru>taczaktórych dostarcz~'
w
i e d o ń. (PAT). Poseł Rzplitej w
mów przy ul. Jahnstr.
nia pociagu z poWodu nieostroźności Wiedniu, p. Jan Gawroński, uległ wy"bal'dzo dużo Zdyscyplinowana szkoła
Pilot
i
pięciu pasażerów samolotu
maszynisty spletrlvłv się wagony, z' padkowi sarhochodowemu. \V samopracy .społecznej i samozal)arcia się (1),
pon iosło w katastrofie śmierć.
któryc.h 7 uległo poważnemu -uszkodze- chodzie, prowadzonym osohiście przez
jaką jest Bezpartyjny Blok Współpracy
z R~adem."
niu.
posła Gawrońskiego.
znajdowała
się
vi zakończeniu swoich dyrdymałek
również jego małżonka oraz doradca
Dokoła
autor żę,da
'
odclażenfe
finansowy Li~i Narodów przy hanku
"dużo cz?stegd powietrza. jaknajwięcej
Wal' s z a w a. (Tel. wł.) Jak sły
czystych rąk i szczerego nastawienia społJb,e7Qi!eCl.?I'n:
"
1
austrja~kim, Rost van ~oenningen.
chać, w sferach kościelnych litzą się 2J
"
I , . . , HI,
Na Jednym z zakrętow szosy, prołecznego."
Kapitalna i przekomiczna jest , ~a wydaniem przez Episkopat zakazu braWar s z a w a. (Tel wł.)' Organiza; wadzę,cej z Grinzin~ do KobenzJ, samofrazeologja! I ten "towar spQłeCZnle nia jakiegokolwiek udziału w zebra- cje ubezpieczęn spOłecznych podjęl)' chód zarzucił, wpadająC na stos 1< anajlepszy"
na
"wolnokonkuren-cyj- niach wyborczych , przez duchowień akcję o odciężenie personelu lekar- mieni. Pańshvo GawrOl'lscy. którzy odnym rynku" wyborów, i owo "samo- stwo.
skiego ubezłlieczeii. Związki lekarzy nieśli lekkie poranienie g-Iowy i ' twaNatomiast w znaeznej części Chrze- wysuwają, pcisttllat, aby przeciętn'ie r~'yodłamkami szkła, udali się do pozaparcie się ,.B. B., w którym jest najwięcej "czystych rQ.k..... Wyrostk6w, ~ijańśkiej DemokrMJi, p(l.za Ślą.skiem, przypada.} w \\-iększych niiastath
je- bliskiego sanatorjum. gdZie nałożono
Idzikowskich, Saból,e wskich, Wojcłe istnieje silna tendenda do wykorzysta- den le·k arz domowy na każd)"ch (;00 u- im opatrunki, poczem powrócili do dochowskich, FideJusóW i jn W 1,)0- nia chwili dla por.ozumienia się z tzą bezpieczonvch. Jak wiadomo, priy o- mu.
przedniej kadencji Seju111 tj' j'b ~\'ła~ ciem i wzi('cia udzIału w wyborach.
hecnym składzIe lekltrzy d6ni:M'Vyf'h
Radca van Toenningen wyszedł z
śnie panów zaćhwala.flo
tak'z e' 'jakO
Odnośne lOUXlOwy zakuJiśowe ó',\ już pr,;:Y'pada. d'l-'l'l.lkrotnfp wf(\ksża." !lcźl>a
wypadku hE'Z szwanku, samochód zaś
.,towar społecznie najlepszy".
W toklL
[w)
pacjęntów na , każdego : (w)
zostal poważnie uszkodzony.

",

Zatonilł

"T-owar
naJI!e'pszy"-

jacht pod Toruniem

Zgon n,ajstarszeg1o weteran.a Zam'knlęcie

Sejmu I Senatu

Wykolejenia

Katastrofa·
samolotu

Wypadek s.amochodowy

wyborów

O
.ers,oi
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TaJetmlce poliszynela ...

wPoznaniu
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o CO zabiega "s nacia"l

Kiedy odbędą się wybory - Znaczeni'e abstynencji stronnictw opozycyjnych - Obawa
o wieś - Przygotowania rządowe w pełnym toku - Decyzja należy do Prezydenta

W dni1! ~ b:m. w lecznicy prywatnej szpitala n;l.lel\3kwgo w Poznaniu przy ul. Pod~órne) zmarł śp. profesor dr. Michał Bobrzyński, wybitny historyk polski.
Doczesne szcząt.ki śp. prof. Bobrzyńskiego
przewiezione będą w /Sobotę 6 bm. do Krakowa, I!'dzie pra\vdopodobnie w poniedziałek odbę-dzie si~ -"ogrzeb.

Król Belgji
wp.awilonie polskim
B r u k s e l a. (P AT). Król Leopold
zwiedził wczoraj pawilon polski na
wystawie w Brukseli.
Szczególnie interesował króla dział
morski, a specjalnie port gdyński i polska marynarka handlowa. Król informował się o polskiej produkcji uarowozów, silników samolotowych, silników Diesla, produkCji węgla i soli,

III

War s z a wa, 5 lipca
Rozpoczęta dnia 1 czerwca nadzwyczajna sesja izb ustawodawczych
dobiega końca. Czy po zamknięciu sesji nastą.pi zaraz rozwiazanie izb i rozpisanie wyborów?'
W kołach "sanacyjnych" stolicy
twierdzą., że ta,k. Jako termin wyborów wymienia się ciągle wrzesień a
ponieważ, według nowej ordynacji.' okres wyborczy musi trwać minimalnie
54 dni, zatem rozwiązanie powinnoby
nastąpić jeszcze w lipcu. Posłowie,
którzy na 1 lipca przybyli do Warszawy po odbiór djet, rozjeżdżali się w
tern przeświadczeniu, że po raz ostatni
zetknęli się z kasą sejmową..
ętrOI.lllictwo. Narodowe powzięło decyZ]ę me branIa udziału w wyborach,
a zatem termin ich nie interesuje nas
z punktu widzenia techniki wyborcze;:
kotr~lowania spisów wyborców, zgłaSzal1la kandydatów. reklamacyj Wy-I
~orczYCh i t. p. Mimo to nie obojętne
Jest dla nas pytanie, kiedy odbędą się

wybory, zarówno dlatego, że będą. podJęte rozmaite kroki dywersyjne celem
osłabienia lub nawet złamania naszego frontu, jak i dlatego, że sprawa
terminu wyborów stanowi sama dla
siebie wcale nie błahe zagadnienie polityczne.
Jak wyżej powiedzieliśmy, obóz
"sanacvjny" jest zdecydowany rozprawić siC z wyborami jak najprędzej.
Decyzja ta była podyktowana zal'ówno
chęcią zaskoczenia przeciwników. jalt
i. gorącem pragnieniem wydobycia
się z wielce niewygodnej sytuacji, wytworzonej przez dyskusję nad nową
ordynacją.. Dyskusję tę na terenie
Sejmu i Senatu twórcy i obrońcy ordynacji przegrali, bo nie potrafili odeprzeć
dwóch zasadniczych zarzutów,
jakiemi są: niezgodność z konstytucją
i uniemożliwienie spoleczeilstwu swobodncgo \\'YPo,,'iedzenia "ię o przeszło
ści i przyszłości państwa. .
Jest tajemnicą. poliszynela, że nietylko poza obozem .. sanacyjnym", ale

Genewska babcia wopałach

B. król hiszpański uległ katastrofie samochodlowej
R zy m. (PAT). Wypadlek samochodowy b. króla hiszpallskiego Alfon!'R !3-go wydarzył się w m.iejsoowoścl
Ponte Peoora w pobliżu Follonica.. Samochód, który król prowadził o~obiś<:,ie,
nagle wywrócił się. B. król zostal lekko ranny w <:,zoło, lecz towarzyszący mu
hr. de Mi'randa uległ zł,amaniu ooojc"Zyka. Obu rannych odwieziono do szpitala w FoIlonica, gdzie udzielono im
pierwszej pomocy, po<;zem udali się w
dalszą podróż do Livorno innym samochodem.
Ligii Narodów: bo spalis~ mi pokójl

"
do Moskwy
dziesięciu pol;;kich alpinistów z prof. 'Viśniewskim na
czel.e, którzy uda,ja. si~ następnie na Kaukaz.
Dziś przybyło

'Vezllwjusz wykazuje zyv,,'ą czynność,
lecz o cha:raktf>l'Ze nor;:nalnym w tym sezoll1ie.
Dn'eldor Obserwat01'jum wydał
biuletyny uspakajające ludność.
Pięć statków
wywiadowczych angielskiej floty E'róclziemnomorE'kiej przybylo
do Cast.ellanH11'e (.:-ieapol). Statki po zo'!'t ann w pOl'cie do dnia 8 lipca. ~aczelny ko·
m"ll'lallt siaU,ów zJoż~'l wizytę władzom
włoskim.

Buka.rp"ztrt"lski .. 1·nh·PI·<:1łl'· \\' al'h'lwle
kl'onikatza \\'oj,ko\\·rgo. rmiawia
w,n<ci!! 7.bl·o.jell mo-r ..;kic'. we wszystkich
PU11stW<)C'h europejskich i doma;--a się jal{
najl'yChlejszego )1rzY6tw irnia do powię1:
szen ia \,"ojennej f1ot~· cza rnoJllorskiej Rumunji.
SWP'l()

nUnl111i.;,ld,> "I,H17.1' polin'jnl' wy1u~'ły
on!;) łoi '·'··.I~ l'dłłl1łlli~t~'rZlH~, tym ra,
Z('n1 '" i ółnornym Sidc!miJf(I'')rlzie. IV Baia
r-!url'.
.\rcf;ztO\"tUlO (:,..1.\ szereg osób OTaz

W,II ą

!'kontiokownno bognt.v Jatel'jal propagandG\\'Y Dalf'ze poszul(~a\\ nia są w t.oku.
\\'\'IE'wV

E1łfratu

uczvniły w

roku bie'i z,u·iszczenia. Wy,
wolah" one w południowym Iraku. w
Stlenn w~'htll'ł1 malat'ji, kt61·!). zostały cięz
}'o (lQtknj~te
miA.~ta 'iJJah i l{ic.l, gdzie
dziennie ult~iera do ~(II) ludzi.

tf1,nm oltił'Z~'mie st.n.:

.

Franclli'ki parowiec .. ElrnansoUJr" '"
drodze do Oranu wyłowił z morza zalogę
wloskiego wodnopl' lowoa., który był zmuszony ov:.lścic się na lVl~ $ródzi~

ba\\'ić się

zapalkam'i.

Krwawy plon święta niepodległości
wAmeryce

,V Leningradzie zatrzyma!no w czerwcu
1177 opus>zc:wnych dzieri.

Wskll tek k1'ótkiego spięcia, spo'\'\-odowa.nego uderzeniem pioruna spaliło się 5 ferm
w Kolmar (Alzacja). St.raty sięgaja,. miljona frrunków.

Benusiu. na Boga. przestali

200· os·ób ~((b;tych, JJr~es:?:'o 1000 NOIUI/ch

K o.w ~ Jor k. (PAT.). \V. wypad-, Stanó·w Zjednoczonych prawie 200 okach, Jakle zaszły w czaSle śWIęta 11ie- s6h, a tysiąc odniosło runy.
podl€>gło~ci, zginęło na terenie całych

i w jego łonie ordynacje wyborcze, sejmowa i senacka, spotkały się z nieprzychylnem przyjęciem. Znana dyscyplina partyjna stłumiła te nastroje, ale
ich nie usunęła. Uznano więc, że jedynym środkiem przeciwko groźbie
ich ujawnienia się będzie szybsze odbycie wyborów i zepchnięcie w ten
sposób całej sprawy z porządku dziennego.
Ogłoszenie przez St['onn ictwo Narodowe i inne ugrupowania opozycyjne
abstynencji od wyborów zaskoczyło obóz "sanacyjny" i zmieniło kierunek
jego taktyki. W obecnej sytuacji dla
obozu tego naczelnem zadaniem nie
jest ustalenie odpowiedniego składu
zgromadzml okręgowych i wyznaczanie kandydatów na przyszłych posłów, ale zachęcenie społeczeństwa,
aby pomaszel'owało do urn wyborczych.
'
Skoro zaś tak, to i termin wyborów powinien być tak dobrany, aby
był dogodny dla "iyborców, a zwła
szcza dla tej ich masy, którą stanowią.
Chłopi.
Z tego założenia wychodząc,
terenowi działacze "sanacyjni" wysuwaj:}. zastrzeżenia przeciw wrześniowi,
jako miesią.cowi i ntensY"mych robót
rolnych i starają. siQ skłonić czynniki
decydujące, aby przesunęły wybory na
okres późniejszy.
Drugim, także gospodarczym argumentem, jest obawa spadku cen zboża
skutkiem nadmiernej podaży bezpośrednio po żniwach.
Nie przesądzamy. czy rząd zastosuje się do tych rad. W każdym razie
moją one wi\,ksze znaczenie, niżby
miały wtedy,
gdyby za tłumnym udziałem w wyborach agito""ały ubiegające się o mandaty stronnictwa opo·
zycyjne, a zwłaszcza niewątpliwie najęilniejszc z nich Stronnictwo Narodowe. Stwierdzając to bez przechwałek
i przesady, przyznajemy, że niemałe
znaczenie będzie mieć także stanowisko Stronnictwa Ludowego,
które
sprawę udziału w wyborach przekazało kongresowi, zwołallemu na 14 b. m.
Traktując rzecz pod kątem informacyjnym, dodajemy jeszcze, że o ileby termin wyborów przesunięto do
października, to Sejm mógłby być rozwiązany w lipcu. Gdyby natomiast wybory miały się odbyć aż w listopadzie,
t~ rozwiązanie
mogłoby nastąpić dopIero w sierpniu. ponieważ, według
nowej konstytucji. maksymalna odległość między rozwiązaniem starego a
wyborem nowego Sejmu może trwać
90 dni.
. Decyzja w tej sprawie należy prawme do Prezydenta Rzeczypospolitej.
Przygotowania rządowe są w pełnym
toku.
M. K.
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Komuniści zastrzelili inspektora POil [J'I'
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interesujqco 1'1'7.Nlstawia
ania \"y!Jorcze. jak:e
SH~
toc~ą
\\'
srOdO\\ż'ISk~Ch
życl~.n,s~ic1!-.lUZ:r'0-u
SZCZE'g~ .~~e grupy
ydow zablCga.lą

~rzeg1ąd" pl:ZygOto~\

.Uo-rdercI/,
osac~eni.
p,.ze~ ]Joli
cje. popełnili samobóJ'sfwo
_.
,
'
.
,~ l e d e n (PAT) . Wczorajszej no- !'kiej pod miastem. Dom, w którym "sanarJ). o mandat~', co na.ilepir.i świadczy
cy. ~wóch członków orga.nizacji mlo- Bkryli się mordel'(~y został otoczony o tern: ze o s!~ładzle. ~e.irnn. i Senatu dedZl-ezy komunistycznej za.stl~lelilo w przez policję. Pomiędzy osaczonymi cydo\\oć będ.zlC
c a~lnHnls(rae.la.
.,' aszc~o Przeglqclu":
St.
Rupl'ycht
inspektora
żandarmerji
w
a
pol
irja
clos'Zło
do
w"mian'stJ'zało',,,.
O~?
r.e.la:.I
.
I 'T
I _t
'1'
..
.
.' .
oJ
oJ
" , ,,"'Jomstyczno-soc.łah~tyczny .. Dos Nl1Jc
lWl l, !?(?
~ct~ł J( 11 ale~zto,,:a~, MOł'~el'n' "'idząc swą beznadziejną sr- "'.Ol:t" dowhclujr Rię, ŻC premjel' SIn w,>1\:
a na.str.l'lHe skryli Się w chUCIe WleJ- tuaCj(,', lJopelnili samobójstwo.
():;\\'ladezyt dełegarji .. Agudy" w o,;ohach
posłó~,' :\fil1cher~a iLewina Ol·U7. pp. :\[1\zura 1.Tro~cnh~lma, że Żydzi powinni nllrozumIeć Sl/l ml~dzy sobą co do wystawie.
ph,'nic, by zbadać, czy nie znajdują. się nia kandydatur.
Tern tlumaczy się - zdaniem dziennitam materjały łatwopalne, lub jakieś
ka - artyktll pos. :\Tincber'l!a na temat 1,0
wartościowe przedmioty, usłyszał naniE'czno,ki pOl'Ozumienia ugTUPO\\'lIt'\ ż~'
gIe C'zyjeF kki. Okazało si~, że w piw- do\\'skich.
P a ryż. (Tel . ,,'1.) Straże ogn iowe nicy leżała zv.iązana kobieta, śmiertel
Z drugiri "tt'Ol1~' "tnrnlliR o mnncLity
Wersalu i mia.steczek pobliskich zo- nie ranna pchnj~ciem sztyletu i ciflź.ko czynią .i1.IŻ Inkż:, rozmaite grupy .. Ż~'.l()\v
stały wezwa.ne w cz". . artek do pożaru, pohita jakicmś tępem narzędziem. <
bezpartYJnych". Tok np. grupa zwolennijaki wybuchł w Vesinet pod Wersalem.
Kied)7 nieszczęśliwI). wydoł)yto z ków cadyka z Groclzis1,a Rtnl'O się o r,Blllh,
Naskutek wybuchu spłonęła duża, trzy- morza płomieni i opatrywano na sta- nowanie t.ngo cadrka senatorem. Grup:! '
piętrowa willa. położona w centrum
cji ratunkowej, wyznała ona, że padła dr. Suchottrta czynI starania o mandat ~"'I_
dla niego. Kombatanci wy. uwa ią
miasteczka. Gdy strażacy przystąpili pastwą. skrytobójczego zamachu. Za- mowy
kandydaturę swego prezesa por. Bre~ma,
do akcji ratunkov\;~j, pożal' szalał już nim zdołano dowiedzieć się jakichś nL
z taką. siłą, że nie było mowy o umiej- bliższych szczegółów, kobieta straciła
"Ag~da" chrinlaby otrzymać manrlotv
scowieni~ ogni.a. Starano się jedynie przytomność i zma.rła.
p~~~I.skl.C dla j)O'iJów :'I1inrbrl·gfl. Lewina 't
\\ I"iJcklego oraz jedrn mandat f:.cnacl,i.
? zabezpleC~eDJe przyległych domów
Władze śledcze prowadzą wytężone
. ~\\'ol'Y ca.dy!{ów z ~fałopol"k i w Brrl z,abudowan.
.
. .'
śledztwo w tej niesamo,vitej sprawie
zle l Bobowej nie chcą wogóle rnandat<:.w
~szyscy m~e~zkal1c.y zdoł~l1 uJśc w i szukają. związku pomiędzy wielkim do parlamentu, skłaniając się do glo"owabezp~eczne mleJsr:a, Jedna.kze patrol pożarem i śmi~rtelnie ranUR, kobietQ. w
ni!" na kandy.u'1tów prorządowych wza~wYWla.dowczy strazy, który w maskach
morzu płomieni.
mlaD ~a oddanH' im wladz;r w gminach ty·
l ,a,p,ara.t&ch tleno.w;r.ch zs,p.uścił sic @
Ł
l
I
.
dowskICh.,"

r
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Tajemniczy wypadek
w Wersalu
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Księtniczka

Jorku urzqdzita. w Londynie

festyn

dziecięcy, podcza.s którego dzieci za.możnieJszych, al'yst{)kratycZJlych
rodzill
składały do rąk ksi~żniczki datki na rzecs

powiedział 2abin głosem, nia? Czy sądzisz, że przesłałby dla
bied11ych matek i dzieci.
mnre być drogim?
wyrzutu.
- Nie, tego wcale nie sądzę.
ne
Daniel wzruszył ramionami.
- 'A czy ty nie jesteś moim druszyły galopem,
- Odezwałeś się bardzo nierozsą,d
Daniel zamyślony pozostał na. miej- nie. mości sierżancie I Czy są.dzisz, że gim ojcem? Kocham cię tak, jakbym
scu; stał tak, dopóki turkot pOWQ!U gdyby żył mój ojciec, dość by było był twoim synem.
- Kochane, drogie dziecko I - rzekł
pierwszej miłości, szczerego tak jak
nie zniknął w oddali.
- Zabrała z sobli!- moje serce!- obecnie uczucia do zatarcia przywiąza- 2abin roztkliwiony.
wyrzekł nareszcie, , •
I z głową pałają,cą., z okiem pełnem
miłoŚĆ
tajonego ognia, z uczuciem zachwytu
W połowie drogi między Villers a ł~ zimę, biorąc udział w różnych zabaudał się ku domowi, gdzie wkrótce położył się do łóżka nie budząc 2abina., Houlgatte biegnie szosa, wiodąca do wach wraz z ojcem, który zamierza.
Littieux, Udając się tą szosą, wijącą wydać ją zamąż, aby uwolnić się od
który już od dawna spoczywał.
Wsi spokojna - wsi wesola!
Nazajutrz po przebudzeniu się wy- się wśród uroczych łą,k i sadów, ujrzy odpowiedzialności.
Zaopatrzony w takI). informację, Już wesołość znika z sioła,
glądał tak blado, że 2abin, którego się w przepysznej okolicy wspaniały
czujne oko przenikało gląb duszy Da· zamek, którego cała budowa nęci ku Daniel pałał żądzą jak naj prędzej do- Spokój gdzieś na krańce świata,
stać się do pałacu, Pragnął przy naj- Z cichej polskiej wsi ulata.
niela, domyślił się, iż jego ulubieniec sobie podróżnika:
Jest to starożytny gmach, dość ob- mniej obejrzeć miejsce, gdzie znajdo- Znika z chaty, znika z hali,
ma. jakieś zmartwienie.
- Co się stało, moje dziecko? - za- szerny, o jednem piętrze i z wielkim wała się istota, która wywierała taki Bo letnicy przyjechali
tarasem, Dzikie wino i bluszcz owijają wpływ na jego życie,
Na wakacje, na "farniente",
pytał bardzo zaniepokojony.
Żabin, dowiedziawszy się o posta- Aby wąchać tlen i miętę.
- Ach, mój sierżancie - odpowie- wysokie jego mury. Wokoło zamku
ciągnie się obszerny park, oddzielony nowieniu młodzieńca, nie omieszkał Przyjechali powózkami,
dział Daniel jestem zakochany.
od szosy wysokim płotem drucianym, udzielić mu przestróg i rad.
Kolejami i autami,
- Zakochany? W kim?
. Drzewa parku tworzą gęsty gaj, Zie_ Ta dziewczyna musi być źle wy- Z walizkami, z tobołami,
- W widziadle,
- W widziadle? - powtórzył 20.- mIę pokrywają. przepyszne trawniki, chowana. Jest zanadto bogata, aby Z leżakami, z hamakami,
przez które przepływają. tu i tam stru'ł' k' T. l . k
I t
M'"
Z prymusami, z bachorami,
bin, nic nie rozumiejąc.
odbijają.c tysiącami promieni na mla a Ja le",o wIe za e y,
lej SIę na Z baterjami, z antenami,
Wówczas Daniel opowiedział mu myki,
owierzchni
blask
sloflca,
baczności,
moje
dziecko,
i
nie
daj
się
P
o wypadku dnia poprzedniep:o.
uwieść iluzjom, Bo później mocnobyś Z gramofonem, z patefonem,
Wnętrze pałacu zupełnie odpowia- żałował, pozwoliwszy zbyt wcześnie Tudzież z wielkim megafonem
- Ponieważ przypadek postawił cię
I z rasowym pieskiem - przytem
wobec nieznajomej, której nigdy- możo da jego zewnętrznej szacie, Pokoje są. przemówić sercu,
obszerne, przewiewne, zaopatrzone w
Z perskim proszkiem, oraz Flitem...
więcej nie ujrzysz, więc pocóż serce
wysokie kominy, \V salach wygodnie
Przy tych słowach glos sierżanta Już z malei1klej, SChlUdnej chaty
twoje nią. się zajmuje?
- Mój sierżancie, jaka. ona. pięk i zacisznie w każdej porze roku. Meble drżał, jakby obawiał się dla Daniela Wieje wszelki stwór skrzydlaty:
i sprzęty noszą na sobie wyraźne pięt- smutnych nastQpstw z awantury, w 'Vraz z komarem muszka Wieje;
na!. .•
którą. wplątał się mimowoli.
Pająk sieci niszczy, rwie je,
- Piękna! piękna! Skąd wiesz o no starożytności.
Takim
jest
zamek
Brucourt,
przed
D,aniel
jednak
zupełnie
go
u~koił
Pluskwa
w łóżku drży, truchlej0,~
tem? Przecież ciemno było.
- 0, ja dobrze widziałem, Nie my- którym w kilka dni po wyżej opisa- i odjechał z głowe~ pelnę, entu~Jazmu, Czy to Flit tak działa na nie?
nych wypadkach znalazł sl~ Daniel.
z sercem, przepełl1lonem UCZUCIem,
Nie - to radja piękne granie,
lę się wcale,
Jak wynikało z objl1śnieil, które
Zatrzymał się dopiero przed pała- , Szmery, trzaski, gwizdy, zgrzyty
- Niechaj i tak będzie, 'Wiem doskonale, że posiadasz gust \\-\yśmieni zdopył przy pomocy 2abina., tutaj cem, Ukrywszy się za ",ielkiem drze- I te płyty... płyty... płyty...
ty, że w twoim wieku nawet kopciu- właśnie miała zamieszkiwać owa ta- wem, mógł wszystko widzieć. nie bę- Przy nich niczem wszystkie Flity.
Niczem ostry proszek perski,
szek z ładną. twarzyczką może zawró- jemnicza nieznajoma, którą. los posta- dąc widzianym,
W Normandji, jeśli miesię.e lisŁo- Kiedy zabrzmi .,Jarmark perski'"
cić głowę,
V{ każdym razie
trzeba wił mu na drodze i którą. pokochał od
pad nie jest dżdżysty, dni są tak ła- Albo, gdy megafon szczeka.
przyr.ajmnicj wiedzieć, kto ta l~iękna, pierws~ego sp?jrz~nia"
, Daniel d,owle~zIał SIę przedewszyst- godne jak ostatnie chwile jesieni na Że "ma czas" i "że poczeka.....
i skąd pl'Zyb~'wa, .A cóż, może przykłOm, że l1IeznaJom~ ~azywa się ~e- połud~iu,
Koń się. ś?1iełe, pi~s się wścieka,
padkipm mQżatka?
Słońce świeciło jasno, rozpraszając Kr<?wa JUZ Dle dałe mleka;
- • ' ie, Prr.ekonałem się o tem nata de, Brucou~t, ze Je~t có:~ą. Dl~wczoraj; spotkałem pierwszy r.az tę, słychame bogateoo ,C~łO\:'leka ,l ,ze ~~z- lekką. mglę, unoszącą. się nad ziemią Kazde h'y~le .zwal'J~wało,
dego r<;>ku od ,c~'Ylh, kIedy Jej OJCIec i wodą, a zamek jaśniał w oddali ca- Bo tak sl!~zme radJ? grało...
która bedzie moją. żoną.,
W~i spokoJn~ -, WSI w~soła!
Na obliczu Żabina odbiło się dziw- stal SIę własc,lclel~m teg? pała,cu., łym swrm przepythem i pięknością.
_ Więc tam mieszka moja droga. Juz ~~soło~c zmka z. sIOła,.
ne osłupienie j przez .iakiś czas mil- przepędza w,mm lIstopad ~ grudzlen
w towarzystwIe guwernantkI, podczas, Renata _ rzekł do siebie, _
Czy ją. Sp~koJ ~dzleś ,na kr~nce ŚWIata
czał.
Znał
aż nadto dobrze Daniela,
gdy ~an de Bruc?urt przebywa w za- ujrzę? Czy zasłużę sobie na to SZCZę-j Z c.lcheJ polskIej WSI ';tlata
oświadczenio młouziel'lca. zrobiło więc
kładZIe ~etalurgIcznym ~ Ce!ennes, ście, aby mi się ukazała? A jeżeli I SIę cho~a z~ górami
•
na nim mocne wrażenie,
- Jeżeli tak jest - rzekł po chwili którego Jest głównym akcJonarJuszem. wzrok jej padnie na mnie, czy przy- Przed radJamI, przed płytamI ...
- należy widzieć się z nią, za.sięgną.ć
Panna de Brucourt powraca. do Pa- pomni sobie rysy nieznanego człowiewiadomości,
Jeszcze za mlod)' jesteś, ryża dopiero w styczniu, bawi tam ca- ka?..
huSĆ wśrod
abyś się miał żenić, Zresztą" skoro nauarza się sposobność, a rodzina zacna
SZCZęS"CI"e W n"leSZCZęS"C"IU
N'a. środku Atlantyku znajduje 8i~ morze Sargasso, które z niej' ednego powodu
i panna godna nosić twoje nazwisko".
Daniel przerwał mn nagle,
Zaledwie skończył powyższy monoRenata, nie tracąc przytomności, zasługuje na zainteresowanie }}rzyrodnika.
' tCH,
' m ó ]" SI er- log, ze staJ'nl' ,~Tszedł
masztalerz , pr"-pochwycl'la go za grzywę, Gdyby nI'e ta ~fiędzy innemi ciekawość wzbudzić musi
' d ob l'''m Jes
- J a k'ze
..
ol
. uJ
d
d ' dł
k
osobliwa fauna morska, obfitująca w nieżal1rle - zawołał przejęty radością., wa ząc za uz ę OSIO anego ruma a. ostrożność, byłaby niezawodnie wy- słychanie rzadkie i liczne odmiany ryb, Roi
Spodziewam si~, że wspólnemi siłami Zatrzymał się .przed tarasem, rzucaję,c padła. ze strzemienia,
się tam od naj rozmaitszych gatunków ryb
pot.rafim? zasięgnąć potrzebnych wia- na konia bacznem okiem, który tymKoń ruszył z kopyta, Przerażony latających, ()dznaczających się przepięk
dODlOŚCi. Zdaje się, że o He mo~~ wnio- czasem żuł niecierpliwie wędzidło i
masztalerz rzucił się za nim w pogoń, nem petrem ubarwieniem,
W tej dziwnej okOlicy :1: Yje te:1: odmiana.
skowar. z jej !<J6w, mieszka na zamku rad byłby pUŚCić się z wiatrami w za- Daniel nie mógł powstrzymać okrzyw okolicach Villers, Tam bardzo łatwo wody.
ku. Obawa. śmiertelna przykUła go do znanych sklldinl\d ryb Guramis, którą ceprz~'jclzic nam ją odszukać,
Prawie w tej chwili jakaś kobieta, miejsca.
chuje iedyny w rybim rodzaju Obyczaj dłuI Daniel w nadmiarze szczęścia. ubrana w amazonkę, pojawiła się na
Koń przebiegł tuż koło niego, szalał glch, częstych i namiętnych pocałunków
rzucil się Żabi nowi na szyję, całując stopniach, wiodących do głównych coraz więcej, mimo, że Renata usiło- samców i samic, Inicjatywę do tego daje
go serdecw ie w oba policzki.
drzwi pałacu.
wała. powstrzymać go całą. siłą.
samiec, kt6ry upatrzywszy sobie samicę,
""
d
To ona'• zawołał ,
Daniel
Na krZykI' masztalerza. wybl'e o-II'
zbliża się ku niej. wywinąwszy WBlrgl do
- ,,-'
nIe 7.awa d
ZI "
ozemc
SI'"
~
v l W"WUN
.
"gorącego pocalun! u",
Jeśli
samica ni&
dziestym drugim roku życia. skoro
achyl1ł się, aby widzieć lepiej, By- wszyscy słUdzy i domownicy z pałacu. doŚĆ szybko zdecyduje się oddać pocatukto ma pra\\dziwe powołanie do sta- la to rzeczywiście Renata, de Brucoul't, Pęd rumaka stawał się coraz gwałtow- nek, wówczas mało rycerski samiec zmunu małżel1"kie g-o mówił sierżant, W pełni światła zajaśniała cał~ świet- niejszy i z szybkością. strzały mknął sza ją do tego. zadając jej dotkliwe uką
zaChwycony niezwykł<.\. ratlo';C'ią u- nością. swych wdzięków, oślepiając 0- naoślep.
sze.nie, Kil' wiemy dotąd, jaka jest r()la.
szcz~śliwion l' go Daniela .
czy tego, który je uwiplbiał, Dla. niego
Daniel z przGrażeniem dostrzegł, że biologiczna tego rybiego całowania się.
_ Twoja \\ tC'01 \\'i na za"·ołał wszystko miało szczególny urok, po- kOIl zbliża, ię (lo barjery, odgradza- Wobec tego jednak, że całują sit( tylko
ten ostatni , - Dlarlei~'o tuk mnie wy- cząwszy od amazonki z sukna aż do jącej park od drogi. Ni,e ulegało wąt- samce z samicami. przypuszczać należ\', :0
cbowałeś, że obce są. mojemu sercu mi- brunatnego kapelusika z długiem pió- pliwości, że rozbije się o tę zaporę i na- pocałunek ten ma. coś wspólnego z D.li10l nl'eszczęśll'",,, ścią,
DI"czeao
""pol'łes' ,"e rem i spłv. wajncych
z pod nie!!o
bu)'- razi na nieChybna
śn'l'erc
łostkl' pI'zelotlln?,
~.
u.
...""
...
~
"
'l.
....
\V tych samych stronach tYJ'e inna omnie zasade,
że yyde to rzecz poważ- nych włosów młodej dziewczyny.
jeźdźczynię.
~
•
R
ta h d .,
tar
i
bIl
soJJJiwość, tak zwana ryba śmierci. Ryba.
na, że tylko rozkosze w rodzinie mają.
ena
sc o Zl a na
as, z Nie zastanawiając się nad niebez- ta ma zwyczai pływać na grzbiecie lub na
istotnI). wartość i jedynie są. godziwe? żywszy się do konia, pieściła go ręką., pieczeństwem, na jakie się naraża, in- boku, Co zwykle ryby czynią. dopiero po
- Przyznaję się do winy.
a równocześnie masztalerz przyklęk- stynkt~wi~ pobiegł. Nie widział przed śmierci. StellRrchius (bo tak nazywa się
- Ale ja ci przebaczam, ponieważ nę.ł, a~y ~opomóc swej pani w umie- sobę. mc, Jak tylko Renatę, która lada ten ciekawy oka~), udaje trupa za tycia l
jestem szczęśliwy, bardzo szczęśliwy. szczemu SIę na siodle,
chwila mogła stać się ofiara śmierci. uchlJdzi u krajowców za zwiastuna Śmier
KochamlO, jak kocham! - wykrzykPOdskoczyła zręcznie i lekko i schy- . Przybył do barjery ledwo -oddycha-I ci. Ryba ta posi~da inny je 'zcze osobliwy
nął Daniel z prawdziwym zapałem.
Ima się, by ująć w ręce tręzle, Ale w Ję,c, Z drugiej strony pędził koń, po- zwyczaj, Oto Il!bJ ona stać w płytkiej wo_ To niby znaczy, że w twojeUl ser- tej chwili. zanim zdołała. silnie osadzić ~ryty pianą., szaleję,cy, WŚCiekły.
dzie, ?parłtizy Sl~ ogonem o dno i przyssaw-
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KatoUcy pła'{:ą "har,ax:z" - Co tra jest ubój "rytualny"? - ,~Aby m'lęso lepiej się konserwowało ... " - Akcja protestacyjna
.
Kraków,4 lipca.
60 proc. bydła poddawane
jest w Krakowie ubojowi rytualnemu.
Bydło zabite "rytualnie"
konsumują
nietylko Żydzi ale i ludność katolicka.
Jak wiadomo Żydom wolno j,eść tylko
mięso "koszerne", a więc tylko części
przednie, resztę zaś jako "trefną:' zostawia się "gojom".
Z ubojem rytualnym połączone są.
pewne opłaty, wynoszące 8 zł od sztuki bydła. Przeciwko temu "haraczowi" sluszuie od dłuższego czasu podnosz~ się głosy protestu. Głównie jednak protest skierowany jest przeciwko samemu ubojowi rytualn{)mu jako
Przeszło

barbarzyńskiemu.
Na. czemże polega "rytualny" ubój?
, Oto według wymagań żydowskiego
rytuału arterje szyi, tchawicy i przełyku mają być
przecięte
bardzo
strym,
nie posiadającym
żadnej
szczerby nożem. Czynność zarzynania musi być dokonana w stanie za-

mi w tutejszym świecie żydowskim.
Zresztą sprawy uboju rytualnego nie
można załatwić na gruncie lokalnym,
lecz tylko w formie przepisów ogólnie
obowiązujących w całem państwie. W
tym też kierunku powinny iść starania tych stowarzyszeń i organizacyj,
które postawiły sobie za cel zniesienie
uboju rytualnego.
Akcję tę należy prowadzić wytrwale, nie zrażając się brakiem natych-

Pożar
kopalni
"Reden"
w
stępne pr~ygoto.w,ania ratunl~o'We

S o s n o w i e e, 5. 7.

o- poprzednie

):ełneJ świadomości zwierzęcia, a to w
tym oolu, aby wszystka lu'ew spłynęła.
Uboju dokonywać mogą. tylko uprawnieni przez gminę żydowską. rzezacy.
J eźeJi w ciele zabitego zwierzęcia znalezione zostaną. ślady chorób (n. p.
zrosty), wówczas zwierzę jest "trefne"
i nie może służyć za. pożywienie narodu "wybranego".
Nie da się zaprzeczyć, że ubój rytualny jest potwornem znęcaniem siQ
nad zwierzęciem.
Zwierzę podlega
długotrwałej torturze, zanim zakończy
życie. Wszystkie czynności wstępne,
a. więc wp'rowadzenie do rzeźni, spęta
nie nóg powrozami i przewrócenie
zwierzęcia na posadzkę, połączone sę
z cierpieniami biednego zwierzęcia,
które ryczy i rzuca się, jak osza.lałe.
Żydzi tłumacz~, że mięso pozbawione 'krwi może być dłużej przechowywane i dlatego tylko koni.ecznem jest
zarzynanie zwierzęcia w pełnej świa
domości (?),
Argument ten jest jednak bardzo słaby i nkzem nie usprawiedliwia tolerowania barbarzyństwa.
W kraja.ch cywilizowanych ubój rytualny jest zakazany jako urągający
wsze.lkim pojęciom etycznym. U nas
ubój rytualny jest tolerowany, jakkolwiek sprzeczny jest z kodeksem karnym.
l ,~
Istniejące w Polsce
towarzystwa,
mają,ee
na celu ochronę zwierzą.t
przed dręczeniem, wszczęły niedawno
a.kcję przeciwko ubojowi rytualnemu.
W Krakowie akcja ta jest dopiero w
zaczą.tkach. Hasło do niej dała deklaracja Polskiego Bloku Obrony Chrześcijańskiego Krakowa, złożona na. jedIDem z ostatnich posiedzeń rady miejsldej przez radnego dr. Kuśnierza.
Walka z ubojem rytualnym na terenie Krakowa jest bardzo ciężka, gdyż
ubój rytualny ma tu długoletnią tra.dycję; a rzezac~ są. niemal dygnitarza-

LOT BEZ PILOTA

miastowego efektu, gdyż jasn6m jesl,
w obecnYCh warunkach o naruszeniu przywilejów żydowskiCh niema
mowy. Ale pocieszmy się, że i w innych państwach długo walczono, zanim uzyskano zakaz uboju rytualnego.
Im protest będzie silniejszy, im szersze kręgi społeczeństwa ogarnie, tern
prędzej można się spodziewać zniesienia w Polsce uboju rytualnego.
:T. M.
że

wiadomości w

Uzupełniając

sprawie poża,ru na dole kopalni Reden w Dąbrowie, komunikujemy, że dotychczas
są.
prowadzone prace wstępne do
przyszłych prac gaszenia pożaru.
Sfery mi,arodajne liczą się z tern, że
pożar uda się zlikwidować w ciągu

-

Za " dni

siedmiu następnych dni. Zatopienie
wodę. wskutek unieruchomienia pomp
wodnYCh kopalni nie grozi, Akcję ratunkową prowadzi się we własnym zakresie.
Zajętych przy pracach wstępnych
jest 50 ludzi na zmianę. Aparatów tlenowych załogi dotychczas flie używają·

Da wna moda staje sIę dzl$ najmodniejsza,
jak
to widzimy obok
na modelach, zaprezentowanych
na wielkich wyścigach w Auteuil

Oryginalna

prośba

Mianowicie prosili oni o nieudziela,nie prasie wiadomości o lustracjach
piekarń i o niepodawanie nazwisk
właścicieli piekal'l1
zamkniętych
za
brud, gdyż to odstręcza od tych pie-

piekarzy

karń klientelę.

Władze prośb

tych

nieuw~glQdniły,

motywując swoje stanowisko tern, że
należy utrzymywać
piekarnie
stości, a wtenczas nie będą one
ani
zamykane, ani klientela nie będzie
się odstraszała.

w czy-

w i e d e ń. (Tel. wl.) Na posiedzeniu rady stanu zniesiono ustawy wyją.tkowe przeciw Habsburgom. Ministeł"
spraw zagranicznych oświadczył jednakże,
iż pociągnięcie to nie ma. nie
wspólnego z restauracją. Habsburgów. Pisma francuskie, omawiaję,c
zniesienie ustaw, stwierdzają, że istnieje możliwość przyjęcia tego kroku
za faworyzowanie restauracji, co Mała Ententa uważałaby za "casus belli".

S:t;ybkie tempo IV uch'w alaniu blłd~etu
J{ a l i s z, 5. 7.
Środowemu pasie- bez omawiania sum na nie
dzeniu rady miejskiej w I{aliszu przewod.niczył
prezydent p. Sulistrowski.
Po odczytaniU przez p. radcę Moreau
dość długiego protokółu z poprzedniego pOSiedzenia rady, p. wiceprezydent
Slwik przystąpił do referowania preliminarza w dochodach. Budżet tegoroczny jest mniejszy od zeszłol'ocznego o 64.525 zł i bilansuje się, co je'3t
nowością. od szeregu lat dla Kalisza.
Omawiając poszczeljólne działy, p
Siwik charakteryzował je i wszystko
na korzyść obecnego zarządu miasta,
informując m. in, radnych, że Kalisz
z przedmieściami posiada 202 ulice, o
przestrzeali pl~leszło 100 km..
Po tej charakterystyce p. nacz. !{ozerski referował poszczególne dzialy,

OgólnopolSkie zawody strzeleckie koleJarzy. W WarsLu,,,ie odbyły 5i~ d()rocz~e
ogólnopolskio za wody Sll'Zolecl<lo korleJoWBRO Przysp06ohioni i1 \YOjSkOWB?O. Zawody te zg-fomadziły rcprBz3ntaCje Okrę
gów K. P. W. z całego kraju, na czele z zespołem Okręgu Poznańskiego, pQSiadall\cym .·ekord Polski w st.t'zf::laniu zespolowem z broni malokalibl'owej.
Dobre wyniki zawodó\v stwi€lrdziłJ ra;Z;
Jeszcze wysoki poziom trzole-cŁwa w Kolejowem P. W.
\V poszczególnych konkurencJach grupy pierwszej, w której strzelali zawodnicy,
posiadajqcy odznaki .,tl'zeleckie .wyb<>rowe
lub kI. I zwyciężyli: w s tJ·zeln.mu z karabin \V'OjskowelZo E·, 1 - ze~połl)wo: Okr.
Katowice 585 pkt., indywidualnie M. Seremak (KrakÓW) 246 pkt. W strzelaniu z broni małokalibrowe.i (kr'ajowej Bz. kraJ. 10)
- zespołowo: Okr~g Pc}Znań 1033 pkt., indvwidualnie J. Jaskulsl, i (Pozna!'t) 368 pkt.
\" strzelaniu z bl'Ol11 malokalibl"owej dowolnej - zespołowo: Okręg Poz.nań 4799
pld., indywidualnie R. Krutkopad (Radom)
092 pk't. Wr~szcie w strzelaniu z pistoletu
w<>jskow8!!o Pw 1 - ze, polowo: O1<:ręg Radom, indywidualnie R. Krutkopad (Radom).
W grupie drugiej, w której sb'zelruli zawodnicy J}QSiadający odznakę strzelecką,
kI. 11 zaję.li pierwsze miejsce 'IV strzela.niu
z karabina wojskowego Kb 2 - zespołowo:
Okręg RadOfIlJ., indywidualnie P. S'z elbra:
cikowski (Toruń). W strzela.niu z brom
małokalibrowej krajowej (Bz. kraj. 10) zespołowo: Okręg Pcmnal'i., indywidualnie
M. Zieliński (Poznań). W strzelaniu z pistolmu Pw. 3. zespo!Qwo: Okręg Radom, indywidualnie Z. Wawrzycki, (Radom).
W sirzela,niu pań z broni ma,lokalibrowe.i kra.iowej (Bz. kraj. 10) zwyci~:tył z~
spół Okręgu Radom 961 pkt., llldywldualnie
zaś H. Wasilewska (Radom) 339
pkt. (PAT).

Piłka nożna

Rada miejska w Kaliszu

s.obotnich manewrach floty powietrznei Wielkiei Brvtan.ii przed królem Jerzym uczestniczyć bl;'da. również
samoloty - roboty. latająee bez pilotów,
Na f.otografji: sam.ol.ot - r<>bot, kierowany falami radjowemi, wykonuje posiuswie manewry. dykt.owane z ziemi
przez .odpowiec1ni aparat nadawczy

R,estytucj'i Ha'bsburgów
nie będzie

strzelanie

Ł 6 d ź, 5. 7.
Z oryginalną. prośbą
zwróciła się ostatnio delegacja piekarzy do władz sanitarnych.

W

przewiduje się na sumę 1.969.700 zł.
Dochody nadzwyczajne: Dz. II (sub·
wencje i dotacje) 100.000. Dz. IV (pożyczki) 909.827.
P. radny Głębski (Klub Narodowy)
wnosi o przywrócenie do budżetu pozycji skreślonej przez komisję zł 75.000
na dokończenie teatru, uzasadniając
to wielką. potrzebą. wymogów kulturalnych kaliszan oraz <>sz.czędnaściam i
na coroC'Zne remonty stoją.cego be:~
czynnie gmachu.
Przystąpiono następnie do
dyskusji nad wydatkami budżetu zwyczajnego, przyjmują.c poprzednio ogólnt;l.
sumą
dochodów
nadzwyczajnych
1.017.923. Dz. I wyd. zwyczajnych (zarząd ogólny) 321.164. Dz. II (mają.tek
komunalny) 37.101. Dz. IV (spław,
długu) 589.974.
Dz. V (drogi i place
publiczne) 76.086. Tutaj azbierali głos
różni radni, wytykają.c bolą.czki poszczególnych ulic i dzielnic miasta.
Przy tym dziale p. prez. Sulistrowski podał do wiadomości radnych, że
w roku przyszłym zamierzone jest wyłożenie ulicy Łódzkiej kostką na przestrzeni 6 km. Na tern zakończono posiedzenie środowe o godz. 1.15 w nocy.

w ramach "dnia olimpijskiego" nieznaczHolandję w s-iosunku 3:2

nie
składają

cych się, a jedynie podając cyfry 0gólne. I tak w dochodach dział I (mają.tek komunalny) wynosi 1.956.506 zł.
Dz. II (przedsiębiorstwa komunalne)
dają. sumę zł 584.649. Dz. III (subwencje i dotacje) 61.873 zł. Dz. IV (zwroty) 437.702. Dz. V (opłaty administr.)
55.050. Dz. VI (opłaty za korzystanie
z urząd:eń i zakładów dobra publicznego) 33.650. Dz. VIII (Udział w podatkach państw.) 188.000. Dz. IX (dodatki do podatków
państwowych)
230000. Dz. X (podatki samoistne)
86.GOO. P. r. Borkowski (Klub Narodowy) zgłosił dezyderat, ażeby po.datek
miejski .od psów zmniejszono na 10 i
20 z!. Dz. XI (różne dochody) 2.001 ~ł.
Ogółem dochody w budżecie
zwycz.

I

Przewodniczący VI. G. i D. PZOPN p.
l\'fa}O'I'kowski złoiył swój mandat z powodu przeniesienia się na i>tale do Gdyni.
Węgry poko'n aly w spotkaniu między
państw c ·' -em. ro,zegr~ nem w Amsterdamie

Lekka atletyka
Mistrzostwo Ameryki w dziesięcioboju
zdvb~'l ponownie olwoóca tytułu Bob Clark
uzyskując 7\)'29.22 pkt.
Na mistrzostwa Polski do Bialt'gosooku
wc.zoraj ekspedycja .,Wa:rty" w
Iiczbio 32 Ol'lÓh. W rni<;tl'zoslwnch, które odbędą sir: w s{) hotę i niedzielę, ogólem startuje 160 za wodnil,ó\\'. Z Poznania wyjechali wszy!'-cy z,a\\'oc1nicv .,'Varty", "AZS"
j "Sokola" z Heljl1/l7.em, Hoffmanem, Tesiorowskim, Radwańskim i Tilgnercm na
cz&.le.
wyjechała

Pływanie

Bocheński ł SzraJbman w Gdańsku. W
na.fbli~szą sobotę i niedzielę odbędą się '"
Gchulsku międzynarodowe zawody pły

wackie. Z Polski startują na tych zawo·
dach B(X'hf'ński i f"zra.jbman. (PAT).

Strona '8
Kalendarz l'2ym.-kat.
Sobota: IzajaBza pr. Domicylli p.
Niedziela: Klaudjusza m.
Kalendarz slowlaliskl
Sobota: IZaBła wa
Niedziela: KraBnoroda
Słońca: wschód 3.37
SOBOTA
zachód 20,16
Długość dnia 16 g 39 min.
Księżyca: wschód 9,j,8
zachód 22,13
Faza: 6 dzieli po nowiu.
Lipiec

6

n~re!

rMak[ji i a~mini!tra[ii WlO~li

telefon redal[cji i administracji 173-5J

Piotrkowska 91
Godziny przy jęć dla interelenth

od 10-12

Nocne

dyżury

aptek

Nocy dzisiejszej dyżmuJI\ apteki: Kopro\yskiego, ~o\Vomiejska 15, Trawkow",ki ej, Brzezil16l{a 56. Rozenb\u.ma, Śród
miejska 21 (żydo\\'ska), Bartoszewskiego,
Piotrkowska 95, Sk warczyt'lskiego, Kątna
54, CZyllskiego, Rokicińska 53.

Teatry

się ożenić".

łódzkie

Adria Metro "Księżniczka
przez
30 dni".
Bratnia Strzecha -= "Dr. Mabuze".
Casino - "Człowiek o stu maskach".
Corso - "Miłość Flaulein Doktor".
Czary - "Naucz mnie kochać".
CapiłoI - "Ja mam temperament".
Grand Kino - "Hrabia ~lonte Christo".
Mewa - .. Za pieniądze".
Miraż - "Kś!dany życia".
Ludowy - "Hanka".
Oświatowy ;,Morderca".
Palace - ,,05tatni sygnal".
Przed-:riośnie - "Skandal w Budape zcie".
Stylowy - "Przyjaciele i kochankowie"

Komunikaty
Zebranie Str. Nar. W dniu 30 czerwca
br. w Stronnictwie Narodowem koło Chojny-gmina odbyło się zebranie. Zabranie
za..J{aił kip-l'(l\vnik kola, zaś aktualny rejt>rar Wn~ł05ił prelegent z Łodzi. Obecni
cz10nkowie w liczbie 150 uchwalili rezolucję, wyraZającą. ks. bitik. Łukomskie.mu
•.j Łosillskiemu wyrazy hołdu i podzięki, że
'stoją niezłomnie Da titraży ducha narodo,,'ego. Zebranie zakończono odśpiewaniem
"Rofy' 'i ,.Hymnu :\1łodych".
Sprostowanie. VV związ·k u z aTtykulem,
jaki ukazał się w norze 148 ,.Harakiri chol'eg-o w Ubezniecza lni". Policja ustali przyczyny sa.mobóist,,·a", a dotyczącym ubezpieczonego Stanisława Banasiaka - Ubezpieczalnia S'Połeczna w Łodzi uprzejmie
prosi o sprostowanie nieściBlej infonnacji,
,p odanej w wymienionym artykule, jakoby
chory ,.rozpruł sobie na łóżku nożem kuchennym hrzuch", natomiast pra\vdą jest,
iż popełnił on samobóilStwo przy pomocy
wlas~j brz~'tw r przecina.ją.c sobie brzuch
}lod o<5łoną kolclry,

*

*

*

W związku z urlopami zakłady Widzr\\'skiej Manu.faktury, zatrudniają.ce 0kolo 6 tysięcy .robotników, zostają z dniem
clzisiej6zym unieruchomione na przeciąg
2 tygodni. Robotnikom wyplacono połowę
naleZności za urlopy.

Kronika Pab.ianic
Adres "Orędownika" PabJanice, Garncarska:;' telefon 230.
Z ruchu narodowego. W śl'odę 3 bm. odhyło si~ zebranie Stl'onnictwa Narodowego \\' P_a.;Jjanicach pod prze\v. kol. Tadeubza Kl·aja. Hefcl'at o nowej ordynacji wyborczej wyg-łosił jrclen z prclrg-rlltó\\'. Po
Teferaci ewywiązala Bię hardzo ożywiona
dyfi.k1Jsja. ;\'a.stepnie prelegent omówił szerZf'j pl'Z~'czyny roz\\'ią:zania lódzkiej Rady
:\!i rjl'-\ki ej. Po w~'słucbaniu refemtu po,\zi~to

or\oo\\'irdnią

rezolucję.

Żydzi handlują bez patentt!. Podcz3s
odh~/·\\n.iqcego się oRfatnio k'll'gU posterunkowy pełnią.c~· słuibę ustalił, że Idyka
Aira (żnlówk8) pro.,v8dzi bandeI bławatny
be;;; )l8tentu. Żydówka wkrótce "tanie

pl'zf'd ''Idem.
Przerwa w pracy. Robotnicy zatrudnieni II tkalni llH'chaniczncj .\. Janko\\"skiego orZ\' ul. Pił.;un.skirp-o ('trzymali w dniu
4 li Dca bl'. ,\yymó\\'ienie pracy. Po wyrobielltU li dni robotnicy o·trzymają. urlo'p,
a P,) \Jl'lopach \\'B:l"SCy z powrotem powrócą rio prfl~y. (p)
Piętnujemy! Pabjanickie stowarzycS2:enie ó;pożvwców "Społem" w PabJanicach
pO<5iada tak członków iak : kJij~ntów wy-

ORĘDOWNIK,

nierlziela. dnia 7 IiPCD 1933

Numer 1&1

-

i li a[ia wór I lia ÓW .~ rai

Motywy ~i'kw'idacji - Stan faktyczny - Raczej rozszerzyć, a nie zmniejszać
Ł ó d ź, 3.' 7; Komisa:ryczny zarzą.d I wała po 200 zł od każdego wyjazdu, co Od 24 listopada 1934 r. towarzystwa
zaniechały wypłacania dodatków dla

straży pożarnej w Łodzi zamieścił enuncjacje w prasie, że z powodU
znacznego zmniejszenia się dochodów
straży, zachodzi konieczność zlikwidowania dwóch oddziałów straży ogniowej.
W sprawie tej wyjaśniono między
innemi, że budżet straży okrojony został z 1 miljona do 600 tys. zł, przyczem najpoważniejszem okrojeniem
jest kwest ja wstrzymania wypłaty dodatków za wyjazdy straży do pożarów
przez towarzystwa ubezpieczen. Po- j
przednio za wyjazdy te straż otrzymy- I

rocznie czyniło znaczną.

80.000

sumę

około

zł.

.
Ponadto towarzystwa pobierały od
składki ubezpieczeniowej 10 proc. na
rzecz straży, co za rok ubiegły w Lodzi wyniosłO z 12 towarzystw sumę
600.000 zł. Pieniądze te straż otrzymywała bezpośrednio z biura inkasowego
zrzeszenia towarzystw ubezp. Składkę
tę pobiera się nadal.
Niezależnie od tego towarzystwa ubezpieczaję. bezpłatnie wszystkie urzą
dzenia straży i wypłacają następnie
odszkodowanie za każde uszkodzenie.

Szloma Chumek i Argentvna

łódzkie

Teatr Miejski - jedyny występ "Chóru
JUI·anda'·.
Teatr Letni w parku Staszica godz. 9
"Muzvka na ulicy".
Teatr Popularny ;....;. "A jednak musisz

Kina

Il

=

Żyd

u.silowal

sprzedać Łodziankę

do lupanaru,

1V

A.rgentynie

L ó d ź, 5. 7. Z nakazu prokuratora osadzono na Pawiaku w Warszawie. popularnego tamtejszego alfonsa
Szlomę Chumka, niejednokrotnie już
karanego za sutenerst,,;o.
Tym razem CIlumka uwięziono na
podstawie meldunku, złożonego przez
łodziankę Anuę Buźną,
któl'q. Chumek chciał sprzedać do Argentyny.
Buźna, córka zamożnych rodziców,
w 16 roku życia porzuciła dom i szko-

łę, aby szukać karjery artystki teatralnej. Po wyjeździe z Lodzi znalazła się
w \Varsza\"ie, gdzie skutkiem braku
środków do życia stoczyła się na uli-

łącznie chrz~': iańskich a mimo to czyni
się niektóre zaku'PY w składach
żydon.v
skich. Swell'o czasu oodawaliśmy że "Spo-

wiedź i komunja ŚW.,
śniadanie i fotograf ja.

łem"

s'Pro'Vadza mieso wołowe od Żyda
ze ZdUl1skiej Woli. Obecnie, jak się dowiadujemy, "Społem" zakup'ło dla Bwej
czytelni kilkanaście książc'; na sumę 200
zł u Żyda Otelz,beN'a (Łódź ul. Piotrkowska 18 '\' podwórzu). Zakt; ,y czynili pp.
Dajniak . WoJf. Zaznaczyć trz 'ba, że w
Pabjanicach jest k.;ięgarnia chrześcijań
ska, w której na'pewno te 6a,roe k.,ia,żki
"Społem" mo .~ loby nabYć. (p)

Zziemi ka'isk\ei

Zaproszenie spOłeczeństwa katolickiego Dl. Kalisza. \V dniu 7 bm. Woclawska
Centrala K. S. M. zw01uje do Kalisza, z
racji uroczystości pOGwięcenia Domu Mło
dzieźy, 7-my Okręgowy Zlot Katolickich
Stowarzyszeli :\ftodzieży pow. ka1iskiego.
Dzień ten ma się stać potężną manifestacją uczuć katolickich naszej młodzieży,
zrzesz.onBj pod sztandarami św. Stanisława
Kostki. Program tych uroczystości podaliśmy w poprzednim numerze. Nie chcąc
nikogo pominąć, Komitet uroczystości za
naszem nośreduictwem zaprasza tą drogą
katolickie SpoleczCllstwo m. Kalisza i
powiatu z władzami na czele oraz wszystk.,ie organizacje ze sztandarami, a wła
ścicieli nieruchomości prosi o łaBkawe udekorowanie dO:mów flagrumi.
O trochę higJeny na Rynku Deckerta.
Żydzi, handlujący wodą sodową i ow{)cami na Rynku Deckerta. nie przestrzegają
nawet na iprymi tywniejszych wa'runków
higjeny. Np. szklanki do picia przechowu ią w kieszeniach, a owoce bez przykrycia - trzymają w koszyczkach na ziemi i
brudnemi rękami nabierają. do torebek,
gdy jaki kUent zażąda tych "smakołyków".
Miarodajne czynniki zechca. wejrz·eć w ten
niezwykły handel.
Mecz. W dniu 7 b. m. o godz. 11-ej. na
stadj.onie miejskim odb-ęcl'zie się mecz piłki'
nożnei międz,r drużynami O. K. S. Ostrów
a K. S. :Strzelec Kalisz. Obie drużyny wystą.pią.· w najlepszych Bwych skladach.
Zwierzęce dzieło bezbożuików. Z soboty
na niedzielę, jakieś niepoczytalne indy"id ua bezbożne dopuściły się profanacj.i i rozbicia kamieniami figury św. Antoniego, stojącej na polach majątku Pietl-zyków, parafji Rajsko. Ludność tamtejsza, podniÓf:~szy ze czcią. 'Porozbijane
szczą.tki fio:rury, komentuje fakt zwierzę
cego sP'l'''fanowania świętf.lgo, jako dzielo
sekt bezbożników.

Kronika Sieradza
Z życia Akcji Kat. Staraniem Akcji
Ka t.. odbyły się 27-3{l czerwca w klasztorze SS. Ul'6zulanek rekolekcje zamknięte
i półzamknięte dla pań, prowadzone przez
ks. dyr. St. Wojsę z Włoclawka. W rekolekcjach brało uc1zia.ł 70 pań z Sieradza
i okolicy. Na zakoilCzenie odbyła się spo-

cę.

Jej "opiekun" Szloma Chumek począ.tkowo nakłaniał ją do szanta.żowa
nia rodziców, a p-otflll1 chciał się jej
pozbyć sprzedają.c
do zagranicznego
lupanaru. Chumka czeka surowa kara.

straży r.a wyjazdy do pożarów, natomiast w dalszym ciągu płacą 10 proc.
od składki ubezpieczeniowej i darmo
ubezpieczają rekwizyty straży.
.
Ponieważ straż pobiera z budżetu
miejskiego 230.000 zł subsydjum, tudzież ma jeszcze inne imprezy dochodowe, oraz dostaje subsydjum z centrali zw. straży pożarnych, na co
wszystkie towarzystwa ubezp. daję.
po zakonczeniu roku bilansowego 300
tys. zł, przeto faktycznie dochody straży sięg'ają około 1 mil.iona złotych,
jak da,,·niej.
Z tych też względów zapowiadana.
lik,vidacja dwóch oddziałów pogotowia
strażaCkiego (płatnego)
nie znajduje
uzasadnieni a.
Lódź ostatnio ro'zszerzyła znacznie
swe granice z powodu przydzielenia do
miasta okolic podmiejskich, dlatego
też wskazane byłoby racZej zwiększe
nie pogotowia strażackiego. Jak nam
wiadomo, pensje strażaków nie uległy zwiększeniu,
jak również liczba.
strażaków.
Czyżby więc

komisaryczny komendant oraz jego świta przyboczna tak
wiele pohierała, że aż trzeba na ten
cel likwidować dwa potrzebne oddziały pogotowia strażackiego, by uzyskać
potrzebne na wypłatę pieniq,dze? (k):

poczem "spólne

Zwolennik :tydów. S.połeezeństwo sieradzkie jest bardzo ~orszone tem, że pDW.
lekarz weterynarji wyna imuje tylko ży
dowskie taksówld pomijając Polaków i że
wozi go "tale szofer Szmul Rogoziuski.
Dziwne upodobanie. Wst~'d!

Przed c3ądem okręgowym w LodzI odpowiadali dwaj kominiarze 26-letni Mie.
czysła w Saganiak i 29-letni Stanis1aw ToH'roł1ika Lasku
maszewskL Dnia 29 marca r. b. raczyłti się
oni wódką w mieszkaniu Sal4'anlaka., iCdzie
Plętnujemyr P. ~ral-kow.,ka wrat z matbył również obecny pracownik Saganiaka.
ką w dniu i bm. kU'piły ~!Ukienkę i bielizllę
dla dziewcz~'ny u Zrda Simla a przecież Alfred Prymke, który przyszedł po należ
ostatnio zootał zalOŻODV pols::i sklep ga- ność. Podczas bójki, która wynikła na tem
lanlt'!ryjny na ul. l{ościuBzki 2\. Roman tle, Saganiak porani1 Prymkego palkl\ guSkoblewBki nam6wiony przez Janiaka mową i zrzucił z drugiego piętra ze schodów. Następnie, uzbrojony w sztylet, dogoBolesława piŁ wódkę u Żyda. Sz. Białka,
który nic m.ial na bprzedaż wódki ze- nił go na ulicy i kilku ciosami poloty!
trupem. Sąd okrę,gowv skazał Saganiaka.
zwolenia.
na 8 lat więzienia i TomaBzewskiego na
Z ruchu narodowego. W dniu 3 li pca 3 lata więzie,nia.
odJJyM się zebranie członków Str, Kar.
'*
l,:
*
kolo Wola Stryjewska. S'Pra\yę ordynacji
Xa pociąg węglowy nr. 1486 na polach
wyborczej referował kierownik kola z przy stacji Zaryń na linJi Kutno - Łódź
Łasku. Na zakonczenie odś-piewano hymn
doko'nano zuchwałego napadu. Banda ral\Hodych.
busiów w liczbie około 20 osób zakradła
Powiesił się. \\' dniu 3 bm. mieszkasię na wagony, przecięła rury gumowe haniec wsi Dłutów tejże gminy umysłowo mulców powietrznych i zatrzymała pochory Jeżak Jan popełnił samobójstwo ciąg, przystępując następnie do rabunku.
przez powit't'l'zenie się. CllO'l'v z zamiarem KonwojenCi kolejowi rozpoczęli wtedy osamobójstwa nosil się od dłuższego czasu. strzeliwać rabusiów, ktÓl'zy Zbiegli, zabierając dwóch rannych. Jeden z członków
sza.jki został zabity. Okazal się nim 2O-letKronika Zduńskiej Woli
ni Jan Paty. Policja zarządziła pościg za
zbiegłymi bandytami.
Zjazd ślJiewaczy. W sobotę 29 ub .m.
odbył się zjazd śpiewaczy wraz z poświę
W Zduńs_kiej Woli przy u·l. Kościelnej
cenie.m sztandaru tow. śpiew. "Halka". Ka 3i reemigrant z Niemiec 59-letni Karol
zjazd przyhyło około 2 tysięcy śpiewaków MicllCl pod wpływem ataku pijaCkiej goz całego województwa.
Podczas mszy rączki zabił swą żonę, a następnie powieświętej śpiewał chĆT sumowy ,,:\Ioniu6zko"
sił się na klamce drzwi.
z miasta Łodzi. Po mszy świętej wszyst*
>I<
'"
kie chóry zebrały się na rynku gdzie wyW ubezpieczalni &polecznej zwolniono
konano pod batutą dyr. p. Pędzimęży wczoraj 11 lekarzy rejonowych bez podacztery pieśni "Jeszcze Po·Iska nie zginęła" nia powodów. Zwia,zek pl'acownił.ów ubez"Bogurodzica", "Zlamane berła" (Chóry pieczeniowych ustalił, Ze w czasie ostatniej
mieszane) i "Gaude :\Iater" (chóry męSkie). redukcji z\Yolnio~o łącznic :?:2,J oBób. - Na
Popołud,niu \V sali kina "Uciecha" odbył
tle ostatnich redukcyj dochodzi do trasię konkurs chórów niezrzeszonych. Pierwgicznych wvpadków. Podawaliśmy, że w
sze miejsce zdobył chór "MarjailSki" z Ło szpitalu okręgowym pozba \viła się życia
dzi, drugie miejsce chór św. Cecylji z Kad!u-goletnia nielE;>r:-niarka Jadwiga DzierlIsza trzecie chór z Burzenina. OgóŁem do zanow6ka. Obecnie znów 50-letni urzędnik
konkursu stawato 16 chórów.
Ma teubz Rewicz ",-skutek pl'zejp,eia się re. Z posiedzenia rady miejskiej. \V dn. 2 dukcją zmarł na &ta:t Sl>t··~a. UI'zp,dnik III
ibm. odbylo się po.;iedzenio Rady miejskiej obwodu Jan Wattenbel"~ dOi5tał pomiec3zaw Zdunskiej \\'oli. Xa posiodzeniu zała nia zmy'lów i odwieziono ;:;0 w kaftanie
twiono sprawę v..·yeliminowania urzędni bezpieczeństwa do fzpi'ala \'.' Kochanó\vku
ków magistrackich z uib~zpieczalni spo- Na tem samem tle zwarjowala j-edna z
łecznej. :-l'astępnie rada miejska uchwaliła
pracowni" w lecznicy. Jedna wreszcie una 'Wlliosek magistratu zaciągną.ć pożycz rzędniczka zemdlała i padając złamała
kę w kwocie 9 ty." zł na pomiary miasta.
r~kę. Spór między \eka:'zami rejonowymi i
:W wolnych wnioc3'k ach p. burmistrz posel plelęgniarkam' l'okuje narlzieje na likwiSzaniawski, wykazywał opłakany stan ma- c1acir:. albowiem lekal'z~ \yy!o'nili komisję
gistratu, stwie_rdza ią.c. iż obecnie w kasie z 5 osób. kfól'a przePI'o\\'adzi rokowania
jest 7 zł 20 gr i to nie magiBLrackich pie- ze Zw. Pielęgniarek i podpisz !lmowę zbiorową.
.
niędzy. Do tej biedy według "łów p. Szania.wskie<,o przyczyniły się różne ekspe*
f,:
*
rymenty. miedzy iunemi taki kwiatek. jak
Komisja woj~w6dzka ustaWa. że kostworzenie biura ewidencii ruchu ludno- Bzta utlT lllania w czenvcu r b. IV pości co miasto kosztowało' 35 tysięcy zło
równaniu z majem r. b. wzrosły o 0.i3
tych, nie przynosząc żadnego pQżytku. Na proc. z racji zwyżki cen zi emni ... ków. jaj
tem posiedzenie zamknięto.
i mięsa.

-

Dziś odbędą się dwa wIelkie zebrania Stronnictwa Narodowego. Kola północne zbie'ralą się przy ul. Kra-

wie~k'iej

przy ul. Senat10rskieJ 26. Tematem zebrań będą sprawozdania z rady miejskiej oraz
nad'chodzą'ce wybory do Sejmu.
3,
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-

.

~umar 153 = OnP:POWNJJt, · nłed,zYel~, C!nill '1 1ipell 1935

Nagłówkowe

słoWo (tłusto) 15 groszy, kałde
dal sze słowo 10 groszy, 5 liczb
Jedno słowo.
j. w, t, a
kaMe stanowi t słowo. Jedno ogloszenie nie mate pr~kraczać 100 słów, wtem
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śni po~kj.ch: 22. 5 Wiad. sport. z
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..Fil'lliS't"; 18.30 .. C~ła P()I~kA
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Torul1; 23.00 tr. z Warszawy.
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ta ews, ego
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.--<=i;er~.\.'
.'
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••
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taneczma i populanla z Koszyc.
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Humor zagranl·czny

I

- ..p r Z e d p a t a ściow611o.
na miesi/le Cli'erwn~c 1l1li6 roku wląo~le książkowego dodatku ' powiePOłnaniu w ekspedycji zl 1.95.
agencjacb zl 2,20, ż od·
,
n<>sze!llem do domu zl 2.20,
prowinC'il na pocztaCh
odnosze·
rlo domu kwartalnie 7.01 .
2.34. pod
w Polsce zl 5.00
1 !Hem
w Illnych
zl 5,00,
7-miq Wydaniach tygodniowo [tosztuie ..
1
J

w

w

krłljach

Pr~y

miesięcznie

nB

il1ż Ż
miesięcz;nie
lo
Oręriownik
mief!i~cz·
spow{)dówanych ai]1ł wyi;s~ą. prteKzk6d
opaską

nie 2.:35 zl be:t odnor!zenia do domu, W ratie wypadkóW
w zak'adzie. strajków i Ł p. wydawnictwo nie Odpowiada ,,_ dostarczeme pisma, t!t .hQllenc!
nie moja prawt!t domagania ele nledoMlłl'07JOTI;Vcb numerów lub odszkodowania

' l" a'
Ogłoszen
.
.

na 8tronie '6-lamowej 15 gr. na stronie 4-Iamowej przy końcu tekstu
redakC)fjnego SO gr, na stronie czwartej 50 gr. -ha stronie drugiej GO gr.
_. PrZ'ed wiadomo:lcia.mi potocznemi 100 gr od t-lllmowego milimetra.
. Oglobszenia skomplikowane z za.strzeżeniem miejsca od poszczególnego wypadku 20% nadwyżki.
g l6WkOW YChJ slowo naglÓwkowe (tłuste)
Dfo ne og!qśzenia (najwy~ej 100 sI ów w tern 5
1~ &,1', ka:IJde dalsze sIowo 10 Itr. Ogloszeonia do b etąeego Wydania przyjmujemy do godzin,
10.aO. a do wydań niedzioln)'ch i ' lIwląt"c~ycb do &'odz. 10,15 rano. Za różnice miedzy żesta
wern • wrMkoMill oglos'Zll'hil1, pOW$·tał" wsKutek ma.trycowania. wydawnictwo nie odr>uwiada.
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II. list z Huculszczyzny

Miasto najweselszego
Korespondencja
Koł

posła

własna .,Orędownika-

o tu y j a, w czerwcu. _
przerwie między jedną. wyciecz- I
k q a drugą na huculskie doliny t g'óry,
wy){ąpawszy się to w Prucie to znów
w Czeremo,;;zu, wracam do Kołomyi,
T() moja stacja niejako wp.złowa. \"0góle, .każdemu! kto. w tempie z koniecznOŚCi - tak, Jak Ja - przyspieszonem
chce poznać Huculszczyznę i t.ak, jak
Ja, pl uskać się naprzemian to w ,v bystrym Prucie, to w leniwszym, nieco,
ale rÓ,wnie czyściutellkim Cz.eremoszu, tf'mu radzę czynić wycieczki z
KołomYi właśnie. Od niedawna Kursujące stąd z niezwykłą punktua.\nościę, \.... kieł'1l11kach: Worochta. KoMwO-l{uty i Kosmacz autobusy P. K. P.
są wygodne i niezawodne. Szofer ubrany '\' sympatyczny mundur pulskiego kolejarza, to samo konQukto-r,
są. l1:1pl'a\\'d~ mili i uprzejmi.
Wogóle.
ma "i~ "Tai,enie. że minif.ter komunikacji p(lz:17drO~;Lił laurów Iłlinistro\\ l
POCZt.'" któn'. jak wiadomo. pie!'wszy
od!t:~ l .. dl'ogę do konl"umenta' w Polsc('.
Ta:, trJy jf'i't.em sobie \\. Kolomyi.
Ani 7. ]-l,' ;r~'clf'ntem miasta p po"lem
SaI10,cą· , alli z p. "redaktorem ' E ~a.
ga.'·rlll, ani z pp. J(ryst~;nę. Śliwiilską
(l;,t iD), Kf1tarz~- ną. Woło~i'.c7.Uk (lat
64), Antosielll Mrozowickim. BlOJlskim, Rudykiem. GoJdbeqJe.m, RóttenbcrgjclIl . w",gó!e właściwie z nikim \Vażn~ej . z)'m z pośl'ód tubylczej
"Poionji" osobiś_cie przY.iemnof-('j nie
mialem. Tyle, że się zetkną.łem zliska I
z umundul"owa.llym godnie wożnym
magistrackim, który, obej1'7.awsz,r ze
zna.wstwem moją legit:\'ma('j~ dziennikarską., skwapliwie zaprowadził mnie
na wysoką wieżę ratusza, skąd miałem
widok boski na skąpane w słońcu i w
kurzu miasto, które zajmuje prz!'strzeli więk~zą
niż
Sta:nisławó·...'.
'Vzwyż \\'yszczególnione osoby poznałem ,iednakże ... z miejscowej "pl'aRY".
Owszem, J\ołom.l'ia, uti'łsto przeszło)
40-tysi~czne, nic dy.i'~Ilf'gO, ma swo.ią,
pras~: ,.Prawdę K%myj:::ką" (w skrócie "P. K"), która wedle mego QsobisteJo przekonania. l"7f1dko prawdę pisze on1:l. ,.Zjednoczenit>", które, jak mi
się wyda'(:', niko'"!o w K%myi niB jed~
noc7.~·.
Poza tem wychod zą. \\' Koło
m~'i j.1kieś dwa pisma iydowskif'.
I
tyje "P. l{." jest organem Edwar'd-a ~a
ga~'a, ,.Z·· jest ol'ganem posla Sanojcy.
,Teden i c1rl1~i, tam ez~- tu pisuje art ykułr wl"tępne.
"P. 1(." wa,lczy zaciekli z .,Z" i odwrotnie, chociaż Nagay
z posłem Sanojcq, był kiedyś dobrze:
Przyje<:hawszy do Kołomyi, ujrzałem w oknie w\·stawowe.m jednej z księgarń przy
rynku pO'wyższą pocztówkę "historyczn,t " z panQramą miasta, widzianą, z lotu
,,'Kiedawno jeszcze temu, bo w r. 1933,
'Pta ka .•.
w większem towarzystwie li RoHenberga
p. San ojca wniósł toast za zdrowie Nanowy rok 1935 nieco się rozjaśniło nat}
ga)'<I, i zazna(·zyt. że swoja, krytyką pl'ZyNa zaJwńczelnie rÓ\VllleZ starego Kołomyją i dolinq, Prutu:
czynił się on C:agay) do umniejszania kb,'upcji i polepszania stosunków prorządo roku stała się w Kołomyi l~eez nieby"Rok 1934 znienawidzony minął bezpowych '" Kołomyi" ("P. K" nr. 1, r. VI wała:
wrotnie. Na Pokuciu w Kołomyj upamięt
str. 2.)
"Rada miejska uchwalila nałożyć po- nił swoje panowanie nietylko długotrwa
.,P. K." walczy z "Z". chociai Na- datek od psów łańcuchowych, których wła łem bezrobociem, spowodowanem groźnym
ściciele sa, ubodzy mieszczanie na peryfekryzysem światowym, gospodarczym, któgay ongiś razem z posłem Sanojcą" rjach.
Te wdzięczne stworzenia uczciwie
pogrążył najbiedniejsze warstwy spo,
dzisiejszym prezydentem, terminował strzegą nocami ich dobytku. Natomiast ry
łeczeństwa w otchłań straszliwei nędzy.
na chlebie asesorskim w tymże magi- postanowiono obniżyć podatld od psów po- ale i też cięższym kryzysem moralnym,
stracie kołomyjskim.
kojowych. Nieszczególna uchwała napsu- nieuzależnionym od kon.iunktur świato
Drz.ewiej inaczej bywało. Ale pl"Zy- ła dużo krwi biedakom i nic dziwnego, że wych. Klika kołomyj ska zawsze wesoła
szedł rok 1935.
Mnie wtedy w Koło gdy afisze zawiadomiły mieszkańców i rozbawiona bez poczucia człowieczeń
myi nie było. Znalem ją jeno tyle, co o wiecu, sala "Sokoła" wypełniła się po stwa. czy nie powinna nam prZYŚwiecać
Zgromadzenie zagaił architekt przykładami, praCa" uczciwością i obosobie w Poznaniu i gdzieindziej opo- brzegi.
p. Piskozub, pierwszy przemawiał adw. wiązkowością względem społeczeństwa,
wiadano o "mgle londYllsklej" oraz o dr. Kramer" i t. d. (P. K nr. 9. r. V, str. 2.) miasta i Rzpltej? Hasła głoszone przez
"Anglikach" z Kołomyi. Pos. Salnojcę
mężów stanu w Warszawie,
Daleko przedtem jesz.cze odbyło się czołowych
raz jeden \v życiu widziałf'm i słysza
zelektryzowały lud zawsze przychylnie odinne
zgromadzenie,
na
którem
przenoszący się do naszej ideologji. Jednak
łem w Sejmie, jak przemawiał i pię
ściami bił w pulpit,
przyczem posło mówienia wygłosili posłowie B. B. dr. lud nie jest manekinem, by entuzjazmować się dostrukcyjną, robota, pewnej elity
wie i z opozycji i tamci ogonkiem wy- Rubel, Chowaniec i S.a.nojca.
z grona kIlki kołomyjskiej, dla której pijachodzili d() bufetu sejmowego•.. P. Na"Na tym to wiecu - "P. K." f. w. tyki, huczne polowania, lenistwo. nieład,
gaya nie widziałem na oczy, Co się p. poseł Sanojca uwypuklił zło sopko- bezhołowie i demoralizacja sa, przewodnią
stwem, gdzie niejedni maja, po kiJka pen- myślą. Jakie s.poleczeru;two, tacy i jego
działo w noc Sylwestl,<>wą w mieście
syj, gdy lud przymiera głodem. Winę prowodyrzy, tacy i posłowie. Trzeba więc
Kołomyi, nie wiem: kto był na lampce wina u Rottellberga, nie wiem. przypisał czarnej mafji i wolal: Tak jak wykuwać i przeciwstawiać czoło przec-iwMojżesz. gdy zobaczył, że lud pono ści om. Trzeba uderzyć na alarm. .. "
Wiem jeno tyle z opowiadania ludzi dawniej
zostaje dalej w nieprawościach, rzucił tastatecznych, że stary rok w Kołomyi blicę o ziemię z 10-ciu przykazaniami od
Tak pisał Nagay w noworocznym
z.akollczył
się wogóle brzydko.
Był
Pana Boga, która rozbiła się, tak on (Sa- numerze swego orgamu, w artykUle p.
jakiś proces mamalygowy, był proces
nojca) obecnie rzuca tablicę z napisem t. "Do walki o lepszy rok 1935". W koprzeciwko Katarzynie \Voloszczuk i B. B~ W. R. na tej sali wiecowej, aby za- go gromy te noW'Orczne miały uderzyć,
I{rystynie Ś1iwil1skiej, oskarżonych o znaczyć, że nie zgadza się z taką gospo- nie wiedzieć takiemu, jak mnie, laikowi, który przyjecbał do Kołomyi akuto, że obie rzueały na prezydenta mia- darką."
Stary więc rok ów zakończył się w rat w pół roku dopiero P() wypadkach
sta jajami, za co sq,cl grodzki kołomyj
ski skazał pierwszą na jeden mic<siąc Kołomyi, jakby wynikało z powyższe owych, a więc za późno. Niebo się poaresztu, drugą na trzy miesiące, wy- go, pochmurno zaiste i groźnie. I gdy- noc rozjaśniło, jak mi tu terlliZ mókonanie kar~' zaś zawie!'zając na trzy by nie rozświergota.ne ptactwo z gór, wią, po tych gromach, chociaż p. Namiesiltcf': obie panie - oskarżone li- które m. in. świergotać zaczęło o nad- gay musiał na jakiś czas z .,Prawdą
czyły sobie wonczas, t. j. u schyłku 193·i cbodzących wyborach na posłów oraz Kołomyjską·" wyprowadzić się z nie-r., pospołu lat 134. W starym również gdyby nie nieprawda "Prawdy Koło wdzięcznej Kołomyi. Ale "prawda",
roku jeszcze odbyła się generalna myjskiej" orgamu Edwarda Nagay&, jak wiadomo, zawsze zwycięża. To też
czystka VII kołomyjsklch szeregach groza 1 smętek starego roku przynio- p. Nagay, PoQ chwilowej burzy, wrócił
legjollO\vycb. przyczem aż iO jakoby słyby się niezawodnie do nowego. d() starej swojej drukarni "Grafika" w
niewątpliwie zaKołomyi, o ezem nie omieszkał zanosamozwańczych legjonistów nie zgło Tymczasem jednak
siło sit do wz.tdao.neJ. ~ _
_J'.~U'a- sługę. Na.gaya (cokolwie-k się o nim tu- towu 2! triumfem (P. K.m.. 3 t YIl str.
eji.
-' .
~i nap'i~a.łol 'p'o~sta.niel że niebo na 'l; ,

'v

B. B.

"Klika straciła na s ezonie (:ma 1)Y'~: te~
zonie), bo idą czasy, ż e popłacać będzie w
Kołomyi praca. prorz ądowa w czynach, a
nie, jak dwaniej, w chochtiztaplerstwie."
Przeczytaws7.y pierwszą napotkaną.
w Kołomyi gazetę i takie \\ niej ver~
ba veritatis pomyślałem sobie: toć ten
Nagay, człek prorządowy i star.' pe\"'nie wiarus, nie tal, źl e zn OWU myśa,
jak pisze po poll"ku. Z t.ą polszczyzną
jednal" panie ~ag ay, zlituj się pan!
Jakże można piękny
ję z yk tak kaleczyć, jak pan to czynisz w swoim wła
snym organie! Kalecz pan sobie, kogo ci siC.) żywnie podoba, swoim piórem
ciętcm a zjadliwem, ale nie kalecz mowy ojczystej nawet dla "Prawdy Kołomyjskiej·'.
Ja rozumiem - pomyślałem sobie dalej ciebie, Nagay,
zredukowali, Rychlika. z B. G. K. jeśli ci wierzyć chcą zredukować,
Chalen iaka, choć to stary niepodległo
ściowiec (jak piszesz)
też .,klika chce
7.jeść z bebechami".
Ale poco człeku
drukujesz to wszystko drogą farbą
drukarską?
A7.ali m ,I'ślisz, Żf'Ś apo"tolem i że glos hvój u 3 łyszany bę
dzie? Jl:'żeli tak. ano, pisz ,;obie, "koleio" • -ac:ay! ~ieeh ci pl'yzświcca
,.Pl'Etwdl.1 Kol o myj~ka"! .1a wyjeżdżam
IV góry, bo mi \Y~tyr1, że tn nD Krcs 'l eh
takie .. f1ra\Yct~' wypisuje e ie w pol;::l~if'i "rJ':~"1e".
Serwu", lwlf'go ,-aga.,'!

F F.

P. S. Myśli wybrane z "Prawdy Koło
mylskiej":
Nr. 1, rok VI: ,;.\Iyślimy 50bip. czy to
nie jest kompdją parnzywą pOc3qdzać ko!:\"oś o myszki, kiedy kto ś ma SZCZU1·y

w

głowie ".

Nr. 1, rok VI: ,,:\ jak wygląda fajny huUgal'lsk i kolcmyjl'ki blok bezpartyjny,
gdzie według opisu "Zje-clnoczenia" znajrlują się ;::.i o n i ~ c i. endecy, Undo, aocjaliści,
U. S n. P . '[ Z ubol ewan iem zaznaczamy,
że papier w.szystko Pl·zyjmuje. Poco i dla
jakich cel ó w strvarza Bj~ tak wielką armję
antypalit';t\\'owców, złożoną \H'dłrig
słów p, SlIn ojcy
z buliganów kołomyj
skich".
Nr. l, rok VI: "Co innego znaczy głosić
wywlaszcze.nie bez odszkodowania, a co
innego Sk)lp O WaĆ dobra ziemskie i ka~ać
poku t ować
~lo domor{)m
magistrackim
( Btl'ński, Rudyk) za
grzechy ojców naszych, wz,g-l~dllie za grzechy dawnego zarządu magicStratu. ktory roztrwonił dobro
społeczn e, a
za taki czyn odpowiada si~
kryminałem " .

Nr. l, rok VI: "J eśli segregacja obywateli na pro- i antyrządowców według widzimisię jednostek jeć>t nieodpowiednia, to
jak wyznamy się, kto jest prorządowcem,
a kto jeć>t antyrządowcem, zapewne zapyta szanowny czytelni ?"
Nr. 9, rok V: ,,'Vątpimy, czy bez pomocy Warszawy uda się w Kołomyi przeprowadzić hasła m~żów stanu, gdyż miejscowa klika od dawien dawna wytre.sowana
\V robieniu {)bywatelom p5ik1LSÓW za prorządową pracę, potrafi z uczciwych ludzi
fabrykować nieuczciwych, zaś hochsztaplerów faworyzować i dlatego mamy różne
afery, jak mamałygowa i t. d., które za,
dziwiają świat kryminalny."
(-) Edward Nagar.

*

•

Myśli wybrane z organu p. posła Sanoley "ZJednoczenie":
Nr. U, r. vm: ,,:\Iam ty,ch figlów 'dość,
to zaczyna przekraczać ramy nieszkodliwe-j glu,poty i zrozumialej dla mnie jako
Kołomyjanina umiejętności plotkowania,
wzmacniania pogróżek, czy oszczerBtw. To
zaczyna być szkodliwem dla dzieła naprawy miasta Kołomyi, a naprawa ta musi
być przeprowadzona,
bo ina,czej miasto
Kołomyja u,padnie."

Nr. ". r. VIII: "Gdy Blucham ich ujadania, to mam na to tylko jedn o slowo,
ale ono dość delikatnie brzmi. Zre.sztą prości Zydzi mają S\vój "żydo\vski rozum'"
Jest on dobry. Chłopi mają swój ,,<:hłop'
ski rozum''. I też on je..'lt dobry. Ja się
właśnie z nim licz~, a tu? ni Zydzi, ni goje. Czort wie co? I gadaj z n imi. ~ip dogadasz się. Szkoda Cla6U. A " :ll·lob • .'·
(-) Józef ·Sanojca.

Nr. 24, r. IX: "Zl a ordynaCja "'yborcza
zło czyni w państwi e.
~owa ordynacja
wyborcza" na którą czeka cale 6połeczeń
Et\\'O,
musi zab e zpi e czy ć 11a", od dotychczasowej zg-uhnej praktyki ,-. e może dopuścić do tego, aby wydźwigać na świecz
niki ludzi, którzy, robiąc karjerę osobistą,
na konwentyklach partyjnych decydowali
o lo.;;ach. p:u16t~,"a ; z tpm szli do Sejmu.
Alu.n zUlwecl: t; le n sy",tP!ll p o ,~ olYl\'ania
ludz! ?-o izb ustawo~a.wczych, ktory tak
bolesme i deBtrukcyjn'IEl odbił się na ży
ciu 'publicz,nem Rzeczyp06pol:,tej." ...

