temu, klóry
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Matka Stalina zmarła

Czy nowy skandal WŁodzi

~

Ona to P. min. Kościalkowski7

List otwarty
Ł

ód

Wiceprzewodniczącego

Ź,

dnia 10 czerwca
list otwarty
o opublikowanie:

Otrzymaliśmy poniżej

z

Paryż.
(PAT) Agencja Havasa
doposi z Moskwy, że dziennik "Zario.
Wostoka", wychodzą.cy w Tyflisie,
ogłasza wiadomość o śmierci Katarzyny córki Jerzego Dżugaszwili, matki
Stalina. Zmarła została pochowana
bez obrzędów religijnych, mimo iż była wierzącą. i praktykującą·

prośbą.

"Do
rana Ministra Opieki Społecznej
w Warszawie
List otwarty
\V czasopiśmie "Orędownik" ukazały się liczne i obszerne artykuły, 0ri1awiają.ce sprawy związane z budową.
dr-ugiego skrzydła szpitala im. Prez.
Mościckiego i
wykończenia gmachu
Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi przy
ul. Leczniczej.
W artykułach tych postawiono szereg ciężkich zarzutów władzom Ubezpieczalni. Ze względu na to, że na zarzuty te ",ladze Ubezpieczalni nie zareagowały, a umieszczone w "Kurierze Łódzkim" nr 141 z dnia 25 maja br.
wyjaśnienie dyrektora
Ubezpieczalni
Spol'ecznej w Łodzi inż. Waligórskiego,
z mego punktu widzenia, nie obala a
potwierdza prawdziwość tych zarzutów, oraz ze względu na to, że moje
protokólarne żądanie be~zwłocznego
skierowania sprawy
sfałszowanego
czeku firmy inż. A. Jaśkiewicza do
władz prokuratorskich
pozostało od
szeregu miesięcy bez skutku, przeto
nie chcąc dłużej przyjmować odpowiedzialności jako członek organu rewizyjnego za to, co się dzieje w Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi przy budowie wspomnianych gmachów, zmuszony jestem zgodnie z art. 32 pkt. C
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym, złożyć swój
mandat do dyspozycji Pana Ministra.
W zwią·zku z podniesionymi zarzutami przez czasopismo "Orędownik",
pozwalam sobie zwrócić uwagę Pana
1v.Iinistra na treść protokółów urzędo
wych, sporządzonych przezemnie po
przeprowadzeniu rewizji spraw, zwią
zanych z budową gmachów Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi, oraz na
wnioski domagające się bezzwłocznego
skierowania sprawy do władz prokuratorskich. a ponadto na stanowisko
zajęte w tej sprawie przez komplet
Tymczasowej Komisji Rewizyjnej.
Wychodząc z założenia, że obowiąz
kiem już nie tylko delegata organu rewiz\'jnego ale każdego obywatela jest
zgodnie z art. 242 K. P. K.*) ułatwiać
władzom powołanym do ścigania przestępstw tępienie tych przestępstw,
a ponieważ w sprawie tej urzędowo

Tymczasowej Komisji Rewizyjnej Ubezpieczalni
Społecznej w Łodzi
.

wizyjnej, z wykrytego przezemnie przestępstwa nie wycię,gnęły właściwych
konsekwencyj.
W tych warunkach doszedłem do
przekonania, że dalsza moja praca,
jako członka organu rewizyjnego Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi, wobec
niezrozumiałego dla mnie stanowiska,
zajętego w tej sprawie przez przewodRewizyjnej p. Plawładze Ubezpieczalni
w Łodzi, jest bezcelowa i
dlatego zmuszony jestem z pracy tej
zrezygnować.
Wice rzewodnicz c
Tymczasowe} Komisii :e~'z'
J
I
Ubezpieczalni Spolec'znei w l~~e
.
ZI
. . FeUks KUjanowfez
Łodz, ul. Słowackiego Uf 1 .•
Łódź, dnia 9 czerwca 1937 roku..

"

°

Zuchwałe właman-Ie w
'
Ł ó d ź, 11. 6. - W dniu wczora j -\
szym w godzinach południowych nie~
wykryci dotąd sprawcy włamali się do
mieszkania p. Feliksa Klijanowicza ·(ul.
Słowackiego 14) i splądrowali całe
mieszkanie. Łupem włamywaczy' padla garderoba ora zbielizna.
Ja - s ę dowiadujemy, włamywacze
przeszukali również wszystkie biurka
Klijanowicza, prawdopodobnie poszukując jakichś materiałów i dokumentów. Zdaje się, ie te rzeczy były

lP.

lodz-I
.,

...

głównym celem wyprawy taJemmczych włamywaczy. ~pr~wa wywoł~ła duże zainter~s~wame l o włamamu
powiadomione JU~ zost~ły władze policyjne. Nie wątpIm~, z.ę wpadną one
na trop właściwych sprawców włamania.

Z Sejmu

War s z a w a. (Tel. wł.) Posiedzenie plenarne Sejmu ma się odbyć w
środę przyszłego tygodnia.
(\Y)

Siostra Lenina dogorywa
M o s kwa. (PAT) Agencja Ta~s
donosi że stan zdrowia siostry Lentna _ Marii Ulianow budzi obawy. C.h 0 ra. jest nieprzytomna. Lekarze stWIerdzili w'ylew krwi do mózgu.

Burza gradowa

War s z a w a. (Tel. wl.) Ubiegłej
nocy przeszła nad Łęczycą burza gradowa, która wyrządziła wielkie szkody:
Grad wYbił przeszło 1.000 szyb l
znis~zył chaty kryte papą· Straty wynoszą około pół miliona złotych.
.
W Liskowie gdzie przed paru dmami otwarto wy~tawę, wicher uszkodził
kilka małych pawilonów.
(w)

Uniewinnienie

Model

I
0[1

ław

poselskich dla opozYcJi w sejmie

Epilog burzliwych

!!:f;Jfii~,::?1f:}ł:f~f~i:lg I

rewizyjnych
komplet TymczasoweJ
Komisji. Rewizyjnej. o wykryt~m pr~estępstwle.
powyzszym zawIa(h-'nl1one również zostały zwierzchnie władze
Ubezpi eczaJ n L
Jeżeli 7.decydowałem się na zwrócenie wagi Pana Ministra w tej sprawię
w formie Ii~tu otwartego w prasie, to
jedynie dlatego. ~e powiadomione drogą. urzędową zwierzchnie władze Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi i przewodniczący Tymczasowej Komisji Re-

sołtysa".

Heil! Heil!

stwierdziłem popełnione przestępstwo, ~
karane kodeksem karnym, przeto zgod-

.

Od RedakcJI: Art, 242 K P. K., na
który Pl?~ołuje się autor listu otwar-

znowu u premiera

War s z a w a. (P A T) Prezes Rady
Ministrów' gen. Sławoj-Składk0Y'sk~
przyjął wczoraj delegację senatorow ]
posłów żydowskich, na czele z posłem
Sommersteinem,
w
składZIe
sen.
Schorr, sen. Trockenheim, posłowie
Gotlib, Mincberg i Rubinstein.

tego p. Klijanowicz mówi: "Każdy ma
prawo, a kaźqy urząd w zakresie swego działania ma obowią.zek, dowiedziawszy &ię o popełnieniu przestęp
stwa, ściganego z urzędu, zawiadomić
o tym prokuratora, policję, wójta lub

niczącego
Komisji
ca i zwierzchnie
Społecznej

żydzi

•

~

~

zajść

•

gdańskim.

w Bielsku

0mun

U~ U

War s z a w a. (Tel. wł.). Zapadł wyrok w procesie adw. 'Witolda Rości·
szewskiego, oskarżonego o usiłowane
przeku~ienie
Wacława
Wiktoruka
oraz o przynależność do tajnej ONR.
Sąd
Okr. uniewinnił
oskarżonego,
stwierdoziwszy. że nie można przyjąć
do wia.domości zeznań Wiktoruka,
gdyż nie zasługuje on na zruufanie.
Broszury, znalezione w mieszkaniu
adwokata, były drukami legalnymi.

~

U

[~[i~ł~ lniullyf ,,~Dm DI~~i"

Wobronie swego
mienia stanęli narodowcy i atak socJ"al-komuny odparli •
CIU narodowcow l dwoch socJallstow na łaWie oskarzonych
r"

B j e l s k o, 10. 6. Na ławie oskarżonych Sądu Grodzkiego w Bielsku zasiadło w dniu 9 bm. dziesięciu narodowców z Bielska-Białej, którym akt
oskarżenia zarzuca
napad na g-rupę
socjalistów i pobicie ich. Ponadto oskarżeni są dwaj socjaliści Niewdana

r

•

•

r

Józef i Kwaśny Michał. Ten ostatni,
7.wany popularnie "Suchy Wojtek", kal'any był za kradzier. j bójkę.
.
Oskarżeni
zeznają, że w bijatyce
udziału nie brali. Byli na publicznym
zgromadzen;'l SOCjalistycznym naprzeciwko Domu Polskiego, gdzie mówca

•

•

Dziesię-

PPS nawoływał do zniszczenia "endecji" i Domu Polskiego. Po zebraniu
utworzyły się na ulicy grupy,
które
wzajemnie ścierały się słownie. Oskarżony Paweł Górny, narodowiec) z Bialej zeznaje, że w pewnym momencie
ze strony socjalistów padło hasło

Strona 2

L

,.hurrll". Został wtedy otoczony grupą.
socjalistów, którzy z wrogimi okrzykami na.tarli na niego, okładają,c go
kijam'i i kamieniami.
Oskarżony Karol Czad e, narodowiec
z Mesznej, przejeżdżał w tym momencie na rowerze. Na widok zbiegowiska
zatrzymał się i obserwował, jak się tu
l.owijali młodzi żydżi, którzy podnosili
wrzask i krzycze] i "hurra". Bójkę rozpoczęły szumowiny, pneważnie w stanie podchmielonym, bijąc przeciwników nożami i kamieniami.
Osk. narodowiec 'Vawrzuta zeznaje:
,.Panie sędzio! Nam wygrażano, że
tego dnia rm:prawią się z nami, że
zniszcza nas. Dom Polski, nasze dobro,
miał być zburzony, musi~liśmy go bronić". Obrońca dr Dvmek wyjaśnił legalność straży porządkowei: istnieją.
cej przy Stronnictwie Narodowym.
Osk. Stefan Mrozek z Bielska, narodowiec, wyjaśnia, że w zwią.zku z zao&trzoną. sytuacją. był z delegacją. narodowych robotników u inspektora
pracy. u pp, starostów w Bielsku i Białtj oraz u komiilarza policji. Wszędzie
przyrzekano interwencję w sprawie
zlikwidowania strajku oraz oświadczo
no, że w feralnym dniu należy mieć w
Domu Polskim grupę ludzi "na wszelki wypadek".
Następnie zeznają dwaj fl1nkcjonaTiusze służby śledczej, oraz jeden z policji mundurowej. obecni w dniu zajść
na
z~omadzeniu
socjalist~- cznym.
Świadkowie ci ustalają, że oskarżony
socjalista Niewdana na wieść, że idzie
policja, wyr7.ucił z teczki siedem dużych kamieni. Władze administracyjne mialy wiadomości o istnie1)iu straży
porząi1kowej przy Stronnictwie Narowym, ale uważali to za zgodne z prawem.
Zeznania ~wiadków-socja1istów są,
dość mętne. Rozpoznają oni wśród 0skarżonych narodowców Górnego i Dudziaka, ale na ogól plączą. się w usŁala
niu nazwisk i osób. Jak zwykle, osl{ar~onych socjalistów
bronil ad woka t·
Żyd. Celem wezwania dalszych świad
kÓw "'ąd odroczył rozprawę na dzieIl
23 czerwca, godz. 9. (jp)
r

_.

Sprostowanie
,V

E

związku

z notatkl;l, jaka ukazała się w numerze 115 "Orędownika" z
dnia 21 (datą, 22) maja 1937 r. pt. "Czy
nowy wielki sl{andal w Łodzi? NieprawdopodObna historia budowy szpitala Ubezpieczalni Społecznej w Ło
dzi" - Ubezpieczalnia prosi, na podstawie § 11 Ustawy prasowej z dnia 7
maja 1874 r. (Dziennik Ustaw Rzeszy
Niemieck. nr 16, str. 1003) o umieszczenie poniższego sprostowania:
1. Nieprawdą. jest, że firmie "inż.
A. J.aśkiewicz" "przyznano wyk~manie
robót na skutek poparcia dyrektora
inwestycyjnego Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych w \Varszawie, dyrektora
Ubezpieczalni Społecznej w Łodzi, kierownika budowy inż. Lenc]{iego i innych", jak również to, że oferty szeregu innych, poważnych i SOlidnych
firm, które stanęły do konkursu, z
nieznanych bliżej powodów zostały
odrzucone.
Natomiast prawd!}. jest, że firmie
"inż. A. Jaśkiewicz" powierzone zostały I:Oboty zwiaz.ane z budov,rą drugiego skrzydła gmachu szpitala im.
Prezydenta l. l\Io~cicki('go przy ulicy
Zagajnikowej,
oraz
wykOllczeniem
gmachu ambulatorium przy ulicy
Leczniczej droga. pUblicznego przetargu bez jakiChkolwiek wplywów ubocznych, jako oferujlilcej na.iniższe ceny.
2. Prawda. jest również, że czek zło
żony przez firmę "inż. 1\. Jaśkiewicz"
jako wadium nie posiadał pokrycia,
wobec czego UIlP7.piec7.aln:a otrzymała
od wymienionej firmy tytułem gwarancji na dotrzymanie wanlllków umowy odpowiedni ząpis hipoteczny.
'Vyże.i wspomniany czek wadialny zakwestionowany przez Ubezpieczalnię
znajduje się u prokuratora Sądu Okrę
gowego w ł~o<1zi, który prowadzi dochodzenie w t(1j spra,'vie.
3. Nie jeRt zgodne z prawdą, jakoJaśkiewicz" je:-lzcze
przed rozpoczę
by Ubezpieczalnia pożyrzyla firmie "A.
ciem robót ze swoich funduszów pieniłJ,dze na 7.aclatkowanie
materiałów '
budowlanych i zakupiła dla przedsię
biorcy wS7.ystkie potrzebne do budowy
materiały, a nadto wyłożyć miała pieniądze na opłacenie
robotników, zatrudnionych przez wymienionl;!. firmQ.
Prawdą. natomiast jest. że Ubezpieczalnia Społeczna nie pożyczyła firmie A. Jaśkiewicz żadnych kwot na
rozpoczęcie robót ani
n& zakup potrzebnych do budOWY materiałów, lecz

CHp,n<.)WNIK,

soboŁa,

Poznański pułk

l\umer 131

dnia 12 czerwca 1937

im. króla Karola 1

Król l(m'ol ł.wntuJtski 1JUl ~ost ać s~efem dawnego 3 pułku
str~elcó 'w wielkopolsl'/,iclt - W iel1~ie 'ltroc~ystości wojskowe
w Po~nani'lt

I

L. POBYTU PREZYDENT A R. P. W BUKARESZCIE
Prezydent R:r.plitej w towarzystwie Ikról~ Karola i ~sięcia następcy tronu ~ichała
przechodz:i przed frontem kompanu honorowej na dworcu w BukareSZCIe.

War s z a w a. (Tel. wł.). Jak wiadomo, po wizycie Prezydenta R. P. w
Bukareszcie król Karol rumuński
przybędzie do Polski jeszcze w cią,gu

skich.

bieżącego miesiąca.

i lwrony królewsldej.
W' z~iązku z powyższym pragniemy stwierdzić, że zaszczytne to wyróżnienie spotkać ma jeden z najlepszych pułków naszej armii.

W zwią,zku z tym w miarodajnych
kołach mówią. że królowi I{arolowi
nadane zostanie szefostwo jedne.i z
formacyj piechoty w Poznaniu, dawnego 3 pułku strzelców wielkopol-

Przewidziane

sę.

wielkie uro-

czystości
wOjskowe, a wyróżniony
pułk nosić będzie na naramiennikach
nowe odznaki pod postacią litery I{

•

Pioruny zrvwaiil przewody elektry,zne
Na Śl«.sku ~ takie,i pr~yc~y"y dtvie osoby poniosły śmierć
a tr~y #ostały poparzone

Katowice. (PAT) Podczas burzy, jaka przeszła w środę wieczorem
nad Katowicami i okolicą, piorun uderzył w przewody wysokiego
napięcia
w Podlesiu koło Mikołowa. W tym
czasie na boisku sportowym, obok którego przechodzą. przewody, bawiło się
w piłkę nożną. kilku chłopców. Skutki
uderzenia pioruna były tragiczne;
grom zerwał przewody i w wyniku porażenia prądem
wysokiego napięcia
poniósł śmierć 13-letni Zygmunt Do-

żadne pismo niemieckie w Gdańsku,
też agencja prasowa nie potrafią,
wymienić pisma polskiego, z które.go

ani

zaczerpnięte zostały
domości. .

te rzekome WIa.
danych faktycznych

vVobec tych
z całą pewnOŚCią stwierdzić, że
wszystkio wieści sę. wytworem. niemieckim, spor:lądzonym wyłączme w
celu politycznym.
. .
W Gdańsku żyje 160.000 katolIko"',
wśród których ma wpływy jedyna je . .
szcze partia opozycyjna - partia cen..
trowa, kierowana przez księży katolic . .
kich. Ks. biskup O'Rourke w licznych'
listach pasterskich ujmował w formie
pozytywnej lokalne postUlaty i żę.da~
nia katolików. Zauważano jedna]\.
pewna ostrożność i brak ostrzejszej'
reakcji ze strony biskupa gdańskiego
na politykę hitlerowskl;l, wyrażającą:
się w częstym aresztowaniu księży katolickich. Ogół księży katolickich w
Gdańsku zajmuje wobec hitlerowców
postawę zdecydowanie przeciwną. vVobec zaostrzenia sic stosunków pomię"
dzy Rzesza a Watykanem, hitlerowcY1
przyjęli naj widoczniej za pewnik, że
na gdańską. stolicę biskupią. przysła.
ny będzie człowiek bojowy, by przeciwstawić się domniemanym
zamierzeniom 'Vatykanu rozpoczęli kampanię, opartą. na zmyślonych faktach i
podawanych w formie przejawiającej
wyraźną. tendencję polityczną., szcze...
gólnie przez bezpodstawne głoszenie,
że dojść może do poł~czenia diecezji
gdańskiej z chelmiIlsk~.
Chce się w
ten sposób osłabić opór niemieckiej
katolickiej opozoycji w Gdańsku. (p)'
należy

Przesilenie wLuksemburgu
L u k s e m b u r g. (P A T)' Szef rzą"
du Bech złożył wczoraj rano na. ręce
w. księżnej dymisję gabinetu. W.
księżna odmówiła przyjęcia
dymisji
rządu, zastrzegając sobie możność rozpatrzenia powodów, jakie skłoniły premiera do tego kroku.

Tuchaczewski i Trestlnski
aresztowani
R y g a. (Tel. w1.)
Korespondent
jednego ze szwedzkich dzienników donosi, ' że marszałek Tuhaczewski oraz
pierwszy były zastępca komisa'I'Za Li..
twinowa Trestiński zostali rzeczywiście aresztowani i wtrąceni do wię
zienia.

magała, zaś ciężkie poparzenia odp.iósl
l6-letni Teodor I<:siąż, a lżejsze Antoni
Domagała (bra.t zabitegoL i Rufin'
Tchórz.
Podobny wypadek wydarzył się w
środę w Orzegowie. Żona inwalidy Anna Lukasowa, przechodząc po burzy
N o w y T o m y Ś 1. (Tel. wł.). Staprzez podwót:-ze, stanęła bosą. stopą na rostwo zarządziło konfiskatę całego
zerwanym przewodzie wysokiego na- nakładu ostatniego numeru pisma
pięcia i wskutek porażenia prądem po,.Kreis-Zeitung" za wstępny artykuł
niosla śmierć na miejscu.
zawierają.cy tendencyjne wiadomości z
prc;>cesu przeciwko członkom J. D. P.
w Tarnowicach oraz krytykę sądów
E
polskich. Konfiskata została w cało
ści przez sąd zatwierdzona.

Konfiskata
pisma niemieckiego

Nowa intryga hitlerowców gdańskich
Żeby osłabić opo~ycję katolick«.. ł'O ,~płt~ciU ~n1yślone
•
1ności Q ~'mian.ach tV diece~ji

wiado-

G d a 11 s k. (Tel. \\,ł.) W prasie niemieckiej i gdańskiej pojawiły się alarmujące wiadomości i komentarze o do' mniemanej zmianie na gdańskiej stolicy biskupiej.
Dotychczasowy biskup gdański ks.
O'Rourke zawsze uchodził za Polaka.
Pochotlzi on z rodz·iny irlandzkiej, a.
wychowywał się w Rydze, gdzie pozostawał w żywym kontakcie z kołami
polskimi. Prz'ed kilkoma tygodniami
ks. biskup O'Rourke wyjechał do Rzymu. 'Vedług c1oniesiel1 prasy niemieckiej za biskupem pojechał do HZ~T mu
jeden z gclm\skich księży, aby tam poskarżyć się na rzekomę.
ustępliwość
biskupa wobec antykościelnej polityki hitlerowców. Prasa niemiecka do-

niosla dalej, że istnieje 'p rojekt połą
czenia biskupstwa gdallskiego z diecezją, chełmińską.. względnie obsadzenia
gdal'lskiej jednym z księży polskich.
\Vymieniono przy tym nazwisko ks.
prał,ata Lisieckiego z Pelplina.
Wiadomości te Sl;!. mocno nieś cisIe.
'V Pelplinie ani na Pomorzu nie istnieje żaden pralat Lisiecki, ani też o
nazwisku podobnym. Prawdą jest, że
za ks. biskupem O'Rourkem pOjechał
do Rzymu jeden z duchownych gdań
skich. 'Vladze kościelne jednak nie
Udzielały :i:adnych informacyj o celu
podróży ks. biskupa i w~.pomnianego
duchownego.
Prasa niemiecka powołuje się na
rzekome doniesienia prasy polskiej, ale

reguluje rachunki firmy stopniowo w
miarę
wykol1rzenia Pos?czególnych
partii robót, zgodnie 7. zawartl;l umowQ
! óbowią;mjl)c~ w tej mipl'ze in~truk
cją Zakładu Ube7.pieczel'l Spol(1cznych.
4. Nie odpo\"iada rzecz~'\\'istości, że
I{omisja Rewiz~' jna po przeprowadzeniu dochodzeil ~ażędała już w styczniu
br. oddania sprawy prokuratorowi, 0.skarżając kilku wyższych urzędników
Ubezpieczalni Społecznej w ŁQdzi.
Natomiast prawdą. jest, że powyż
sze w ogóle nie miało mie.isca. Prawdą
również jest, że .ięden z członków Tymczasowej Komisji Rewizyjnej został
zwolniony z pełnienia swej funkcji nie
na skutek niepol'Ozumteń w łonie tej

Komisii. lecz wskutek ukarania go
grzrwn~ 7,a niewplacanie składek ubezpieczeniowych 7.a 7.atl'uc1nionych
przez niego pracowników.
:>. Nast\~pnie prawdo. jest, :i:e przewodniczący T:.rtnczaoowe.i Komisji Rewizyjnej wystąpił do P. Ministra Opieki Społecznej z wnioskiem o zwolnienie drugiego członka Komisji.
Dyrektor:
(-) Inż. St. Waligórski

*

wzgl~du na przepisy prawne
powiedź na powyisze sprostowanie

Ze

mieścimy

downika".

w jutrzejszym numerze

odza-

"Orę

\.

Sprawy motoryzacji
War s z a w a. (Tel. wł.) Wczoraj
po południu odbyło się posiedzenie Komitetu Ekonomicznego Ministrów, na
którym rozpatrywano wnioski Między
ministerialnej Komisji Motoryzacji.
Wnioski te nie zawierają projektów
nowych posunięć, ale zmierzają. do rozszerzenia dotYChczas stosowanej praktyki. Więc ulgi podatkowe, przyznawane nabywcom wozów, które mial y
obowiązywać do 31 grudnia br., mają.
być przedłużone na dalszy rok, a kredyt samochodowy, udzielany nabywcom przez sprzedawców, ma być ujęty
w formie specjalnej, zabezpieczającej;
w sposób szczególny wierzyciela, podobnie jak przed kilku laty organizowano kredyt zastawowy zbożowy. (w)

Strajki w Stanach Zjed.n.
y o u n g s t o w n.

(P A T)

Przed

wejŚCiem do zakładów Republic Steel
Corp. doszło do starcia pomiędzy policją a posterunkami strajkujących robotników. W chwili gdy przybył przed
główne wejście samochód ci~żaro"vr,
naładowany żywności,ą. dla robotników
zamkniętych w budynkach fabryki, posterunki strajkujących usiłowały zagrodzić mu drogę.
Eskorta policyjna
zmuszona była do użycia granatów
łzawiących. 14 strajkujących robotni-

ków odniosło rany. Szeryf EIser, który udał. się na miejsce zaburzeń, uległ
zagazowaniu, 2 policjantów również
odniosło rany.

Oh1~]l()W~IT<.

Numer 13?

.,

Książę
100 funtów

snho(::l,

rłllia

~tronB ~

l? {'zel'wea 1937

"MBy pobyt masz w Krynicy
Kiedy miesz~asz w SOKOLICY"

Windsoru ma zrozumienie
dla zakochanvch ...
pr~eslal

'eklu.·zowi

UJ

dg 23 32.3/4

czała się

Stanisla""otde, aby ten

mógl poślubić 'l"iedenkę
L w ó w. (Tel. wł.) Ze Stanisławo
wa donoszą, że do jednego z tamtejszych lekarzy nadszedł przekaz pie~
niężny w wysokości 100 funtów angielskich, przesIanych przez księcia
\Vindsoru.

Zaznaczyć należy, że

lekarz ten wydo księcia \\-indsoru prośbę, w
której nadmienił, że zakochał się w
pewnej kohiecie w Wiedniu i z powcr
du braku funduszów nie może jej posIał

I

ślubić.

Sensatvinv proces w Grodnie
B. staroste.

Robakiewic~a

sta, ll·io 'ł'lY ~ostal

,10

nie

G r o d n o, 10. 6. Przed kilku dniami informowaliśmy czytelników o procesie przeciwko byłemu dyrektorowi
Grodzieńskiej K. K. O. Na ostatniej
rozprawie są.d przesłuchał kilku świadków. Ogólną uwag-ę zwracała nieobeeność byłego starosty Robakiewi.cza,
który na żądanie sędziego śledczego
odsta wiony został do Stanisławowa.

'''idok na glówny pawilon
Targów Katowickich.
Przebłyski

La Duce France
Jak w tych dniach doniosła Polska AjenCja Telegraficzna w Laval
\\'e Francji wybuchl straik policjantó \\'.

Ten, który

Pan WaJuś Gryps, ceniona siła w
ooliniat'skim fachu, siedział pewnego
iJ.·o nka \V parku Sienkiewicza i artystycznie puszczał obłoczki dymu aromatycznej "mewy". Jako siła wykwalifikowana nie cierpiał widocznie na
ll<;UZę
kryzysową, o czYm
wyraźnie
ś" iad czyJy
pomarallczowe, ażurowe
tl'l.e\"iki i jedwabna fioletowa koszula
v. prost z pralni.
I byłby p'l'awdopodobnie długo tak
siQ rozko zował urokiem upalnego
d nia w Łodzi, gdyby nie lekl{ie krok
,,' pobliżu. Alejką. szło urocze stworze11ie pIci żel'lskiej. Smukle nóżki sprę
.źyścic drobiły, aż szedł furkot od zielonej, jedwabnej sukienki, pod klórą
plastycznie modelowane, urocze kształ
ty... B~-Ja to panna Zofia Strą.czek,
znana od wielu lat w szerokich sferach
j&.ko Zośka "Złoty Zą.b".
- Serwusik "'aluś!
- Aha ...
- Xa marzenia ci si-ę zebrało, lebiego?
- Aha ...
- Patrzcie go, zamiast uczch",ie
pt'aco\\ać na kawał chleba i kieliszek
czystej, żeby ten chleb w gardle nie
slaną.ł, ten się na słońcu rozwala ...
- Przymknij się! ...
- Kiby dlaczego?
- Albowiem niedelikatnością. jest
człowiekowi w marzeniach przeszka-

było

na

ł'o~p)'al"ie,

se.d~;ego śledc~ego

gdył; oddo Stanis(awou:a

Świadkowie nie wnieśli do sprawy
nic specjalnie ciekawego, Sąd zakonmnikował stronom, że biegli buchaJterzy zakollczyli swoją pracę, Ekspertyza ich obejmuje 328 stron pi.sma maszynowego,
Celem dania możności.
stronom zbadani.a tej ekspertyzy, sąd
zarządził przerwQ w procesie do dnia
20 bm.

trząsł Łomżą

Terfl~ ~as;adl na lawie oskar~o'Uych
~lod~iejst'lc i os~ustw
Ł o m ż a, 10. 6. Cala Łomża interesuja ~ię sensaeyjn~'m procesem, jaki
pod
prze\,"odnictwem
\\'iceprezesa
SzatkO\n;l\iego rozpoczął się 'l-V lom-

żyl'lskim Sądzie Okręgowym. Oskarżo-

ny jest b. komendant policji pal'\stwowej w Os1rolcee i b, komisarz rzą,dowy w Of'h'o,,,ie :\Iazo,,"ieckiJ)1. Jan Hol'nung. Akt oskarżenia zarzuca mu
wiele llCHlu~, yć i dcfraudacyi pieniężnycll, jak też Jl!\mawianie wielu osób
do fa!sz~' \\ ' ych zeznall przed :oędzią
śledczym.

tylko do nadużyć na terenie
bowiem jako prze\i'odnicz~cy komitetu rodzicielskiego w
seminarium państwowym w Ostrołęce
,, 'ys tawiał i tam także fałszywe rachunki kosztów rzekomych swych podróży, przywłaszczajq,c sobie poważnę.
kwotę pieniężną.
Nie pominął także,

policji

państwowej,

okręgowego z'vviązku straży pożarnych~

gdz.ie występował jako prezes, działa
jąc na sZ'l,wdę tej instytucji. Subwencję gmin dla policji w wysokości 8ii
zł Hornung także przywłaszczył sobie.
Trudno przytoczyć ołbrzymi rejestr
przestępstw
b. komendanta policji,
który brał pieniądze, gdzie tylko mu
się udało.
M . in. od swego podwład
nego, przodownika Nycza, pożyczył
sumę 750 zł, którą, także sobie przywła~
szczyl, uznając ją, za daninę z niewiadorneg-o tytułu, Pomysłowość Homunga była na prawdę nieprzeciętna. M.
in. także korzvstał on bezpłatnie,;
energii elektrycznej w ten sposób, że
przeprowadził ukrytą,
instalację
we
własnym mieszkaniu, dołączając potajemnie przewody do przewodów lokalu komendy policji powiatowej,
Działalność Hornunga na stanowisku komisarza rządowego w Ostrowie
Mazowieckim także nie była lepsza.
Usuwając niemiłe sobie osoby werbował fałszywych świadków, którzy by
przeprowadzali
dowód
zmyślonych
nadużyć. Sensacja,
wywołana procesem jest tym więbza, że Homung był
znanym działaczem "sanacyjnym" manifestującym na każdym
kroku swe
"państwowe" poglądy, a jednocześnie
zaciekłym wrog'iem narodowców, któn ' ch ścigał i prześladował przy pomocy wszełkich środków.

I

pod zarzute'llt

\Vymieniony Hornung, jako komendant policji państwO\vej przedstawiał
niezgodne z rzeczywistością, c\okumenty podróż~', przywłaszczaj~c sobie przy
slugujące mu diety. \V~' paclek taki zdar7.~-ł się 61 razy w ci~lg'u jego urzędcr
wania, HOl'llung wysLawiał fikcyjne
dokument~- nie t~' lko na nazwisko wła
snc, ale także na nazwisko przodownika Budzn'lskigo, którego diety przy,,,Jaszczal sobie na szkocie skarbu PaJlstwa.
Działalność Hornunga nie ograni-

l

zwystawy paryskiej

p a ryż. (PAT)

Na wystawie świa 
towej w obecno~ci posła austriackiego
Vollgbuerera i komisarza generalnego
wystawy Labbe zOf'tał otwarty pawilon austriacki.

na dworcu
w Niemczech

Groźny pożar

B e r l in. (P .\T). Donoszą tu z Halle,
nocy ubiegłej wybuchł pożar na
dworcu centralnym. Ogiell strawił
wielką halę dworcGwą.
Zginęło 5 zatrudnionych tam robotników, a wielu
odniosło ram'.
Ka d\yorcu znajdowało się okolo
300 wagonów towarowych załaclow,a
nych oraz wiele samochodów ciężaro
wreh stojących wzdłuż 6 ramp, Akcja
ratownicza była niezwykle trudna,
gdyż ogie11 rozszerzał się z niesłycha
ną. szybkością. a walące się stropy uniemożliWiały ratunek.
Prz.\"czyna wybuchu pożaru nic jest znana.
B e r l i n. (PAT) Pod gruzami spalonego dworca towarowego w Halle
znaleziono dot~'chczas 5 zwłok. Brak
jest wiadomości o 3 robotnikach, którzy b~' li zatrudnieni na dworcu w
chwili wybuchu pożaru. Ilość rannych
jest duża, Spaliło się 200 wagonów towarowych, 4 samochody ciQżarowe i
400 ton Jadunku, Ruch osobowy na.
dworcu głównym w Halle nie został
przerwany.
że

dzać.

-

A o czym mój król tak marzy?
... Do Francji machną.łbym się .•.
- zaczęła wywodzić duma łódzkich
tlolinarzy,
- Na wystawę, rozumiem! Ale by
tam robota była, rany boskie! Frajerów z całego świata napchało się,
każdy forsę w kieszeni dusi tylko
brać i wybrać!
- Na jaką znowuj wystawę? Skoro
jeżeli Blum wyznaczył otwarcie na
maj, to ruch w interesie nie p'rędzej
będzie jak na Gwiazdkę. W gazetach
pisali, że jak dot~d to tylko cztery
pawiliony gotowe i w tym jeden do
tych wloskich fetniaków. Pies z kulawą. nogą. na takie wystawy będze jeż
dźał! O wiele ma kto życzenie faszyf'towskie
porzą.dki
oglądać,
takim
kształtem od razu do \Vłoch zapycha
i w porżądeczku - zobaczy to samo,
ale w Vl'i~kszrm fason 'i e...
- No to po chol~rę ci do Francji

z poswH:cenia proporca S. N, w I(ozach w dniu 6 hm, ~a zdjęciu grupa kierowników i poc:zly sztandarowe. Siedzą: prof. Rymfł[" z I~l'akowa, kol. Kajml'odzki z \Varszawy oraz czlonkowie zarządu pow. kól S. I '. i delegaci Zarz. Okręg,
z Bielska.

Wszystko po dawnemu ...

Dokument zcyklu "pot

jechać?

- Bo to fajny kraj tera siQ zrobił.
Tam nie tdko robociarze i kancelaryjno braci\"o z Ubezpieczalni strajkuje, ale i glina także samo na strajkowe mode przeszla ...
- Nie bujaj! Kto by tam w to

Przyczynki

uwierzył...

- Jak pragnę wolności, fakt nie
lekrama! \V jedJlnn takim mieście
cała policyjna brygada zastrajkowała!
- "-aluś!
- Co?
- To tam żyć, nic umi('rać! Granda
gościowi fors e podwala, ten drze się,
że rany boskie, a tu ",ladza odp{)\\' iacla,
:lA! i O\\'f'zem, bo jak strajk, t-o strajk
legulal'1\~-. \V innym miejscu lebi(>ga
jakiś sztrabancla na honorze pokl'z~' w
dził, ten go majchrem w biały dzień
na deptaku oprawia, a mundurowa
władza spaceruje i strajkuje...
- Widzę, że zaczyna ci smakow!lć
taki J)Orzą.dek, no to dobra. Jutro Jedziem! A zawsze mówiłem, że ten Blum I

I

oświetlające rzeczywistą rzeczywistość

.M 1 a w a, w czet'wcu
Mamy do zanolowania charaktet-ystyczny fakt z Mławy, który nabiera
specjainego posmaku w okresie szumnie głoszonej "konsol idacji narodowej", oraz nawoływania pewnych sfer
do zawieszenia walk i wypomnieli, do(yczą('yeh najnowsr.cj historii Polski.
Po pl'oslu przytoc'zymy dwa dokumenty, jakie 'ukazały się w ostatnich
numerach tygodnika pt. "Gazeta Mlaw:;ka", w działe ,,~adeslane", mogą. bowiem one służyć jako tzw. przyczynek,

-to swój chlop. Nie darmo, zanim do
premiel'skiego zawod~ przystą.pi!, to
w Montekarlo roletkle tl'z~'mał I clę
trch frajerów czyści L Tera jak ma

konsolidacji narodowej

oświetlający rzeezywistą, rzeczywistość

rzekomej konsolidacji narodowej.

DOKUMENT Z CYKLU "POT{!PIEŃ"
\V nr 8 "Gazety' Mlawskiej" z dnia
28 maja ukazał się dokument znanego
nam w el'7.e "sanacyjnej" cyklu ,.potc:pieil" :
"Ogólno-Ohywatelski Komitet PoII iatowy w Mlawie w pOl'ozumieniu z
Nac7.elnym Komitetem uczczenia Pamięci Józefa Piłsudskiego 'v \\'arszawie, zwrócił się do spolecze11stwa

I

władze, pO'vviedział

i inne drobniejsze

żywią....

sobie pewno, niech
samQ J)O-

się także

m-t

pień"

mławskieg-o z odez,,,ą, rozlepioną
na
murach naszego masta, aby w dniu
12 maja, jako w rocznicę śmierci Marszałka, właściciele domów
wywiesili
flagi pallstwO\Ye i wziQli udziaŁ w Ol>chodzie Zalobnym. Pomimo lego wezwania, Adwokat \\'alery Reinhard,
właściciel };amił'nic)' i członek Rady
Miejskiej, nie tylko nie wywiesił na.
swy m clomu fi agi PHI)": L",owej, jak zre~ztą. ucz~ ' I1i1o lo cale tutC'jsze Obywatelstwo, ale nadto odważył się funkcjonariuszom Policji Pailstwowej oświad~
czyć, że dnia 12 maja, jako dnia Żało
by l\'"al'odowej, nie uznaje.
Ponieważ podobne zachowanie się
a,lw, Reinharcla godzi w na.igJ~bsze uczucia ;\'uroclll Polskir!2o, którr pamięć

ZiIlal'kgo

\\ '~ kl'ze:.;ici c !n

llu:;ze; Xiq,ou.

Strona ł '
}p.głości przechowuje w
największej
czci, oddaję.c hołd J~go Cieniom w tym
dniu, kiedy On swe życie ziemskie zakończył podpisane Zarz~dy Powiatowe Polskich Związków Obrońców Ojczyzny,
jedn()myślną uchwałą. po~tano'wiły zachowanie się adw. Reinharcta napięt
nować, jako hańbiące i nieg-odne Polaka i uchwałę powyższą. podać do wiadomości
społeczeństwa za pomocą.

prasy.
Powiatowe Zarządy Związków:
Placówka Zw. Leg. Pol. - Podoficerów
Rezerwy - Rezerwistów - Strzelec.
l~~go Inwalidów Wojennych Zydów Uczestników "Valk oNiepodle.
głość Polski:'
GLOS GODNOŚCI
W odpowiedź na powyższą. niesły-

chaną. napaść "l,{Onsolidacyjnę,"

adwo~

kat Walery Reinhard, prezes Zarządu
p{j\v~a!o:~rego Stronnictwa Narodowe?~,
zc..nll€sClł w ~ast~.?l1ym numerze te,Jze
"Gazety 1\11a\\ skeJ (nr ~ ~ dn 4 cz.el\~~
ca 1937 r.). pelną god.noscl odpOWIedz:
",v ZWIązku z pIsmem otwartym,
u.mieszczonym w numerze 8 "Gazety
Mławskiej"
odnośnie niewywie zenia
flagi \.... dniu 12 maja 1937 r. proszę o
umieszczeni s niniejszego:
1) mam prawo, jako Polak i narodowiec, mieć razem z olbrzymią liczbą.
Pola.l,ów narodowe zapatrywania
polityczne;
, 2) nie dziwi mnie potępienie narodowca przez zespół, o kanapowym zasięgu, portpisując): wspólnie i solidar.
11jO

z

ŻYciami;

3) śmieszne dla mnie jest występo

wanie oiiobników, podjisujących się z
imieniu Narodu Polsliiego!
C~y jest· nim 7.\viązek żydowski - podpif-any P'01~ pisrnem? C7.Y 10 n ie jest
zuciw;ałe uzurpatorstwo?
4) !'połerZCllstwo mlu'ssJde zna 11.0je zapatrywania. - i prawtlziwie bolesną. rzeczą było by dla mnio usłyszeć
pochwałę ze strony g-rupek polskich
i żydowskich, harmonijnie współpra
cująCYCh oburzcnie ze strony tych
sojusznik/lW jest dla mnie pra,\'dziWI)
reklamą i wyróżnieniem.
żydami w

Reasumując
w~zystko
powyższe,
sądz~, że tego rodzaju metody postępo
\,'ania - jul( łl;Jczenie się z Żrdami
przeciwko narodowcom, niena'wiść do
tych ostatnich i zaciekłe zwalczanie w
harmonijnej' zgodzie z Źydami należa

łoby mipiętnować

jako "ha11biące i niegodne Polaka".
Mława, 1 czerwca 1937 r.
ad",okat i porucznik rezerwy
Walery Reinha1 d."

PODARUNEK STĄl\OŚCIŃSKI
300 ZloOTYCH
Oprócz wyżej przytoczonej reakcji
,,!'połecznej" w formie "potępienia" zajał też stanowisko w tej sprawie także
i starosta mlawski, 'wym ierzająo prezesowi Str. Nar., p. moc. Reinhardowi,
gr~ywnę VI' WYiiokości 300 zł za rzekonJą. obrazę art. 18 prawa o wykroczeniach, który brzmi:
"Kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje niechęć lub lekceważenie dl/:l Państwa polskiego lub instytucYj pa111'twowych - podlega, jeżeli za Czyn nie grozi kara surowsza,
tarze aresztu do dwóch tygodni lub
grznvny do 500 złotych."
Podobnie, jak i w \vielu innych
sprawach, boć to dla działacza narodowego nie pierwszyzna, mec. Reinbard odwołał się od orzeczenia staroŚCil1skiego do Sądu Koronnego, który
rozpatrzy kwestię uzasadnienia ukazania p. Heinharda za niepodporządko
wanie się apelowi Komitetu, podobno
spolec;wego.
Tak więc wszystko pozostało po
dawnemu, są i "potępienia", są i staro~cillskie kary za niewywieszanie flag.
Nowością w tym jegt t.ylko chyba konsolidacja.
STEN

Konfis~{ata

pism

żydowskich

War g z a w a. (Tel. wł.). Wszy~tl~ie
pisma, ~ydowsl{ie ul{'gly konfiskacie za
o-świadczenie Z.ipdnQczenia Dziennikarzy Żyrjowskich, które poclj\,lo polemikę z motywami wyroku sądowego W
sprawie Chasl,ielewicza.
.

Min. Neurath w Bułgarii
S o f i a. (P A T) \V pałacu Wrama
odbylo się śnia.danie wydane przez
kl'óla dla ministra von Neuratha. W
śniadaniu wzięli udział: książę Cyryl,
premier Kiosseiwanow, poseł niemiecki w Sofi i i inni, Podczas audiencj i
udzielonej przez króla NeuJ'athowi,
król Borys wr<;,czrł mu odznaki orderu
św. Aleksandra.

ORĘDOWNIK, sODolą, dnia 12 czerwca 1931
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.Przezorny braciszek i "pobożny"
Świętokradcę p'ł'~yc1t'ł"lIcil bł'at ~ak'ł'ystia'łł
ttC~yni1,u

i oddal

l( o ł o, 10. 6. W klasztorze 00. Bernardynów w Kole brat zakrystian zauważył w kośeiele podejrzaneg'o osobnika, który mimo późnej pory nie myślał o wyjścu z kościoła, lecz modlił
się "żarliwie". Kiedy braciszek zwrócił
modlącemu się uwagę, że jest już zbyt
późno i należy opuścić klasztor, niaznajomy prosił, aby pozwolono mu jesz.cze odmówić różaniec.
Gdy zakrystian znalazł się w ' drugim końcu kościoła, modlący się osobrdk nagle wszedł niepostrzeżenie na
braciszek wszedł niepostrzeżenie na
ambonę i ukryty tam począł obserwo-

\yać wnętrze świątyni.

Po pewnym c~asi6 podejrzany osobnik wyszedł spop jednej z ławek, wyCiągnął pęki kluczy z kieszenI i począ.t
(Iobierać sio do puszel< z ofiarami.
Wówczas hraciszel( grobowym głosem

I

Drugi

następca

UJ ręce

Num~p 132

złodzie i

na gorącym

odezwał się

z ukrycia: ".Ta

cię widzę"·

rozejrzał się wokoło i znów
z[,brał się do swej "pracy". Braciszek

Zlodziej

powtórzył jeszcze dwa razy swoje grabowe "ja eię widzę", ale ponieważ zło
dziej nie bał się tajemniczego glosu,
"ięc brat
zakrystian zamknąwszy
cicho ostatnie wyjście, zawiadomił o
świętokradztwie przeora, a ten z kolei

p&licję·

ŚWiętokradcę schwytano na gorą.
cym uczynku. Odebrano mu zrabowane pienią.dze i pęk kluczy. Wzięty w
l.uz~'żowy ogiel1
zapyta11, złoczyńca
przyznał się, że ma ieszcze wytrychy
i iJ1l1e narzędzia, ukryte pod mostem.
Skutego w lm.idany odstawlono do wię
zienia w Żole. Jest to włóczęga bez
stałego miejsca zamieszkania.
Prawc1r.iweg<> nazwiska nie ustalono na
razie,

Na law'i e oska"'~onyclt ~asiadl Żyd Jer~Y'Gelbe.,.t, osl,ar~oJ'ł.Y
o usilowanie 'l,l)ynlus~enia 10.000 ~l od Ży(la Dutkietcic~a

S

T

Zarzą.dzono opserwację domu, a Dutkiewiczowi polecono złożyć kopertę
z papierami w oZllaczonym miejscu. Po
kopertę przybył Gelbert, którego też
wywiadowcy zatrzymali.
Przyznał on się do pisania listów
itd. Na rozprawie Gelbert wyjaśnił, że
rodzina w tym czasie znajdowała się
w ciężkim położeniu materialnym. Ojciec przyhył z Poznania i nie mial na
utrzymanie. Czytając dOl~icsienia o
"występie" Żyda Barucha postanowił
pójść w jego ślady i wystosował
list
pod adresem Dutkiewieza, a później
jego żony, albowiem tak postępował
również Żyd Baruch, a kobiety łatwiej

ulegają. gToźbom.
Sfj'} Okręgowy

w

Automobilizm

Hans VDn Słuck, pobiJ w Rio de Janeiro
światowy rekord szybkości na przestrzeni
ł,ilometl'a ze sl(\rljl
sto.iącego, oc3iągając
szybkość 171 km na godzinę oraz rekord

{,!e

]!ł;17"'.

W !;lo!'.unkn do

~ma

Lekka atletyka
Polska - Niemcy w Łodzi? Ja]i jut
swego czasu donosiliśmy, zarząd P. Z. L.
A. zwrócił się· do łódzkich władz lckkoa.tletycznych z propozycją zorganł&O\vania
w tym sezonie międzypaństwowcgo spotkania lekkoatletycznego Polska - _Niemcy w Łodzi w konkurencii kobiecej. Ł. O.
Z. L. A. zgodził się zasadniczo na organizację spotkania,
jednakże miały być jeszcze uzgodnione warunki finansowe tej
imprezy.
Pomimo terminu spotkania
(początek sierpnia) naczelne władze 'lekkoatletyczne nie kwapią się z zawiadomieniem Łodzi, jak ta sprawa się przedstawia i czy w ogóle Łódź jest brana w
tej sprawie pod uwagę.

Pięściarstwo
Zjednoczone - Sokół.
W drużYIlOwym spotkaniu bokserskim pomiędzy zespołami Zjednoczonych i Sokola,
Ętóre
odbędzie się w sobotę o godz. 19.30 w ogrodzie klubowym przy ul. Przędzalnianej
03 walczyć będą następujące pary: (zawodnicy Zjedn. na I miejscu): OstrowskiKacpersld, Michalak II - Stolecki, Michalak I - Druibicki, Szczapiński - Niewa(1zil i Bartosiak - Dybilas.
Zawody powyższe będą przez kierownictwo Sokola traktowane jako eliminacyjne przed mistrzostwami Sokoła w
I\atowicach ..

piszą

inni

skomplilwwanej

również ze startu stojącogo, osiągając ~zybkość 201 km., 132 m

na przestrzeni mili

Piłka nożna
Kto wejdzie do ligi?

Jak

.inż

SWf'go
pilkari\l\ie
o ,,"Pjlicie clo Ligi, "07.Jlorzną f:ir. \\' (]nill
~7 r9:Pl"\\'rll. 1\ 1i 'llr7o I"Ollzi, wa"lczyć }Hlllzie
w grp)lit, jlif'rwszri, a wiec z mistrzem
l'oZllfl1li(\, \Vars7.awy i POJ1lorw.
1\1istl'zostwo olo'ęgu Jódzkirgo zclolJę
dzie najprawdopodobniei Ullion-Turing,
mist.rzostwo Pomorza zdobyl już toruńsld
Gryf, w Poznaniu tytuł mistrza ma za,V ciel{fiwej tej imprezie bierze z "'iel- powniona drUliyna, li, C, P., zaś mistrzem
kop~lski ~~;!:ial jedYnie jeden za\~odnik,
War~zawy został.a bezapelacyjnie Polonia.
a ml~no\VlCJe adwokat Chl'zanowskl z PoPIerwsze swoJe spotkanie międzyokrę
ilnama,, 'k tóry stllrtQIO w barwach Auto- gowe, mistr1; Łodzi I'ozegra w dniu 27
mobilkl.ubu Wi~lk()yolsl~i, Start nastąpi z czerwca. z toruńs~im Gryfcm w Toruniu,
PoznanIa w dnIU 1;) bm. o godz. 10 rano z następnIe w dmu 11 lipca z H. C. P. w
przed lokalu Automobilklubu WielkoPol-1 Poznaniu i dopiera w dniu 18 lipca z Poski, ul. Fr. Hatajczaka 15.
łonią w ł_odzi.
Ogółem o wejście do Lir1.f\~l1

donu~iliAqly ]·u7.gry\\'kl

za Korfantym

"Obawiamy się, że ostatnia wiadomoś-ć
o rozpisaniu listów gończych za Komisarzem Plebiscytowym 'Vojciechem Korf;tp.tym nie przyczyni się do pacyfikacji u.
myslów na Śląsku i w Polsce i lJie ułatwi
konsolidacji narodowej".

sprawy
amatorstwa,
wni6slonej na porządek dzienny obecnej
sesji, Poza tym znalazła się na porządku
dzlel1n~'m SjJl'a \\'a znacjonalizowania sportu IV niektórych krajach w ceiach polityc~nyoll, lIprawa długotrwałych obozów
olimpijskich, sprawa dopus~czcnja do
igrzysl, zwycięzców olimpijskich, którzy
otrzymali od sw}'ch rządów pl'czonty, które mogą stflć w kolizji z amatOl'stwem.
,Vreszeie spl'Etwa amatorstwa zawodowych
clzil'lnnikarzy sportowych. Ii:omitet w~'słu
chal sprawozdań delegatów krajów, gdzie
l"ycs(ie te byly już badane. Wybrano komisir. IV składzie pp.: Edstl'oem,Drundage,
\"011 ' l fa Ił. i hr. Bonacossa, która pl'ze!.lsta wi
M. K. Ol. raporty w sprawie amatorstwa.
T(omitet Olimpi,iski wyslucllał w środę
sprawozdania hr. Zamoyskiego, prezesa
międzynarodowej federacji gimnastycznej.
W środę delegari obocni byli na przyjęciu, wydanym przez ministra ~omuni
l,aeji w imieniu rządu polskiego w pałacu
Kronenberga. Po południll goście zwie(1l!Iili Belweder, a wieczorem obecn i byli
w CIperze na diyerlissement baletowym.

1'I~xpu~ili\Jn

Iiminacyjny wyścig szosowy o mistrzostwo PoJsli! na dystansie 125 km. Na wyścig ten wyjeżdżają 7. Łodzi następujący
kularzo: I{oJo(l~iejczyk, .J tlskólski, Leśkie
wicz, Rykheil i Wójcik z Wimy, Kuńczak
z Pl'C i Feliks Więcck z ŁTK
Poza tym jest przewidywany wyjazd
Błaszc2;yńąkicgo i Pjetras~ewskiego z Ł.
T. K.

Listy

W środfl oelby!y si~ \V War!i~awie dal,
sze obrady l\Iięd~ynarodowego l{omitetl!
Olimpjjflkiego, nn. !{tórych zapadły sensacyjne lichwa ł~T, likwidujące długotrwały
zatarg między I{omltetem Olimpijskim a
Federac.ią Nn.l·cial'ską w sprawie nauczycieli narciarskich, ktÓrych dotychczas nie
dopu l;CZano do igrzysk'. Milldzynafodowy
Komitet Olimpijski postanęwlł w zasadzie
dołączyć do przepisów ogólnych jgrzy;;k
pl\nkt
precyzująOY
dopuszczenie
do
igrzysk nauczycieli sportu. Oczywiście, że
w ten sposób i naQcZY'icele narciarstwa bę
clą mieli możność udziału w olimpiad7.ie.
Uchwa lano nast, ępnie, żc i 5 igrzyska
zimowe odbędą się definitywnie w Japonii
w miejscowości Zapporo.
Ja~ qonosi oficjalny komunikat. M. K.
Ol., pomiędzy Mięclzyn. Komitetem Olimpijskim a komitetem organizacyjnym
igrzysk w 1940 r. reprezcntowanym przez
hr. Soyeshima, zaistniała całkowita zgodność co do wszystl.:ich szczegółów organizacyjnych olimpiady.
W środę Międz. Komitet OlimpijSKi
przystąpił do badania bardzo ważnej
i

nego "Halley j\[ontec:}l'lo" y.~choflzi ta l'ÓŻniclj\, że l.awodT}icy lllQgą I'ul)if! wytliel":l\'
Ilowolno, tra,,~, nrzy cZyli! 7.Ul?owiąr.3, 11 i Rq
udowodnić jt'j prr.t'jar.Ll mcldunl,a]11i pobranymi w pOil7,czrgólllych punk(ach kontrolnych. W tOl1 spoBób w Zf\leŻ11osci od
wylrzymaloHci zawodni\<.ów i szyhlwści
wozu trasy mogĄ wynosić od 1500 l,m. do
kilku tysiqey l{m.

Koląr~e lód~cy jądą na Śląsk, W niedzielę odbędzie się na Ślą. lm pierwszy e~

pod przewodnictwem sędziego Maurera po rozgOńcze
poznaniu sprawy postanowił 16-letw katowickiej "Polonii" urzędujłj.ey
niego Jerzego Gelbel'ta uznać winnym
prezes Ch. D. dr 'Vładyslaw Tempka
i oddać pod dozór policji.
zamieszcza artrkuł poświęcony obronie autonomii ślą;skiej,' k-tóry kończy
się następującym zdaniem:

Do niedzielnego bi gu kajakowego 1111ustracji Polskiej"
zgło!iił. fiię 73 załogi ze 146 zawodnikami

do ParYżA. Vi' zwiąt'.
ku z Międzynarodową \VYiltawą w Puryiu
organizuje Automobil - Club de Francc
wiellti zjazd gwiailllzisty do Paryża dla al~
iomobj]j.stów z calej Europy, na dr.ień 21
hm. pod T}~ZWa, .. Halley international clc

'"' .

W Sfl8nOWCIl cHlbędą się w nied~i~l~, dnia 13
'bm. na lorze Unii atrakcyjne zawody kc;larskie
z uuzia lem najwyhitniejszych kola rzy Warszawy, Krakowa. Poznania, Łodzi i ~llgł()lJia. M.
in. z \Varsza Wy pl1l\ybc:dzie NR ,pierała. UJ

Co

Łodzi

7 z łogi n t rei ,

Zjłu:d gwiaździstr

Kolarstwo

policji

gangstera Barucha

Ł ó d ź, 10. 6.
Wczoraj Odpowiadał
drugi z rzędu naśladowca żydowskiego
gangstera Barucha, który porwał Budzynera. Na lawie oskarżonych zasiadł
W-letni Jerzy Gelbert, Żyd, syn szewca, zamieszkałego pl'zy ulicy Francisl,kallsl,iej 58. GelbeJ't w dniu 22 gru~
dnia 1936 wystosował list podpisany
anonimowo "Sztyler' do właściciela
sldadu obuwia pod firm ,;rani Bazar"
przy uJ. Nowomiejskiej 2(;, Lejby Dutkjewicza, żl)claj~c zło:~enia w ustępie
TH'zy ul. I~iliilSkie!l;o 75 w Łodzi 10.000
złotYch tytułem okupu. W razie niewpłacenia tej sumy groził zabójstwem
Dutkiewirzowi i wysad7.eniem jego
skłauu pJ'z~r pomocy bomb.
Dut1ciewicz zlekceważył groźby, nie
zawiadamiając nawet policji.
Dnia 3 stycznia l'b. Gelbert ponowił
żądania pl'zysyłaj~c drugi a.nonimowy
list. Dutkiewicz zwrócił się do policji.

walczyć będą cztC?)' grupy.
Po zakOllczeniu rozgrywek międzygt'u
powych, mistrzowie poszczególnych grpp
rozegrają Ze sobą spotkania finałowe.

gi

Jest to pierwsza W prasie polskiej
o rozpisaniu listów goń
czych za Wojciechem Korfantym, czego przyczyna jest społeczeństwu pol.
ękiemu całkO\ 'ieie nieznana.
.
wiadomość

Znowelizowana ustawa
i komers "Arkonii"
W zwilJ,zku z debatami w komisji
Sejmu ,nad pl'ojektem noweli do ustawy akademickiej "Wieczór
Warsz." podaje, że min. Świętosław~
sl,i broniąc swego projektu często powoływał się na akcję marszałka Śmi
głego-Rydza w stosunku do młodzieży.
Z oiitatnich wystą.pień p. ministra wynikałoby, że jego nowela jest jakby
przeclłużeniem polityld zapoczą.tkowa
nej na znanym komersie "Arkonii".
Dowodzi to raz jeszcze, że w organiz;owaniu komersu grały rolę pobudki
natury politycznej i że nie chodziło tu
tylko o samą manifestację uczuć mło
dzieży do armii, uczuć, których przeeiei;
specjalnie manifestować nie potrzeba.
oś",-jatowe,i

P.

Miedziński

i p. Matuszewski
w dyp;o.nacji

P .. Bogusław l\fiedzi11ski, wicemarzalek Sejmu i redaktor "Gazety Polskiej" wygłosił w \Val'szawie ód czy t o
polskiej polityce zagranicznej.
\V
związku z tym "sanacrjny" "Dziennik
Polski" notuje pogłoskę o postanowionym już rzelcol11O przejŚCiu p. l\1iedzil'tslcie.go do dyplomacji. P. l\fieclzil'lski
mialby ohjąć plac6wlcQ poli'lką przy
J\: wirynale.
,,\Varsz. Dziennik Naroc1owy" notuje pogłoskę, że i h. minister sl;arbu, p.
tlfntuszow~ki, ma przejść do dyplomacji. Niewiatloll1o tylko na jakie stanowislco.
Wyglądałoby to tak, że politycznym
pułkownikom najlepiej jest pod skrzydłami pułkownika Becka.
Czytąjcie

i abonujcie
.... lustrację P Isk .."!
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Z naszego

słanowisIla

WSyrii

pokolenie, prz;{~ciw
temu, co jest obce w naA n t i o c h i a. (PAT) ,"Ve wsi Karszej ku Iturze i gospodarstwie, nie oddziela i nie wyodrębnia się od tych , b.1 az na granicy Sandżaku AleksanclreŁty i Syrii dos zło do starcia między
którzy już przedtem szli w tym sa- Turkami a S~T~· .ic zy kami . Osiem osób
mym kierunku.
zostalo rannych, z czego jedna ciężko_
Zawiodą rachuby na to, że się uda Z powodu po~lo s ek, .iakie ukazal~- się
Przemiany polityczne
duchowe,
rozszczeplc stal'e i mlode pokolenie w pl'as ie, .iakobv w sandżaku Ałeksan
które za c hodzą w spoleczcllstwie, mają
narodowe. Zawiodą też rachuby na to, dreth "rbuchl,· po\"ażne rozruch~· .
wysoki komi sarial francuski "ydał
zawsze głębsze tło spoleczne. Jeżeli
że uda się stworzyć kapitał polityczny komunikat zaprzeczający tym wiesię tego tla nie zrozumie, jeżeli się nie
z tak zw. "mlodej inteligencji" i w ten ściom.
sięgnie do głębin życia, nie zrozumie
sposób przedIużyć dzisiejszy system.
zbrojeń
się rÓ\\"ł"Iież i tego, co się wydobywa n ...
Może to sporo koszlować, ale nie bę
jego powierzchnię.
Kto chce pojąć.
L o r i e n t. (P A T ) Spuszc:r.ono tu
dzie mąki z tego ziarna.
na wodę nowy kontrtorpedowiec "Me.czym jest i czym będzie młode pokOlenie
gader" pojemno~ci 2884 ton.
narodu. powinien się zastanowić nad
ROMAN RYBARSKI
R z y m. (PAT) Po tano"dono roztym, jak zmienia się budowa spoleczszer7.~· ć przeprowadzoną ostatnio w cana Polski i jaka funkcja w tych przełych \Vloszech zbiórkę łomu żelaznego_
obrażeniach przypada nowym żywio
Już został~' zdj~te kraty żclazne otałom.
czające nicktóre ogroc1~' Rzymu, m. i
z ogrodu slYllnej willi Borghes e. Zdję
Czasami popelnia się wielką niekrajou:ą produkcję sW-OU'CÓ1.l' Polityka motory~acyjJta
to również s ztachety żelazne otaczają.
ścisłość. Oto bierze się część za całość:
'L'abol"u, "'olejowego jes~c~e nie b'r ak
ce gmach ministcrstwa finansów.
młode pokolenie kol'tczące studia aka\V a r s z a w a. (PAT) Komitet Eko- li obecnej przybywa ok. 1100 nowych
W ofic.ialnnn biuletynie partii fademickie - za cale mlode pokolen-ie. nomiczn., ' :\-linistrów, który ohradował
pojazdów miesięcznie. (W Niemczech SZ\' stowskiej ukazały się specjalne inKikt nie może lekceważyć znaczenia w dniu 10 bl11. pod przewodnictwem tyleż dziennie - red.)
strukcje w spra,vie udziału organizajak zw. "młodej inteligencji", ani też wicepremiera E. Kwiatkowskiego, ucyj partyjnych w zbiórce żelaza.
Komitet
Ekonimiczny
uchwalił
slu-omnej stosunkowo jej liczbie w po- chwalił wniosek min. przemysłu i han- wreszcie no,..' y statut Komsiji Popierównaniu z setkami tYSięcy tych, któ- dlu w sprawie wyt~' cznych polityki rania Obrotu Produktami HOlniczymi
hiszpańskiej
stosowan ia krajow) ch surowców w
rzy co roku wchodzą, w życie, przypi- przemysłach garbarskim i fntrzar- i załatwił różne sprawy bieżące, m. i.
P a ryż. (TeJ. ~ 1.) Z frontu astusywać
zasadniczego znaczenia. Ale skim. \\' niosek m. i. zmierza do zwię w związku ze sprawą zabezpieczenia ryjskiego clOD osz:;!, że powstallcy pl'Z)'taboru dla przewozu węgla wyjaśnio
trzeba zdać sobie sprawę z faktu, że te kszenia produkcji surowca krajowego no, że w tej chwili nie ma oba",' y, iż g-otowuj'i się pod do~·óc17.twem płka
masy, które nie uczęszczają. do szkół i podniesienia jego jakości, i łączy się mogłoby taboru zabraknąć.
Chwilo- Arandv do ofen<:y\\'y, zakrojonej na
z ogólną polityką surowcową.
akademickich,
te masy
młodych
wy, usunięty już brak węglarek, wy- wielk~ skal~. Użyte zostaną, wojska
Następnie I{omitet Ekonomiczny u·
wolany był zbyt późnym zgłoszeniem z Maroka w sile około 12.000 żołnierzy.
chłopców
rzemieślników,
kupców,
ch,yalił wnioski ministra komunikacji, odpowiedniego zapotrzebowania przez Armia ta wzmocniona zostanie no,,) 111
przedstawiają olbrzymią dynamiczną
zmierzające do dalszego popa1'cia akcji
poborem rekrutów, którrch liczba ~T
przemysł.
Cełem przygoto";ania wię
siłę.
One naprawdę zmienią. społecz motoryzacyjnej.
W
toku dyskusji kszych rezerw taborowych w związku nie:::ie około 100.000.
ne oblicze Polski.
Salamanka. (PAT) W rocznicę
stwierdzono, że ilość zarejestrowanych ze zwiększającymi się przewozam i tozabójstwa
Całva Soteli rada miejska.
pojazdów
meChanicznych
podniosła
się
warów,
a
zwłaszcza
na
zbliżaJący
się
Niektórzy politycy, cierpiący na
Salamanki postanowila nazwać dzień
brak dopływu mlodszych elementów, w wyniku zastosowania clotrchczaso. okres jesienny, Ministershyo Komuni- 13 lipca "dniem Calvo Sotelo". Dnia.
wych środków w akcji motoryzacyj- kacji prz~ stąpilo do z01'ganizowania w
wyobrażają sobie, że, jeżeli zdOłają ponej do -1,0.523 na 1 czcrwca rb., a więc przyśpicszon;..rn tempie napraw we tego wszystkie rlzieci Salamanki wysłuchają pl'zf:.'mówiell wybi tnych osozyskać "młodą inteligencję", to wtedy wzrosła o 7.3;)0 ,,, porównaniu z dniem
własnych war:-,ztatacl1. przeznaczając
bistości o życiu i !lmierci "pierws zego
umocnią swoj~ panowanie.
Mniejsza 1 marca 1936 1'., kied .\' to stan motory- na ten cel dodatkowo:! miln. zł.
obywatela nowej Hiszpanii".
o to, że ż tą "młodą. inteligencją." nie zacji byl w Polsce naj niższy. \V chwi·
S a l a m a n k a.. (P A T) Pożar W~· ·
łatwa sprawa. Były już robione obie~'olany przez bomby zniszczył bogatą.
cujące próby, które spełZły na niczym.
bibliotekę ufundowaną przez Carme
Ale złudzeniem je-st, że antagonizm
Echegaray, honikarza prowincji basl'ijskiej. Biblioteka ta posiarlała najmłodego pokolenia do obecnego regiI', ardziej z upeln~' zbiór materiałów dome'u w Polsce da się sprowadzić do ·
Po tUJ o ł'1l e stosunki u· ln'ou'incji Chin, dotkl1ip,.tej klęską
tyczących kraju Bas ków.
zagadnienia udziału tego pokolenia
grodu
B i I b a o.
(PAT) Wladze bryt~' jw splendorach i korzyściach władl'.:y.
s
z a n g h a j . (P,!, T) Pcwieu op e- ,,,ielkimi < uman'li pien.ięill~· mi. nie mo- ~kje :o:akupilr la 9.000 funtów s7.terlinTo nie walka outsiderów, gnębionych rator kinpmatografi(~7.n~, któn powró·· że nab~ ć na'H't ziarnka n żu . W mia- gó~ ' jacllt "Goize Coizarra", ktÓ1'~- bę,
przez monopoliczny kartel, o miejsce cił z 3-Ł:godniowej podróż~' po Sr.c- stach dotkniętrch klęską bezmtannie clzie :;:lużyl w~ ' lącznie do e" akuacJl
i udr.iał w tym kartelu.
czuanie, prowincji dotkniętej klęską znika.ią, w niewiadom~- sposób chłopcy ludności cywilnej miasta.
W ten sposób z.agadnienie t.o może glodu, opo"' iacla okropne ~zczegół ' i dziewczęta. Ludność żywi ",ię korą
si ę przedstawić jednostkom, nawet wydarzel't, jakirh tam b~ ł świarlkiem, i mieszaniną różn~ ch niejadaln~ ch
Lód;d("a giełda Z'bożowa
dość licznym \V niektórych środowi w szczególności w okrr;'gu Czang·czau. rzec7.~- , co powoduj c liczne cpidcmie.
Ludzie doprowadzeni głodem do za tra- Sytuacja jest t~-111 gorsza, iż miejsco" -.",unlk i: S»ne-d~ż hur t (lw~ . parytet Łódź .
skach, ale tylko jednostkom. Może .ty wszelkich uczuć ludzkich wykrada- we wladze nic pozwalają na swobodny larlu<nki
wagO'TJO wP. D osta ". ~ b: t'Ż'lca za 100 kg.
ktoś być znużony "opozycją" i pra- ją w nocr zwloki zmarl.Hh i pożerają ruch ludności, Która w wicIu wrpad:\'a R'ield0i e ~, dniu 10 hm. l1 oto"' ano: 1;,tO
2U.Z.;; psz(lnica jpdn olit a 31.3 - 31.7:): ieczgn'ąć stabilizacji swego stanowiska ży je. \V jednym wypadku stwierdzono, kacb, doprowadzona do rozpaczy, na- ?6rn i eń przenl ia lO'wy 23- 21; ow ies
2.3.25- ~ ,ljO:
ciowego. Ale całe ·zagadnienie nie iż skradzione z cmentarza z,\"łoki zo-/ pada na mniejsze osiedla i rabuje mRk a ż j·tn i a 70 pet. g R t. l 34.050: mą'ka psz('nna
ga t . I. 65 p c't. 1t~: m~lka IR'zenna gat. II 6'5 do
sprowadza się do tego, by dostać się stały zaniesione do mieszkania boga- "\\"szystko, co przcdstawia jakąkolwiek 70
pct. 33- 34: ot rpb y żyln; p 16. 50- 16.75: ziemtego
kupca,
któn'
chociaż rozporzą,c1za wartośc:.
n ia k i jad aIn., 6.::!5- 0.:)0. 1J6posobj enie sp ok ojno .
na te pozycje, których dotychczas
zazdrośni e strzegła "el ita": nie sprowadza się nawet do tego, by zają.ć
miejsce tej ełity i ten sam interes kontynuować z.e zmianą szyldów i osób.
Młode pokolenie pragnie Wielkiej
Polski. Ale Polska nie jest wielką _
ilością ludzi, ktEirzy żyją. ze skarbu
pallstwa. . Nie jest wi~łką. wzrostem
biurokraCji. N"ie jest wielką - olbrzymią etatystyczną maszyną. Młode pokolenie nie marzy o tym, by przede
Wspaniała
wszystkim dostać się na posady, chce
by b)-lo mniej posad w Polsce, ale by
haseł narOdowych "Bóg i Ojczyzna",
gospodarstwo Polski dostało się w
Podcza.s nabożellRtwa, zakollczonego
odśpiewanien.1 h~T I1l11elTI "Boże coś Pol polskje ręce. Chce, by ugrun tować pokę " prz~'grn\"i:lla dęta orkies tra.
tęgę Polski przez to, iż powstanie peł
Po nahożCl'lslwie ru szono pochodem
ne gospodarstwo narodowe.
przez wieś do olbrz.\rmiej sali "Domu
Oczywiście, że młodr.i za.imą, miej.
Katolickiego" , przed klór~ Ul delegaci
sce starszych w kierownictwie życiem
,yladz Stl'onnictwa ~aJ"odo\l'ego odebrali defilacl~.
politycznym, w administracji,
we
. Na podium w otoc zeniu 6 sztanr1~
wszystkich dzialach życia państwowe·
rów Stron. Nar. za :::iC'dli w hOl1oro\\ \' m
go. To naturalny proces hiologiczny,
prezydium rl e Jr g- ~1(: i zarzą.du g-ló\ll1." S.
którr ~ J nikt nie podda.ie w wątpli
N. Leon -aimrodzki z '''arszawy, b .
wo:§ć . Ci mlodr.i wnoszą nowe pierposeł R\-mal' z I\ral\O\I";1, oraz rlrl(.gaci
zarz~cl ó ", okl"<;'F"o,yego i po\\". S. ~.
wiastki IV życie duchowe narodu, w je.\l,aclc mi(' zap:"il kiero\\ nik kola p.
go typ CYWilizacyjny.
Ale ci mlodzi
\Vłarl~- slaw !\f!C'c zkn, nC) C7. .\ m jJl'zC'111anHlją jedno naczelne zadanie do sreł
wiali pp.: "' ajmJ"orlzkl, R~ 111131', Cza(]el',
n i en ia: zrobić gospodarstwo napl'a \\ dę
l(oupa i ~liorl011:-;ki. \,- czasie l'Ikadel1al'odow~' 111 i ugruntować jef{o wszech.
mii pp.: \\"róhló\\ na, .7.llakó\l na. GrastJ'on ny l'ozwój. Tego W~' tnaga kohonia i T\:olllC'ddera ren tm\'ali szcreg
ul'i"orów. Crocz.n :j 0'; (:. \I ' k lÓ]"<>j " 'zi ę
nieczność dziejowa
w
szczególnośri
lo udz ial 1)0111\11 600 o:-;ó]). zakOliczono
tak dl-oga wszyslkim sprawa zdolności
odśpie" anif'm "I-I.nl1IlCll1 :\[Iod~ ch".
bojo"'cj narodu.
Defilada
A co ma zrobić "mlocla inteligenDr. med. H. ZIOMKOWSKI
B i e I s k o, w czerwcu
ca w kośriele parafialunn. Przcd Ilacja"? Nie stoją Pl,zed nią jakieś od·
speej. c1~ orób skór. wener, i moczopłciowvch
Koło Stronnictwa Nal'ouo\\'ego w
hożeńst\\em poświę..cil proporzec ks.
t.ódi, 6 Sierpnia 2,
tel. U.33'}
rębne klasowe interesy. Nie chce ona
l<Hl'ach powiat Biała, obchodziło "\"\' dn. Banaś z · Białej, po tZYl11 w~ głosił prze.
Przyjmuje 9·12 i 3-9 \V niedzielę: 1:l-6
żyć kosztem m i lionowrch mas naro· B bm. Ul"ocz.\sto~ć poś"'ięccnia jJl'oporpiękne, pOf)' '''aji;lce kazanie, na temal
n 12 312

Nie będzie mąki
z tego ziarna ...

du, nie chCe być przez nie utrzymywana. Zdobędzie sobie stanowisko własną pracą. A przede wszystkim pokieruje wysiłkami tych setek tysięcy
młodych ludzi, którzy od dołu, po zapadłych wsiach i miasteczkach, wypędzają, żydostwo z jego dotychczasowego stanowiska, którzy uwalniają wieś
od Żydów i pl'zypuszczają atak na zażydzone miasta.
Nowe
pokolcnie musi stworzyć
lepsze, potężniejsze gospodarstwo Pol·
ski. Kiel'owane tą ideą, nie oddziela
'lwe~o życia. jako bezplodna "inteli-,
gencja", od życia tych mas, które pracują· fizycznie. Czuje się z nimi zwią,·

o

zane.

To

młode

stawiając się

Z kroniki

ZKomitetu Ekonomicznego Ministrów

Z wojny

Gdv zabrakło ryżu powszedniego ...

Naprzód idziem w skier pow odzi...

•

lm II~ ~I~ mar~l ar~ ~WJ na
manifestacja narodowców w Kozach
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Lekarze Żydzi r'Ozsiedleni są głów
nie w większych mias tach, a przeważ
rIie w Katowicach i Cllorz,owie. Utrzymują się 'Oni przede wszystkim z. praktyki prywatnej. Zatrudnieni są jednB:k
również w Ogólnomiejscowej KasIe
Chorych na m. Katowice i to w znaczJ alt )·~o.;d~il 'I)'I,ianowany pr~e~ lcom,isar~a dY'ł'ektor Ube~IJie
nie większej liczbie, niż by to wynikało z procentowego udziału ubezpieczoc~alni w TorUłłiu Zdanowic~ i jak "s~anowal" gros~ public~ny
T o ruń. (Tel. wł.) W czwartek nieważ do ministerstwa d'Otarły jakieś llych Żydów.
Związek GosP'Odarczy Lekarzy Poprzed Sądem Okręgowym w Toruniu w~adomości? działalności ~yr. Zd~no laków woj. śląskiego, stanowiący śląski
zakOJlczony został proces prywatno- w~cza. Wkrotce po lus?,acJl p. Zda~o oddział Związku Lekarzy R. P., pokarny przeCiwko redaktorowi odpo- "?CZ otr.zymał wYPowled.zeme 6-m~e parł, jak wiadomo, p a r a g r a f a r y jwiedzialnemu "Kuriera Poznal1side- slęczne l został natychmIast zwolm'O- s k i na ogólnym zjeździe lekarzy.
go", Zdzisławowi Antoniewiczowi oraz .1y. Otrzyma~ przy.tYJ? odpraWę, oraz
Polacy lekarze robią \yszelki.e wyp. Chełmillskiemu z "Obrony Ludu", wynagrodzeme 6~mIeS)ęczne - lazem siłki, aby zatamować napływ Zydów
Oskarżenie wnosił były dyrektor Ubez- ()koło 11.000 zło~ych.
do s"vego zawodu. Miejmy nadzieję, że
pieczalni Społecznei w ' To~uniu p. ApoPo ,za~kn~ęc1U przewodu s~dowego im się t'O uda, tak jak potrafili uszczu"
.:
'1 .'
przemowll wlceprokurator S. O. Wabna1....y Zdanowlcz,
.leden
"sal ec'1'
.. I '. wykazać z' e k'O- plić ni·e miecki stan posiadania.
t
'l"
lt' z fl alow
ł'
d
o kt'ory:s,t ala
SIę
,
Adwokatura na Śląsku je·s t znacznaC)l
oruns (lej, (ory c.zu SIę 0- misj~ nie znalazła w czasi~ inspekcji
tkm~ty notatk.ą prasową, }"ak.a ~kal':~- uchyhień, lecz tyUtO nieprawidłowości nie bardziej zażydzona, niż stan. lekarła Slę w. "KurIerze ~oz;nansl{Jm' dmR w urzędowaniu. Stwierdził przy tym, ski.
1 ą.rudl1l~ oraz w l?lsmIe "O~ronR l:u- że nie ma urzędu, w którym by nie
PRZEDMIEśCIA POLSKIE
du z dn.la 5 grudma 193~ r· t l osk.arzył popełniano pewnych nieprawidłOWOŚCi.
Jak już zaznaczono, Żydzi usadowspommanych redaktorow o zmesla- V\'reszcie wykToczenia p. Zdanowicza wili się w cenu'um Kat'Owic. Na przedwienie.
nie były tego rodzaju, by mogła być mieściach dominuje w handlu żywioł
Oskarżeni na rozprawie, która by- wytoczona sprawa dyscyplinarna, zaś polski. Wobec jednak panującego w
la kilka razy odraczana z powodu nie n',jnisŁerstwo samo starało się ulegali- I{atowicach zwyczaju d-okonywania zaprzybycia oskarżyciela prywatnego zować pewne niedocią.gnięcia.
kupów w śródmieś,ciu, rola przedmieść
względnie świadków, nie przyznali sIę
Z kolei zabrał głos obrońca, adw. jest bardzo ograniczona.
do winy i zaofiarowali przeprowadza- dr Ossowsl{i, który w świetnym przenie dowodu prawdy na poczynione Irówieniu punkt po punkcie wykazał,
TARGI KATOWICKIE
p. Zdanowiczowi zarzuty.
że> gospodarka p. Zdanowicza była. . złą
\Vażną. funkcję w pr'Opagandzie polJako materiał dowodow'Y obrOllca i tym samym zarzut~' postawione prz-ez skiej wytwórCZOŚCi pełnię, doroczne
QSkarżonych, adw. dr OS50,vski przedoskarżonych w zupełnOŚCi odpowiada- Targi Katowickie, odbywają-ce się w
stawił sprawozdanie z inspekcji Ubezją. prawdzie.
porze wiosennej. Targi Katowickie
pieczalni Społecznej w Toruniu. OdSąd po naradzie ogłosił wyrok uniemają. już poza S'Obą dziewięć lat pracy.
czytane przez s~d sprawozdanie oraz winniający obu oskarż'Onych, uznając Targi powstały i ugruntowały się dzię
zeznania p . Bul·a nda i oskarżyCiela p. w m'Otywach wyroku, że dowód pra- ki pracy Ślą,skiego Towarzystwa WyZdanowicza wykazały, że faktycznie p. wdy został przeprowadzony. Zarzuty, staw i Propagandy Gospodarczej, inZdanowicz na stanowisku dyrektora podane w notatkach, były tylko w o- stytucji powołanej do życia w 1927 r.
Ubezpiecz·a In i dopuszczał się szeregu gólnych zarysach przedstaWI'One, zaś
Teg'Oroczne Targi, jakie odbyły się
nadużyć służbowych.
potwierdzone przez przewód sądowy w okresie od 16 maja do 1 czerwca rb.,
Jak wynikało z zeznań radcy Bu- pr 'zestępstwa p. Zdanowicza były na- przewyższyły rozmiarami wszystkie
landa, inspekcja dokonana została, po- tury służbowej.
dotychczasowe. Szczególnie pokaźnie
przedstawiał się dział samochodowy.

Kulisy komisarVEznych rządów
. wUbezpieczalni wToruniu

Na innym miejscu donosimy o konfjskacie wszystkich pism żydow sl<ich
wychodzących w Warszawie za polemikę z motywami wyroku Sądu Okrę
gowego w procesie Chaskielewicza.
Jeśli ktoś wątpił jeszcze w rasową
s\Oliclarność Żydów. ma w tym fakcie
okaZję do wy leczenia się z błędu.
Cala prasa żydowska w \Varszawie
miała odwagę i czelność podważać motywy wyroku na zbrodniarza Żyda,
który zamordował żołnierza Armii Polskiej. Czy jest jaka inna rasa na świe
cie, wśród której nie znalazłby się w
takich wypadkach choćby jeden odruch niesolidaryzowania się ze złem?
Chyba nie. Do tego są tylko zdolni
Żydzi.

*

P. Eliasz Grynbaum opisuje na łamach żydowskiego "Naszego Przeglą.
du", jak to 40 uczniów "Jeszykotu"
uratowało
mienie i zdrow1e prezesa
Zwią.zku Kupców Cllrześcian w Baranowiczach p. Józefa Karasia. P. Grynbaum jest dumny z tych "bohaterskich" młodziellców, którzy za swój
ćzyn nie chcieli żadnego wynagrodzerda, ba! nie przyjęli nawet zegarka,
który nazajutrz po wypadku jeden z
tych "bohaterów" przyniósł właścicie
lowi. Prosili tylko, aby p. Karaś ogło
sił podzięlwwanie w prasie. Tak dalece byli bezinteresowni...
Jak to tam je's t z tą bezinteresownością. naprawd'ę '"- nie wiemy. Wiemy natomiast b. dobrze - bo to jasno
wynika z enuncjacji p. Grynbaurna, że
() to podziękowanie wł,aśnie chodziło.
Inaczej nie mógłby przecież p. Grynbaum nawią.zać tego faktu do wypadków brzeskich i wycisnąć z ócz czytelnika sentymentalnej łezki i zakończyć
swój elab'Orat niedomówieniem o tym,
jak ci Polacy są. wobec swoich żydow
skich dobroczYllCÓW niewd z ięczni...
Każdy daje z siebie t y le, na ile go
słać .. , P. Grynbaum udział żydziaków
w gaszeniu pożaru u Polaka podn'Osi
do symbolu bohaterstwa i ChCiałby
przy tej okazji wygrać to, czego już
wygrać się nie da, a mianowicie jako
naukę społeczellstwa polskiego, że Ży
dzi są naszymi dobrodzie.iami. Obejdziemy się bez tych szlachetnych gestów od święta, bo nie są. one nigdy
w stanie nawet w przybliżeniu zrewanr2:ować tych szkód, jakie Żydzi P'Olsce
na każdym kroku wyrzą.dzaję..

Z wędrówek

"Orędownika"

Wzmóc polskość

Pocisk W piecu
B r z e ś ć n.fE. W mieszkaniu Dymitra Zumika w Wielkim Obzyrze na
Polesiu w czasie rozpalania pieca do
lJieczenia chleba nastę.pił wybUCh pocis'k u artyleryjskiego. Piec został zupeł
nie zdemolowany. Żona Zumika Daria
odniosła ciężkie okaleczenia.
VV piecu od dłuższego czasu nie palono. Kto mógł włożyć pocisk nie
stwierdzono.

Napad na dom

sołtysa

R a d o m , 10. 6. - Sołtys• wsi Kalka
pow. iłżyckiego, Jan Grzcgon~.yl{., udał
~ię wieczorem, 7 lutego rb. , na wesele
do są.siadów, powierzając 15-letniemu
służą.cemu Władysławowi Łojce pieczę
całym domem.
Około godz. 2 w nocy do mieszkania
:sołtysa wtargnęło czterech osobników,
z których jeden zbliżywszy się do śpią
ce.go Łojki, zbudził go i p'rzyłożywszy

nad

mu rewolwer -do głowy zażądał, aby
ten wyjawił mu g·dzie leżą. pieniądze.
Nie otrzymawszy odpowiedzi, os<>bnicy
sami zaczęli plę.dr'Ować mieszkanie soł
tysa. Rozbili skrzynię, skąd wyjęli Z
kożuchy,
kilka złotych lańcuszl{ów,
600 zł gotówką, po czym zbiegli w niewiadomym kierunku.
Łojka ochł'Oną.wszy ze strachu, pobiegł do sąsiadów i zawiadomił Gregorczyka o całym zajściu, wskazując
również na Pi'Otra Kosiora, mieszkań
ca wsi Wólki Dąbr'Owskiej, jako jednego ze sprawców nap.adu.
Nad ranem policja ujęła Piotra Kosiora, l,tóry dnia 9 bm. stanął przed
Są.dem Okręgowym w Radomiu.
Są.d r'Ozpatrzywszy sprawę
u z,o al
.winnym Piotra Kosiora zarzuca\lego
mu przestępstwa i skazał go na 5 lat
więzienia, pozbawienie praw obywatelskich na lat 5, oraz na ponieSienie kosztów są.dowych. Rozprawie przewodr,iczył p'r ezes S. O. dr 'Varzycki, oskar7:aJ prok. Kostrzewski. br'Onił adw. BoI.
Wasilewski.
(GW)

•
po Polsce

.Wejście

na tereny targowe.

E a t o w i c e, w czerwcu

Śląsk jest dz,ielnicą., gdzie tylko stosunkowo mały procent kapitału narodowego należy do Polaków. Musimy
scbie w pełni uświad'Omić fakt, że ten
ogromnie ważny szmat ziemi polskiej
trzeba dopiero wyzW'Olić z rąK obcego
l{apitału.

Na Ślą.sku polska inicjatywa gospodarcza ma ogromne pole do działania,
J tym łatwiej może się ona przyjąć i
rozwinąć, że dziś przez Śląsk idzie coraz silniejsza fala uświadomienia. narodowego i wzmaga się zrozumienie
konieczności podjęcia stanowczej walki z obcymi wpływami. Wobec naporu
gospodarczego czynników wrogich, ślę.zacy coraz groQladniej skupiają się pod
s7tandarem hasła
ŚL~SK DLA POLAKÓW.
Po przyłączeniU Śląska do Polski
zaznaczył się wyraźny proces polszczeuia życia gospodarczeg'{)o W pierwszych latach wystąpiło dość silne zjawisko odpływu elementu niemieckiego.
Rychło jednak nastąpiło znaczne
zaham'Owanie tego pędu. Niemal rów~
Docześnie z tym ujemnym objawem
rozpoczęła się żydowska ekspansja na
Ślą.sk,

Odczuły to wszystkie ośrodki miejskie ziemi śląskiej, a zwłaszcza jej
stolica Katowice.
Przyjrzyjmy się choć w ogólnych
rysach, jak się przedstawia żydowski
stan posiadania w tym mieście.

GDZIE ŻYDZI DOMINUJ,ł.?
Centrum Kat'Owic, zamykające się
w ulicach: Marsz. Piłsudskiego, 3 Maja, Pieracki-ego i Dyrekcyjnej, opan'Owane jest w znacznej części przez 2yelów. W ich posiada.niu znajdują. się
nieruchomości

i składy,
Na takiej np. ul. 3 Maja sklepy polskie należą do rzadkości.
Branża bławatnieza i dział szewski
jest niemal wyłącznie w rękach żydow-

FRONTEM DO ŚL~SKA
Musimy stanowczo więcej interes<ować się życiem Ślą.ska . Trzeba w społeczeństwie krzewić zrozumienie dla
konieczności zd'Obywania gospodarczego ziemi śląskiej.
Dobrze się st.ało, że na miejsce olbrzymiego zlotu Związku Sokolego wyznaczono stolicę Śląska - Kat'Owice.
P'Obyt tysiącznYCh rze·s z z calej Polsld i zapOZnaJ1ie się hezpośrednie z ludem ślą~kim b~dzie miało 'Ogromne
znaczenie dla silniejszego wrośnięcia
Śląska w świadomość Polaków. Pol~k'OŚĆ Ślą.ska zyska na tym ni.ewątpliwie.
(j. wyg.)

,

Sląska

ski ch. Handel hurtowny owocami i
wal'zY\\'ami, skupiający się ' glównie na
ul. Młyńskiej, prowadzą jedynie Żydzi.
W tym dziale nie ma ani jednej polf.kjej placówki g'Ospodarczej.
Sklepy z kapeluszami, mieszczące
się przeważnie przy ul. K'Ochanowskiego, są VI' zupełnOŚCi w posiadaniU 'ży
dów. Dział meblarski opanowany jest
przez Żydów, a również zaznacza się
tutaj wpływ niemiecki.
Bardzo silnie zażydzona jest branża
delil\atesowa i lwnfekcji damskiej.
Nie ma .a ni jednej kawiarni polskiej
z koncert-em.
•
Kina są. prawie zupełnie w rękach
żydowskich. Przy tym ŻydZi wyzyskują. w całej pełni swą. przewagę w tym
dziale. Bilety w kinach katowicldch,
zresztą. np. nie umywających się
do
reprezentacyjnych kin poznańskiCh,
jak "Słońc~" czy "Metropolis" są bardz'O drogie.
Przydała by się także w Katowicach
jEszcze jedna dobrze wyposażona hurtownia z przyrzą.dami lekarskimi.

Kącik

Pań

Oszczędność

POTRZEBA POLSKICH PLACÓWEK
We wszystkich powyżej wymienionych działach odczuwa się dotkliwy
brak polskiCh placówek. Społeczeń
stwo katowickie idzie dziś już w coraz
większym zakresie po linii popierania.
tylk'O polskiej inicjatywy, rodzimych
placówek handlowych i rzemieślczych.
Każdy n?wy skł~d polsk;i, cZYI;iący
",--yłom w ZY~OWSkIm s~ame posIad:;ma, s"potyk~ SIę z poparCIem społ8{!zen
stwa. polskIego. Rz~cz charakterystyczna, ze w walce z zydows}~ą przewagą

I

g?spo~arczą. wspomaga~tą.sk ~ydatOle ~lel~opolska. Jak. wI~ać, ~'lte,lko
polam,e me tylk'O kolom~uJą. ~oJewódz
st.wa srodk~we,. poł.ud~lowe l wschodme, ale także ZIemIę sląs~ę..
.
PrzykładowO' wspot;nm.eć n~lezy o
dwóch. n'Owych po.~nansklcl~ .fIrma?h.
W dZJale .konf~kcJI dams~leJ zał'Ozył
skł.~d ChoJn.ackl z Poznama. ęklep z
-del.lk~tesamI otwo~zYł. pracowm~ znaneJ flrmy M. Rotmckl z Poznama.

JAK JEST W RZEMIOŚLE?
Rze:rnioślo jest przeważnie polskie.
Nie brak także niemieckich placówek
rzemieślni-ezych. Niemcy mają. jeszczEII
w swych rękach dział rzemiosła pre-

cyzyjnego.

ZAWODY WOLNE
Sprawozdanie Śląskiej Izby Lekarskiej wykaZUje na t8'renie jej działania
(Śląsk Górny i Cieszyński) 395 lekarzy
Polaków, 28 Niemców i 91 Żydów.

dla

i

pani domu

Z wiellcim rozmachem i dużą. dozą
dobrej woli zaczyna prawie l<:ażda
młoda pani domu swoje czynności w
prowadzeniu własnego gosp1{)darstwa
domowego. Wszystko jest wspaniale
pI"t:~' gotowane w tym celu a
książki
rachunkowe czekają. tylko na to, aby
je zaczą.ć prowadzić. Wszystko idzie
jakiś czas doskonale, aż przyjdzie znudzenie a zarazem wyłoni się myM taka, że właściwie cała praca je's t niepotrzebna, a zapiSYWAnie zbyteczne.
Że pieniądze tak czy owak płyną jak
woda, i ciągle to S'Rmo w kółko - a.
więc jedzenie, ubranie itd.;
o czym
wszyscy wiedzą, a co jest powodem
wydawania pieniędzy. Młoda gospodyni zaczyna odkladać na bok książkę
}'achunkową, a z czasem zapomina o
nieJ zupełnie. Młode gospOSie - jakże bardzo błędną. jest wasza taktyka!
Rzeczą ogólnie
znaną.
jest fakt, iŻl
większa część naszego majątku narodowego przechodzi przez r~e pań domu i że w ich rękach zbiegają się
wszystkie nici. Dzisiejsze trudne czasy wymagają tem Więcej osobistego
zltznajomienia się potrzebami gospodarczymi całego kraju, celem polep...
szenia ogólnej sytuacji finansowej,
K'Oniecznem jest uwaŹ'ać gospodarstwo
domowe za rodzaj małego przedsię
biorstwa; trzeba się dobrze zapoznać
z jego wpływami i rozchodami oraz
starać się prowadzić je poprostu wzorowo. Chcę dać tylko mały przykład,
jaką siłę i potęgę mamy my kobiety
w ręku. Dajmy na to, że P1{)lska ma;
tylko 10 milionów gospodarstw. Jeżeli
w każdym gospodarstwie oszczędzi pani domu chociaż 10 groszy dziennie,
daje t'O wprost kolosa1ną. sumę pr7.eszło 36 miliardów rocznie: Gdyby więc
każda pani domu tę drobną sumę zaoszczędziła co roku,
mogłaby ją. na.pewno jeszcze zawsze zaokrą.glić bez uszczerb-ku, a wtedy w każdej rodzinie
powstawał by pewne oszczędn'Ości, a :.li
nich zrodziła by się i zamożność całe
go kraju.
W. J. .

Numer t~

Kalendarz rzvu;..-kaL

Czerwiec

Piątek:

hamaby ap.
Sobota: Onufrego pust.
Kal'mdarz "łowisński
Piątek: Radomila
Sobota: Wy-szomira
Słońca: wschód 3,30
zachód 20.H
Dlu!\,ość dnia 16 g. H min.
Księżyca: w"chód 6,31
zachód 2'2,12
Faza: 3 dzieI'l po nowiu.

l

A~re~ re~ak[ji i a~miDi~tra[ii

WtO~li

Piotrkowska 91
TELEFON redakcji I administracji 173·5$

DYżURY APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurują a.I'tekl: Stekel. Li·
ma.now\lkie~o 37, Jankie\ewicz (Żyd). Stary Rynek 9. Stanielewi{!~ PomOl'6k, !H. Bwko\Vłlki.
ZawadlIka 45, Glueho\\'ski, Naruwl"icu 6,
Hamburg i S-ka, GI6wI1a 50. Pawł\>wslti, Piotrkowska 307,

NOCN

Telefony: straży pożarnej 8. pogolo,via mieJ.
IIkiego 102-90. POlfotowia p. O. K. 102-40, pog&łowia nbezpieczalni 208-10.

;fEATRY
Teatr l\Iiejski

(Pll!'k Stas:/:ieal -

.. Mal-

ieństwo",

Teatr Miejski
(PiotrkoWlika 94> - .. Podwójna buchalteria",
OYl'k .. Sport-Pajace" Walki catch aa
eatch ea n".

.K INA
Adria-Metro - .. Trędowata",
Oapitol - .. Raz tylko kochala".
Oorso D i abły dzikiego Zachodu" i "Bryj:'arla śmiałych".
Ikar - .:.rango zakochanych"
.. FnI'
Flap jalw mIstrzowie głupoty".
Oświatowy - Słońce
- .. Anna Karenbna"
"Zu.zanna zdziwi świat".
Pr:ilcdwi()śnie "RolDans w Burlapeszcie'"
Pałace ".Maro-ko··,
Rialto - .. ~kapada Weroniki".
StyJowy - .. F{otel Savoy 217",

KOMUNIKATY
Odczyt Czerwonego Knyża. Staranie-m
sekcji odczytowej oddZiału ŁÓdzkiego P,
C. K. w niedzielę, dnia 13 bm. o godz. 12,30
IV sali P , C, K. ul. Piotrkowska 203 p. dr.
Gonturski \ y"łosi odczyt pl. "Praca jakO
czynnik leczniczy ' , W<'Itęp bezplatny,

KRONIKA MIEJSCOWA
Fala upałów w Łodzi. W związku z
upałami wladze szl\olne zarządziły w Lod~j, aby w szkołach pl zy pz'zekroczeniu
temperatury 35 stopni celsjusza lekcje
przerwano o godz. 11. Równocześnie zaniechano ćwiczeń cielesnYCh na wolnym
powietrzu w oba wie przed porażeniem
sl(;l1ecznym.
clnlu wczoraj zym w fabrykach
łódzkich
zanotowano szereg wypadków
omdlenia, szczegÓlnie wśród robotnic, al.
bowiem tompera tura na nielitórych działach produkcji, gdzie wyma~ane jest parowanie, dochodziła do 50 stopni cel·
sjusza.
Pełne prawa dla gimDt'zjum. Minititerstwo W. R. i O, P, zarządzeniem z dn. 28
maja rb. Xl'. II. S. 3.)6J-37. nadalo Gim.
nazjum Zofii Pętkowakiej połne uprawnienia gimnazjum pnll;;twowych ogólnokształcących , a piamem z dnia
31 maja
No II HOO3/57-5 orzeczenie na otwarcie
i prowadzonie Og61nokaztaJcącego Liceum.

'V

ŻYCIA ORGANIZACY.J
Akcja Kół Młodz. PCK. w Lodzi w zwlą.
zku z "Dniem Matki". "Dzieli Matki" w
Łodzi IV roku bieżącym odbył się pod ha~łe-m; .. l\fatce slużl "
Dzieci i mlodzież
l'izkolna oddalY hold Matce własnej, Mat·
ce opu,szczonej, Matce cierpiącej. Dla uczczenia ,.Dnia :\-Ialki"
z iniCjatywy
dwóch Kól ~I1odz. PCK. przy PallBtw,
zkolach i\1ęakiej i Żeńskiej - zOJ'ganizowano wśród cz]onków PCK l\flodzieży
zbiórkę ofiar na rzecz dot:'-niętych klęska,
powodzi w woj. Kieleckim, Do chwili obecnej zlożono 290 zl; ofiary wplywaja, IV
dalazym ciągu.
Kola Mlodzieży P. C. K. w Łodzi dały.
dowód zrozumienia niedoli i tr08ki o bliź
nich w odległych częściach kraju. Komisja Oddzialowa Kół Młodzieży P, C. K. z
uznaniem przyjęła tę inic.iatywę, dzię, kując
sr'I'deczuie zarówno młodzi rży jak i dorodlym ofia roda \\·com.
Ofiary , l\lóre wpływają na fen cel przekazujemy do Okręgu Polskie."o Czel'\\'onego Krzyża w Kielcach z prZC'znaczeniem
clI" \\" ' i najwięcej zni.szczonych przez po-

Z

wódź.

ZE

ŚWIATA

PRACY

Stan ~atr\ldnienia na _obctach publicz.
nych. \\ 'uj , BillI'O I'UIH!UtiZlJ J'l'Iloy II' 1.0d z i podnjr poniż!'J "tan zn(rurlnil?nin lHl
rob o lac h puhlicznyeh w d11iu :J-go czel'\\,ca I'1l. n a trl'Pll ie \\llj<'\Yótlzlw ;l łódzkiego.
a mianowicie: O(\(lzial Pośl ' ednict\\a PI'acy w L ot/zi - 6, \i 0",ó1l , Ekspozytul'a \1'
Kalitizu - ::l.G:>\. o:sób; PabiElnicach - - ~,i.28
oc56b: Piotrkowie Tryb. - 1.519 osol!; Rac10maku 811 ot:'ób; Tomaszowie !\Jaz.

Prenumer• ata lDio!tll~Cz~ie
(1
od,n~zeJll!, ~)o.

ORĘDOWNIK,

i!(}b()ta, dnia 12 azerwca

dów i nie da się więcej wziąć na lep .. niż
Bzych cen" żyqowskich.
:tydowska symulantka. Na ulicy Andrzeja przed posec5ją 55 padla na chodniku jakaś mlorla Żydówka, która, była jak
sl\vicrdzono 23-letnia R6tera Za.if, b(lz sta.
lego miejsca zamieszkani". Zajfównę po
udzieleniu pomocy pogotowie przewiozlo
do szpitala, Okazuje się, że pomyslol\'a
2ydówka popelnia zamachy samobójcze,
by w ten pOflÓ'b dOBtać ,;ię lio szpitala. a
pI'zed tym ieszcze od litości wych przechoclniów otrzymać afiary. Ten "posób
praktykuje od dłużazego już czasu i dotychczas zaini>cenizowałn 15 zamachów na
wlasne życie jednak jak dotąd bez skutku. (x)

1.112 osób; razem 16.3i1 osób,
Dalsza akcla włókniarzy, Po wypowied~oniu umowy zbiorowei
w
przemyśle
włókienn i czym w pOBzczegóJnych związ
kach za wodowycłi odbyły się zebrania dele~atów. ktÓl'zy radzili nad spra "'1\ i!\dań
podwyżkowych. Konkretnych uchwał nie
powzięto i zlecou,> zarządom wespół z wyłonionymi komisjami, opracowanie szczegółowych 1\ niosków, W sobotę. juia 12-go
bm. oclbędzie I>ię wspólne po~iedzenie zarZ!l,dów oOBzczególnych związków zawodowych, na którym stanowisko związków zostanis uzgodnione Co do wysokości podwyżki,
po czym opracowany zostanie
wniosek pod adresem organizacyj przemyslu włókiennicze!\,o oraz Inspektora Pracy,
z żądaniem podjęcia rOkOlyali na temat
nowej umowy zbiorowej. (' iezależnie od
żądań podwyżkowych związki zawodowe
wyduną żądwnia gwarancji ella Jelega tów,
by nie byli uBuwani. jak to dotychcllIs
często die zdarza.
(x)
Metalowcy też pode1muja akoję. Odbylo się ogólne zgromadzenie robotników
przemYc5lu metalowego w Łodzi, którzy
Jl0<3tanovv'ili podjąć r6wnież wzorując się
na włókniarzach I\kcję w kierunku U1'egulowania plac i zawal'cia nowej umowy
zbioro\vej. 'V lipra wis tej zleoono Zill'UIdom związkowym opraoowanie wnio",kó\\',
które akceptowane maja.. być na nastęll nym zebra nlu. Zebrani wyrazili gotowość
poparoia 6trajkiem "",ęj akcji. {x}

KRONIKA POLICYJNA
Straszak w ręku pijaka. Adolf Rabeze
zamieBzka ly przy u L Ułynar03kiej 21. znajdując się w stanie pijanym powodowany
niezrowmiałą piiacka,
fantazJą
nopatrzył j)lę IV ",tra.,za k i wybiegłszy na korylal'z a naótępnie nl\ podwórze począł 0stI'zeliwać s8"iadów
powodując
panikę,
Przybyla pOlicjil znalazla stnelod na stryclIu, ~dzie też ukrył j>Łt'aszak, Rabezego
pocią::rnięto do ocl powiedzialności kam ej.
Sąd stal'ościI'I6ki I>kazał
awanturniczego
pijal\a na '2 t"godnie aresztu. {x}

KRONIKA SPORTOWA
'l'ylko 4 łodzianki na mistrzostwach,
Okręgowa komisja sZ(>l'm iel'cza
postanowiła wysłać na szerml(>rcze mistrzostwa

!..YTUAC.JA STRA.lKOWA
Straj~

w fabryce 1:yda GUflltera trwa.

kubiece ' Polski w dniu 13 bm. w WarszawiE' oslatecznię tylko 4 zawodniczki łódz
klo, a mianowicie: Matczakównę z Pocztowego P, 'V., najchmanowa z Ł. KS., 1\0ralczykównę z Tramwajarzy i Rajpoldównę z Poczt. P. ,V.
PiC'rwszf' trzy zawodniczki bCdą rOPl','zel1tować Łódź równiet
w walkach dru7.ynowych.

'V sprawie likwidacji strajku we fabryce

wyrobów metalowych Żyda Kuria GuC'ntel'a przy ul. Kątne,l 5, ' odbyła się konferencja, na które.i fabryl(ant z~odził się na
podwyżkę.
jC'c1nal\ nie w takich granIcach. jak tego żądali robotnicy, Odrzucił
również żądania pozostawięnia przy praCy robotników, zagrożonych redukcją. ,V
związku z tym l<onfcrenc.la zakol1czyła
się bez wyniku i strajk okupacyjny trwa
w dalszym ciągu.

PRĘGIERZ
Przedstawiciele gminy żydowskiej nie
przybyli na konferencJę. W inspektoracie pracy wyznaczona była wczoraj konfel'4'ncja w sprawie zawarcia umowy zbiorowej dla pI'acownil,ów w szpitalu gminy żydowskiej. dla umysłowo chorych
przy ul. Wesoll'j. Pnrdstawiciele zarzą
du gminy żydowskil\j nie przybyli, Irl(cpważąc sobie wysuwane pl'zez robotników
żądania,
Konferencja wobec lego została
oclroczona na termin późnieJszy. Zaznaczyć należy, że praca we \\,~pomnianp11
szpitalu odbywa sir. w warunkach anormalnych.
Pracownicy
zatrudnieni są
najmniej 12 gocl:dn nu dobę i io przy nier-mi(ll'llie niskich placach.

POD

JUDAICA
OdUClEY się kupować u łyda. Mieczyelaw Jóźwiak zamicazkały pl'zy Bałuckim
Rynku 10 z~łoc5ił />ię do policji i zameldo\\"at, że kupująC trurika wki U Cynajona
Szmerela przy ul. Zgiel'lskiej 34, został 0azuka ny na wadze. Mianowicie żydo\H,ki
k'
' t k'l'
4
I
.
UPiec zamlas
! ogt ama z\\ 'aą
mu Jedynl.e 90 de~a. ~a s~utek .tego zameldo~
wa nla przecllv CynaJonOWJ SzmerelowJ
zarządzono dochodzenie J.arne. P. J6źwiak
prawdopodobnie oduczy eię kupo\V~6 u Ży-

KRONIKA ZGIERZA
:tYdzi uprawiają lIOt.jemny ubój.
W
ponlodziaJe.k, dn. 7 bm. na pOtSec5ji domu
przy placu Pilsudskiego wykryto \\" oborach uprawianie potajemnego uboju, Skonfislwwano 4. cielęta które jak się okazalo
byly wlasnością żydow,;;kiej Spóldzlehli
Rzeźniczej .. Zjednoczenie". zajmującej się
na terenie Z<rierza zabii J.iem bydla sp 0sObem rytualnym, Fakt. ten "I\'iadczy o
szkodliwej działalności żydowskiej spóldzielni.
Z Opiek: Społecznej. Wydzial Opieki
Spolecznej Zarządu ~Iiej6kiego zoatał powladomiony, żs może za-phsrwać na pomoc doraźna. z Fundu!3zu Pracy .san10tne
oBoby pozostające bez pracy, które w czac5ie zimy pobierały zasiłki doraine z "ObywateIskiego Komitr::tu Pomocy Najbiedniej;;zym i bezrobotnym". Warunkiem za,
pisania jest pl'Zediltawienie odpowiedniego zaświadczenia o pracowaniu w ciągu
oBtalnich 3 lat conajmniej 28 dni, oraz o
oplacaniu w czasie zatrudnienia Bkladek
na I"undusz Pracy.
Qdczyt Jędrzej~ Giertycha. \V nledziele dn. 1" bm. \\' sali Tow, Śpiew Lutnia"
u'!. Pier~()kief!O 2 (dawniej Łęc~;'cka) o
godz, 7 wjeczorem l'edaktol' 'Varszaw>"kiego Dziennika ?-Ial'edowcgo p. Jędrzej GiE'rtych w)"ólo<'\i odcnt pt. .. Hiszpallia Bohafel'c5kn" ( Wrażenia i apo\sfl'z('żenia z o·
bjnz(/u I1ir,'lzl)anil narodowej gen, I"l'an<;o).
Zę względu na bardzo ciekall'Y temat orlczy tu oraz oąobE! (lulora, kfórY przllrJ I,i!ku (ygoct1llaml zwil'd7.i1 J(j,.;~panię orlcz~' 1
cie8zyć się bp,dzie nit'wą1pliwio
olhl'zymim po\Yod7.Pnir-m.

KRON I KA LASKU
Strajk w eegielnL Dn. 6 bm. w ce~ielni
B-ci Wize w Ksawerowie. gm, Wid~ew,
zastrajkowalo 1 roootników i sll'ycharzl',

wydali tnodnit'w,ol. z o!lbi6rem 1IV uenturacb ~ 115 a/. 7..
domu odpOWIednia do!>l.t •. N. poc:/:tacb I u h&tonO;łt6w

Itr"". ,

1~37

Na

sreb'ł'nynt

ekranie

"Tylko raz kochała

u

Kino "Capiłoi"
,Tvlko raz kochala " nlllwhY do ka'tl'gorii mmó;" historyoznyrh, Rą to nle-jako dz.iejP prozydt'ntl1<l'Y gE"nerala Johnsona, CQOć bohatel'kll
fi lmu jest kohjela, Glównll rolę gra IV tym
fIlmie .roan Oro\\'fl>l'll.. no.~Qhiajl\ca mlorlll
dziewczYJI!', Rio~t rZl'n icQ pre7.~' rl('nta, kt6ra jf>St
~Ar~ z em jegO najhliż , za PI'ZyjllC' i ólką , Role prezydenta g-ra (l()~ konflly Lionel Ral-rrmM!', J~st
to bodnj na.iI\lP~2 [1 z jerl;p kreacyj, choe IV gruncie rzec~y artY.~ta tl'n zawsze gra h91'l]zO 8tftra nn l\.' i każ Iy jpgO film \\')'r!nje się Ie-psr.y or!
poprzE"IJn ie\totl, W po,zOi!ta:rch mę kich
rolaoh
'W iur.:my: Rl'berta TayłM']. 1\felwyna Douglnsa i FrancbDta '.rone, Wobec tego, że j€'St to
fihm z J)iel·ws7.~· t'h dzlesi ątkólV lat ulJiegleg~
-wIeku, ~'ażlIIl rZ('('7.1\ j\.'. t ~troJla kOóltlumowa I
(Ii" - r~('yjnR - I trzeba przy.mać. 06(> pod tym
wzglr:r1em nil' pop!'ln :ono t IHln!") ratIlC\?.i omyłki.
\V rezultacie willz znstn,i!'
PI'zenil'siony \\.
,.rla wnl' do-hre czasy", którE' .ia,k sio: okRlmie by!Jl3jmniej nie byly tak il' llnowu dobre Oil ~ke.il
stanowi<\ intr::,:i waszyntrt01i -ldch tlam dokola
iony a późn i ej siostrzenicy prozy,lenta. PI)zczl'gólnc sj!cny lI'yrc;i,y,;proW3ne L1oskonalle gra
q]a ba·rdzo \\'r~okiDl pozilJomie. jl't.!ynl\ wadą
filmu jeM IliHlmiernl' !lkolUplikowanle a·kcjl.
'k tóra w r~u\taeie J'Oz~t/'Zl'llI jl:ę na kilka odre!>nych wą~l:ów to te?: chwilami ~ru"no uch WYcić zasadniczl\ tre~ć. Po chwili jednak nia niejaSJlOdCJ wajduje wytlulll~e&enie i ualpj oglą·
damy film z dUiy.J;ll zadIliwoleniem.
m·t.

I

żądając podwyżk: plac o 20%, Prze'bieg
strajku irst spokojny.
Poż~r lasu, On, 8 ~m, \\' godzil'l:ach popolue! nlO ")"Ch \\'. maJa.tk u Brodnlca pod
Łł16kJen~ z nH' wlaqOmyC? pr~yczyn POI\'stal pozar w JE'SI e .. Spaliło ;;lę okolo 10
mórg plE)tnllatoletn18go lasu, Straty i8ą
poważne, ~tórych lw~' azle
!lie uBtalono.
Doch.odze11le .m·owadzl PoIlcIa IV Lasku,
NlesZCZęśhw, wypadek. Dn. 7 bm. we
wsi. Ksa\\'e~ów gm. Widzew przy ~'oz~ie
raUlU s~a.reJ szopy wskutek. wlasne..1 Uleo~
strożnoscl spadt z dachu mlei>zkanlec WSI
Wola~Żaradzyńska F,rancil3ze~ I\ol~' al lat
32. ktqry p:~y, spadaUlu natrafił na zelazp?,
PI'ęt p'z.e'blJa.ląC sobie brzuch. ~leBzczęsll
w p~ł g'oclzlny zmarł IV.6Z?ltalu Ubezpleczalnl Spolecznej w Pablanjcąch.
,
KJ'adzie~ "'Ower~,.., .on, 8 bm. we \\"~I
Chol·ze.;;zów. gm. \\'od~lerad~' ~ przed sklep':! na s~kode dJ'ogoml;;trz~ Jozefa Glucha
?Ieznam Ilpra\\ cy akl'adlt rO\\, ~r, IYart~
sci 130 zt. - 're~o samego dnIa FrancIszek. 'owakow6kl z Aleksandl'ówka, gm,
Buczok, zam?l~o\\ ' ał na posterunku IV Ła
..ku o kl'uclzll'lY na Jego i'zkodę rQweru

I

,,:y

warto~ci 90

/J.

. Pozar. " nocy na
b_le l?~rl Szczor~ol\'e.m
hO~11I.kle"o ~J)aIJla, .nę
dal\ska. Sflat nalaZle
(Y

~

,_

..

I bm. 1\ kolOniJ, Dunil ~z~O,dę !o~efa
ca,ła za..,[orla "o,..pon il' uatalono,

KRONIKAZDU-'SKIEJ WOLI
1000 zł daja l{. K. O. -ak, óli~ dowiadujp,my I\QmtllllAlna KaRa ~7.CZ~IJI]O~ri PO",ii).ftl "ięrarl1.I,le ,(fo - orJc,l7,ial \Y ZdtIt'li'\kiQj \\'01 i - na zall\ile-nie fU\l.clll/i\?lI Pol'Rkiej Chl'7t'~cii31'.~kiej Ka",~' Ae7,!J/'oclln10v.ej 1\ Zclui'l"kirJ Woli al>ygnowa a z \\,Insnyrh fl1ndll,o.z6\\' 1000 :d, nożyczki , Jednocześnie K, I\. 0, udziolilo Bwego lokalu na
;;iedzibę 1\a6y Bezproc(>ntowej, a p. c1,Vl'ęk
tor oddzitllu ZduilBko-\Voll>l\lego K, re O.
podjął 6ię b!'zplatnego pl'owadzenia księ
gowości l<UBY,

Centrala

."1'.

KRONIKA PABIANIC
WIELKI ODCZYT STRONNICTW Ił.
NARODOWEGO. Stronniotwo Narodo-w1S
w Pllbianicaoh urządza w niedziel~, d~ia
l3 bm. o godz, 12 min. 15 w salt kIna
Oświatowego odczyt. Odczyt na temat
"HiszPllnia bohaterskalI wygłosi znan,
działacz narodowy i publicysta Jędrzej
Giertych z Warszawy, który w ciągu
trzech tygodni objechał wszystkie fronty
wojny domowej w Hiszpanii. Wstęp na
odozyt tylko ~a kartą ~stępu, którą na.
byt moina w liekretariacie Str. Nar, prz,
ul. Pułaskiego 13-15 oraz w lokalu
"Orędownika",

Wycieczka pracowników miejskich d~ .
Liskowa i Kalisza. Związek PracowJlIków Miejskich w Pahianicach organizuje
w niedzielę dnia 13 bm. wycieczkę autohusem do Liskowa i Kalisza. Wyjazd
nastąpi o godz. 4 rano z przed Zamku
(Magistratu). I{oszty prze.iazdu woble
~trony ",,,nOHza 5 zł.
Pielgrżymk/ł' nauc;zycielstwa pabianickiego na Jasną Górę. ,V zWiąZ](ll z 0gólnopolsl~ą

pielgrzymką

nlłuczyc~clstwa

polRklego na Jasną Górę nauczycIelstwo
:l Pabianic org-ani:luje również pielgrzymkę clo Czr,stochowy.
l"a1la uczestnictwa
wynosi zł 5,50 za przejazd w obie strony.
Zgłoszonia przyjmuje i inf~ll·maCyj. ue~zie
la p. prof. S. Choclkowskl Z 2ensklego
Gimnazjum przy ul. Pula:;kiego.
Matura li' gimnazjum im. ~ról. Jadwi.
pl. W gimnazjum żońskim im. Królowej
Jadwigi
n:lstępujące
pani<, otrzymały
świadeotwa doirzałości:
Auerbach Alina,
Balicka Jadwiga, Bart?; Krystyna, Charłub ka Stefania,
Bolcchowska Krystyna,
Dobi11ska V,Ianda, Dryl Maria, Goldmann
.l ęta, Gruenstl'in Susel, Grzybek Helena,
Kalinowska Alina, Kolodzic.iczyk Henryka, Krebs Alicja, Lenartowska Ludomi1a,
Lisicl'tko LUCY1Hlj' I~ ubin Leonarda, Mlodocka Irena, NowIcka Emilia. PaweJlta.
Genowcfa , Rabięga ' Leokadia, Samuel M.,
Spionek Jadwiga, Stefaniak Zofia, Styczyńska Halina, Suki Kazimiera, Su miń
ska Irena, Wiosnor Zofia, Wolna Graż)'
na i Zimowsl,a Zofia.
1:Ydzi nie mogą nauczyć się porządku.
' ipjerlną ulicę st fl1'(lgo m iastn zamieszkalą niC'sl oty jPszcz(' l1l'ZCZ Żydów,
nie
można
wogóle
:;woboclnie przrjść lub
przejechać
bo!!: uprzodnl(1~o w<,zwania
2ydów do usunięcia się. Na chodnikach
i jezdnia ch tyCh ulic wy~fają grupki pejsatych 2ydów, odbywającyCh stall' .iakieś
narady. a ktÓI'zy niety1ko tamuj/\, ruch
uliczny. alf' popro. fll szpecą nasze miasto.
Policja zmuszona .iest sfnle do spisywania protokółów li partym 2ydom. Osfatnio spisano pl'otokot 7.a tamowanie ruchu
t.:!icznDg'o KupC'rowi Szmulowi, Zllm, ul.
Zaml<owa 28 i Sahinowskiemu z l{a li za,
zam, ul. Ciasna. 20,
Kradzież
kwiatów z cmentarza. Od
pewnego czasu nicznani osobnicy clopuszczajf\ się s~' stematyczne.i kl'adzil'ży
kwia tów upiękRzających cmf'ntal'zyJ.,: kaplicy św, Floriana przy ul. 'Varsza\\'skiej,
niszcząc przy tym różn e krzewy. Miojsce
to poleca sie gorąco opiece zamieszkują
cych w pobliżu katolików i UPrasza siC)
o ewtl, wskazanie wzglQdnie odrlanie
sprawców IV ręec policji. Nic wiadomo,
czy zachodzi tu wypadek kradzicży
kwiatów, czy też iakt celoWl'j profanacji
tego świętego miejsca przez specjalne
indywidua,
Tydlień W, F. i P. W. w Pabianicach.
,:y czaSie od 29 maja rio 6 czel'\\'ca odbd
się .. Tydzień W, F. i P . W, " , l'c1ział \\'zi'ę
ly wszystkie miC'jscowe kluhy ,"portowe 1
orgauizacje należące do prj';ysposobienia
wojs1\Owego. Cała impreza .. Tygodnia"
odbyła się według następuJącego programu: l Ta otwfll'cio orlhył się w niedzielę rln.
29 maja rb. ',I' Parku Wolności pięciobój
wojsl~o\\'o-sportowy.
\" tymże dniu IV
parku im, Słowackiego przy ul. Zamkowej odbył się tl'flrlycyjny bieg lJarcc l'sld z
przeszkodami. '" rlniu :1 bm, n" stadionie
T. S. 1\l'u, z('ndrr w l'C1mach .. Tygodnia"
odbyło się ol "'arcie wptawy-obozu 11ar·
eerskiego, która trwała ocl 6 bm, '" dniu
1; bm. w Pnrku Wolności odbył się bieg
koltl]' ki i ralrl 111otocyklowy, zawody tenisowe, zospołowe pokazy drużyn oeIkalal'skim wzięła udziat mlorlzież niezrzoszona ocl lat 18 na frasle 2,) km. Piel'\\'szlr
przybył clo mcty ,Jach (P. T. C) przed Zawartą i Ealko\\'skim również (P. T, e).
Próo!: fego odbyl się bieg dla jUniorów na
trasie 2,) km. PiC'l'\\''';zy prqbyt Bukowski (K E.), przed Kujawskim (1\. K). W
trzecim biogu dla pafl ]la tra ie 10 krn
jll'z~' była jako plt'l'wsza ,J fi ohówna (Orle)
przerl Znhol'owską (Orle), \V propagandowym rnidziC' motocyklowym na 1ra,;I(' 1;10
km, ella IIl'zeszon)'ch i niezrzpszonych,
slal'!(J\\'alo sze'ć nHl<;zyn.
W ostatnim dniu '"Ty::rorlnia " odhyło
Flię w jWikiele św, ?llatclIsza o god~. lO-toj
nahożC11 , (\\' 0 , w kfór~' m wzięly udział organizacjI:' ucze Rflliczl\ce w "Tygorlniu". Po
llOllIdniil o godz. H.i10 na stadionie T. S,
l\.. E. otlLyla Flil: defiladll wszystl\irh 7.il\Iodników. \\' da.lszym ciqg'iI odhyly się
plJk3Z~' ('\\'irzP(1 rlzlf'ci
szkol pO\\ s~('oh11,\" ' 1'1, poknzy gilllnaslyczlw pn!'l i panów,
f/lllc{\ IlIdowe pokaz \\'yszkol('nia 1'. "'.,
ćwiczpnin na PI'zyl'zqc1ach, zi1\\'orly lekkontielyczne, oraz gl'Y sporto\\'(>, Nnd cal·;. .
filią impl'C'z spodowych obj l! t~' ch programem czuwał p. Girlzak St - prezes Tow.
Gimn. ,Sokół". CałoHć wypadła pod katdym względom imponujl\co,

1"o!uart
Marcin 711. P. K. O. Pozn,n 200149 Teler )ny centrall: 40-72 14_76.\
J3-07, H-III p5-2t. 33-25: p!> godz, 111 oraz w niedz:ele I ś wie!a: 40-.2 U·itl aa,01.
Redaktqr odpowledl!Jlaln" Andrr;e; Treli. s Poznania Z. wlado mości i artykuly E m.
.~ ... _
< ,
1,
•
"
.
. '
~ ~j od:POwla<la Wla,drelaw MacI4~. Lód!. pl(~trko_ka in. - Za ol'lo/u. 'enia I rekl:..IllY. Antoni
70. Rękopis6w lllezam6wionyeh reuakcja nie zwraca.
Le.śl\l,WIC& & 1"OlInalłl.,
W rUle wypadk6w spowodowanych ai/ą wTłl!zą. IIrzellZk6d w sak:lads!.e. etraji!6w Itp .. w,.dawnictwo Iłl. 9dl!lIwi.da za d'~tareHJlle ~"L a aboMnei nIe maja orawa doro agania'sie nieliMtarw ł
cllonycli nlJm~r6 ... lud orl@~kl'ii"w9nl •.

Orędown ika

ml~ l eCZl1le

34 zł, kwart.hlie 7,:-. 'p0c,,!. pnyjmuje zam6wlenla t~lko
na 6 wydań tYli!.odl1loWO (be. pon:edllaIItQw.,COl. - Pod o!luklł w 1"OI6C.
zl mieelęcznie Naklad I clcionki; DrukarII:. Pol~i.a, Sp6łk. Ake,jJl,a, 1"0511.1\, 6•. ya,rein

/'

,

J

~trona ~

ORĘDOW\"lK. sol)ot~,

.
B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5,

rlni:ot l:? rzcI"I\'Ca lr:137

purpury

oraz
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STEF~

I·1

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

nOMY·
PARCELE"I
.Ka
wa
l ena
r .m. .'...._
____
_ _ _ _.
, . lat 28. posIada
nowy
dom
'.
teres. pozna inteligentną panienDom
kę do lat 22, zamiłowaniem do
..
. .
handlu gotówka 4000.- zł celu
" pokoJE\. l'uchllla. ogrOdem, .13 matrymonialnym. Ofprty Orędowm6rg dZI~rzawy. I2rzy łarocl!fl.I!!. nik. Poznań zd l:> 024
5200.-. Otręba. J arOCtn. KIJmskiego 2.
2ld 14697
Kumec
r~
przystojny lat 24,
poszukuje
.5
wspólniczki do interesu cośkolmórg ogrodo.wcJ ząbu.dowane - kolwiek gotówki. ożenek zaraz.
prz}' Pozn!lI)IU Zamlel1lę dom .Ja- Oferty Orędownik. Poznań
rocm. ,KosClan..
ę 000.297
Poznan,
Grudzlemec
46_ Selda, - - -_ _ _zd_15
~~______
zd 14 983
P omam
WiIlka
panienkp. celu matrYn1onirullf1ym.
n~"a. '7 u"I·,kacYJ·. ?_ 0001" )lam lat :H. Oferty Oredowni'k.
Pl·-"na.
"'"
vn
IJ
gi ogroou, przedmieś()ie Jaroci- Poznal'> zd 15 ~')2
na. 6300.-. Otreba, Jaroci,n, Ki· _ _ ~-~~~~"~"'_IIIII_
liń.g'kiego 2.
?ld 14 !l!11 . . . 7
SPRZEDAtE
•

••
• ......•_________liliiii_

k3Jmieni~. domów. domlk ów. róż.
neJ ,,'ioellkości i ceny na sprzedaż.
Zg~()swnia Ot-reba . Jaroci n. Kilińekiego 2.
zd 14 695
Dom
piętrowy piekarnia. 8klad w rynku 20 000.- ~łata 15000.- za"...
raz na sprzedaż. Moellenbt'~k.
Lw6wek.
zdg 14 484/5

Do sprzedania
sklep
galonterYJ'ny
b d
d h
.
w ar zo o rym
eunkcIe na dogo~ych . warun.. ach z .powodu zmla!'y mtere~u,
egzystUje przeszł? 2" lat. Wladomość: Oreelowmk. Łódź.
n 44 86ii

Dom
piętrowy, 15 ubikacyj, restaUTllda. kolonialka. sala, ogród 17000
I
9000
O b
J
.
wp' aty
.trę a. aroem.
KIJińskiego 2.
zd 14 694
•
Wlllka
Poznaniu nowa trzypokojowa . przynależnościami. o~zklona wel
d h d
ranr ą. oc o owym sad~m, cef!a
8000.- Tomala, Poznano AlelP
Marcinkowskiego 20.
zd 15 303
Parcele
Po"nalll'a
1 000 m ! prze..1ml·es'cl·e
. ,,~
przewlaszczenie natychmiast. hil'.otl'ka czysta 800.- zl sprzeda
Zielińska, Poznań. Szamotulskn
26.
zd 1li 367

ne. kościelnej wsi. bLis,ko Jaroei·
na, Cema li 200.-. Otreba . Jarocin . Kilińllkiego 2.
z,d 14 690

8
mór~ P6'~ennej. hudrnkń masY'W-

"W"olDości

10

LOSY

T . R ... O '.T

II I E J

•

B. Michalak

LóDź,

uJ.

św.

Andrzeja %4.

naprzyk,ład:

ZASYP~A

od" POTU

~ R PI E L do .N ÓG
OPAI<OWA.NIU . "1< R 'E .Mdo ·· N Ó 'G

-6

Szczęś~iwe
W Kolekturze Loterii Państwowe]' nI'. 803
r
~

•

B()lłll[ · ·.· ·

Gospodarstwo
at pSZlel.na
- prr" a.tne. 23'budo·
wania. im" en tarze kOIlllpLetne.
Cena a 000. ,,'pIaty 4000. Si .... ia'k
Gniezno. Ohr()lbre,zo 27.
n 14 322

Do kJa.y I. nowei, 39. Loterii Państwowej

~
.

Wytwórnię
wózków
rowerków, drezyn I
samochodzików
dzieci~cych.
orl!?:
wszelką
reperaCJe
w tym zakresie,

z 18924. n 2745, d 1790
i t. d. = 1 stO'wo.
Drobne ogloozenia w dni povllszoonie ,przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przed ŚlW i !\teeme przyjmuje się do go-da. 9.4.'>

•

Gospodarstwo
.
t
\)u
d" psz.ennel - kPr'''I·atne .. za owama illowe. -omp e ne mwen·
tarze. 14 000. wplao~y 8000. Si·
wiak. Gniezno. Ohrobrego 27.
buUY1l1Jk.i gospodarcze 8 mórg roli
n 4432,1
~uraczaml'ch. cena 4 flOO. wPI,a't § . .
:I 000.
Ozachorowskl.
P02illsn'1I[10
MAJĄTKI
świety Wojocipch 00.
TĄ] 115 417
, ._ _ _ _••_ _ _. . . .
_
Sprzedam
G
d
t
OSpO .
aH WO
lub wydzierżawię rzeźnictwo ko' _.
lonialkę. 8 pokoi. sala. 9 lllÓrg okolicy
(GostYl)la) . .czter~Zlesc~
Prynada. Chromiec. poczta Ksią;;. mórg pura!!zaneJ. zmwaml' mda
Jarocin.
zd 15209 szyn!!na. mVientarzem. za b u 0- - - - - - - - - - - - - wam!! dobre. - ogrodem mal,en:
Sp
dam
wymIa.rem. pryw!ltne'k P9~zOeOola
rze ,.
szczelllem; bez hlpote
v
.-;maszyn~ s~ewska ~mgera slup- wpłaty 2 <>00,- reszte dlugotermlkową (»liulenmaschine) warsztat nowa spłata. z powodu drugIego
mechaniczny Czersk, ul. Targo- gospodarstwa spiesznie sprzedam
wa 18. Na orlyowiedź znaczek.
Nowak, Poznań, Skarbowa 1, tez( 14 700
lefon 12-79.
zd 15 223

ng 4491112

Znak oferty

DROBNE

drobIlvch: t-lamowy milImetr 30 groszy.

Kuźnię ofl&tapip.
dobl'u zaprowadzoll>l
wraz z naT7.erJ;-,iami. 7.:,doszenia
Orędownik. PO"'II~l\ n 4-1948
---Kolonialka
dobrze z3Jpro,wa-c!zo,na. 10 lat mies'lIka,niem. powód choro.ba kOIZl"ltnie. Ad'Te6 Ore-lownik. Poznań
zel 154Q:)
_ _ _ _ _.:.
_______
Dom

39 loterii

CENTOWSKI Poznań
plac

Dl. sklepów rabaty.

Na;główkowe słowo (tłusto) 16 groszy, każde
dalsze słaW<! 10 groszy. 5 IicZib = jedno słowo,
i. VI . z, a = każde ~taltl(\wi 1 słowo. lOOno ogło
dzenie nie może przekracza.ć 100 &łów . • tym
5 nagłówkowych.

100

wyjątkowo szczęśliwych. LOSY I klasy
są do nabycia w mojej kolekturze.

do

firanki i kapy.

l

jednomyślnie zaliczają moją kolekturę

Mol Uczni klienci

teL 157 - 60

Wszystkie towary w iaknajlepszych gatunkach po cenacb ściśle fabrycznych.
Dla sklepów rabaty.

1:::1

~--------------------------------------------~;I""""""""""

W du:i:ym wyborze na sezon letni poleca MATERIAł.Y MANUFAKTUROWE:
wełny, jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: pościelowe,
bieliźniane,

~ul11rr

WNIEBIESKIM

R. Barcl·kowski S. A. Po"-an
....
r

bo

.no.
mUl..

Koła

ta.rczowe samocho.du Citroen i
S IX Ch evro I et k uPlfl....zaraz. Z g I0szenia Orędownil{, };'oznań
zd 1v 16"
•
KUplę
mleczarnię lub zamienię na dom
dochodowy w Poznaniu. Oferty
Orodownik Poznań zd 15 358
'<

Ro
mlodsz.'y w.lal!nym rowerem l)C)k
szu u~e zaJęCIa. zna prace w . ogrodmctwie. ~ Oferty Orędov.·mk,
P.o::;z:;:n.:.;a::ń.:.....;z:;:d=-=1,,=-=21::6:...._ _ _ _ __
Uczennica
rzetnicka szuka dalszej nauki.
Oferty Kurier Poznański
zdg 1ii 181/2

,

~--------.-lI
600,LOKALE
___
kaucji złoży młody uczciwy ezlewiek z rowerem za otrzymanie
P;~";Cę
. posady wożnego. inkasenta lub
., ... .u.&
portiera. Oferty Orędownik. Pojasna. obszerną, suchą na skład- znań zd 15 3;;;;
nice w centrum wynajme. Ofer- :::.::::..:..=-=-=::.-_ _ _ _ _ __
ty Oredownik, Poznań zd 152iij
Samotny
~ 17.

K

lat 26, po wojsku. sPokojny. pracowity poszukuje posady 15. I).
woźniCY, robotnika, 5tr6ża. poo'.
tiera, lub innej Poz.naJljiu. f Ja.Dzierżawy
s kawe oferty Orędownik. Pozd 16 q 13
domku. ogrodem. stacja... kOdlejowa 'l..;n,.;a;.::nc:..'_'-'~":..
- .c.._ _ _ _ _ _ _ _~
emcrytowany, żonaty. uez ~Ietny
?znrOaf"lcsoz:"lPlf8(e7rty Orędownik. 1'0Fryzjerka
.
.U
u
,loura sila. ż elazkowa, trwala,
• •
wodna. poszukuje posady. ZgłoDZlerzawa
~.zenia AgencJ'a Orodownika. _
'<
32 morgi. zabudowaniem, żywym Mięuzychód.
n 44 943
martwym inwentarzem 1800.-~Jliesznie.
Pl'ynarla
,
Chromiec.
Z1
WOLNE
MIEJSCA
poczta Książ. pow . .Jarocin.
'...._ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
z,ll;; 20~
-------U'
MI
czen
'
. yn
kolodziejski od zaraz po.trzcbl)Y.
"o<lno motoro\o\y sprzedam .. ",!?la- Zapęd motorowy. :Marcel! TroJ~~b wezmę. czynszo\~a kaml.el)ll'ę. now~ki. Lwów ek.
n 44946
, orows~l. Poznano PÓlWIe}~k!,': .
28 - h
zd 1;) :)02
Uczen fryzjerski
R'
z dobrej rodziny może się zaraz
esztowka
zglo~ić. Fr. Melchrowicz: Ksi~ż,
320-morgowa
poczta Śl'eill.
n 44 830
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pelnym bi!'):lI z lIrzarlzeniem
•
światło elekt,'y<,zne sprzerJam:
POZNAŃ, Marszałka Focha 4S
All'entura Orędownika. ł,uka~ieP. K. O. 209.844
Nu
. 4S9a~/3
Telefon 61-73
"
'1(,7.._
'l'rzemeszno.
n 44 817
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Kto z firmy Colombus. Poznań
Wrocławska 15
R'owery
D omek
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.
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·l .)
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.
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Dom
liI\ski. Kroto!O'Zy,n . Floria1ilS'ka a za 12 tys. Zgloszenia Chmielew-I !lIorgl llI'zy ml e ~' ·; ('. za u' ow.ama.
piE-karnill. j!'oto-\Y3 t.Io ()twarcia. 5
1)d 111; 1113
ski. Poznań . Stary :Rynek 45_
I,n~wental'ze h'Tr.dzo kor~rstme !p()Ikoi. 2 k'lLchn.i.e, duży ogród . mie.
zd 13252
9 :,.00. ;' pl~ty ~.000. ,9z.at?h0h'°3Qlicie (dla pmeryta) korzystn ie
1000 samochodów
ISkI. Po~na\). Ś" I~t:\' 'OJlClec.
srrz!"dam zaraoz. A,zN1cia Orf'-.
,
.'
< .
Kolonialkę
zu l'J 4W
d'lm·ni,ka. l\fiedz~·'l'h6d.
n 44 IW :\~;;'i~l a~~~z3u~ki"eangpg~~sC~a~?~: towarem. lIl'lglem. ruchliwa ulica
..
. .
f"
A
\-1' d
P sprzedam, <'l'n:1 1100.- zl 7 po- .
KUPNA
b
- .
•
I • 11.
Dom
~A~Il. Dl\bl;~~kieg~t080: ~ej. 46-ri ~i~~upi.~;;j;~tJ~,11;)~~{es Orcdow- _
~
1l~~~;~~t~~~,lm:0~:!~~.~~~ krawif'cki ~!~o;c~!!ń potrzebnowoczoolIY
ośmioJ)Olkojowy.
dl: 22966-7
SamochodoWl
<?Ie 20000.- WIele JIlnych dZl(~r- ni na ~taJe zaraz. Dwojak. PleDH'rga o,grodu o\\·ocawego. polod
zaw polecam
P
. k
44818
7.ony letni""ku. 7 OM. wplaty 4000.
Samochód
Gospo arstwo
wla~eieiple- gospodarstwo siedemszew.
oznans '3.
n
limuzyma Chevrolet 6-cyllindrowa. 90 mórg pszenna ziemia. pelne dzie~i:lt mórg bez inwentarza. Nowak.
Z
·
t
ki
SiJwiak. Gnicvno. Chrobrego 27.
_______n_4_i..:32,.;·J_t______ bard·zo dOOI'7>E" utrzymana ta·n io. inwentarze.
żniwa.
okazyjnie ;;zHl11otul"kim . "amienie na rIobry Pozna,'. Rkarbo~_1.___z_d..;.g_9_22_0 PomoCnel·kgadrO~flsaJOrpzOI~wskl·. ml'asto
\\'ojtczak. Ostrów (\YIl;,p.). S'ldo· ~przeda
12000.
JaŚki e wil'z.ls"mvcll\irl.
l\1)\\'ak. Poznat1 .
"
~
wa
3.
m.
3.
zd
154,;;4
Poznań,
Pocztow
o
.
21.
zd 1:> 383 Skarl."wa 1.
zd 15282
Resztówka
woj('wódzkie zarnz potrzehny. Willa
JOO mórg pszenna ziemia objpcie Of~rty z \\'arunka~i. odpis.ami
pod P07..n~niem. a ubilkaeji. balinwentar~y 6 000.
wl~ściciela. S'\'ladectw Or _do\\'llIk. Poznan
kon. weranda . ogród. Oena 6500,
.J aśkiewirz. Poznai Pocztowa 21,
zrl 14 699
W1T>!a.ty 4000. Cz<](;horo .... ski. Pomieszkanie 2.
zd l;) 381
znań.. Św i-: t y Wojciech 30.
Krawiecki
W 1-541'8
pomocnik mlodszy na dol?rą prsPiekarni
(;ę oraz uczell utrz~ma'l,lle!11 .lub
w rlziel'Ża\\'ę poszukuje Preis.
hez zaraz potrze bru. li elIksI3 k,
Gnlemo
Obórniki. Rynek.
n 44 731
., p' t
?
kI d d h'd
,je pani BombaIskiej" - mono- 15.15 o wrzystkim po troszkll; Hgielsko, pow. "'~!!rowiec.
d
n 44938
5~.:"'. I~I~O:\~pl;t; ~ 000:. ~ .'It{'JII~(,)jl'JIf.1~
log Kloczkowskiej; 23_15 muzy- 15.20 muzyka salonowa (plyty);
wiadomości
giełdoDużo
15.42
16dzkie
Sl'Wlak, Gmp7.M. Ohrobrego 27. - - ---- - - --_.~
ka tanecZlla - plyty.
we: 18.00 no~e nagrania u1\\'orów
Rzeźnictwo
zarobisz domową wytwórczościlI..
n 44 3'23
Sobota, U ezerwea.
Toruń
n,15 pogadanka li rozl'Y\\'kowyC'h (plyty): 18.25 au- sk,ład. wal'~ztat prze,pi.~owy. mie- S7.l'ze,zóły nad~ylajacym na PKO
5,16 audycja poranna: 11,30 W-wy; 13,00 orkiestra i soliści - dyej'a literacka - .. Sonety" Mie- szkanie tanio do wynajęcia on IW- 142295 _ 2 zl Inżynier Ingwer,
Dom
TLI
d 8089
audycja. dla. szkól: "śpiewajmy płyty; 15,00 utwory salonowe; czv~lawa BralIna: 18.45 wiadomo- SlPodarza. Słahaś. JnowTodaw·
13Jllly~tok.
z
flPl"Z<'dam kolo Powa.lua. ce-na piosenki": 11,57 sygnał czasu; 18.00 "Morze i Pomorze w litera- gcl SPOl'tOWf' Ink~lne; 20.55 1'07.1110- Mą,twy, Pozna,i.-ka 326.
fi 500. Oferty OredMJi'nik. P01Jllań 12,03 dziennik poludniowy: 12,15 turze pieknej" - recytacja frag- wa z r~,lin,luchaczami: 23.00 mu7ld 1-5 J(~6
Mleczarski
zd 15444
'1
.
b tn'k
ot zebni
"Letnie obowią,zki rolnika" - rnentu z powieści Artura Gru- z"ka tanrczna (plyty): 23.30 konGościniec
r°f!ł~c~·I'~le;·ia~o Br-,:~~to~'k~,
pogadanka: 12,25 lódzka orkiestra szewskiego pt. ..Tam. gdzie sic cert Życ:ze!l.
salonowa pod dyr. Teodora Ry- kończy \Visla"; 18.te .. Pomorxp
Elklad to\\'a'rów kolonialny~h w )Ileczarnla. Dluga U oślina.
~lużej wio sce. 2 folwarki. dz.ierzd _ 15~2~ _ _ _ __
dera; 15,45 wiadomości goSpo- śpiewa" IV wyk. <,h6ft' byrlg.: 18.45
I.t:.N.tt
.. Z. . .
darcze: 16,00 ,,1 my też urządza- wiadomości sportowe z POlllcl\'za:
PomftlOnl'k
za""a ze ,allku 2.5.- miesiecznie.
()h j ~cip iOO.- zl lIa ra.z do wy""
my koncert" - audycja slowno-123.00 ta1ice i piosenki (płyty).
2,000,rlzi~l' ża \\'ipllia.
Zgloszenia pod fryzjer"ki damsko - męski PO-muzyczna w wykonaniu zespolu'
hipotekę
gospodarstwa, wysoki dziecięceji'o: 16,30 ballady i legen15,00
Praga.
M.
lekk~.
15,10
T.
B.
pO.qe
l'e5t
a
nte
Slowikn\\·o.
flżd·
ny
zuraz.
Zgloszenia
Ag nJ.JWÓW
12,15 .. Z.iazdy ~Ilprocent lub osobę na utrzymanie rJy - w wykonaniu orko Adllrna siedzkie
zu N J38 lura Ol'ęrlowruka. Kaźmierz. gos-'orlarstw!lch wiej· KlinigswlIsh. Plyty . 13.15 "'roc- POW. ~Iog i lno.
ewentualnie ~tałe. Oferty Orę Hermana (z Krakowa); 17,20 skich" -'w pogadanka:
~ ft~". Szamotuly. _ _ _ n_44l~
14,00 knn- law. M. lurlowa.
downik, Poznall zil15202
recital !ipiewaczy Gahrieli Filip cert ŻYCZC!I; 18,00 pogadankn
16,00 Szlutgart. Aurl. wokalno23. ROZMAITE
Uczeń
de Rocha; 17,50 .. Osobliwości RPolecZlltl: 18.05 MiSiła Lewicki instrunH'lItalna.
Lhlsk i Kolonia.
fryzjerski na prowincje potrzeb, 000.ziemi zapomnkne.: przez tury- gl'a - plyty: 18,25 pogadanka
Ak
k
nv. Builko. Duszniki. pow. Szapogadanka ze Lwowa; aktualna; 18,4ó wiadomości spor- \\' i"zanka melodii.
JIOliIzukuję do in tra tnego przedsię stów" Budajleszt. M. salonowa.
uszer. a
mOluly.
zd 15204
bior!!twa pod za bezpieczenie. do- 18,15 chór Dana i orkiestra Eu- towe lokalne: 23,00 muzyka we- 1717.00
2.i
Medi()lan_
~1.
taneCZll:l.
Ko\yalewsj,:a.
Poznali.
L'lkowa
141
B U f e t owa
bry procent ewentualnie współ geniusza Wolffa - plyty: 18,50 sola ~ plyt: 23,1f1 monolog Zyg•
.
_
"Hillom
zamtNeSO\yanym
WS7.l'lk:l
praca_ Oferty Orędownik Po- po!!,adank. ,ktualna; 19.00 .. Ka- munta Rei.a pt .•. Z ty~iąca i 18,00 "roclaw. )'\.oncprt kwar· . pomoc. poradl'.
zd 13 :J~O samodzielna. utrzymaniem i roiewalerowie pięknej Idalki" - wc- j,Hlnej lekcji": 2:1,20 !l. c. muzyki tptu sllll'czk., dwl'u I sol. lR.l~
znań zd 1539 Q
. zkaniem do kawiarni z gotówka
sola audycja slowno - muzYC7.na wpsolej z pJyt: 24,08 koncert Hi.h·er~um I.T. N·. t.\,-neczna; 18,20
~OO.- zl. życiorysem. ~ Oferty
w
ukladzie
Zbigniewa
LipczYli2
orko 'l'ad. Seredyńskiego.
'V,cden ... " alkln~ op. \\ agne,.
NAUKA
Or~downik. Poznal1 zd l;> 200
8000,skiego i Jerzego Tepy. \Vykora.
na pierwszą hipotekę na wartość nawcy: soliści. śpiewacy. aktorzy
Kutowice
6.00
sygnal
C'Z{lSU
lll,OO
Lipsk.
Kone~rt
orkil'stry
O
d
'
.
Pomocnik
50000 zl nowy dO!'l wykOl'iczOny. charakterystyczni i chór rn~ski i pieśIl poranIla : 6.03 muzyka ludoSl' lllfonicznej. Monachium. "'esogro nlczy
IO'awiecki potrzebny od zaraz. Oferty Orędownik Poznań
(ze Lwowa); 19,40 pogadanka wa (plyty); 12.15 wiadomości hie- Iy wieczór. Sztokholm. M. jaz- ucze1i roczną prukt yk:l. silny. t; I'ot 'i: t"''' Iski. mistrz krawiecki,
zd 15400
aktualna: 19,50 wiadomo~ci spor- ;;'ace; 12.20 :i,ycie kulturalne ~I~ ZO\\'8.
eh«:tny. pracowity poszuku.ie dal- Kiszkowv
n 41840
towe; 20,110 .. Audycja dla Pola- ska; 13.00 koncert życzeti; H.111
zd nauki. Zgloszpnia Agentura
20.00 Królewiec. ..:\'iziny" op. Orędownika. Chodzież.
Fryzjerka
Potrzebny
k6w za granicą": .. Polscy bar- tanipc za talicem najnowsze
2O,lfl Hil"Hsum T.
n 44 811
(]zi C'ln " w ,;;elnzkow('j i tI·wal "j
wspólnik 2000 - dohrc zllhc7.pi~- cerze przNI Jamboree"; 211.45 prz~llOje (płyty): lli.30 orkiestra Dalhrrtll.
pot rz('bna od zaraz. '\V. O"lIch.
czenip. 7.ysk 200 - zl mieRicczni(' dziennik wice7.oTl1Y: 20.55 wiado- B. B. C. ("l~, ty): 15.43 wiarlomo~ci "'iC'l'z,,,, hlllctu. tr. z 'l'f'~t1'11
śl·orlil:._l::it. _Jtynek...J7. __Il--'..
44 ~
Oferty Orędowrlik. POZM1\ .
IIIllO:sci rolnicze: 21,10 mala orkie- !!'ipl,lowe: 18.15 .,Rtan bada,i mo· Mi('jskipgn dyr. Alls~l'Inct. Kolo- - M. Ipkka i tanP<'zna. 2f1.!l0 ~26. SZUKA POSADY
p. 20 726
~1 ra P. R.: 21,41i prze gl ad wy- t )' lrli(,7.~' ('h na śln.ku" - pogadan- nia.
Pomocnika
dnwnictw: 22,00 Piotr Ozajkowski: ka: 18.21; .. Rwaczyna u Dorotki" R. Paris. Konl'pd ~~'Illf. po,1 r!Yl·. ('z1 Pry pory roku op. 57 (z łAdzi) - audYl'ja rlla rlzieci: 18.45 wiado- Bigota. Pul'is PTT. ,, :;;tr:l~zny Uglo@zenia do 30 słów ella poszu· malul'"kif'g'o mlodsz~go dobrego
Ker:,li" ""wlt. Illuzy(,zne llolls- kujących posady w tt>j rubrycp od Z,ll'<IZ przy~mie Michal Oliński
22.:;0 ostntnie wiadomości rlzi('n- 1ll0;;l'i sportowe lokalne.
obliczamy PO je,lne.i trzeciej cenie J\ol'l'k pow. bostylt.
n 44 !Ma
ąueta.
Ilika wieczornego. komunikat me ..
elrohnyC'h
teorologiczny i przegllld prasy.
Kraków - U.15 kilka infol'ma21,00 Rzym. "OhO\\'lIflszf'7.yznu"
Unicum
cji: 14.00 koncert życzeń z plyt; OJ>. Rim,kij-Kor~akown. Londyn
usuw,a jedYlT1ie po-rl l""'arancją
15.15 z twórczości J. R. Bacha R. KOI1"NI ,ymf. 21.111 Mona- b) Inni'
i bez bólu SII"'ardniell,i a ~,kóry. od - , .,.; .KRA OWE .
(płyty): 15.40 lokalne wiarlołl1o~ci chilIID. 'Yielki wieczór tal1ca {do
ciski. W&ze<lZlie w aptekach. dro·
gospo,lllrczc (Izba rzemic"lnil'zlI): godz. 241.
Iteriach.
P Zil OO:)·Z2.6j
"'lIr~zawa IT - 13,00 koncprt 111.00 pogarlanka aktualna: 18.15 2200 Lipsk. Płyty. Sztokholm.
Syna
Wydzierżawię
rozrywkowy - płyty: 14,00 parę UlUZy!-a lckk.a.(plyty); 18.45 ,lokal- M. tanecznn. Beromiinster. M. oddam w nauk«) rzeźniclwa .
. . 6.
O:tENKI . . informacyj; 14,05 "Luiza" - ope- ne wladoUloscl sportowe;. 23.00 '! cygańska. 22,25 Luksemburg. :M. Ofcrty Orędownik. Poznali
piekarnię
ra w 4-ch aktach (w skrócie) - 'Varszawy II: .. PretensJe palli symfoniczna
zd n ,)SU
pelnym biegu w dobrym miejscu
płyty; 15,20 życie kulturalne sto- BombaJskiej" monolog Klol'zkow.. ..
-----~ - - - - - - 11'1 ni , kowej miejscowości - lub
licy: 15.25 trio salonowe P. R. skicj: 23.15 z Warszawy II: IUU211,OO KOlll!(SWusII. M. ta;>!'l'zna.
Szofer-ślusarz
Kawaler
t"'~)' j",~ WSPólnika do l'estaura23.15 nudapeszt. M. cyganskn.
PO wojsku z praktyk;] zna ",k na '·.ii i (;l1kierni. Kolej, poczta, kopo~a.da.
stała
poszukuje panny 22,00 ,yiadomo§ci sportowe; 22,01i1 zyka taneczna (płyty).
k01Jcert
rozrywkowy
w
wyk.
24,00
Frllnkfnrt
i
Sztutgart.
"'szelkich typach ,,·ozów oraz irh ' ;:"iól '" miejscu. Zgloszenia Ag_
'wzrostu średniego, lat 23. z prowincji. cel matrymonialny. Ofer- ol·k. P. R. pod dyr. Mieczyslawa L6dź - 12.20 parę informacji; Willzanka melodyj operetkowych obsludze poszukuje po_arly. Ort"'-I()r~dO\\'nika, - Jeleśnia, powil\t
ty Oredownik. Pozna'l1 zd 1;; 23S :i\y\l it'c.
n 44911
ty Orędownik. Poznail zd 15 184 11iel'zejewskiego; 23,00 "Preten- 15.10 poradnik sportowy lokalny; i najnowsze przeboje z plyt.
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o szenia l-lamowy milimetr lub jego miejsce koozt\lje: VI' zwycz.... jnycn na stronie 6-1amowej 15 gromy. na stronie redakcyjnej (4-lamowej) a) przy końcu c:tęŚoCi
_
redakcyjnej 30 groszy, bl na stronie czwartej 50 I!;"roszy, ~) na stronie drugiej 60 groszy, d) na stronie wiadomośGi lokalnych 1,- zł. Drobne ogł06zenia
na 'wytej 100 słów w tym ;; nagłówkowych) słowo na.główkowe drukillm tłustym. 15 groszy, każde dalsze slowo 10 II;roszy. Ogłoszenia większe wśród rlrobnych. poczynając
od ostatniej strony, l-lamowy milimetr 3() groszy. Ogłoszenia 6komplikowane, z zastrze;t,eniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20% nadwyżki. Ogloozenia do biei!\cego
wydania przyjmujemy do godziny 10,30, a do wyall.R I1iedzielnych i świ8,tecznycb do godziny 9,45 rano. Ogłoszenia z poza Wielkopolski przyjmujemy do wydań !:Jieżqcycb
rio l1.'o<I~ 10. clo wydań nieclziplnvch ! świ~~nycb dnia poprzedniego do godz. 18. Za błę<ly dł'ukarskie. które nie wiekl>ztalcaja, tl'cści ogłoszenia. admin:stracjA. lIie od1)i)wiada.
Ogloezęnia przyjmujemy tylko za opłat!\ gotówka, :t góry. Konto IV P. K. O. nr. 200 149.
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Nelly, córka jego zacnego i szanowanego
przyjaciela,
Bernarda
Branscombe, kochała go całym uczucicm swego młodocianego serduszka,
a on nawet nie słuchał słodkich praw
miłości, nakazujących przede wszystIdm bezgraniczną wiarę i zaufanie dla
nieobecnych. Oddał się Vivianie, która, korzystając z chwili słabości, pochwyciła go i sądziła, że złączy jego
losy z swoimi.
Zeszedł na dół do jadalnej sali, a
spojrzawszy na śliczny, zloty zegarek,
który ciotka przygotowała dla Jego narzeczonej na ślubny podarunek, zadrżał, myśląc o tym ,jak bliskim był
dziCl1 jego ślubu i jak nie wiele już
było p0'trzeba, aby było po wszystkim.
Z przykrością myślał o katastrofie,
jaka mia}a spotkać nazajutrz jego
wybraną, przyszłą żonę.

Spojrzał na zegarek: było trzy kwadranse na siódmą. Viviana miała być
tego wieczora w teatrze Olimpijskim
ze znajomymi i spodziewała się naturalnie, że Gerald towarzyszyć jej bę
dzie.
Str,a szna awantura, której się obawiał, - bo nie cierpiał awantur, a
przede wszystkim łez kObiecych i spazmów, - musiała się odbyć nazajutrz.
Pomimo to był wesoły, jajby mu cię
żar spadł z serca; asystowanie Vivianie i udawanie czułego dla niej przychodziło mu zawsze z wielką trudnościa;
zachowanie się jego względem
narzeczonej było zaledwie oboj ętno
grzeczne; teraz czuł się swobodny,
mógł na nowo marzyć o Nelly, dziesięć razy droższej mu teraz za swoje
szlachetne poświęcenie, Nelly, równej
mu wobec świata urodzeniem i stanowiskiem, pokrzywdzonej i oszukanej,
lecz zawsze mu milej pani i królowej
jego serca.
Blask kominkowego ognia oświecał
jego poważną, zamyśloną. twarz, na
której zajaśniał promie!l radości. Ta
dziewczynka,
tak niepodobna
do
wszystkich innych dziewcząt na świe
cie, mogła być jego własną bez żadnej
przeszkody. Nie miał prawa gardzić
nią.
Jakże ciężkim i jak serdecznym
musiał być smutek biednej, ~dy ją aż
nad brzeg grobu zaprowadził! Czemuż
on był tak ślepy i nierozsą.dny! Czemu
nie odróżnił fałszu od prawdy?
Zaśmiał się, porównywając salonowe, wyszukane rozmowy Swe z Vivianą 7. tymi serdecznymi, choć krótkimi
słowami, jakie z Nelly zamieniał. Nie
myślał o swej narzeczone.i i nawet \v
tej chwili nie czuł dl·a niej politowania, choć wiedział, jaki cios w nią jutro uderzy. \Vierzył, że była ona winną w tym oszukaństwie i zbrodni, że
była wspólniczką. nikczemnej intrygi.
Teraz rozumiał doskonale znaczenie
niektórych rzeczy, które dotąd były dla
niego tajemnicami :je.i dziwne czasem
zachowanie się i szybko urywane frazesy. Zwracała baczną uwagę na każ
dy ruch i słowo, aby się c2Jasami nie
zdradzić.
ją zgubić.

Każda nieostrożność . mogła

\ ' iviana bawiła się tego wieczoru
wybornie w teatrze, żałowała jednak
bardzo, że Gerald nie z.iawił się w jej
10ż)T, dziwi!a się i zapytywała w myśli, co mogło być tego przyczyną; ale
żadne przeczucie nie ostrzegło jej c
złem, zbliżającym się szybkimi krokami. Przeczucia takie nie mogły jej
opanować w chwili, gdy kilku młodych
ludzi z gwardii królewskiej. ukazało
się w loży, w które.i siedziała z księż
ną Maraschino i bawiła się opowiadaniem najnowszych dworskich skandalów i historyjek. Z naiwną minką słu
chała tego i opowiadała o swym mają.
cym wkrótce na tą.pić ::llubie" kładąc
nacbk na wiadomość o trzech tylko
wyhranych clruehnach.
Wyśmiewała
się z na.ibardziej tkliwych scen sztuki,
bo Viviana była zwolenniczką cynizmu, zadziwiła nawet młodYCh gwardzistów ostrością swego sądu i ironią,
z jaką się wyrażała o uczuciu w przeddzielI prawie swego ślubu. Słysząc ją,
młodzi ludzie praWie ialowali kapitana l\1allandaine, i .ieden z nich rzekł
do kolegów:
- Na hOllor, dziewczyna zdaje si~

nie mieć wcale serca.. Nie cierpię gą
sek i nierozwiniętych osób, ale takie
słowa w ustach młodei
narzeczonej
muszą każdego razić.
Lepiej być gą
ską, niż w ten sposób rozprawiać. Nie
wierzę, aby była przywiązaną. do kapitana i aby dbała o niego.
Księżna nie zwróciła uwagi Viviany
na niestosowność jej wyrażeń; miała
ona zwyczaj, uważając się za wyższą
od całego towarzystwa, milczeć i mało
się odzywać.

Ranek był prześliczny, chłodny,
lecz pogodny i jasny, mgły i chmury
poznik,ały z nieba. Viviana wyglądała
bardzo ładnie na koniu w obcisłej
ciemno-granatowej amazonce, która
wykazywała piękne kształty jej figurki. De Lancy jechał zgrabny, jak przykuty do siodła, a gdy już odjechali
spory kawałek od Prince's Gate, zbliżył się do swej pani pod pozorem, że
się coś w uzdeczce klaczy rozluźniło

ręce, przybierał rozne na.idziwaczniej~

sze pozy i deklamował do martwego
marmuru.
Viviana nie wiedziała wcale, że kapitan Mallandaine przybył do pałacu
na parę chwil przed wejściem Boba..·
Oczekując jej powrotu, Gerald zasiadł
w bibliotece i zatopił się w czytaniu
gazety, gdy nagle głośna rozmowa .i okrzyki pijanego Roberta zwróciły Jegl)
uwagę. .wstał i zbliżył się do jadal-

,I,

Pani Sidewing *
przy kominku i bibliotece, gdy Viviana wrócisiedziała

z teatru. Zdrzemnęła się wsparta
na poręczy fotelu, bo podróż do Devonshire i powrót znużyły ję. bardziej,
ła

niż

się

spodziewać

mogła.

Następne

go wieczora miała uciekać z Anglii i
chciał,a jeszcze raz z córką pomówić;
oczekiwała więc ~e.i powrotu.
- Siedzisz w ciemności, matko rzekła Viviana wesoło, ciągnąc długi
tren swej eleganckiej sukni po podło
dze. Naokoło szyi miała łańcuch pereł, a kosztowne branSOlety, wysadzone drogimi kamieniami, p<>łyskiwały
na jej ramionach przy blasku dogasają.cego ogniska..
- Czy on był z tobę., aniołku? zapytała niańka, chwytając ją za pokrytą kosztownościami rękę.

- Nie - odrzekła zwolna - dziwimnie to bardzo, ale on bywa często
tak leniwy, że mu się nie chce wyjść
.z domu, wolał widać spędzić wieczór
u siebie. Cóż tam z nowiny z Devonshire?
- ŻadnYCh, kochanko; nIe może
przypomnieć sobie ani słowa z tego, co
powiedział, nic wyraźnie nie pamięta.
ale mam nadzieję, że nie będzie miał
ochoty odwiedzić nas znowu w Prince's Gate.
Viviana zaczęła automatycznie ro"Zczesywać swoje długie włosy; opadły
one na jej białe ramiona, a brylantowa gwiazda uczepiła się jednego rozpuszczonego warkocza.
- Pójdziemy już spać - rzekła.,
ziewając. Jestem zmęczona a pewno
i ty także, matko.
- Dobranoc, aniołku, l niech tię
Bóg błogosławi - . powiedziała pani
Sidewing, wychodzą.c z pokoju.Szkoda. że twój narzeczony nie towarzyszył ci dziś do teatru; martwi mnie
to trochę.
Viviana zaśmiała się. Czuła się teraz pewną i śmiałą, nawet wyzywającą; nieobecność Geralda mogła sobia
łatwo
wytłumaczyć;
zapewne lady
Chantos namówiła go, aby pozostał w
domu.
Spała
mocno i obudziła się jak
zwykle koło ósmej godziny, o której
przynoszono jej filiżankę herbaty i listy. Kazała przygotować konia na
ło

dziesiątą
mając nadzieję użyć miłej
przejażdżki po parku przed
drugim

śniadaniem.

De Lancy nauczył się być
swej ładnej pani w wielu
drobnostkach: podsadzał ją na konia
z taką wprawą i zręcznością, jakiej
żaden zwyczajny groom nie dosięgnął,
oB. Viviana pozwalała mu często gawę
dzić z sobą, gdy już odjechali daleko
od Londynu i nie znajdowała nic niestosownego w tym, że on jechał obok
niej. De Lancy, występujł).cy nieraz
w rolach dżentelmenów na scenie, zawdzięczający to wyróżnienie swej dyEtyngowanej postawie i jakby znudzonej po pańsku minie, przedstawiał się
Vivianie jako nieszczęśliwy, zepchnię
ty z właściwego miejsca człowiek; wymyślał najromantyczniejsze przygody,
opowiadając jej o s'wym życiu i zainteresowywal JlU.wet c 7..aSami dumnI).
zawsze i tak n ieprzystepnę, dla n iź
szych od siebie paniel,1kę. Nieraz na
. renie wzruszał do łez wid7.cJw
:;t
tragicznością,
odg'l'~·wa.iąc role
n ieszc7.~śliwego kochanka, umiał
więc
włożyć w swe słowa uczucie, tym razem zupełnie szczere i nieudane. Kochał piękną pannę naprawdę, nie obchodziły go jej pieni 9 dze i stanowisko;
bo też w istocie trzeba byto prawdziwego uczucia, aby doprowadzić czło
wieka do marze11 tak szalel'lczych i ucz~r nić zdolne~o aktora prostym tylko
stajcllnym.
użytecznym

i tak

wstrzymywała

już pozostał-

obok niej

przed gankiem Konie

aż

do

końca przejażdżki.
Viviana miała: w naturze dużo kokieterii; wiedziała, że zawróciła głowę
nieszczęśliwemu chłopcu i spodziewała się, że lada dziell utopi się z rozpaczy w rzece lub pałacowej studni. Bawiło
ją
to jego uwielbienie; hołdy
Chociażby tylko
grooma pochlebiały
jej zawsze; gardziła nimi na pozór,
lecz cieszyła się z nich w duszy; zresztą człowiek ten powiadał, że był synem bogatego właściciela ziemskiego
i że tylko nieszczęśliwe okoliczności
zepchnęły go na tę drogQ.
Właśnie
w chwili, gdy Viviana
wracając do domu, rozweselona i rozgrzana szybkim galopem, wstrzymywała przed gankiem konia, jakiś powóz
zatrzymał się przy pałacu i panna z
przera:żeniem ujrzała, że wysiada zeń
jej ojciec.
De Lancy, odprowadzaję.c konia do
stajni, zobacz~'ł także Roberta Sidewing i domyślił się, że coś ważnego
musiało stać się dzisiaj. Robert wykazał w tej okoliczności cały swój upór
i zaciętość charakteru: postanowił pojechać za swą żoną do Londynu pierwszym odchodzącym pociągiem i uczynił tak cieszą.c się, że b~dzie przynajmniej dokładniej wiedział, jaki 0brót przybierają rzeczy. Zadzwonił do
drzwi od przedSionku w parę ch\vil po
powrocie Viviany do domu. Pani Sidewing wyszła do miasta za interesami, a Bob, wprowadzony uprzeJmle
przez' kamerdynera, .zasiadł wygodnie
na jednym z wykwintnYCh foteli w jadalnej sali.
.
Nie można bylo powiedzieć, aby
Boh hył thdsiaj zupelnie trzeźwy; miał
zwyczaj pić wódkę rano, a w dodatku,
z powodu chlodnej pory i tego, że był
dziś bez śniadania, powtarzał już niejednokrotnie zwykłą dozę i odświeżał
ospały umysł kropelką ulubionego
nektaru. Zbliżył się do posągu Pigmaliona i Galatei, stojącego w rogu
pokoju, i zaczął przemawiać do niego
czule, jak gdyby hi:>toria jego niepospolite robiła na n iIn wrażenie. Podskakiwał naokolo statuy, załamywał

oJ

nego pokoju, a widząc jakiegoś nieo siwych włosach i żołnier
skiej postawie człowieka, chodzącego
tam i napowrót po pokoju i deklamującego zabawnie,
zatrzymał
się we
drzewiach i przypatrywał oryginalnej
scenie. Bob starał się natYChmiast uspokoić, widząc ciemne oczy Geralda.,
z gniewem i podejrzliwością (jak sam
potym opowiadał) zwrócone na niego. ..
Domyślał się, kim był ten wysoki męż
ezyzna: był to kapitan MaUanda.ine,
narzeczony i przyszły mQ.ż jego córki..
młodego.

Czuł wielką ochotę skryć się gdzi~

kolwiekj wzbudziło się w nim pragnienie jak najrychlejszej ucieczki. ż.ało
wał prawie, że przyszedł tutaj i nie do~
wierzał już samemu sobie, z powoda
nadmiernej ilości wypitej wódeczki..
Próbował ukłonić się w poważnym
milczeniu i szczerze sobie życzył, aby'
go wzięto za jakiegoś przedsiębiorcę,
lub fabrykanta, proszą;cego o protekcję i rekomendację.
\V tej chwili ViYiana stanęła na
progu pomiędzy tymi dwoma ludźmi.
Była ~o okropna chwila dla niej: ogarnęło Ją straszne przerażenie, lecz nie
wyrzekła ani słowa.
Była przygoto.waną na Odparcie wszelkich zarzutów'
sądziła, że się nie ulęknie żadnych
gróźb i wymówek, ale cios przyszedł
tak niespOdZiewanie, że nie była zdolną odegrać przygotowanej roli: oniemiała.

-

Viv~ano, powiedz mi, kim jest

te~ człowlek -:- zapytał kapitan lagod?le z ~rawdZlwym smutkim w wyra-

Zje sw('} twarzy i głosie.
Nie mogła mu OdpOWiedzieć i upadla bezwładnie na krzesło. Było coś
~v ,f!łO!:iie Geralcla, co ją. upewniło, że
~uz. p~ wBzystkim. Stała się blaclą., jak
smlerc, lecz oczy jej blys?czały i oddychała nadzwyczaj szybko. Przest.ra~h pozbawił ją możności wyrzeczellla Jednego słowa, ale nienawiść malowa.ła się we wzroku, który zwróciła
na Ojca, myśląc, że to on jej zgubę zgotow,ał: Wzrok ten tchnął taką wście
kłosclą, był tak zjadliwy, że biedny:
Bob aż jęknął z obawy.
'
.(Cią.g dalszy nastą.pi).
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Nie rzebrane skarb na dnie o[ean 'w
SensBEyjnet,,- próby svstematycznei

Człowiek w niepohamowanej swej
dzy opanowania przyrody nie cofa 8i~
przed najzuchwalszymi poczynaniami. Bo
takim doprawdy nazwać trzeba podjęte
obecnie
próby systematyczne' eksploatacl1
dna morskiego.
W poblHu wybrzeży amerykańskich
odbywajĄ się próbne wiercenia podwodne
za naftą" a fachowcy angielscy zajmuj."
aię planem poszukiwania pokładów wę
gla kamiennego na przybrzeżnych wodach angielskich.
Wizja przyszłości: Z fal oceanu ster~y

las gigantycznYCh wie! wiertniezych.
Tajemnicza kraina głębin morskich
ożywiła się.
Brunatne, płynne złoto trysIta z głębi, płynie rurociągami na powierzchnię wody do statków tankowych,
które je przewożĄ do rafinerii nadbrzeł
nych. Królestwo węgla wysunęło daleko
• swoje granice w morze.
Utopia ta ma przeciet duło widoków
powodzenia. Przez tysiĄce i setki tysięey
lat rzeki wymywały złoto ze skał na lĄ
dzie i spławiały je do morza. Dawne ło
żyska rzek znajdujĄ się ponitej poziomu
morza, &
nikt Jszcze nie pokusił się o zbn..
nie ich dna.
Nafta i węgiel znajdujs, si~ niews,tpHwie w llobliżu wybrzeży i na stosunkowo
niewielkiej głębokości.
Dziewięć milionów mil kwadratowych
nadbrzeży podmorskich na głębokości nie
większej
jak 180 m wyczekuj" swej
eksploatacji
Szczególnym zbiegiem okolicznoŚci Dauka zdobyła w ostatnich czasach
fenomenalny Instrument dla prze..
prowadzania badań geologicznych
takte w niedostępnych głębiach podoeeanowych. Znany uczony Charles Piggot
wynala~ł coś w rodzaju działa harpuno-

Budowa pomnika
rzeki Wisły
W W:śle, pięknym uzdrowtsku ś1ą..'lka
której od'-" stanie
symboliczny pomni)t rzełki Wisły, projektu profesora KOllBtantego Lasz.ozki.
Budowa pomnika · prowadzona jest Gbeenie w tak szybkim tempie, te odsłonię
cie odbędzie się jut w rama.ch ur()CZystości
przewidzianych w programie "Dnia Gór",
Cieszyńskiego, miejscowości, w
będzie eif! 'W rb. "Dzień Gór",

Banda młodocianych zbójów
iW okolicach Shen-Su oddział wojskowy, złożony z wiernych rządowi Chińczy
ków, uchwycił bandę rozbójniczą, w skład
której wchodziło 32 chłopców w wieku od
10 do 14 la.t.
Chłopcy ci zostali przed
niedawnym
Czasem wyszkoleni przez szajkę staryc9
rozbójników do zręcznych napadÓw na
drogach i do zamachów na misje. Poza
tym kilku z nich miało na sumieniu podpalenie gospodarstw. Za dokonane czynnGści "chłopcy otrzymywali wspaniałe umundurowanie i obfite jedzenie. Decyzją
władz ss,dowych chłopcy będą oddani do
zakładu poprawczego.

wego, u którego wylotu znajduje się rura
stalowa o średnicy 6 cm. Wystrzelone, na
dno morza rurę wtłacza nabÓj dynamitowy w grunt podmorski. Poniewat rura
ta ma długości kilka metrów, zabiera ona
przy swym wwierceniu się w ziemię pionowy przekrój jej uwarstwowienia. Ze
lJWej ostatniej wyprawy dr Piggot przy-

eksploałaEji

dna morskiego
Warstwy ziemi podwodnej zawieraJIt znacznie więcej radu niż ziemia

wiózł

kilka wykrojów z ro%1Daitych głę
bi. Jeden z nich pochodzi z głębokości
blisko 5 tysięcy metrów. Rura metalowa
jest oczywiście przymocowana do lin,.
stalowej, za pomocą której wydobywa się
je, następnie z wody.
Dochodzenia te narazie stwierdziły jeden fakt niezbity, te

lądowa.

Tak tedy otwieraj e, si~ przed człowie...
kiem nowe, niesłychane możliwości ..".,..
korzystanie nieprzebranych skarbów Datury. (Kk.)

Bandyci w kadziach winnych
Niesamowite wydarzenie na
Położony w pobliżu Taboru w czecho-,
słowacji majątek Izabelin przeżył ws~-

majątku

w CzechosłowaCji

aaje,ee wydarzenie, o którym mówi cała
.okolica.

Majs,tek ten należy do hrabiny Wimpfen. która
Iłynte

ze swego bogactwa l wmnwaj,

szczęśUwej ręki

w gospodarstwie.

Pewnego dni'\ W

godzi~

nach popołudniowych na drodze wiodl\-ł
cej do maje,tku ukazała się dziwna kara-

wana. Na dwóch olbrzymich wozach umieszczono ogromne kadzie wina.
Pochód prowadził konno eympatycznie w:ygl~8.js,ey I!ta.rszy mętczyzna.
Na kotle
won. siedział wotnica 0ł"8Z jego J)OIIlOe-o
nik..
starszy pan zatrzymał Się przed dwo-o
ftID 1 udał się do hrabiny, przedstawia·
się jako
właścłclel wytw6nrl kadzi,
który dostarcza wykonany towar do od-

*

ległych okolic.
Powierzchowność jego nie
wzbudziła ładnych podejrzeń, to też hra-

bina zezwoliła na nocleg w pokojach
eze.ladnych. ' Gościnna hrabina nie ogra-.
Diezyła się tylko 00 myczenia posłania,
leez podejmowała ieh kolacjs,. Do kolacji
służba popijała wytrawne wino.

Uczta wleaoma pneclłMIDęła II-.
t trwała dłdszy czas.
Pod wpływem tnłn1nl wotnieom J"OIJwiązały się języki i zaczęli z cal, st!czerośei~ opowiadać o zamachu, włamaniu
t tajemniczej zawartości kadzi.
Zwierzeniom tym przysłuchiwał stę
poważny kamerdyner hrabiny,
który z
kandelabrem w ręku odał się na podw6~
!'Ze do kadzi, by sprawdzić ich zawartość.
Ostl'otnie zapukał i w tym
asłyszaI podejrzany szmer
f padło ostre pytanie: "Czy jut czas~" Ka..
merdyner osłupiał, odParł jednak naturalnym głosem: "Jeszcze nie"
iW kilkanaście minut pótniej, kiedy;
powtórzyło się pukanie kamerdynera, wyleciały dna kadzi i
z czarnego otworu wyJrzały ocz,
bandytów.
Na szczęście przewidująey kamerdyner.
przygotował i zmobilizował całą ludność
zamieszkałą w sąsiedztwie. Bandytów ujęto, związano sznurami i odstawiono do'
więzienia.
NV nocy, w której zdarzył się
'Młoda para nie boi się duchów
ten fakt, nikt więcej oka już nie zmruNajbardziej romantyczne małżeństwo
Straszy tam "Biała Dama": .vla<Ściciel żył. Nie zasnęła też hrabina, która wy~
dwudziestego wi8U{u, ks. Windsoru z mał ka WaserlQem!burg z XVI wieku, Anna dała swej służbie stanowcze polecenie
przeprowadzania w przyszłości grutownej
żooką przybyli do austriackiego zamku
Newmann. Wiel,k a magnatka swój olbrzyu osób, które w charakterze teW a&Serloen~)U.rg, po:!:cńoUElIbo nad granicą mi , maja,tek oIbracala na kUfJXJ'wanie so- rewizji
braków odwiedzają dwór izabelińskl.
włoską·
bie ... ma~żO'nków. Miala ich dłu'gi szereg,
Ten karyntyjski zamek godny jest r0- a wszyscy byli piękni i mł-odzi i na:le:ieli
Najlepsza rada
mantycznych kochamków: krążą bowiem dQ arystolkratycznyoh rodów. Ostatnieg-o
o nim w okolicy fantastyczne ",ieści.
,po.śl'ulbila, mając lat 82. KaMy z tych mal= Panie doktorze, widzi pan teraz, jak:
żQlDków
umiera":: w sposób tajemniczy. źle jest z nerwami męża. Co pan radzi?
Gdy wreszcie umarła ,,siJWibroda." paiIli na
- Powinni państwo natychmiast wyje"
.zalIDku WasserloenbU'r,g, w Karyntii za- chać.
częły kra,żyć wieści o duchu zma.rłej, któ- Dokąd?
ry nie z_ąznal spolkoju i pokutUje w k-om- Gdzie bqdź, byle nie razem.
na.tach zarrnkowych.
W wielkiej sali zamku wisi po dziś
d'Lień portret Anny Neuruann, a po cichu
słuŻ'ba opowiada. 'że z nastaniem pół'D.ocy
,.BiaIa. Dama" z ,placzem przeciąga sallami zamczyska.
Ksia,żę WiiIldsoru i jego ma.~onlka d-owiedli nie l3lda odwagi, wybierając ten
zamek na miejsce pobY'tu.
Maże "Biała Dama" ulęknie się prawdziwej mi!-o'ści tych dwoj'ga i nie zakłóci
~m ta"k bardzo zasłu.żonego spO'koju.
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Księstwo

Windsoru na zamku
"Białej Damy" "

Letnie

ciągi

ptaków

Dotychczas mniemano, że ptaki wędru
dwa razy do roku - jesieniĄ i na wiosnę.
Tymczasem prowadzone od dłuż
szego czasu obserwacje tycia niektórych
gatunków ptaków pozwoliły na ustalenie
że, phza tymi dwoma głównymi ciągami,
odbywa się jeszcze tak zwany cia,g letni,
którego przyczyny nie zostały dotychczas
wyjaśnione.
Jak przypuszczają ornitolodzy, chodzi tu prawdopodobnie o ptaki
starsze, które jednak nie dojrzały jeszcze
do. wysiadywania jaj, lub ptaki, którym
zniszczono gniazda.
Niezwiązane
instynktem z miejscem swego pobytu, ptaki te późną wiosną i w ciągu lata podejmują długie przeloty, przenosza,c się niekiedy o 500 i więeej kilometrów od miejją

WSRóD SLO!IłCA i BLlPOTU'
zatywaja. słońca pod modrym niebem Kalifornii.

fi~kności a.merykańskie

s~ popnedniegę ~
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