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Wydanie

s ra no a gen. ranco
żąda

on od mocarstw uznania powstańców za stronę walczącą i grozi
na przyszłość, o ile uznanie to nie nastąpi

dnia 9 lipca 1931

s

;

następstwami

nich. Przed siedmiu laty, wkroczywszy
w 81 rok swego życia, ustą.pił rzą.dy
diecezją lublańską swemu koadiutorowi ks. biskupowi Rozmanowi, sam zaś,
otrzymawszy godność arcybiskupa ty.
tularnego Garelli usunął się od szerszej działalności i zamieszkał w Gor·
njim Gradzie.

przed tymi, którzy w chwili naj cięższej
próby wykazali wobec nas swe wrogie
nastawienie."
• .
Nota wywolała w londynsklch ko- Gwałtowny
łach politycznych najwyższe zdumi&nie i konsternację. ponieważ ostatnio
M a d r y t. (PAT). Oficjalny komu·
y. ydawało się. że gen. Franco skłonny
nikat Rady Obrony Madrytu donosi:
jest nawiązać z Wielką Brytanią pew- Ubiegłej nocy wojska rządowe przene kontakty.
prowadziły
gwałtowny
atak przy
współdziałaniu wszystkich gatunków
broui i zdobyły Villa Nueva de la Canada.
d'
P a ryż. (PAT. Havas
onosl z
~
ł
Avili: Wojska rządowe podjęły we
wtorek na południe od Escurialu na·
U
tarcie z udziałem około 25.000 żołnied
b ok'
rzy. Dzięki przerwaniu frontu poPrócz , ,iego 01·es.~tolCa1ł0 c~te'l'ec1t als~ych oso nI ow, po·
'
. k rzą d o-ws t anczego
ok oł o '.t'000 wOJs
tlejrzonyclt o WSIJóludalial w zOlłlachu
wr ch przedostało się na tyły wojsk po.
Lizbona (PAT) Policii uda o się niczna stron"przeprowadziłYosol.>ypo- wstańczych. Jednak powstańcy otoująć jednego ze sipl'awców zamachu na. ł chodzące z zagranicy. W dniu jutrzej- czyli tych żołnierzy, którzy skierowali
premiera Sa1azara. Jest to osobnik,. 8'lym ma. policja złożyć donioołe ()- się w kierunku m. Brunete i zatrzymali
Któl'egCY rolą. pol~gała na umieszczeniu świadczenie w tej sprawie.
się o 200 m przed tą miejscowością. bomby w kanale i który oddam się,
Wczora,j po południu odbyła się w Wojska gen. Franco zajmują dokład~
kUlejąc z miejsca wypadku w chwili pałacu Saobento,
którym znajduje nie te same stanowiska, co przed nawY'buchu. Aresztowany jest Portugal- się Prezydium Rady Ministrów, Zgro- tarciem. 4000 milicjantów, które przeczykiem i liczy około 30 lat. Zatrzyma- madzenie Narodowe i Izba Korpora- dostały się na tyły powstańców, są 0~o również 4 osoby, które jak się zda- tyWna, manifestacja na cześć premiera toczone na północ od m. Brunete i
Je uczestniczYły w zamachu. Władze Salazara. W całym kraju od.prawia- przypuszczalnie będą. wzięte do niewoli
bezpieczeństwa przypuszczają, że tach- ne są nabożeństwa dziękczynne z po- lub rozbite.
woctu ocalenia premiera..
p a ryż. (P AT) Havas donosi' z
A viii: Dowództwo wojsk rządowych
usił<;mrało ~.. e torek zastoso~ taktykę
.
lotmQzą, uzywaną. przez wOjska gen.
L u b l a ~ a (KAP). Z~al'ł t~ w dnIU Franco na froncie baskijskim.
Woj3 bm. arcyblsku.p Antom JeglIc, do ro- ska gen. Franco strąciły w ciągu dnia
ku. ~930 ,or~ynariusz diecezji lublań- wczorajszego 16 samolotów rzą.do
Sklej, ktorej rządy sprawował od ro- wy ch, zaś 10 z ciężkimi uszkodzeniami
ku 1898.
zdołało wylądować po stronie wojsk
ś . .p. arcybiskup Jeglić urodził się rządowych. Od chwili natarcia na Gu.
Sqd Okręgowy w Zurychu ska~al dwu takich gagatków i-y.
w r. 1850 w Begunie w Słowenii, studia adalajara są to największe straty podow/iJkich
teologiczne odbył w Wiedniu, gdzie też niesione przez lotnictwo rządowe.
B e r l i n. (Tel. wł.) S~d Okręgowy broni dla "czerwonej" Hiszpanii, zakuw Zurychu skazał żydowskiego adwo- pionej w Kłajpedzie i Sowietach. Trankata Rozenbauma i jego wspólnika sport przeznaczony był do Barcelony,
Maksa Brunnera na kary więzienia za dokąd wiózł go Brunner, pełnię.cy poniedozwolony handel i przewóz broni z·at~m funkcje kuriera pomiędzy doz Litwy do Hiszpanii.
stawcami broni dla Hiszpanii.
Rozenbaum b.Ył głównym dostawcą
L o n d y n (PAT) Gen. Franco wydo mocarstw ostrą notę, w·
której domaga się uznania powstańców za stronę walczącą i grozi następstwami na przyszłość o ile uznanie to
nie nastąpi. Wspomniana nota brzmi:
"Poświęcenie, z jakim narodowa
Hiszpania broni zachodniej cywilizat:ji, aby uwolnić swą ziemię od komunizmu, oraz aby uzyskać jedność i doprowadzić do odrodzenia narodowego,
uprawnia nas do żądania szacunku od
wszystkich i do przemawiania wvraźnie do wszystkich, a zwłaszcza' do
tych pallstw, które jak W. Brytania i
Francja przez swą akcję lub przez jej
brak interweniowały w Hiszpanii.
"Przed tawi/iśm.y argument", uJ
sprawiedliwiają,ce
żądanie
uznania
nas za wspólwalczęcych. Sprawiedliwość naszei sprawy została zlekceważona, podczas, gdy przestępczy duch,
~tó:y ożywia działalność rządu i całe
zycIe "czerwonej" Hiszpanii, pominięty ,został milczeniem. Żadne z państw,
ktore naIIl: pomaga moralnie, nie dąży
do teryto\lal~ych korzyści naszym kosztem, am te~ do zmiany status quo
na ~or~u. Środziemn.ym. Nie byłoJJY
to rowmez zgodne z Istotą. naszego ruchu.
stosował

"W wypadku gdyby niektóre pań-/
s twa, zapominając o swych przeszłych
zapewnieniach, nie udzieliły narodowej Hiszpanii satysfakcji i na nasze
dO"'Qdy przyjaźni odpowiedziały niesprawiedliwością i wrogim zachowaniem się, niechaj nie będą zaskoczone,
o ile jutro nasza międzynarodowa polityka ekonomiczna zamknie drzwi

uzyskał stopień
doktora. Gorący patriota, wierzył, że utworzenie · państwa.
jugosłowiańskiego ułatwi unię prawosławnych Serbów i
Czarnogórców z
Kościołem katolickim i akcji tej mimo
zawodów i rozczarowań
poświęcił
wszystkie swe wysiłki aż do dni ostat-

atak czerwonych

Sprawca zamac hU
na prezVftenta Por ugaI"·
II uletv

)

w
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"Nasi" dostawcami broni
dla ..czerwonvch"

"

Zgon b. arcybiskupa lublany

I

Dewaluacja, inflacja i t. d.
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Następca tronu greckiego
się żenjć z córka przemysłowca
Nar~ec~ona

jest znanq

pięknościq

B u kar e s z t (ATE). "Cu:rentul"
donosi, że podlróżni przY'by\j z Aten 0powiadają.
o projektach małżellskich
następcy tronu greCkiego Pawła, księcia Sparty.
~liał on zaręczyć się bez pozwolenia
.: 'ego starszego brata, króla Jerzego II, z córką przemysłowca greckirgo,
posiadającego milionową fortunę, p.
Comandaros. Narzeczona księcia liczy ' Iat U i jest znaną. pięknością atel'l.ską., a również
zamiłowaną sportsmenką. Poznała ks. Pawła na korcie
tennisowym w czasie zawodów.
Ks. Paweł, który reprezentowalI
króla Jerzego II . na uroczystościach
koronacyjnych w Londynie, nie wrócił
dotychczas do Grecji i przebywa rzekorno w Paryżu, gdzie ma. poślubić nieba-

i sportsmenkq

wem p. Comandaros. Opuściła ona
niedawno Grecję wraz z rodziną, udając się w dłuższą pOdróż zagranicą.
Cenr,ura grecka nie poz",ala podobno
dziennikom pisać na ten temat.
- __

Z krOnl·kl· poll·tyczneJ"

H a g a. (PAT). Prz~' był tu chiński
minister marynarki admirał Szen-sza·
o-kwan i złożył wizytę holenderskiemu
ministrowi spraw zagranicznych ad
interim dr CoHjnowi.
\"'1 a r s z a w a. (PAT). Wczoraj w
godzinach południowych odbyło się w
Prer,ydium Rady Mini trów pod przewodnictwem marszałka Śmigłego-Ry
Ma posiedzenie Rady Gabinetowej poświęcone sprawom obrony państwa.

Po zjedzeniu moskiewskiego jabłka sp ostrzegła francuska Ewa, że Jest gołą..
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Sojusz

polsko-rumuński

pią'fCK,

Ty'ł'l't l'a~en't

statek "ltasca" jest na dobrej

drod~e pos~u·

l~it"a'll,

W a s z y n gto n . (TeJ. wI.) W dal-I brzymie wrażenie.
szym ciągu za zaginiol'J.ą lotniczką
S a n F r a n c i s c o. (PA T), StaEarhart czynione są poszukiwania. cja radiowa na wyspie Howland otrzyAkcja ratunkowa prowadzona jest z mała depeszę od statku "Itasca.", zawielką energią na morzu i w powi<l- wiadamiającą o ponownym przejęciu
trzu,
przez statek sygnałów, tym razem poZ Oakland donoszą, że radioamator chodzących już napewno od zaginionej
Charles Megin przejął sygnały radiowe lotniczki. Z sygnałów tych wynika, że
tej treści: "SOS 281 na pólnoc od How- samolot znajduje się na linii przecholand. Nie możemy się długo utrzymać dzącej z południa na północny zachód
na powierzchni wody. Aparat jest rzu- wyspy Howland. Położenie to zgadzacany w kierunku północno-zachodnim łoby się, jak oświadczył kapitan "Itai znajduje się jeszcze nad w()dą. Motor sca", z J>kreśle~iem położenia nadajest częściowo zalany." 'Wiadomość o nym przez 10tlllczkę na krótko przed
otrzymaniu tej depeszy wywołała 01- _ jej zaginięciem,

Nie ma dwóch zdalI co do tego, że
rewizyta ICarola II, króla rumuiłskiego
w 'Varszawie, jest wydarzeni em polityczn ym \vięk zego mi~dzynarodowego
znaczenia, a nie , jedynie wymianą uprzejmości między głowami
dwu zaprzyja~nionych
ze sobą palls tw. Na
czym to znaczenie polega, jak daleko
sięga, do jakiCh
doprowadzić
może
konsekencyj, o tym możemy tylko
wnioskować, gdyż rząd nasz nie informuje spoJeczeilstwo o tym, do czego
zmierza prowadzona przez ni ego pol i-I
tyka zagraniczna.
Jedno jest pewne, że nast:tpiło pogłębinie i wzmocnienie istniejącego już
nie od dziś sojuszu polsko-rumuńskie
go. Pakt ten, brany sam w sobie i oceZ~a kulis ł'o~ntół" gfJ8pbdarc~yci" polsko:" gdańlłkich
nii1ny z punktu widzenia bezpośred
nich interesów obu pallstw sojuszniG d a ń s k. (Tel. wł.) . Pomiędzy liwiej zajmuje się skargami na rzeczych, ma swoją wymowę i doniosłość. Polską a Gdańskiem toczę, się od dłuż komy "ucisk" Ni~mców w Polsce.
Oznacza on, a W każdym razie ozna- szego czasu rdko\vania. Równolegle Wyraźnie wyczuwa się, ze stronie
czać by powinien, iż Polska i 1ł.uIIlunia, prowadzone są rozmowv polskich prygdańskiej bardzo zależy na tym, aby
stanowiąc między zachodem i wschowatnycn kół gospodarczych z Senatem przebieg rókowań został zakłócony jadem Europy pas terytorialny, ciągną oraz układy oficjalne polsko-gdań kimś zatargiem. Jest to stała metoda
cy się nieprzerwanie od Bałtyku do skie, O wynikach rokowa!'i brak urzę Senatu, aby w okresie rokowali promorza Czarnego, zużytkowywać będą dowych komunikatów, Tylko skąpe wokować nowe spory. które by
tę swoją pozycję w sposób mniej wię
wiadomości przenikaję.
o ich prze- stały się treścią. rozmów. Ponieważ w
cej jednolity w charakterze czy to biegu.
Gdal1sku w tej chwili taka właśnie
przedmurza, czy waJu ochronnego, baZacho,Vywanie się g-dailskićh czyn- wytwarza się atmosfera, Więc konieczriery lub przedpola.
nikóW rządowych i prasy wskażuje nymiegt, aby opinia polska dowieZaciśnienia
węzła
sojuszniczego jasno na złą ,,' oIQ z tej strony. Publi- dzia.ła się o przebiegu narad, (P)
między Polską a Rumunią, niewątpli
cystyka gdańska w tej chwili najgorwie dla nich korzystnego, nie można
Jednak traktować jako faktu odosobsta msza św. pontyfikalha W katedrze
nionego. Wizyta warszawska króla
Jełowickiego NoŁre
Dame w Paryżu, podczas której
Karola II musi być postawiona w rzę
War s z a w a. (Tel. wł.) W Lubli- ki;. kardynał wygłosi kazanie. O godż.
dzie licznych podróży dyplomatycz- nie zmarł wczoraj o godz. 10 biskup- 1230 tegoż dnia prezydent Lebrun wynych, jalde w ostatnich czasach odby- sufragan J elowicki, przeŻywszy i4 la- da na cześć legata śniadanie w Pałacu
wały się w różnych stolicach
państw
ta. Sufraganem był od 1919 roku.
Elizejskim, p() południu zaś, na zakoń
naddunajskich. Do Belgradu, Budapen~nie oficjalnej wizyty kardynała, bę
sztu, Bukaresztu i Sofii
jeździli
dzie go podejmował herbatą w saloSchacht, Goering, von Neurath, marnach Quai d'Orsay minister spr. zagr.
H
e
l
s
i
n
k
i.
(ATE).
Odbędzie się tu
szałek von Blomberg, król włoski i miDelhos.
nister hr. Ciano. Premier czeski Ho- niebawem oczekiwany z wielkim zaindża był też w Bukareszcie, a po wizy- teresowaniem proces głośnego przytach niemieckiego ministra spraw za- wódcy bandy włamywaczy zwanych
granicznych von Neuratha \v Belgra- dynamitowcami, gdyż do rozbijania
dzie, Sofii i Budapeszcie odbyła się na kas ogniotrwałych uŻ.p'l'ali naj nowoP r f1 g a, (PAT). W Katlowych VaDunaju na pokładzie statku rumuń cześniejszych narzędzi oraz dynamitu. rach aresztowano człowieka posiadają
Szef
bandy
Lidtors
zbiegł
przed
askiego "Karol II" nadzwyczajna sesja
cego trzy paszporty: holenderski na.
kierowników Małej Ententy, w której resztowaniem i przez kilka miesięcy u- nazwisko Odeland, austriacki na nakrywał
się.
Dopiero
ostatnio
schwytauczestniczyli ministrowie Hodża, Tatazwisko Żipko i amerykański na nazwino go przy pomocy listów gOllCZych.
rescu, Antonescu i Stojadinowicz.
sko Mansfeld. W bagażu jego znaleOdpowiadać
będzie
za
rekordową
ilość,
Premier rumuński, Tatarescu oziono dewizy wartości około pół miliogdyż około 130 najrozmaitszyeh przeświadczył wówczas, iż jednolitość Mana kol.'on. Policja. przypuszcza, że jest
stępstw, wśród
których
przeważają
łej Ententy jest tak silna, że żadna poto liandlarz albo narkotykami, albo ży
włamania. Suma skradzionyćh pienię
tęga świata nie może jej naruszyć. W
wym towarem. Z korespondencji wygrze dyplomatycznej, prowadzonej na dzy jest bardzo znaczna.
nika, że tajemniczy osobnik podczas
terenie państw naddunajskich, czynny
ilwych podróży nawiązywai liczne znabył także polski minister spraw zagrazapraszają
jomości z kobietami, m. i, z rzekomą
nicznych, a minister Antonescu towaN o w y Jor k. (PA T) Chillski mi- królową jakiegoś szcz'epu afrykań
rzyszył królowi Karolowi II w jego
nister handlu Kung wrgłosil w Nowym skiego.
warszawskiej wizycie. Nie znamy oczy- Jorku przemówienie na bankiecie wywiście treści rozmów, które prowadzodanym na jego cześć, W przemówieśW.
ne były w Bukareszcie i w \Varszawie niu tym zapraszał on gorąco aniet~' 
M
e
d
i o l a n (P AT) W tych dniach
między ministrami Beckiem i Antonekańskich finansistów
do lokowania zakończono śledztwo w sprawia trascu; nie wierny, jak został dostosowa- kapitałów w Chinach i do popierania gicznego wypadku na przełęczy Grand
ny wzmocniony dziś sojusz polsko-l'u- rożwoju stosunków halidiowych chill- Saint Bernard, gdzie .słynne !ps'y ratowmUllsl-i do slanowiska humunii w Ma- ilko-amerykailskich. Równocześnie za- nicze ze sćhroiiH;ka 00. Bermwdynów
łej Entencie,
do polityki polsko-nie- apelował min. }(ung o WSpółpl~acę rzą rozszarpały la-letnią Mariannę Bremieckiej, do zobowiązall, jakie wyni- du Stanów Zjednoczonych z Chinami mond.
kają ze wspólnego dla Polski i Rumucelem uti'zymania pokOju ha Dalekim
Ojciec
nieszczęśliwego
dziecka
nii sojuszu z Francją.
\Vschodzie. - 'V bankiecie tym wzię wniósł do szwaicars,k ich władz zażale
Nie chcemy przywiązywać większej li uctzi,ał najwybitniejsi przedstawicie- nie. w którym domaga się, aby zak6nwagi do głosów jakie się w państwach le świata handlowf:lgo i przemysłowe nky zaniechali utrzymania l>l"zy Bchrozachodniej Europy pojawiają, a które go Stanów. Prezydent Roosevelt na- nisku psów. tak niCloez-pie.cznych dla
w sposób podejrzliwy a nawet złośliwy desłał list, w którym wyraził swój żal ludzi.
chcą przedstawiać rezultat wizyty KaDochodzenie wykazało, że głównie
z powodu niemożności wzięcia udziału
rola II w \Varszawie jako załatwienie w bankiecie.
zawiuił
wadliwy sYlStem chowania.
psów, brak nadzoru nad himi oraz !pomanewru polityki niemieckiej, dążą
zostawienie na wolności ~marlnie, co
cej do rozluźnienia :Malej Ententy i odwywołuje od czasu d:o czasu nieprzeosobnienia
CzechosJowacji.
Mamy
widziany wybu'Crh pierwotnych instynwsz.akże prawo spodziewać sie i domaFrancją
gać, ażeby wzmocnienie sojuszu
polP a ryż. (PAT) Legat Ojca Święte któw.
sko-rumullskiego odpowiadało cało go kardynał-s-ekrelarz stanu Pacelli
kształtowi interesów polskiego pall- przybywa dn. 9 bm. o godz. 9 rano z
T o k i o. (P A T) Reprezentant jastwa i wymaganiom polskiej polityki wizytą oficjalną do Paryża. Jak dozagranicznej.
nosi Ag. Havasa, k. kard. Pacelli pod- pOllskiego ministerstwa spraw za.graniczn~' ch oświadczył, że układ zawarHasło od morza do morza, to i trac~'as swego pobytu we Francji frę dzie
dycyjny i piękny program. Może się ()!orzony najwyższymi honorami. Min. ty przez Litwinowa i amb . Szigemitsu
on urzeczywi s tniać w rozmaity sposób, spr. zagr. Delbos powita go osobiście prze"'iduje ewakuację przez oddziały
na d ,,·orcu. Po p.oJuclniu ks. kard. Pa- sowieckie wysp Bolszoj i Sennufa, nie
zależnie od warunków terytorialnych
i politycznych. Kardynalnym jednak celli dokona inauguracji pawiloun Sto- ma w nim jednak mowy o rokowawarunkiem korzystnego ustalenia tego licy Apostolskiej na wystawie. Dnia niach na temat przynależności pań
programu jest, aby Polska mocno sta- 10 bm. ks. kardynał PacelIi uda się do stowej tych wysp. . Rokowania te są
Lisieux na uróCzystości ku czci th'l'. Te- zupełnie zbędne, gdyż nie ulega \yąt
ła nad swoim morzem, nad Bałtykiem.
resy. Dn. 13 bm. odbędzie się uroczy- pliwośr.i, że wyspy należę, do MandźuBałtyk jest naszą północną naturalną
r
J
granicą. Historia dowiodła, że Polska,
nie należycie oparta o Bałtyk, nie może
spokojnie i bezpiecznie rozszerzać swo- zbędny dla prowadzenia polskiej poli- silną i zdrową. Tylko Polska katolickil
ich wpływów ani na wschód, ani na tyki zewnętrznej, uwzglQtl.rtiającej rolę, 1 narodowa może nalezyćie spełnić
jaką Polska miała i ma do odegrania s,,;ą misję dziejową, być silą przycią
południ e . O tym pewniku powinno się
koniecznie pamiętać przy prowadzeniu na rubieży zachOdniej i WSChodniej gającą i szerzącą swoje wpływy cywipolityki ekspansji i promieniowania Europy. Jest to konieczność, aby Pol- I:zacyjne na zewnątrz.
ska dla spełnienia swych zadał': była
na zewnątrz.
JOACHIM BAłł'!'OSZtWICZ
l jeszcze jeden warunek jest nie- wew11Qtl'znie zwartą, spoiiltą, ideowo

Wokresie rokowań prorokuj~ nowe spory

•

Zgon ks. bisk.

Dynamitowcy

Podejrzany osobnik
o trzech nazwiskach

Chiny

... trzetiego

Psy z góry

Bernarda

Stdsunki Watykanu

z

Sprawa wysp na Amurze

1

kuo. RŻQ,d mandżukuo mógłby te wyspy obsadzić WOjskiem, dotychcza,
jednak min. spraw zagr. nie otrzymałO
oficjalnego raportu o obsadzeniu tych
wysp, chociaż przeciwko temu dyrektor departamentu wschodniego Kozłowski złożył protest w ambasadzie japońskiej w Moskwie.

Niemieckie manewry
B e r l i n (PAT) W okolicach las'u
Teu tobul'Slki ego, na wyżynie wezerskiej, odbyły się w tych dniach manewry wojsk ł~czności. Celem było
zbadanie roli bojowej wojsk łączności
w spółdziałaniu z rurmią lą,dową. i lotnictwem.
Manewrom asystował gen. Fritsch,
Obecni też byli gośie z partii, wła,dz
państwowych i niektóTych gałęzi przemysłU.

Klęski ływiołowe W Rzeszy
n e r l i n. (P AT) N ad Fryburgiem

(Badenia) przeszła niezwykle gwałtow
na burza z piO'rUnami. Dwóch młodych
ludzi zaskoczonych nad brzegiem strumIenia utonęło w ~ezbranej wodzie_
Ruch drogowy w tych okolicach jest
sparaliżowany na przeciąg kilku dni.
Z Monachium donoszą, o klęskacn
żywiołowych
w szeregu pobliskich
mie.jscowoSci. KatastrO'falny grad zniszczył
wielkie obszary pól, Pioruny
spowodQwały liczne poża;ry z.aJbudowań
gospodarczych, a woda żalała łąki na
półtora metra wysokości,
W okolicach Norymbergi oberwała
gię chmura.
Niepogoda spowodowała
szereg wylewów i pożarów niszcząc
dobytek rolników i przerywają,c komunikację,

Wynik

głosowania

w Irlandii

L o n d y n. (PAT), Z Dublina donogzą,
że wedle ostatecznych wyników
wyborów do parlamentu irlandzkiego
partia. De Valery UZYSkała 69 mandatów, Cosgrave'a 48 mandatów, labourzyści 13, niezależni 8.
J ednocześnia odbył się plebiscyt w
sprawie wprowadzenia w życie nowej
lronstytucji irlandzkiej, która niemal
całkowicie zrywa więzy łączące z Anglią.
Za projektem wypowiedziało się
617,338 głosów, a przeciw konstytucji

469.039.
D u b l i n (PAT) W irlandzkich ko-

łach

politycznych przypuszczają., że de
Valei'a będ'zie zmuswny w nowym. parlamencie zapewnić sobie głosy labourzy
stów. Prawdopodobnie z konieczności
wprowadzi do nowej konstytucji pewna poprawki ńa korzyść tego stronnictwa.
W pewnych kołach twierdzą, że prezydent będzie zmUlSzony zarzą.dzić nowe wybory w Ciągu 6 najbJi2iszych
miesięcy. Zdaje się jednak nie ulegać
wątpliwości. że de Valera zostanie ponownie wy.brany przewodniczącym komitetu wykonawczego,
Wynik plebiscytu na rzecz nowej
konstytucji znany będzie dokładnie
jutro, lub w piątek,

donoszą, że
wścieklizny, powodując

poiawila się tam
wiele nieszczę śli
wych 'lVYPlldk6w. W przecif\gu dwóch dni zanotowano ]8 wl' pauk6w pokąsania ludzi przez
Z Hamburga

płaga

wŚciekle PSY.

*

Obraduje w Paryżu l\fip, rJ;i:ynarouowy Zwią
zek Komunikacji Powietrznej, wsklad kt6rego
wchodza wszystkie większe przedsiębiorstwa
lotnicze europejs kir oraz poludniowo,amerykan skie I indyjskie.
konf('rencji biorą równi eż
uuzial przeustawicirle Polski.

,y

*
*

W Niemczech odebrano dehit aż do odwolania trzem dziennikom hukarc e zt e ń s kim " Ad cterul", "Diruineata" i ,.Lupta".
"Reichsanzeigcr" ogla~za pi e rw s zą list<: kilosóh o\lznnczonych orderem Orla
Niemiecl.dego. ''''ielkim krzyżem odznaczeni są !
marsz. Ba<loglio, wIoski min. propaga ndy Alfieri, 5 włoskich podsekrehrzy stanu, wę gier ski
min. honwedów Roeder i gen. węgi erski Sony.
kudziesięciu

*

Kongres Unii Związk6w Przyjnci61 Ligi N arodów zakOliezyl się w BratYslawie . przyj<:ciE'Dl
szeregu rezolucyj. z któryrh najwa ~nid sze ~I\
opr8co~\'ana przez komisj e pr .lwn ą i POH t YCZll l\ .
:roI, in. poru szono potrz e bę r eformy Ligi Narodów, która winna sta ć się organizacja ulliwersalną.

*

We Francji na stadi Jarnac w departam encie Ch,arente nastapiło wYkolejenie si ę pocil\gu.
Sa duże szkody materialne. Wypadek spowodowall' dzieci, które dla zabawy umieściły kamiert
n~ skrzyźowaniu szyn.

*

<HicialnIe komunikuj a, że dziś w południ e
ię w 'Viedniu rokowani!l delegaeyj
niemieckiej i atl~triackiej w sprawa ch zwi nzanych umową z 11 lipca r, ub.
rozpoczęly

Cąta;oie i abonujcie

.

..,II ust acj

Polskq" S

wŁomżv

l Zajścia antyżydowskie
!
Zn6tc robotni!" polski ugolbony

pr~e~ Życia no~e1n

L o m ż a, (Tel. wł.) \V sobotę ra-I Szczukę nożem. Rannego w stanie
no na ulicy Rybaki niejaki Szczuba nieprzytomnym odwieziono do szpi(lat 24) robotnik, będąc podchmiel o- tala.
ny, potknął się i wybił szybę w skle·Na tym tle wynikły w mieście zajpie żydowskim. Ze sklepu wybiegło ścia, które uśmierzyła policja.
trzech Żydów, z których jeden ugodził

•

•

Zvdzi okradali skarb

państwa

Dals~e s~c~eg61y afe"'!J Flajs~"akel'6w - Inicjatm'ellt łUldu
~yć pre~es ~ydou'skiego ~Wil{~ku ktąJC6w i r~entieślnik6w
Ł

ód

ź,

8. 7. - .bk to pokrótce pow Łodzi ujawniono aferę
organizatorami, której byli lcek Josek FJajszhaker i Jakub
Flajszhaker właściciele składu manufaktury przy ul. Nowomiejskiej 1J.
Jak sil,) dowiadujemy, afera zorganizowana została na szeroka, skalę, a
wmiesZ-ani w nią są. r6wnież trzeJ urzędnicy urzędu skarbowego,
którzy
pomagali Flajszhakerom w ten sposób,
że wydostawali doy,ody
kasowe już
raz złożone do akt, używane następnie
powtórnie, względnie w inny sposób
kryli nadużycia ż\-dowskich kupców.
\V aferze najważniejszą. faktycznie
rolę grał Rozenberg, prezes żydowskie
go związku kupie~ko-rzemieślniczego.
Rozenberg mianowicie trudnił się pośrednictwem między żydowskimi kupcami i rzemieślnikami, a poszczegóJdawaliśmy,
podatkową,

PIER\YSZA PRZEJAlDŻKA KONNA

l{róI belgij ki Leopold III. prowadzi swego syna. ksi~cia Bl'aban tu, następcę tronu
na piel'IYt3zą przejażdżkę konną. w parku
pal ac u królewskiego VI' Lael.en.

Zlikwidowanie zatargu?
Z Krakowa wyjechali członkowie
biskup sufrag·an Rospond
dr Bystrzanowski, profesor U ni wersytetu Jagiellońskiego. 0ba.j wysoko w hierarchii kościelnej postawieni dostojnicy udali się nad polskie wybrzeże, gdzie przebywa obecnie
P . Prezydent.
Jak słychać, ks. biskup Rospond i
ks. prof. Bystrzanowski wiozą ze sobą
pismo ks. metropolity Sapiehy, skierowane do P. Prezydenta. Podobno audiencja ma odbyć się w Gdyni. W kolach politycznych panuje przeświad
czenie, że nastąpi zlikwidowanie tzw.
zatargu wawelskiego.
\V stanie zdrowia ks. metropolity
Sapiehy nie nastąpiło polepszenie.
Temperatura nieco zwyżkowała.

kapituły ks.
i ks. prałat

Przemyt ludzi
G d Y n i a. (Tel. wł.). Na pokładzie
"Piłsudskiego" aresztowano marynarzy Karola PrzybyJę. Dudę Stanisława,
Kuśniat'skiego Franciszka i Ciastonia
Jana. Aresztowani stanowili

zorgani-

zowaną szajkę, która trudniła się nielegalnym przewożeniem ludzi do Ame-

ryki. za odpowiednimi oplatami.
Ostatnio znajdowano wdąż dużo
pasażerów jadących "na gapę". Podejrzenia, rzucone na aresztowanych okazały się słuszne. Ustalono, że areszto-/
wani przy użyciu
najróżniejszych
sposobów wprowadzali na statek swoich klientów, ukrywali ich w miejscach
mało odwiedzanych przez załJgę i następnie usiłowali
im ułatwiać opuszczenie pokładu w Ameryce. (p)

Co

pisz~

Komornik

nymi

przy czym ułatwiał
uchylanie się w ten czy w inny sposób od płacenia należnych podatków. \V aferze ?lajszhakerów Rozenberg odegrał podobną. rolę i pośred
nicząc między urzędnikami skarbowymi, a Flajszhakerami zainicjonował
faktycznie nadużycia. które następnie
prowadzone b~' ły przez czas dłuższy.
Jak zdołaliśmy ustalić, pomysłowi ży
dzi zdolali ukryć ponad 2 miliony zło
tych obrotów, wskutek czego skarb
pań,'twa poniósł punad 80 tysięcy zł
stra t.
Rozenbcrg zostal zatrzymany razem
z Flajszhakerami i pozostałymi uczestnikami afery. Szczegóły dochodzenia ze wzglęcIu na prowadzone nadal
badania trzymane E-I). na razie w tajemnicy.
urzędnikami,

Żydom

zdefraudował

17.000

Sensacyjny proces llr1tecl Sl{cl ent Ol,u·e.gowynt w
P i o t r k ów, 7. 7. \V dniu 5 bm.
siC w piotrkow>;kim Sądzie
Okręgowym proces przeCiwko b. komornikowi Janowi Popielawskiemu
za roztrwonienie 17 tys. złotych.
Pieniądze te pochodziły z wp lat, uskutecznionych przez dłużników lub
inst~·tucje na rachunel{ wierzycieli.
Z oskarżenia wynika. że Jan Popielawski, becIac komornikiem II rewiru
Sądu Groclzi<iego w Piotrkowie, przyrozpoczął

zł

Piotł"l.:owie

właszczył sobie w czasie od r. 1932 do
kwietnia 1936 r. 17.600 zlotych.
Skargi wpływające cIo naczelnika
Sądu Grodzkiego
i do prokuratury,
spo\\'oclowaly \\'>;zcz~cie dochodzenia,
które uja,ynilo skandaliczny stan w
kan celarii. Komontika najpierw zawie::;zono w czynnościach, a następnie
osadzono w areszcie.
Przed
kompletem
sQdziowskim,
składającym siC z przewodniczącego"

Wycieczka bułgarska wPoznaniu

*

*

Straż pożarna wRóżanie wywiesila
na słupach miej~kich za,,,iadomienie
o przyjęciu nowych kandydatów.
Jako jeden z warunków wysunięto

kwestię wyznaniową· Do straży Żydzi
przyjęci b~' ć

nie

mogą.

Apelacja Chaskielewicza
Prasa żydowska donosi, że obrollC'Y
Chaskielewicza, skazanego pl'Z''1 Sąd
Okręgowy
w \Yal'szawie na karę
śmierci, opracowali ob>;zerną skargę
apelac~, jną, która wniesiona br.dzie f~O
sądu w
dniu jutrzejszym. Apelacja
obrony opiera się przeważnie na orzeczeniu psychiatrów, powołanych pr7.ez
obl'onę·

Stare żydowskie metody! Z przychwyconego na przestępstwie zbrodniarza robi się wariata ..•

Ovomix napełnia się w 3/4
1;imnym mlekiem, wsypuje
s.ię 3 pełne łyżeczki Ovomal·
tynJ' i 1 łyżeczkę cukru, nakłada wieczko. kilkakrotnie
silnie potrząsa Ovomixem
i napój jest już gotów. 0'1'0mix służy równocześnie jako
kubek d·o picia.

ng 4622'2/3

sędziego Sądu Okręgowego p. Janjl. Kuczyńskiego i wotantów, sędziów: Tomasa i Wróblewskiego, przesunęło się
około 130 świadków.

\V obfitym materiale dowodowym
si<: akta pgzekucyjne b. komornika, w których ujawniono nadużycia polegające na tym, że Popielawski, używając pieniędzy na własne ce.
le, ""pływów tych nie księgował.
Na pytanie Sądu, czy oskarżony
przyznaje się do winy, Popielawski odpowiedział przecząco, calę. winę zwalając na swych urzędników, do których jak twierdzi, miał całkowite zaufanie i nie kontrolował ich czynności.
Brak kontroli tłumaczy oskarżony brakiem czasu, gdyż był, jak mówi, zaję
tv zawsze na mieście. Złe załatwianie
(niewypłacanie w terminie należnych
sum wierZYCielom, oskarżony przypisuje również swym urzędnikom.
Długi korowód świadków, potwierdził tezy za,varte w oskarżeniu.
Obronę b. komornika wnosi Żyd
ad"'okat F6rster.
\'Tyrok zostanie ogłoszony.
znajdują

"Styl Prezydenta Polskiej
Akademii Literatury"

Znamienne fakty

U wjazdu do wsi Brzózki jak
alarmuje prasa żydowska - widnieje
wielki napis: "Żydom wstęp wZDroniony". Takie same napisy widnieją u
słupów granicznych
wsi Brzoza i u
wjazdu do kilku innych wsi w pobliżu
l'ruskolu>;ów.

Ntm6wnanv napój odżywczy, bardzo
smaczny I' łałwostrawny. O r z e t w l •
ł
wzmaenla podezas .p.ł 1\ w. Przyrządza się łatwo f lIZybko
", Ovomlxle (specjalny kubek bakelitowy,
suzelnle zemknięty, do nabycia wszędzie
wraz z OvomaltynąJ.

Na uboczu

inni

Wielkie oburzenie jak donosi
prasa warszawska - wśród kuracjuszy Żydów w Szczawnicy wywołał
fakt, że komisja zdrojowa zarezer\YOwała w parku przed orkiestrą pierwsze
rzędy ławek dla gości chrześcijallskich
pensjonatów.
Sądzić należy, że i inne uzdrowiska,
w których przeby\va wielu Żydów.
wezmą sobie przykład z Szczawnicy.

.pijemfl Ouoma€tcpłę
na Um-łW!

,V dniu wC7.orajl'zym przyjechała do P07.mmia wycieczka wyższych urzr.dllik6w
kolei bulgarsldch w liczbie 20 osób. ::\ fi zdjęciu uczestnicy wycieczki.

Po okrutnym czynie Joska

Jak informują dzienniki lwowskie,
prasa ruska poświęciła wiele uwagi
konfliktowi wawelskiemu. Z komentarzy wyziera aż nadto wyraźnie skrytD uciecha. że do tego gorszą.cego za~
targu doszło.
Znalazł się jednak wśród ruskich
gazet dziennik, który bodaj najtrafniej
scharakteryzował wystąpienie sen. Sieroszewskiego, Jitóry - jak wiadomo ogłosił list z żądaniem osadzenia ks.
arcybiskupa Sapiehy w więzieniu. Ruski ,.:K'owy Czas" dał ten list bez ko.
mentarz:", ale pod wymownym tytułem: "SI~'1 pl'ezydenta Polskiej Akademii Literatury".

Pędraka

.,

•

rl~ i UWO nl[ l!~ O[ OW! O
Wołanie, które znajdzie oddźwięk u całego
c z ę s t o c h O w a, w lipcu Kędziory, podniósł się

Okrutny ~zyn Joska Pędraka i zwią
zane z nim konsekwencje, jakich widownią hyła Cz~slochowa i powiat w
cniu 19 c~el'\\'l'a rb. oraz dlliach następnych, dziś już po pl'zykłatlnym osądzeniu mordercy śp. Stefana Barana
przez Są.d Rzeczypospolitej - pozwalają na WYCiągnięcie
właściwych,
a
zJaniem moim - jedynych wniosków.
Ostatni rok znaczony był tragedią.
Przytyka, Miil<;ka MaZOWieckiego, a
świeżo Brześcia nad Bugiem i Czę
stOChowy.
Już li: okazji brzeskiego zabójstwa
wzorowego policjanta pol. kiego, śp.

katOlickiego

w całej Polsce
wielki chór głosów, domagających się,
ze wzgl~dów na ważność strategiczną
twierdzy bl'ze>;kiej i na odegraną, powszechn ie znaną. ujemną. rolę Żydów
wobec wojsk polskch w 1920 r. w Brześciu o wysiedlenie stamtąd Żydów,
riepozwolenie im na odbudowanie znis?czonych w pamiętnych dniach kwietnia rb. placówek gospodarczych i zakazania zamieszkiwania, jako elementowi na wypadek wojny niepewnemu
i niepożądanemu, na obszarze Brześcia n. B.
Z tym większą. słusznoocią mamy
teraz właśnie' prawo powrócić clo rzu-

społeczeństwa

,

JOW
polskiego

conej przeze mnie jeszcze w 1933 r. na.
łamach "Gazety N aroclowej" myśii ustawowego odżydzenia grodu podjasn0górskiego!
Myśl ta sŁała siQ oficjalnym hasłem
Obozu Narodowego podczas pamięt
nych wyborów w maju 1934 r. do Rady
Miejskiej w Czę s tochowie, skupiając
z górą 12 tysięcy glosów, a więc bęz
względną większość głosów polskich
wyborców częstochowskich.
W wydanej wówczas odezwie wyborczej tak sprawę postawiliśmy:
"Jeszcze kilkadziesiąt lat temu Ży
dzi żyli w Częstochowie w ghetto na
Starym Rynku, 9clgroclzeni drutem od

SfronA l
chrześcijan.
Częstochowę

Trzeba uwolnić ustawowo
od Żydówl Niech choć
jedno miasto - duchowa stolica Polski,
sławny w całym świecie gród Jasnej
Góry - wolny będzie od Żydów!"
Nie były to niczym nieuzasadnione
marzenia - zresztą, jak mówi wspólcresny filozof amerykallski, "tyll\O z
zamków na lodzie powstają pałace na
ziemi" (Mulford).
Hasło ustawowe.go odżydzenla Czę
stochowy budziło już w 1934 r. szczery
entuzjam, mimo, iż wiele osobistości
i grup wtedy zajmowało stanowisko
,.równouprawnienia dla obywateli polskich wyznania mojżeszowego ... ", odwracało się od
niebezpiecznycn dla
nich - wtedy - haseł "zoologicznego
nacjonalizmu". Dziś, w roku Pańskim
1937 jest inaczej, a przynajmniej pozernie, na zewnątrz. na oko, ot - jak
by tu jeszcze powiedzeć - tak "od deklaracji" inaczej.
Ale też i na prawdę jest inaczej!
Niewinne trupy wachmistrza 'Vojsk
Polskich i dzielnego policjanta polskieg<! otworzyły już - chwała Najwyższe
OlU oczy opornej reszcie Polaków.
Nikog-o już z Polaków nie g-orszą ani
rzekomym brakiem tolerancji, ani rzekomą obrazą tzw. praw Obywatelskich
- proste, sensowne, iście przysłowio
wym chłopskim rozumem (bo też Bogiem a prawdą chłopi niemalą rolę w
uświadomieniu
przeciwżydowskim
i
r1arodowym odegrali!) dyktowane żą
dania wyodrębnienia Żydów z życia
polskiego, stworzenia dla nich przym"jmniej na początek ghetta.
Zacznijmy więc akcję o ustawowe
uwolnienie Częstochowy, jako grodu
Jasnej Góry, oraz powiatu częstochow
skiego - jako pasa pog-ranicznego, od
Żydów. Jedno miasto ch~'ba już zasłu
żyło sobie w obecnym stanie sprawy
żydowskiej w Polsce na ten pr7.
il ej.
Dla mnie osobiście nie ma wątpli
wości, iż ten zaszcz~'t winien przypa~ć
Częstochowie ("z wieku jej to i z urzę
du ten zaszczyt należy". Nawet Brześć
.winien ustąpić, albo niech też - nie
będziemy o to zazdl,<>śni z innego
t~ tułu, jako ważny pod wzglf,'dem wojskowym punkt strategczny, stary przywilej miast biskupich i innych (np.
"'loszczowy) da \\'nej Rzecz~'po~pol itej
,.de non tolerandis Judaeis" otrzyma!
Kładę akcent w swym projekcie uwolnienia rodzinnego miasta od ,.krajowych cudzoziemców" na słowo us t a w o w ol Tak, stać nas chyba, jako
gospodarzy pallstwa, na tak!'}. ustawę,
na legalne, prawne, oficjalne i otwarte
załatwienie sprawy żydowskiej. Można
by przytoczyć dziesią.tki argumentów,
.(lowodzących słuszności wyobcowania.
Żydów z pewnych miast.
Jeżeli ziemie nadgraniczne pozostajQ. pod rządem spec.ialnych przepisów,
ut.rudniających swobodne stosunki na
ich obszarze, jeśli pewne obiekty z rozmaitych względów cieszą. się wyjątko
wym ustawodawstwem, to oczywiście
prawo pozwala na tak nieskomplikowaną. i już dojnałą. do rozstrzygnif,'cia
kwestię wydania ustawy o zakazie
mieszkania Żydów w Częstochowie i
powiecie.
'Varto przypomnieć, iż poza "Gazetą Narodową." i okresem przytoczonych wyborów z maja 1934 r. - rozlf-gł się sprawQ tę popierają.cy w całej
rozciągłości głos publicystyczny "Myśli
ło.·arodowe.i" (felieton "Na widowni" w
·nr 25 z 17. 4. 1934).
Dla ułatwienia sprawy gotów jestem przy pomocy specjalistów prawa
publicznego przygotować projekt takie.i ustawy o uwolnieniu Częstochowy
od Żydów (de non tolerandis Judaeis).
'Vszystko przemawia za wydaniem
tej ustawy. A zatem do dzieła! Nie
wierzycie w możliwość takiego zała
twienia sprawy? Ja wierz~.
Powtarzam i będę powtarzać aż do
sIwtku:
Trzeba uwolnić ustawowo Często
chowę od Żydów!
Trzeba \Hvo!nić ustawowo Często
ctowe od Żvdów!
Trzeha tlwolnić ustawowo Często
choWf' od Żnló,..·!
Trzeba!!!
STEFAN NIEBUDEK

y''''

Z Uniwers. lwowskiego
L w ó w. (PAT) Dziekanami wydzialów na rok akademicki 193i-38 na
Uniwen",tecie Jana Kazimierza we
Lwowie' wybrani zostali: na wydz.
teologirznnTl ks. prof. dr Jan Stepa, na,
wydz. prawa. prof. dr Kazimierz Przyb,'łowski, nu. wydz. lekarskim prof. dl'
Ta(]el1~z Ostrowski, na w.\'c];;:. hnmanis!~'czn~'m prof. dr Zyg-munt Czernr,
na wydz. matematyczno - przyrodniczym pro!. dr. Jan Samsonowicz.

ORĘDOW~IK. pią.teK, ania 9 lipce. 1937

Proces 22

~iemców

Osl.'a'rżen i sq o

Numer 151

w Chojnitach

Dr. med.

branie udziału 1C zako'l'lspirowa'ł'lynt obozie
P"ocy
C h o j n i c e. (Tel. wł.) Przed Sądem ten stanowi przestępstwo z art. 165,

Okręgowym w

Chojnicach rozp.oczęła
,,,e wtorek rozprawa karna przeciwko 22 Niemcom, oskarżonym o branie udziału w zakonspirowanym obozie pracy, na wzór niemieckich obozów narodo\\'o-~ocjalistycznych. Czyn
się

par. 1 k. k. Rozprawie prze,~odni.czy
S. O. BigaJczyk. Oskarza Wlcepro!mra tor Wand tke.
Oskarżonych bronią odwo}(aci: GrzeO'(.rowicz z Poznania, Spitzer z Bydgo~I czy, Słapa i BuraCzyI'lski z Chojnic.
s~dzia

Makabrvczne odkrycie

Świn'ia

W stodole

wykop ala ::nvlo/('i ~a'nlo"dowanego c~lowiel~a s~towonie sprawcy 'I'Ilordu

S t r z a ł k o W o. (Tel. wł.) W stoclole rolnika Erne aKramera, należąrej obecnie do budowniczego p. Felik~a Bartkowiaka, ŚW1l1la wykopała
kościotrupa. Na miejsce makabrycznegc wykopaliska przybyła komisja śledczo-Iekarska.
Jak stwierdzono - kościotrup odpowiada wzrostowi parobka Edwarda
Woj Łkego, który zginął w czerwcu
1D26 r. Wojtke służył u rolnika Szulca

Are-

w I{ornatach, powiat Strzałkowo.
.
Energiczne śledztwo w tej spraWie,
prowadzone przez tutejszy posterunek
P. P., uwie11czone zostało pomyślnym
}'t'zultatem. Zaaresztowano niejakiego
Ulbricha, służą.cego u rolnika Ernesta
J{ramera w Strzałkowie, na którym
ciążą poważne poszlaki, że to on dok.onal zbrodni na osobie Edwarda WO]tkego. Ulbrich został aresztowany i 0sadzony w więzieniu w Gnieźnie.

\

Ił.

ZIOMKOWSKI

specj. chorób .kór. weDet. i moc:zopłcioWJcb
ł,ódź, 6 Sierpnia 2,
te~. 118·33
PrzYimuie 9-1~ l 3-9 w niedZielę: 9-12

n 43997
ska TloCZY11Sk\ - Czajkowski przegrała.
z parą czeską Stingli - Drobny. 5:7, 2:6,
2:6. Czesi byli w doslwnalej formIe.
Jędrzejowska po lO-dniowym dalszym
pobycie w Anglii wyjedzie dnia 16 bI? do
Ameryki, gdzie na zaproszenie zWlązk~l
amerykańskiego
weźmie
udział w mistrzostwach Stanów w Forest Hill. Przed
tym J ędrzejowska startować będzie w
kilku mniejszych turniejach. Mistrzostwa
w Forest Hill odbędą się w połowie sierpnia.

Wioślarstwo

Na regatach wioślarskich IV niedziele. dnia
11. bm. na jeziorze witobelskim pod Poznaniem
odbędzie sie m. in. wyścig óseme:', który zdecyduje o wyborze reprezentacyjnej nas1l:ej osady
na mecz Polska - Wegry.
Do biegu eliminacyjnego stana osady AZS
Warszawa, AZS Poznań, Bydgoskie T. W. i K.
P. "\V. Bydgoszcz.
\Y niedzielnych regatach na jezIOrze witobeJskim atrakcją specjalną niewątpliwie będzie
start Vereya i krakowskiej dwójki z Ustupskim
na czele. Zapowiedzieli oni bowiem swój start.
Zarząd Z. Z. ofiarowal specjalną nagrodę dla
czwórki bez sternika w spotkaniu Polska - Wegdy. "\Yarto zaznaczyć. że jest to pierwsza nagroda Z. Z. dla wioślarzy.
Dla zwycięsców w poszczególnych biei'ach
zawodów Polska - Węgry gospodarze ofiarowal: szereg :-ooważnych nagród, m. in. nagrody ze
strony \Vęgier zglosili: senat, magistrat m. Budapesztu. ministerstwo spraw wojS<kowych i ministerstwo spra'w zagranic71nych.

------------....

------------~ . ~~

Automobilizm

Union-Turing rOZl'gra w następr'ą niePoza zawodami
Union-Tnring - HCP. w niedzielę. dnia 11 bm.
odbędą się jl'SZCZC w kraju następujące spotkania o wcHcie do Lig:: Polonia-Gryf. UniaStrzelec (Janowa Dolina). Rcwera-Resovia.
RKS. - Ruch z Bialpgostoku.
Ligowy ŁKS. rozegra IV ciagu najbliższego
miesiąca szereg towal'Zyskich spotkar'i.
Przede
wszy~tkim w rachubę wchodzą ~potkóri8 w Radomiu z tamto Czarnymi. w Zarno~cill z WKS.
i Grur1zi'lrlzu z Grudziądzkim Klubem Sportowym.
w Sanoku na bO:E1ku p. W. i w. f ... 16 p. P."
Tarnów p()konał .. i5aroczank~" 1:1 (0:0). Wojsko\\'i nie mieli slabych punktów. \V •. Sano·
czance" za wrodla zupplnip pomoc i lew.! strona
ataku. Dzięki dohrej obronie i niedyspozycji
stl'zalowej gości "i5anoczanka" utrz~'mala w
p:crwsZ<'j polc>wie wynik bezbramkowy.
Pogoń lwowska bawiła wc wtorek w
Lublinie, gdzie pokonała miejscowy LWS \
w ł,odzi

dzielę z warszaw~ka Połonia.

"'ielki zjazd gwiaździsty do Gdyni.
Z obzii Tygodni~ Morza org~nlzu.ie sekcja
samochodowa rolskicgo 'l'cllring-Klubu pou egi,In Ligi MorRkiej i Kolonialnej rlni.! 10 i 11 bm
Zjazd. który jest poruy,<lany bnrllzo interes .. a re·
gulamin ujP.ty jp~t w ten sPoEób że pozwnłll
kn;;,demu zawodnikowi zarówno bardzo wy·
tra ,,"nemu. jak i mnid wyrobionemu wziąć udzial
\, jpźrlzie ,,3 mochodowej.
Ka~r1y zawodnik może ~ohie obrać rlowolną
mnr·~zrutt:. jednak nie mniejszą ni;, 15U km z ob 0wi:jzkiem r10jecha nin do mety"" Gdynr. \V Rtnrc>ga nlzie przewidzi:. ny j,,~~ pó!mctek. przy czym
za dojazd i za noch'g w Rtarog:rrrlzie zllworlnicy
z)' skują
sp('rjnlnp punkty dorlatnic. Śrerlnill
s?ybkoŚć. obowillwj>!ra w Zjeździe GwiRi!'Izistym
rlo Grlyni. \ 'ynosi tylko 4.) km na gndzine. Zjazrl
Ola nietyle ch a r'a ktrr za worló\\' snmcchorJowych
iłE' mi/d w)"C'il'czki turystyczne,i.
"\'-ie"'zn,;ć zll\\"orlników niew~tpli\\'ie wystartuje w sobotę. dnia 10 brno (start mui:e nastapic
najwczl'śniej o gorlz. 12
aby wieczorem tegnź 8:2 (5:1):
.
.
dnia. przr\!yć rio ~. tarog:~r<lu. grlzie dla uC'zestni. W~glerskl Klspest poko.nał reprez~ntaków raidu bedą zarezerwOwane pokoje w miej- Clę l.nlwy IV stosunku 4::2 (:3:0). Jak wl3.do·
scowym hotel ,'. !\azaiutrz ranu zawodnicy wy- mo I"i5pcs: przyjeżdża IV najbliższych
ruszą do Gdyni. gdzie ml'ta bęrlzip otwarta o
dniach na tournee po Poltice .
godz. 10 do gorłz. 12 bez punktów karnych i do
Zaostrzenie konfliktu PZPN - ś1. O.
godz. 13 z doliczaniem punktCw kornych.
Z. P. N. Przed kilku dniami zarząd ślą
\V Zjeździe G\\'iaździEtym przewidziane są
skiego okręlZu podał się do dymisji na
liczne i cenne nagrody.
" 'pisowe kst hardzo ni~kie i wynos, dla czlon- znak protestu pl'zeciwlw - zdaniem jego
ków Pol~kiego Touring Klubu zl 12 dla innych - krzywdzqcym zal'Za.dzeniem PZPN w
z3woIJników zr lJ od samochodu. łącZIlip z pła dpra wie pobytu Basków w· Polsce. mianokietą p~miatkową loez względv na i10Sc osób.
wania Naprzodu mistrzem Ś. OZPN itd.
t('warzyszl\cych zawodnikowi.
Wczoraj PZPN rozpatrzył sprawę złożenia
mandatów przez okręg śląski i postanoHippika
wi! dymisji nie przyjąć
Ponieważ PZPN )odtrzymy\vał swoJe
Na międzynarodowych zawodach konnych w Insterburgu IV Prusach "\Vschod- poprzednie stanowisiw, we wszystkich
nich. startował również zespól polsl,j w sprawach, które wy wolały niezadowolenie
skladzie: por. !{omorowskj na ,.Zbiegu" i i w konsekwencji d~'misję okręgu - kon"Zbóju" oraz por. Skulicz na "Dunkanic" flikt miQdzy najWiększym okręgiem pili "Al'ozic". Szefem zcspol był mjr. Trenk- kar"kim IV Polsce i PZPN., zaostrzył się W
waid. NaSi jcźdźcy startowali w d II óch najbliż1;zych dniach przybyć ma do Warl;onkursach. przy czym por. Komorowski !'zawy prezes śląskiego OZPN .. inspektor
ŻółtaRzek i osobiście wyjaśnić w PZPN
zdobył pierm;:zą i drugą nagrodę, a p0r.
jowody dymiaji i warunki, na jakich zaSkulicz trzecią. piątą i ezóstą nagrodę.
rząd ol<rGgu mógłby cofnqć swoje decyzje.
Gdrby konferencja ta nie dala wyniKolarstwo
ków. spodziewać się należy - do czaS'.l
Łódzkie wladze kolarskie odwolały projektowane na sobotę wielkie międzynarodowe za wody zwolania l1adzIVyczajnr~o walnego zebrakolarskie w Helenowie z udziałem uczestników nia - mianowania w Śl. O Z' P. N. komisarza.
wyścigu dookoła Polski, zarówno Polaków. jak
i gości zagranicznych. gd~'ż w ostatniej ch wili
Pięściarstwo
PZTK. zrezygnował z tej imprezy, motywując
odmowę z;byt w:elkimi kosztami.
Wydział spraw sedziowskich ŁOZB
ukonstytuował się nas tepująco:
przewodniczący
Lekka atletyka
Czernik. zastcpca - Kopciuch. sekrcta rz Petkiewicz w Łod:ti. \Y dniu \\'czoraj.szym "\Vrocła WSkl, czlonkowie - Sirota i Szwe'J.
Przed wyjazdem pięściarzy lódzkich do
przyjechał do ŁodZI trener PZLA.
Stanislaw
PetkewJCz, który w c:ągu miesiąca będzie pro- Stuttgartu odbędą się w kilku wagach walki
wadzil tre·nir'gi łekkontletyczne w okręgu łódz eliminacyjne. celem ustalenia doborowej reprekim. Pierwszy tr'enin~ P. Petkiewicz przepro- zentacji.
wadził wczoraj w Jl:gicrzn,
nastP,pn:e trenować
1,OZB. na ostatnim posiedzeniu postanowi!
będzie lekkoatletów pahianickich, IV czwartl:\k
wyrazić podz:ekowa nie
drwżynie
polskiej za
~ piatek l'etkiewicz pracuje
nad zawodnikami r1zicln~ postawę na mistrzostwach Europy w
lódzkimi. zaś w sobotę i nic,Izieip' urlaje się do ~rcrliolar ie oraz trenerowI SztammolVi, za do'1'oma<'7.0\\'3. 1'oCZ:I w~zy od n:ldchodz1lce/(o po- bro przygotowanie polskich pięściarzy.
nieuzialku tren:rrgi odbywać się br:<i:l weL1ług
Ifkonstrnowftnt>go planu. kl6ry przedstawia "iq
Tenis
nal!tp.Pllj~co: \\' pon:euzialki par ,ie w Lodr.i.
we wtorki w Zgierzu. w grody - Olp,ii.c7.yźni w
Tl'niqiści "'imy w 'rornniu. 11 bm. Otlb~lJ:r,ie
Łodzi. w czwartki w P:lb:unicaclr. IV Pi4l1d Rił: w '!'orunill "potkonie tenisowe pomiędZY 1.1.'- m~*czyźni IV LOIJzi. w sobolY i n;E'rJzil.'le -Kpolami \\'imy i '1'orllliskiego Kluhn Hportowew '.rornas1.Owie. P07.3tl.'llI raz w tygodniu oubygo ° wej"c:e uo klarsy A. \V związku z tym
wać się uęu:( kon[ercncje ~r>orto\\'e z kierownispotkan'em 'Vima ustalila następuj'IC'\ drużynę
kami POS7.czl·gólllych "!l'kcyj lekkoatletycznych na wyjazd do 'l'orullia: gra p<>jcdyr'tcza: St()w;;zystkich klubów (;k,·ę~u.
'
pit'l" i R'kon~cki; gra podwójna: Arlarnczyk i
Na OIist :ostwa Polski paCI w Byrlgo~zCZ)' t'tel'l1. Z obsadzeniem gry pojedynczej pnri. kiezostaly zgloszone Ilodulkowo z ol",~gu lóuzkie- ro,,"rrictwo sekcji tenisowej 'Vimy ma trudności
go prócz "\Vajsówny i Kwa~nicwskiej cztery za- gdyż UIr'ichsowa przenosi sie do Uf'ion-'!'uringu.
wodniczki z '1'ornas?,Owa, a mianowicie: Paców- a zastc:pczyni brak.
na, Slkorupir'iska. JerzykowSIka I Jabłoriska.
W ostatnim dniu rozgrywek o puchar
ryslde!!o klubu tenisowego T1oc7:yński poPiłka nożna
Union-Toul'ing IV l'ozllllniu 1'\(1 nietl7.ielr:. dn. konał ł.oly1'7:a Polisa 13:2, 6:0. W finale
TI (){'z y il" l; i niespocl:1:iewanie p r:7.I'g ra I 7.
11 bm. mi ·trz I(,(/zk,c) I<ln,y A Union-'l'nring
Czechem Drobnym 2:6, 1 :13. Tlorzyi1dki był
wrk,dża do Poznania, gdzie z tamto lICI'. rozegra lIpotkanie o wei!icie do Ligi (Zawody pro- bardzo zmęczony ciężkimi spotkaniami z
wadu P. StaliJiski z Prn;nan·a). Będzie to dru- poprzedniego dnia. W finale gry podwójgie spotkanie mistrza Lodzi. Pierwsze za wody nej panów o mistrzostwo Łotwy para pol-

Oficjalny wynik zawodów
o puchar Gordon Bennełta

l

Paryż. (PAT). Belgijski Aerokłub
Królewski ogłosił oficjalne wyniki zawodów O puchar Gordon-Bennetta.
Pierwsze mieJ'sce zaJ'''1 Demuyter
't'
(Belgia) 1.396 km, drugie - kpt. Janusz 1.364 km, trzecie - Tilgenkamp
(Szwajcaria) 871 km, czwarte - Dolf
(F
.) 846 k
. t
k t
us
rancJa
m, plą e p.
Hynek (Polska) 839 km, szóste - Gotze (Niemcy) 834 km, siódme
Schaeffer (Niemcy) 826 km, ósmeBurz~Tllski (Polska) 825 km, dziewiąte
Q
. ( I ' ) -66
. . t
uersln Be gla I
km, dZleslą e
- Schlitze (Niemcy) 724 km, jedenaste - Orombez (Francja) 597 km,
dwunaste _ Thonard (Belgia) 593 km.
Niemiecki Aeroklub zwrócił się do
Aerol<łubu Belgijskiego z protestem
z powodu zmuszenia do lę.dowania
dwóch balonów niemieckich na teryt'
C
h l
..
orlUm
zec os OWaC]I.

Chleb dla Polaków

GidIach jest ,yolne stanowi",ko lekarza. Potrzebny jest także te.chnik-dentysta.
W Pla \ynie i Kleszczowie potrzebni sa,
piekarze. W Iłaclomsku sl<lep żelaza dwu
czapników oraz sklep z gotowymi ubraniami.
Zgloszenia kierować: Zarząd Powiato,,,y Stron. Kal'oclowego II' Radomsku. ul.
PiJsudakiego 22. na ręce kier. Jana Bań
cerka.
W

Urzędowa ceduła
Giełdy Zbożowej i Towarowej
p ozna

ń.

1. 7. 1937 r.

STANOARTY: 11 tyto 100 gfl., 2) pszenJee
i{1~ 3) owil'S 420 gl!.
Ceny orientacyjne:
Zyto (U~p""ohi",nie slah!')
23.7:;- 21.00
Psze~i'Ca (Usposobienie ela be)
27.2~- 27.50
i42

.

wip~

•

.•

.

r

0-70%
'71. w.

26.2:>-

Usposobienie 'sp~kojn·e.· .
!\Iąki żytnie I'tan rlarty nowe
żytnia
żytnia

Il:'R'

0-82%

~6.;)0

33.;'0

•

• • • • •

razowa 0-95% • • , • •
Usposobil'nie slRt-e.
Mąki pszenne I'tanrlRrty nowe
pszenn, ga t. T 0-65%
,
~szenn~ gat. n 65-iO%
p~zenna I;at. TI \ ~:)-75%
• , •
pszpnM gat. nI 7fJ·15%
•
• •
Usposnbienie slabe.
Otreby żytnie stan). . • .• ,
l~reby pszenne śr dnie stann.
O:reby pszpnne ~rE..dnie stand
Otreby jec1lm ienne

:n.50
29,(){)

żytnia

....

41.00

:::!).OO- 311:00
2R.:ju- 27.50
22.~0- 23.50
li.OO
j j ()O- 11.2:;

16.2::;- 16 ..')0
11l00- 17.00
3300- !l;) 00
211.00- 2:; 00
Pelt1szk~ . . • • • • • I • •
2::\ 00- 2:; 00
Groch Wiktoria
• • , , • 2300- 2:; on
1700- 17.50
<Albin niebie!>ki
"""
ł,nbin 7.ólty . . • . . .
17 2:;- 18.2:)
f'n"lJch lniany w tartnch
"
22 7:i- 23.00
'faku('h rZl:\pak. w 'flach . . . lR 2:;- 18.;;0
:\faku'h slon. w taflach 42-43% 2300- 23.75
~rut Soja . . . . . • •
2350- 2450
słoma P6zenna luzem . . , , •
2.15- 2.40
pszenna pra "wana , , • 2l)7)- 2.M
żytnia blzem . . • , • •
23:;- 2.60
żytnia prasowana . • • •
310- ll.~
owsia na l'UzBru . • • • • 26:;- 2.00
owsiana prasowaiJ'J_ " , • 3.05- 3,30
jeczmiE"nna luzem . . • , 225- 2.50
.. jęczmienna prasowana
2.75- 3.00
.... ·ano zwykłe ~I"zp.m. ł
4.60- 510
zwykle prasowane
,
525- 5.75
.. ncdno'ec1de luzem : • •
57U- 1120
.. nadnoteckie pr3sownne •
6.7J- 7.20

l.....

Gorczyca .. o..
'VykSł latowa
• • • • , , • •

•

•

•

•

Ogólne uspo obienie sl~be.
Ogólny obrót: 1001 tonn. w tem
tonn. P6zeniey 15 tonn, jęczmienia
owsa 7,5 tonn.

żyta' 4:;\1
15 lonn,

NllmPT
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Wielka uroczysłoś( narodowa wAndrzejowie.
Nareszcie wyszło "Czarno na biaTakie to czasy, że odrazu wycbodzi numer - trzeci. Dwa pierwsze
- zajęte .
Znajduje się tam wywiad u prof.
Bal'tla.
Wywiad bardzo krytyczny
wobec panu.iąc~" ch stosunków. I{Ol'lczy sic wyrażeniem gotO\\ ości przez p.
Bartla wcjścia do rządu, gdyby nastały odpowiednie warunki
O p. Bartlu już dawno nie wspomiliano. Źle jest, guy się o pOlityku milczy. P. Bartcl unikał wszelkich wy\\·jadów. unikał stykullia sic z dziennikarzam i. Cieka \\'e przeto. że pozwolił
na ogłoszenie w tei ch",ili tak krytycznych uwag o sytuacii wewllQtl'znej.
Boć przccie stwierdzenie. że ordynacja
wyborcza nie odpowiada potrzebom
kraju, że organizacja "Ozonu" nie
przynosi nic krajowi .że komersy nie
oży\\' ią, życia politycznep;o to znamienne uwagi w ustach p. Bartla.
To też nic dziwnego. że dawniej urządzane konfercncje premierów, które weszły w życie i stały się niemal instytucją,
teraz już zostały zarzucone
całkowicie. Nie wiadomo. czy pp. premierzy pomajowi potrafiliby się zcjść
razem i zasiąść przy wspÓlnym stole.
Tyle jest dzisiaj rozbieżności i - animozyj.
WARSZAWIANIN.

Odsetki w KKO

P oś ",ięcenie

sztandaru S. N. w Andrzejowie. ?\o\\'opośwjęcon~T sztandar w otoczeniu posz(ó\V sztandarowych innych kół S, N,

ó d ź, 8. 7. Oel \\'cze ncgo ranka
\V dniu -i lipca br. zjeżdżali :;ię delegaci Kół S. N. z ŁodzI. Brzezin. Przecła
wia, Małcze\va, Hudv - Pabianickiej,
Pabjanic, Hogov,;a, 'l'uszyna, Koluszcl<,
Kurowic itd. na Ul'OCZ\ ' stości poświę
cenia sztanctaru S. N. do Andrzejowa.
Po zdaniu raportu, przy dźwiękach
orkiestry Kola S. N. Łódź - Śródmie
ście, ru"'z~' ly karne szcl'cgi wraz z
zajścia antyżydowskie sztmldarami i proporcami pod przewodnictwem p Zbigniewa Michalaka
do kościoła parafialnego w Bedoniu.
s o :;; n o w i e c, 8, 7. Onegdaj w goUroczystą mszę św . przy szczeln ie
dzinach popOłudniowych na t.argu wnJelnione.i po hrzegi delegatami odprz.\' ul. 1 ma.ia w Sosnowcu doszło pra" ił ks. proboszcz CieśliJlski, który
rlo zajść antyżydowskich na tle nie- rówlllez po Posw](~ceJliu H,tandaru
dopuszczenia Żydó\'\.' do ich stoisk. Kil- PJ'zemówił scrc! ecwi e do zcbraJ'i\ ch,
ku Żydów zostało poturbowanych.
życzą.c Stronnict\\ LI i\aJ'oclo" emu :iaknajowpcllie.i~zci pracy
z\\'ycię:;;twa
idei narodowe.i.
Po naboże11st\Yie z pO\n'olem w pochodzie ruszono do .\ ndrzeio\\u. ~dzie
s o s n o w i e c. (1'01. wJ) Areszto- defiladę i~ siąca ztl~'sc~ pl 1110\\ anych
wanych w zwią,zku z zajściami antyżydowskimi
członków
Stronnictwa
Narodowego po przetrzymaniu 48 godzin zwolniono.

Ł

w Sosnowcu

Zwolnienie aresztowanych
w Sosnowcu

Zajścia

Afera

antyiydowskie

Kle s z c z 6 w, 8. 7, W dniu "Ś" rię
ta l\Iorza" nieznani sprawcy spalili
~zopę cegielnię własność Żydów 0raz powybijali w bóżnicy kleszczow~kiej szyby, jak również w całym szere~u mieszkail żydowskich.
\V Kruszynie pow. radomSZCZall.ski
nieznani sprawcy powybi.iali w mie~zkaniach żydow:;;kich szyby, turbując
przy tym kilku Żydów.

Dwa zabójstwa
pod Sosnowcem

s o s n o w i e c, 7. 7. Niejaki Poręb
ski, zamieszkały w Sosnowcu, na ul.
Perla zabił siekierą Szmurzyńskiego,
który na tle osobistych poraChunków
wtaq?nllł do mieszkania Porębskiego,
wywołując awanturę·

Drugiego zabójstwa doKonano

Jak

się

Ł

Ź, 8.
Sądzie

by!

piQknie

p. SnioliJl.ski, kierownik Kola S. N. w
Andrzejowie, oddajq,c przewodnictwo
p. A. Czern ikowi, któn' prz~r \Vitawszy
\Vsz~ ' stkich zebran~ - ch udzielit głosu p.
kpt. L. Grzegol'zako\d, któr.v \\' podniosłych słowach sl,reślił dzieje walk daWll iej o niepodległość, a dziś o Wielką
Naroclową. Polskę,
wzy\\' a.iąc
zebran~' ch lIo i ntell s.n\'ncj prao'
w myśl
programu Sh'onnict\\'a
Taroclowego.
TaslQ])nie pl'zema\~' iali pp.: Jędrzej
czak, prezes Zan:9,clu 1'0\\ iatowego,
Czernik, i inlli, po rz~ 111 prz~ :;;llipiono
do \\bijania g\\Oi.d7i do no\~oufundo
wam'go sztandaJ'u S. ~.
'\\- spanial~ ul'ocz~ s lość zakollczono
od~Tliewalliem .. H\l1llll1 r-.notl .\ ,11" i okrz~- kami na ezeŚĆ' '\\ ielkiej i Naroclo" 'ej robki z H. Dmo\\'skim na czele.

wŁodzi

ktlsjer ska~a'łły 11a 1 i pól roku tci~~ie11ia

~a la\\ ie oskarżo
Okręg-o\\'~'l11 \V Lodzi
zasiadł 50-letni Stanisław CedzYllski,
b, kasjer, a ostatnio członek komisji likwidac~' jnei
"ŁóclzJ.,ie.i
Spółdzielni".
"Łódzka Spółllzielnia" stworzona została z pollilczenia trzech mniejszych
spółdzielni "Dż\\'igl~ia",
,,\Viclzew" i
"Łódzka
Spółdzielnia",
przy czrm
członkami b~'li ?:łó\\'nie J'obotnic~' . któ-

ód

na placu zbiórki, klón

pJ'z~ · bran.v emblemalami narodowymi,
odśpiewano "Hotę", a zebranie zagaił

spółdzielcza

Nietlc~cilCy

nych w

prz~ · 5ą.ł wice-prezes Zarządu Okl'ęgo\\'Cgo S. N. Leon Grzegorza k. l{ ied~ ' \\' iiZri'lCy znaleźl i się

czlonl,ów S . N.

7.

rzy licz~' li, że przez spółdzielnię bQdą
mogli taniei zaopatl'nvać się w potrzebne art~" kuł~r , a z c1rul!iej strony otrzymy,,-ać procenty od ,,:klaclów.
Początko\\'o gospodarka prowadzona brła dobl'ze i spółdzielnia rozporzadzała już;) nieruchomościami. następnie z nie\\'iaclom~" ch nrZYCZ\' l1 podupadla, tak, że ostatecznie został z

ma.i:;łtku

j(?c1ell donl

prz~-

ul. '\Yaclawa

n i to w dodatku na 3 sierpnia rb. \\'y-

sta,,·ioll.\- na li('~ ·tac.ię za dłu?:i.
Ka:;;jerem, a pó;i,niej członkiem ko111ISJ: lik\\·idae.\-.inej b~- ł Cedz~- ilSki,
czlcl\yick słabe.i \"oli , lekkol1l~" ślny i
nalog'o\H pijak.
Oll'zymu.ią.c spłat~ ·
za legł7"c i P]'Z~' l i
dac.ii przepijał
cz(,'sto otrz.\·mune SllJ11~" l komis.ia re\yi7.~' jlla
stwie rdzila defraudację na
SUl11(' 3000 złot~- ch.
Cedz~" Jl.skiego poci:;ł!?l1i~to <10 odpo\\- icelzialności karnej .
" ' czorai ~pra" O rozpozna\yał Sę
dzia BOJ'k, po\\'ództ\\ o w imieniu spół
c1ziehli robotniczej \\'llosił acl\\'. Kazimiel'z Kowalski.
S:;ł.d po rozpozlwniu :;;praw~r skazał
Sta1lisława C('c\z~ ' II:-kieg'o na 1 i pół roku więzienia, oraz zasądził powództwo.

"'''I

na

odpUŚCie w Zagórzu obok Sosnowca.
Wlaśc'iciel stołu kramarskIego
zabił
Htyletem osobnika. który strącił stół
z towarem na ziemię·

fabrykuje protesty

S kar ż y s l, o - l( a 111 i e n n e, 7. 7.
"Expre:;;s Poranny" w norze z clnia l-go
bm. podał komunikat pt. "Potępienie
ks. arcvhiskupa Sapieh? na Zf'braniu
Stronnictwa Narodowe?:o w Skarż~r
sku - Kamiennej". Z art~' kułu tego
w~' nikalo, .1al\Ob~r protest taki urhwali·li członkowie lub sympat:vcy Stronnictwa.
Od Zarz:;tdu Str. Nar. w Sl,arżvsl,u
otl·z~ · mu.iemy illformarje, że cały ten
art~ -kuł je:;;t z\Y~' kł\' m w tei wasi!' wym"słem.
Na zebranie howiem Stl'onnictwa usiłowah- pl'zeclo:;;tać :;;je połą
czone bo.i Ówki PPS. i Z7.Z. i Związki
TIezerwi:;;tów i w\- mu:;;ić. za ",sze]1\~ cenę. ·rpzolurjl? polęnin.iara. :;;110tkał\r się
.irrlnak z nale;i:~" ta odprawa. %Urówno
7.e stron~T p1'ez\'lliu111 7.f'hI'Clnia. jak 0becl1vrh na s ('l 1i cr,lnnl,ńw i :;;~-mpat.~-
ków f.;tronnif'twa Karo(loweg-o
Zehr:łni(' zostało przez Tlre7,Hlhl1n zamknięte i ZE'hrani OTlllś('ili !'alę. Nie W~T
klu( zone, :i:c 110 0\111>,7,rZellill :;;al i p1'zez
członków i sympat~'ków Stronnictwa
do:stali się do nieJ wspom 1iiani bojó~T
'an'e i uchwalili. ro im pnlerollo.

Sprawa
tydówki Fleiszerowej
v

"

łem".

Znów

...,"

Konfiskata
komunistycznej broszury
Kra k ó w, 7. 7. Starostwo grodz-\V Krakowie skon fisko\\' ało książkę
Żyda Leona Feuchiwallgera pt.: ,,~lo
skau 1937" w~ elaną. w jęzrku niemieckim w Am:;;tenlamie .. K:;;ią.żka ta zawiera tel1denc~ " jne podallf' ,,-rażenia z
ostatnich procesów sowieckich i ma za
loaclanie uspra\\ iedliwić wobec opinii
ostatnie masowe morel y bolszewickie.
Cały zapas tej ksiażki
zostanie zniszczony.

kie

Groźny pożar

pod Zawierciem
Z a w i e r c i e, 7. 7. Uh. i'lob oL.\ okolo północv w stodole Antoniego I{arolczyka, we w:;;i MUl'ci:;;.zo" ie, pod Za",i'erciem, "~huch! gJ'OŹll~' pożar, który
w sZ~ ' bki11l czasie pJ'zerzucił :;;ic na :;;ą.sied l,io zabudowal1ia i z:'lg'l'ażał pożogą. ralei wsi, gcsto %abudo\\·allej.
Dzickijednak natn'hmia:;;to\\ e.i i
energic7.11ei akc.ii ralowniczej pl'z~hrł~' ch do pożaru straży lJOŻarnych, niehczpiec7.('ll.stwo kata:-trofaln .\ ch ~kutków ognia zo!'talo zażegnane, gdrż pożar został zlokalizowany i "Tga!'7.0n~'.
Past.wą. plomieni paclł~': 4· dom .\" l
r]re\\' l1i\\IlC', ł "'lodn" i d\\'le obol')'. Z

inwentarza ż~ ,,"e?:o spalilv :;;ię: koń,
koza i pi e:;;. Strat~ \\ ' ~'I'zq,clzone poża
rem \\'~" noszą. około 6.000 zł. Przyczyna pożaru nię u. talona,
Na marginesie pożaru tego, należy
podkreślić, że \'i akcji ratunkowej, najlepie.i sp isala :;;iO :;;traż pożarna z Poręh~ " i 1)1'7.ez bohatcr:;;kie wpro:;;t ratowanie pIOIIą.ceg'O mienia ludzkiego zdoh~ ' la sohie wtlzicrzne uznanie mie:-zkallców ~1arciszowa.
(k)

KonwerSja

'v a r s z a w a.

pożyczek

(Tel. wł.) Dnia ił
lipca w~' gaEa termin )\'ymlany pożycz
l,j nal'odo\\'ej na korisolidacyjną.. Aby
więc umożli\"ić w~-mial1ę Ministerstwo
" karhu o~J'anic7,ylo wycla\yanle zezwoleń na przepisywanie pożyczek narodowych. (\\)

POdr- Czarnego "
roz" ZaWlszy

G dy n i a (PAT). " ' czoraJ rano wy-

ruszył

z ba:;;ellu jachtowego szkuner
harcerski "Zawisza Czamy" udając się
w podróż szkolną, t~'ll1 razem po portach wschodniego Bałtyku z 46 harcerzami na pokładzie.
Zawinie on na 1,i1ha dni do R\-gi, Po cz~ m od" iedzi szereg portów
wschodnio-bałtyckich
m. in. Króle\,irc . PO~l-ÓŻ .. 7:rt\\'is7: Y Czarnego" poli \\ a ok. 3-c: h l~ :::;U Ul1l.

War s z a w a. (Tel. wł.) Dziennik
Ustaw ogłasza rozporządzenie Ministra
Sl,arbu o maksymalnie dopuszczalnej
granicy odsetek w komunalnych kasa ch oszczędności. (w)

Nowy

obraz Kossaka

Katowice (Te1. wł.) Na Ślą.sku
bawi od kilku dni Wojciech I{ossak.
Zbiera on materiały do wielk1'e:;o
obrazu historycznego, który ma upamiętnić bitwę powstat'J.ców o górę św.
Anny podczas trzeciego powstania. Obraz ma ozdobić ścianę budującego się
muzeum.

śmierć

dziecka
w rOZlasowanym wapnie
Z a w i e r c i e, 7. 7. W dniu 5 bm.
o godz. 13 na podwórzu poses.ii niej.
Kozłowej w Łazach (ul. Pił:;;ud:;;kiego),
bawił :;;ię, pozoslawiony bez żadnej opieki, 18-miesięczny Stasiu Lichacz.
'V pewnej ('hn'il i dziecko, znalazł:;;zy
się prz~' dole świeżo lasowanego wapna, wpadlo do ni('p;o i doznało ciężkich
oparzcll ciala. Chłopiec zmarł w strasznych męczarniach, wskutek odnieSi01~~'Ch Oparl'ell wapnem. Rodzice
zmarłego tra~ic7.l1ie dzierka, zostaną.
pociągnięci do odpowiedzialności kar~
nej za brak dozoru nad dzieckiem. (k)

S5-letni starzec usiłował
popełnić samobójstwo
S o s n o w i e c, 7. 7. W

Dą.bl'owie

u8:J-letni
ul. Szo:;;zklanki esencji octowej. Przewieziono go
do szpitala, p;dzie walczy ze śmiercią..
Powód samobó.istwa nie jest znany.
:;;iłował popełnić i'lamobójstwo
St.anisław '\Yardęga zam. p]'z~'
pena 20. Staruszek w~" pił pół

•
Na marginesie

Obłęd czy prowokacja?
'V żydow~kim "Naszym Przeglą

dzie" z 'dnia 6 bm. w artykule dyskupt.: "Powrócimy do ghetta",-autor podpisan? krvptominem "Chłop
żnlowski"
(sic!)
nawię.zując
do 0ś\viadczenia gen.
Żeligowskiego w
sprawie odż~"dzenia kultury polskiej
pisze:
"Skoro zaś po\yyż~i Panowie mówią., że ~ię boj90 ,,'~' ższości ż~-dow
skiej i "stwarzają." mehrwerfigkeitskompleks, to o cóż ten krzyk? Możemy b~- ć dumni.
A, że się W\ rzekaj90 tych dodatnich stron ż~-d. w
kulturze, życiu publicznym i społe
cznym itp. to ich ~prawa . Czy np.
ogiery rasy arabskiej bed~ płakać,
gdy polscy hodowscy przestanlJ nlmi uszlachetniać rase koni krajowych? NałuTalnie to myśle w 'Pl'Ze-nośnl Bo pr:zeciei: n8jwięksi 'Poeci
polscy byli "troszeczkę" żydami".
'\" pro:;t~' ch ~ło\yach w~' gląda to
tak. Polacv po dziś dziel'! chodziliby
na czwora kach., mieszkal i na drzewach
i pożeralib~T na :;;uro\\'o kawały mięsa
gd~ h\' ... nie Żydzi, klÓl'z~r ich w cią
gu długich pokole]l "uszlachetnili" i
stworz~ -li im obecnę. kulturę·
To już nie nrz~ slowiom\' "hnrpa"
ż~' dowska, to już 11 ie najorcl~- 1HHll icjsza
bezrzelność to obłr,cl przybierający
na,iiaskra\\'sze form~- nro,,·okflrji.
Dziwi(' by i"iQ nnleżalo. żp cenzura,
w inll~ch wypa(lka,ch tak ('zuta ! wraż
liwa, dopusz('za do publikowania takirh niesal110witrch wprost elukllbniry.i szalel1ców żydow s ki('h ul"Qgających
godności i dumia narodoweJ.
Wystąpienie Szalel1.ra ż\(l(n\~kif'go
.iel'lt jeszcze jednym dO"flriPI11 więcej"

s~· .inym

że sprawę

iydow~k<),

7:ik"'jc1ować
;JU

zaw~ze.

w

Pol ~ ('e 11::J1C'żv

natychmiast i to

już

ra.Of

.

.

IJtrona 8

,

.

ORĘDOWNIK,

.~ ~ an ~ l l~lnl

piątek",

dnia g lipca 1(l37

Numer 1M

i~i~ w oli1

rb. Od pozostałych zarzutów oskarż er,ia są.d inż. Lef'zczyń~kiego uniewinnH. Ponadto Sąd zasądził na rzecz po"'oda cywilnego symboliczny 1 zł i obCiążył oskarżonego kosztami są.dow~
Oli (80 zł). Jednocześnie są,d zarządzlł
zwolnienie osk. LcsZcZYllskiego z aresztu tymczasowi"go. (mz)

ki, które maję, zamiar prowadzić pertraktacje o przedłużenię koncetlji. Jedno wiemy, że nie jest to zgodne z interesem mas robotniczych.
Tak wię-c apetyty socjalistów mogą.
nie zostać zaspokojone i ich oferta
współpracy na terenie rzeźni może być
odrzucona. Nie chodzi jednak w tej
chwili o nich, ale o szerokie rzesze
mieszkańców Łodzi i to winien mieć
na uwadze Magistrat.

Na skutek licznych skarg radiosłu
chaczów we 'Yłoszech minister kultury narodowej zabronił od dnia 1 lipca
nadawania przez radio komunikatów
o charakterze reklamowym.

Nadzieje socjalistów - Jak wygląda prawda o Rzeźni? - Magistrat wzbrania
wykupić Rzeźnię
-Ł

6 d ź, w lipcu
Sprawa Rzeźni Miejskiej znowu
wypłynęła na wierzch. Aktualne stało
się zagadnienie: wykupić rzeźnię, czy
nie. Kalumniatorski socjal-żydowski
"Łod~ianin" już się zdecydowanie opo~ iedział: Tak, wy,kupić, natychmiast
dać, co żą.dają. koncesjonariusze, byleŚmy jak najpl'ędzej dostali się na tłu
ste posadki. Pisze więc do prez. Godlewskiego epistoły, w których oczernia "endeków", że niby to oni nie dopuścili w rozwią,zanej Radzie Miejskiej
do przegłQsowania wniosku o wykup
neźni, że "endekom" nigdy nia chodziło Q demokrację, nigdy nie chodl:/ilo
o samorzą,d, że tylko oni, socjaliści, są,
za demokracją, nawet w rzeźni (świń
ska demokracja!). Podlizują. się jak
zgłodniałe pieski, łaszą, zaglę,dają. do
magistrackiej kuchni, a węszą. czy cza,.
sem ktoś ła kawie nie nuci ochłapu
ze stołu pallskiego, ślinią. prex.ydęnckie
huty, staję, już dziś na dwóch łapkach,
.aportując
uniżenie. "Myśmy dziś z
wami". Tylko zdaje się, że usłużne
a łakome pieski nie dostaną, się na
rzeźni miejsl<iej wiktu. O tym jednak
t~ochę później.

Najprzód przypomnijmy jak to byłQ ze sprawą. wykupu przedterminowę
go rzeźni. Sprawę tą. roztrząsano na
jednym z ostatnich posiedzeń rozwią
zanej Rady Miejskiej. Skonfederowane
ocjal-bydłactwo wyczuło SWYm wy;ubtelnionym nosem, że nadarza się
okazja, więc jazda, stawiają, wniosek,
aby przeznaczyć na ten cel 4 miliony
200 tys. zł. Pohamowali te zapędy radJ11 narodowi, którzy udowodnili, że na
wykup rzeźni przez miasto wystarczy
1.100.000 zł. W czasie debat na komisji
ustalono kwotę wykupu na 1.148.000 zł.
J ten właśnie wniosek, wrnz z zastrzeżeniem, że dochody rzeźni miejskiej nie mogą, być ani wydzierżawiane, ani zastawiane, ani cedowanę., oraz
rib taryfa rzeźni musi być obniżona do
poziomu ustalonego w 1935 r. przez
wojewodę łódzkiego, został przegloso'Wany. Narodowcy stawiali bowiem w
ten spOSób kwestię: damy tylko tyle
pieniędzy, ile wystarczy na wykup rzeżni, nie damy natomiast nic z góry na
il.westycje, dopóki się nie przekonamy,
jakie inwestrcje trl:/eba przeprowadzić.
J to tak bardzo poniosło socjal-żydostwo, że zaczęli świadomie kłamać,
j~,koby narodowcy nie chcieli się zgodzić na wykup rzeźni. Opinia pub Iiczna nie dała si'ę jednak wziąć na kłamstwa i doskonale zdaje sobie sprawę,
gdzie leży prawda.
Komisja szacunkowa, powalana do
określenia wartości rzeźni, w ogóle się
nie zebrała, prez. Godlewski zaś ogłoI?-ił, że nie będzie miał pieniędzy i chce
pertraktować
z kOllcesjonariu zami.
rrymczasem obecni właściciele żąiia,ią
od mIasta aż 9 milionów zł, jako odezkodowanie za czas wojny, kiedy spoEycie miQsa było ograniczone i rzeźnia
n'iała zmniejszone wpływy.
Oczywiście są. to pretensje zgoła
llieuzasadnione i b-ezprawne i noszę,
cnarakter szantażu. Podobne absur<1alne pretensje towarzystwa, dzicrża-

bowiem, będącej w eksploatacji Warszawskiego Towarzystwa od 36 la.t, nie
przeprowadzono żadnych, ale to żad
nych inwestycyj. Stare i prymttywne
urzą,dzenia nie mogą. dawać gwarancji
naleiytego funkcjonowania przedsię
biorstwa. W tych warunItach jedynym
wyjściem jest przejęcie rzeźni przez
miasto i prowadzenie jej we własnym
zarządzie.
Nie wiemy, jakimi kry tefjami kieruj~ się odpowiednie czynni-

się

Katastrofalne skutki huraganu
Maj({iek

~ienlski ~'Ilis~c~ony,

R Bo d o m s k 0, 7, 7. W tych dniach
nad powialem radomszczallsklm silne burze. Huragan, który się
rozhukał w zachodniej czcści powiatu
zniszczył maj~tek ziem.ski p. Świ~cic
kiego Smotryszów.
Zupełnemu zniszczeniu uległa wielka murowana stodoła gospodarcza z której w paru minutach nie pozostało znaku, ładny park - ogród owocowy, oraz zasiewy i cały plon gosposzalały

Przegrał

&

3 ol'Joby

te 8~pitalu

darczy.

Właściciel

i robotnicy znajdują.cy
w stodole cudem u3 osoby jednak zostały ciężko poranione wala.eymi się
belkami.
Rannych odwieziono do
szpitala św. AleI,sandra w Radomsku .
Na miejsce wypadku przybyła specjalna komisja, która ustali wysokość
strat. Szkody wyrządzone przez huragan sięgają kilkadziesią,t tys. zł.
się w tym czasie
niknęli śmierci.

w karły sprzeniewierzone

Reklama radiowa zakazana
we Włoszech

Znów żydzi-komuniści

War s z a w a (Tel. wł.) żydowski
klub sportowy "Maraton" został zamknięty wskutek uprawiania agitacji
komunistycznej. (w)

Układ płatniczy

polsko-francuski
'Varszawa. (Tel. w1.) Wczoraj
weszło w życie postanowienie Prezydenta RzpIitej w sprawie ukladu płat
niczego pomiędzy Polską, i Francją,
pvdpisanego 22 maja rb. Al~t ten wchodzi. w życie na zasadzie artykułu 52
konstytucji, który przewiduje, że w
wypadkach. nie cierpią.cych zwłoki
Prezydent Rzplitej może przed ratyfikacją, układu przez parlament wprowadzić jego tymczasowe
wejście w
życie.

(w)

Ojciec św.
przemówi przez radio

Z oficjalnych kół watykallskich inw nadchodzą.cą. niedzielę,
11 lipca, Ojciec św.- wygłosi z Castelgandolfo przez radio krótkie przemówienie w języku francuskim zakOllczone błogosławieństwem. Przemówienie
Os'/(,ar.iony in:;. Les~c~yl,ski pł'~y~nal się do winy - Nieelyc*- to, mające uświetnić uroczystości konsekracyjne bazyliki św. Teresy od
ni lJart'lter~y - lłi yrok
Dzieciątka Jezus w Lisieux, zawierać
p o z n a l'l, 7. 7. W dniu wczoraj- ofiarą szulerów, którzy zmuszali mnie będzie, jak twierdzą w kołach dobrze
!zym toczył się w Sądzie Okręgowym do gry pod wpływem alkoholu.
poinformowanych, słowa pociechy i zaw Poznaniu interesujący proces przePrzewodn.: - !{to pana zmu- chęty do wytrwania dla tych ludów,
ciwko 48-letniemu inż. Tadeuszowi szał? Proszę podać nazwiska.
które żyją w uci ku rządów bezbożni
Leszczyńskiemu, b. dyrektorowi Klubu
O s k.: - To hyli goście IOubu, nie- czych.
Urzędniczego w Poznaniu, wm. przy
jacy: Karol ZJlamierowski, I(rasusl{i
ul. Piotra Wawrzyniaka 3. Rozprawie czy Kra,mcki, jakoby kapitan maryT,rzewodniczYl s. o. Ostrowski, oskarżał narki i Jerzy Temnicki.
WYCZÓłkowskiego
wiceprokurator Galuba. Z ramienia
P r z e w o'd n.:
Dlaczego pan
Klubu Urzędniczego wystąpił z po- twierdzi, że oni pana zmuszali?
"Zachęcie"
wództwem cywilnym o symbolicznę.
Osk. Leszczyllski opowiada historię
War
s z a w a. (PAT) Dl.a uczczezłotówkę adw. dr Rosnel'. Obronę 0- pierwszej przegranej. Było to w paź
s}tarżonego przeprowadzał adw. dr dziernilm ub. r. Znamierowski i Kra- nia pamięCi artysty, organizuje TowaFersten.
suski przyszli do Klubu i chcieli z 0- rzystwo Zachęty Sztuk PięknYCh we
Akt oskarżenia zarzucał inż. Le- karżonym grać w bridge'a, czekając wrześniu br. wielk1J, wystawę dzieł śp.
s7.czyńskiemu, że w czasie od paździer rzekomo na czwartego. Aby skrócić Leona 'Vyczółkow skiego z całej jegl)
nika ub. r. do marca rb., jalw dyrek- oczekiwanie, namówili go na partię tak różnorodne.i twórczości - prac otor !{[ubu Urzędniczego, sp. z o. O., "chemin-de.fer·" podczas którego na- lejnych i akwarelowych, pasteli, autoprzywlasz{:zył sobie pieniądze spółki mawiali go też do picia wódId. ,y re- lito~rafii, rysunków itd.
Towarzystwo Zachoty Sduk Pięk
w wysokości 16.552 zł. Ponadto, że zt:ltacie osk. LeszczYllSki przegrał tego
nych zwraca się do wszystkich posiaprzerobił kwit firmy R i C. Kaczma- wieczoru 1.500 złotych.
rek z dnia 15 lutego rb. na sumę 1250
P r z e w o d n.: - Czy to były pie- dajęcych dzieła Leona Wyczółkow
skiego - o łaskawe zglaszanie ich do
7łoŁych i tak sfałszowany kwit Pfzed- niadze klubowe?
łożył jak<l autentyczny do zaksiągowa
'0 s k.: -- Swoich przegrałem około kancelarii Towarzystwa w 'Yarszawie
rda w klubie, wreszcie, że prowadził 300 zł, resztę z pieniQdzy klubowych, - tel. 609-51, od godz. 10 rano do 3 pp.
księgowość spólki niezgodnie z pl'aw- które stale nosiłeln przy sobie.
dl!.
Oskarżony 'l,'yjaśnia dalej, że tego
Osk. Tadeusz Leszczyński, emeryto- rodzaju gry powtarzały się coraz czę·
s o s n o w i e c, 8. 7. Ta wielkim
wany urzędnik b. Okręgowego Urzędu &ciej. Zawsze przy tym wspomniani
zebraniu
przy udziale ponad 600 osób
Ziemskiego, pełnił od grudnia 1933 r. partnerzy zmuszali go do picia, a on
funkCje dyrektora !(]ubu Urzędnicze pod wpływem alkoholu tracił pamięć w Domu I\'atolickim w Sosno""'cu uchwalono następującą. rezolucję:
go, którego był jednym z założycieli. i wolę i nie mógł przerwać gry.
1. Należy pozbawiĆ Żydów WSZE'jInstytucja ta, oprócz zadań towarzyP r z e w o d n.: Dlaczego więc
sldch, n1iala głównie na celu wydawa- p~n przystępov,'ał do gry, zwłaszcza po kich praw polit~'cznych w Polsce;
2. WysiedliĆ Ż~·dów z pasa granicznie asygnat kredytowych swym człon pierwszej, tak dotkliwej nauczce, z
kom na. zakup towarów i cieszyła się ludźmi - zdaniem pana - nieuczci- nego oraz ważnych z punktu widzenia
wojskowego ośrodl{ów, jak Brześć itp.;
dość dużą. popularnością,. W marcu rb.
wymi?
3. Zażądać od M. S. Z. poczynienia
wią,cego rzeźnię częstochowskę, zostały
na skutek donięsienia o niepoorzl)idkach
O s k.: - Ci panowie grozili mi, że
przez są,d oddalone. Dzisiejsi władcy finan~owych komisja rewizyjna zba- więcej do IGubu nie przyjdą. i nikogo kroł,ów wobec Ang'lii celem dopurzeźni, wysuwając tak horendalne żę,dała księgi i kasę spółki. Wykryło się
r·ie przyprowadzę.. Zresztą, zaczynało szczenia masowej emigracji żydow
dania, chcą. zastraszyć magistrat i u- wtedy, te dYl'eklot' LeszczYllSki od kil- &lę od JJard7.o niskich sta'wek, po 50 gr, skiej do Palestyny i przvjęcia, na tetrzymać stan obecny, aż do czasu wyku miesięcy przywla:;zczal sobie pie- a potem już grałem pod wpływem al- rytorium podlegle Anglii Żydów z
gaśni~cia umowy, a tymczasem utrzynię.dze spółki, które jakoby przegrywał
koholu czy też sugestii tych panów. Polski.
mywać wysokie ceny na mięso.
w karty. Suma sprzeniewierzonych Możliw-e, że mi też coś dosypywali do
antykościelnego
Taka jest prawda o wykupieniu funduszów {loszła do 16.552,05 zł. W wódki.
Na pytanie są.du oskarżony wyjaprzez miasto rzeźni miejskiej. Ale w wyniku rewizji inż. LeszczYllski został
ostatnich dniach wyrasta druga. Nie- aresztowany i wytoczono mu sprawę śnia, że miał 200 zł pensji w Klubie
Kró l ew i e c. (PAT) \V Królewcu
dawno prez. Godlewski odbył konfe-. karną. o sprzeniewierzenie.
i około 200 zł emerytury.
ogłoszono wyrok w procesie przeciw
Następnie sąd przesłuchał świad
l'encję
z woj. Hauke-Nowakiem, na
Na. wczorajszej rozprawie osk. Lektórej zreferował, że nalety anulować S~CZyllski przyznał się do bezprawneg<> ków, którzy na ogół podtrzymywali czterem księżom i kilku osobom świe
uchwałę Rady Miejskiej, zaniechać
czerpania l:/ ka.sy Itiubu, wyja.śniając, twierdzenia oskarżonego co do gry w ckim, oskarżonym {) "opór władzy,
'wykupu rzeźni, a przystą.pić do per- że całę. tą. sumę przegrał w karty, karty. Śwd. Was i e l e w s k i, kelner gwałt na urzędnikach, oraz naruszenie
traktacyj z koncesjonariuszami w wcią.gnięty i zmuszany do gry przez w Klubie, zeznał, że raz w czasie gry ustawy o ochronie narodu i pallstwa".
~r,rawie przedłużenia im koncesji do
stałych bywalców Klubu. Do pozosiaosk. Leszczyllski zemdlal, a na drugi Akt oskarżenia zar7.ucał, że "podczas
l'uk u 1943. J tu jest całe zagadnienie. łych zarzutów aktu o. kar.tenia nie dzień nie pamiętał co się z nim działo. proce .ii Bożego Ciała w Heilsbcr~,
Interes szerokich rzesz konsumentów przyznał si~ twierdząc, że kwitu firmy Oskarżony biadał wobec świadka, że gdy umundurowani członkowie zwię.
l'i~a.zuje
jak najrychlejszy wykup' Kaczma.rek nie sfał$zował, lecz popra- dużo przegrywa w karty. Podobnie ze- zIm katolickiego nieśli sztandary k~
neini, gdyż od tego zależy cena mięsa. wił za. wiedzą. i zgodę, firmy, jak rów- zr awali też inni świadkowie.
ścielne, czemu policja usiłowała 'przeKoncesjonariusze nie chcą bOwiem nież nie dawał księgowemu żadnych
Po zamknięciu przewod.u s ądow e g<> szkodzić, podburzeni -pl'zez ksicży sta~godzić się na obniżenie ceny, za.sładyspozycyj co do fałszywego księgowa i przemówieniach stron sąd ogłosił () wili opór Władzy, następnie zaś dO'godz. 16 wyrok, uznają,cy osk. Tadeu- monstrowali przed ratuszem". Wszvniaję,c się umQwą..
Cierpię,
na tym nia weksH.
oczywiście mieszkańcy Łodzi a przede
P r z e w o d n.: - W jaki ilposób !'i:a Leszczyńskiego winnym przywła scy czterej księża, oskarżeni o ten
wszystkim masy robotnicze, które przy pan przywłaszczył sobie te 16.500 zł? szczenia sobie na szkodę Klubu Urzęd "bunt", 7.0. tali ~kazani na więzienie od
swych nikłych zarobkach nie mogą
O s k.: moim rozumieniu nie niczego 16.552 zł. Za to są,d skazał go 1 roku do 3 lat, zaś sześciu w~pół
r:acić zbyt wygórowanych cen.
przywłaszczyłem ich sobie, bo nie robina półtora roku więzienia bez zawie- oskarżonych
działaczy
katolickit'h
Zmiany ~~vłaściciela domaga !'!ię lem teg<> dl& s~'ojej korzyści. PrzegT&- ~~enia zaliczając na poczet kary okres skaza-no na wiezienie od roku do szerównież interes samej rz~źni. W rzeźni
1\'.111 te pieni~dzc w karly, bo padłem trmczasowcgo aresztu od 7 kwietnia ściu miesiQcy, -
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Wielka wystawa
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warszawskiej

Aktualna reZOlucja

Z frontu

w Niemczech'
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Kumer 15~
Kalendarz rzym.-kat.
Czwartek: Elżbiet) kr.,
Prokopa
Piątek: Zenona m·.
\Veron.
Kalendarz słowiańskJ
Czwartek: Chwalimira
Piątek: Cyryla
Słońca: wschód 3.40
Czwartek
zachód 2015
Długość d'1ia 16 !!. 35 min.
Księżyca: w"chód 4,01, zachód 20,09
Faza: i\ów o godz. 5
Lipiec
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N'OCNE

DYżURY

APTEK

Nocy ·jzisipjszpj dyżurują apteki: ::;adowEka
Dancerawa. Zgierska 6S. Groszkowski 11 Listopada t5. Kar/m (Żyd) Pilsurlskiego 54. Rem·
b:eluiska .•\nrlrzeia 28. Chadzyńska. Piotrkow~ka tG~
Millpr. Piot.rkow~ka 46 A ntoniewicz.
Pabianicka 56. Uni~€zo\\'ski. Dąbrowska 24 a.

ORĘDOW~IK,

piąleK,

wicz, Dąbrowskiej. Dunaiewskiej ·Polomskiej, Sykulskiej 1I10drzeńBkiego. Gurynowicza, Korwina i reży6era 5ztuki K. Tatarkie,yicza. ..Żolnierz królowej Madaga,
Bkaru" grany jest codziennie o godz. 9-ej
wiccz.

KRONIKA MIE.JSCOWA

Sprawa wykupn rzeźni miejskiej. Jeszcze w ub. roku w maju Zarząd MirjsJd
'''ystąpił z akcją wylwpu rzeźni przy ul.
Inżynierski{'j z rąk Warszaw kiego Tow.
Budowy i El,sploatacji TIzeżni Miejskiej
IV Łodzi.
Zaproponowana wówczas przrz
Zarząd Miejski suma wykupu 1.148.000 71
nie została przyjęta przez spółkę prywatną, która ze swej strony wysunęła inne
żądania, sięgające kwoty okolo 7.5 miliona złotych, względnie pewnych doplat, IV
zamian za przedłużenie koncesji. Ponieważ dzialo się to w czasie, gdy większość
w istniejącej wówczas Radzie :l\Iiejskiej
posiadali socjaliści z Żydami i komuną,
dało to powód czerwonej większości do
wystąpienia z żądaniem zaciągnięcia pożyczki w sumie 4.3000.000 zł na zapłacenie
koncesjonariuszy prywatnych i przejęcie

rzeźni.

onia 9 lipea 1937

Strona 1

~

rany szybko zagoiły się. Dopiero przed
lI'zema dniami objawila się wścieklizna.
a ponieważ w pelnym okresie na wod;)wstręt uie ma ratunku, przeto wściekl"!!'O
przewieziono do szpitala, gdzie w strasznych męczarniach zmarł. Zaznaczyć wypada, Ż(' jest to wypacle], nicnotowany od
roku IV naszym mie:cie.
Niezwykłe samobójstwo.
W mieszkaniu swym przy ul. Równej 22 w celach samobójc7.ych polknqł l,:ilka naście sztul,
gwoździ żelamych
większego
rozmiaru
37-letni Zenon Baryłka. Ponieważ po poł
knięciu gwoździ Bary1ka. napił się sublimatu, IV sŁanie groźnym przcwieziono go
d() szpitala. Powodcm samobójstwa byly
rodzinne nieporozumienia.

SYTUACJA STRAJKOWA

Strajk chałnpnik6w l w wytw6rniach
swetrów trwa nadal Od kilku tygodni
trwa strajk we wytwórniach swetrów, obejmując również chałupnictwo tej galęzi.
Liczba strajkująCYCh wynosi około 3300
osób.
WC7.0raj odbyła się konfeJ'encja w tej
spra\\'ie, jednak wyniku nie dala. Strajkujący domagają się:
podwyżki plac, ubczpieezenia chałupników, przyjęcia przez
przemysł zobowiązania,
:/.e będzie prze·
strzegany S-godzinny dzielI pracy, a w
razie potrzeby przedlużenia godzin bęcla,
stosowane doplaty za godziny nadliczbowe. Przemysłowcy zgodzili się na zawarcie umowy, na ubezpieczenie cllałupni
ków, lecz odmówili podwyżki plac o 15
procent. Wobec tego na odbytym zebraniu Btrajkujący opowiedzieli się za dał
szym strajkiem. licząc, iż w związku z
rozpoczęciem się sezonu i napływem zamówień przemysłowcy będą musieli ustą
pić.
\V poszczególnych fabryl{ach włó
kienniczych została zorgani7.owana zbiórka na 1'7.('C7. pomocy strajkującym.
Zatarg w Wimie. Wczoraj w zaldadach Widzewskiej Manufaktury, na tle
wypłaty za nrlopy doszlo do ostrego za'
targu i strajku. Robotnicy w związku z
rozpoczęcil'm urlopów domagali się wy·
pIaty nale:l.ności, natomiast firma tlumaC7ąC się brakiem gotówki, wypłaty odm6wila, zapowiarlając ostateczne uregulowanie zapłaty za urlopy ratami. 'Wobec takiego st::tnowiska firmy, znanej z tego, że
robotników stara sie krzywdzić, 5000 osób
zastrajkowaJo, okupując mury. Dopiero
interwencja inspektora pracy doprowadziła do przerwania strajku, a to w związku
z tym, iż firma zgodziła się wypłacić na-

!

KRONIKA PABIANIC
Harcerki pabianickie pod Wie~uniem.
Podczar; g(ly harcerze nasi l'ozlożylt sl~·0.le
obozy letnie dalcl,o IV SUI,ałkac~ ",:sr~d
pip,-knej okolicy - to harcerki pablanlc~le
1I'01aly wybrać miejsce w bllżr;zej ok.ollCY
również w malowniczej stl'on:e. a mianowicie we wsi Cza51al'y w pow. wie.lull.. kim, gd7.ie znajdują. się na. kolonIach
trzy źelJskie drużyny harcersloe hufca p~
b;anickiego pod kieroll'nictwem d!'~lhen:
~ralinol"skiej, Prz~' mskiej i Wieczorko:\'ne)
Wszystkie harcerki ozuJą s~ę do~rze I korzystają. IV calej pełni z Plf!kneJ tilonecznej pogody.
Opieczętowanie
ŻydOwi
odparzonego
konia. Żyd Sromotka Chajm. zam przy
ul. Orlicz-Dreszera 3 nie bacząc .na rany
swojego odparzonego ~onia ~yjechal w
niego wozem. J\a zn.ęcaJa,cego Sl.ę .nad cho I
rym koniem Żydka naszedł polICJant. ~tó
ry d05trzeglszy rany konia sporządztł z.
,,,Iaścicelem odpowiedni protokół. Uparty
Żyd po powrocie do domu wyjechał ponownie w tego samego konia r;ądząc pewnie, że po tym protokóle wolno mu. choreO'o konia porzęgać. I tym razem me U·
sz~dł on uwadze policji, która już teraz.
opieozętolYala konia zakazując jego uży
wania, a:i: do wylcczenia ran. Ponadto upartego Żyda spotka zasłużona kara.
Kasa Bezprocentowego Kredytu udziela juź pomocy rzemiosłu. Tu tejsza Kasa.
Bezprocentowego Kredytu istniejąca przy
Stow. Rzemie'lników Chrześcijan w Pabianicach udziela już kredytu. Z P?IT}oc;r
tej Kasy skorzystało już paru rz~mJesln.l
kó\\', którzy otrzymali kredyt choc narazI e
w nielYielkiej Bumie, ale jak na obecne
czasy dużo znaczący i pomocny, bo bezprocentowy. Po uzyskaniu przyznanych
subwencyj i zdeklarowanych przez różne
Cechy rzemieślnicze sum. Zarząd K~sy
przystąpi do przyznan~a dalszych pozyczek wedlug kolejnOŚCI otrzymanych p~
dall. Prócz pr7.yznanej przez Zarząd MieJ:
ski bezzlYrotnej r;ubwenc) w wySOkOŚCI
3000 zł Kasa ta otrzyma 4000 zł z Central'
neO'o Zw. Kas Bezprocentowego Kredytu
clh~ rzemieślników chrześcijan. Jakkolwiek
dużo osób ze sfer rzemieślniczych się na
czlonków już zapi6alo. to jednak zainteresowanie caleg'o rzemiosła z terenu pa:
bianickiego i okolicy winno być więk?ze. t
Kasa musi znaleźć szero'kie zrozumleme
w,;ród w5!l.ystkich rzemieślników, a wtenczas dopiei'o spelnić ona będzie mo~ła
swoje zadanie i pomóc iak najwięceJ.pla
có\\kom chrze~cijaI1ilkim do wytrwania w
walce z konkurencją żydow",ka,.

Socjalistom mianowicie śpieszno bylo
do przejęcia rzetni pl'zrz m iasto, bo liczyli, że wkrótce dojdą do wladzy, a wówczas będą mieli nowe miejsca dla zaslużonvch to,yarz,-szów.
Rachuby zawiodły,
TEATRY
samo zaś stano'wisko ówczesnej większości
Teatr Miejski: Park Staszica - .. Dudek".
Piotrkowska 94 - .. żolnierz Królowej Ma· socjal-komunistycznej wykazało, że towarzysze-radni stawali w obronie kapitali'dagaskaru" .
stycznej spólki.
Obliczenia komisji szacunkowej i na
KINA
ich podstawie opracowane nowe propozyCapito) - "Gloo serca".
Corso .,Madame Dubar~y" i "Pieklo cje nie przeluoczą 1.500.000 zł, a wedł ug
posiadanych informacyj Towarzystwo BuChin".
dowy Rzeźni znacznie opuści z poprzer:!Ikar - "Dwa dni w raju".
O$wiatowy - ,.Sing-8ing·' i .. Armia Ewy", nich żądaJ'!. i nic dl'ciągnie w toku targów
Palaec - .. Val·ietps".
nawet 3 milionów zlotych.
Przedwiośnie .. Metropolitan".
W najbliższym już czasie pertraktacje
Rialto - ,.Mia to Anatol".
zostana 7.akOI1Czonp, a wówczas można bę
Stylowy - .. Trp,lowat·j·.
dzie ściśle określić, ile to socjaliści kosztem społeczellstwa chcieli napędzić do
Z żYCIA ORGANIZACYJ
kieszeni kapitalistów.
Burzenie ruder i remont budynk6w.
Z Tcwarzysłwa Muzy 'znego im. Fr.
WIele domów drewnianycll jednopiętro
Chopina w Larlzi. Rada J\aczelna Zjedno
czenia Pol5kich Związków Śpiewaczych i wych. bądt teź parteroll'ych z poddaszami
Muzycznych za zaslugi dla pieśni polskiej mieszkalnymi, pozostałość dawneg:o o
poloźone na
olu spoleczny'1l IV zespołach szcz~dnościoll'ego budownict lI'a, obecnie
śpiewaczych nadała uchl\"ulą 5Wą. z dnia
zostaje zno6zonych .In8pekcja bud""'la na
1S. 1,. 37 roku, odznaki llonol'cwe stopnia międ'zy inn~'mi po przeprowadzen;u batrzecicgo wicepl'~zesowi Towarzyć>twa p. dań wydala zarządzenia eksmitowania
Janowi Walicldemu i p. Robertowi We- miesz'kańcóll' z mieszkalnych trempli lub
szczytów w nnstępuja,eych domach' przy leżności.
clerowi.
ul. Sierakowskiego 1~, Jodlowpj 9, PocztoKOMUNIKATY
IIcj 13. Limanowskiego 13. lIJalopolskicj POD PRĘGIERZ
1(ja. Wszystkie te domy są. drewniane jed- '
Czy nie ma adwokatów Polaków? P.
Komitet Nies'enia Pomocy Biednym nopiętroll'e i po ubunięciu lokatorów z górNarodowcom prz) Zarz. Okręg. ::;tr. Nal'. nych pięter 7.ostaną nadbudó"ki zniesio- Korpecki. zam. przy ul· Pomorskiej 117
stale powiCl'za .swe sprawy sądowe Żyd o
" Łouzi. niniej"zym zwraca oię z gorącą ne. Dalej 1I'~'dane zostaly zarządzenia znie- \\ i adw. Orzecholl·i. Czy nie ma adwokaKRONIKA ZGIERZA
JJrośbą do cz'onków i sympatyków o la- sienia caJkowicie
part.ero .vego domku
tów Polaków p. Korpecki? Wtitrd/
Bka\\ą. pomJc w naturze Jub gotówce. 0- mieszkalnego przy ul. Zgierskiej 23 i LiWażne dla
budujących domy.
W
'1'1 JJ" '1"1 ('pl 1lJ'I,I'II11Uie "ekl'etariat Str.
mano\l'skiell'o 36. In.;;pekc.ia budowlana nie
związku z nowozatwiel'c1zony~ planem
Nar. w Łodzi ul. Piotrko'w;::ka nr. Su.
.
Na srebtoJlY"., e1.'ruJlie
2aleźnie od tego ciążąc do poclnit'5ienia eI'ozhudowy Zgierza, Zal'7.ąci Mtejskt zwraZe zbiórki Polskiej Ma~ierzy Szkolnej. stelyczne~o wyglądu miai>ta wydał;,. łącz
ca. uwagę Że na terenach gd7.le plan przePrezydium
Obyl';alelr;kje~o
Komitetu nie IV bit'i. roku 101S nal,a7.ów u,;;kuleczwiduje 7.wariy zabudowę .na!eży dOl~T1~
zbiórki "~~ Dar 1 'arodowy 3 ~'laia" otrzy
nienia remontu fasad. 510 nakazó", otyn.
budować przy samym fronCIe jak rÓ",n[('7.
malo spra wozclanie ze zbiórki. dokonanej kowa nia szczvlów. oraz 2.58 naa kzów ustaKino "Rialło"
i na całej szerokości frontu placu. Innyc1~
na rzecz Towarzystwa Polsldej i\Iaciel'2;y wieniu nowych parkanów. Z liczby tej lI'rSzkolnej· Sprawozdanie to, potwierd'zone konano dotychczas 387 napra,\' fa5ad i 176
Przyzw~'czailiśmy 5ię do tego, że letnie planów budynków nie zajmujących e~łe.l
i przyjęte przez OkręgolYą. Komisję Rewi- otynkowania szczytów oraz 160 parkanów. pro;:rramy kin stoją bez poról\'nania niżej frontowej szerokości placu, Zarz~d ~(leJ
zyjną, wykazuje czysty wplyw zł 10.389,93·
rel'<ztao zaś robót znajduje się w toku wy- od prog"amów jesiennych czy zimowych Ski nie zatwierdzi w tych dZlClmcach
m iasta, gdzie przewidziana jest zabudo·
Prezydium Komitetu ,:;kłada publiczną. po- konania. Prócz tego dokonano rozbió"ki i nie mamy nall'~t pretensji. gdy latem
dziękę czlonkom Komitetu Ob.v"·atf'Jskiego szeregu t. z\\'. ,.weber5kich"
parterowych nawet w piermszorzęclnrch kinach wy- "'[~ Ul iasta.
Bezboźnicy grasują. Ostatnio na tet~
Komitctom Dzielnicowym. Paniom I(we- domków przy uJ. PiotrkOlyskiej.
świetla się marne. mn;ej udane filmy·
starkom i Panom Kweatarzom, of:arodawLustracja sanitarna. Komisja sanitar- Otóż ,.Rialto' wyświetlając ,.}liasto Ana· nic Zgierza pojawili się agitatorzy w?lnocom i tym wBzystkim, którzy w j"kikol- no-administracyjna dokonała
lustracyj tol" zrobiło nam bardzo milą niespodzian- myi\liciele niewiadomych naZWIsk l Z~
wiek BPOBÓb przyczynili się do pOI\'odzenia dwóch prywatnych żydowskich targowisk kę - film (en mógł był zjawić się z zupeI- mieszkania, którzy u1,azując się w mieJzbiórki i osiągnięcia talk pokatneg0 efel,- przy ul. Piłsudskie~o 2 i \Volborskiej 13, nym powodzeniem IV środku sezonu i IIT- sLaeh public7.llych jak parkach miejskich
tu materialnego i moralnego.
przy czym okazalo się, że targowisko przy wolałby zachwyt.. Ma on dwa kol05alne ogrodach i t. p. zawi('rają znajomości z
Wielka zabawa ogrodowa "Pracy Pol- ul. Piłsudskiego _ mimo, że było zam- plu,,>y. Picrw5zą zaletą. jest reżyseria mlodzieżil, szkolną, rozmawiając z nią poskiej" w Milanówku, \V niedzielę, dnia knięfe przez clluż6zy czar; dla przeprowa- TUI'żańJ3·kie~o. mistrza sccn zbiorowych, C7.ątl(QII'O na tematy szkolne, a potrm po11 lipca rb., w pięknym ogrodzie "Mila- dzeuia pewn('g'o I'('montu _ w dalszym j górującego b2zwzgiędnie nad przereklamo- litycznie, religijnir .. .Trik ustaliliśm~T ni('llówku', przy kOllCU ul. Brzeozjllć>kiej (do- ciągu nic nadaje się że w7.gl<:du na stan wanym Cecilem B. de ~!iJlcm. Pod tym bezpieczni bezhoznicy w ostatnich dni'lch
jazd tramw. nI'. 1 i 6) odbędzie się zaba- antysanitarny.
J\utomiast
targowisko względem ,,~1iaBto Anatol" można pOBta- już ,yielu. mJod7.ieży ul'obili "TOgO w stowa orgodo,,·a. ul'lądzona staraniem Zjed- przy ul. \\'olborskiej z05tan:c również wić w jednym szeregu znajlepszymi fił sunku do religii i Kościola. \\' związku z
noczenia Zaw. "Praca Połsl-a", na którą prawclobodobnie zamknięte, gdyż i tam mami "masowymi', to znaczy takimi, tym oslrzegamy spoleczeń;;two Zgierza
zapra5za się'" zY5tkich czlonków i sym- stan utrzymania jest wysoce antysanitar- gdzie przez ekran przewi;ai'\ się nie poje- przed wspomnianymi osobnikami.
patyków wraz z rodzinami. Komitet za- n)'.
dyńczv artyści,
lecz tJumy. W ~;\ofieście
Niepoprawna źydofi1ka. Pani Pelagia.
bawowy przygolowuje moc różnych nieP. Nowakowski wicestarostą? \V zwią- Anatol' wJaśnie tlumy Bą. jeśli tak można Lewandowska zam. pl'zy ul. Focha 17,
spodzianek i trakcyj .Bufet na miejscu ta- zku z ostatnimi ul'Ze,::un:ęciA.mi na kierolv- powicdzieć głównym bohaterem. A Tur- żona robotnika Zakładów Pl'zem~'slu Cheni i obficie zaopatrzony, do tallca przy- niczych stanowiskach w administracji 0- żali"ki ,,·prc.st genialnie nimi operuje.
micznego ,.Boruta", już od dłu7.szego czagrywać b<:dzie doborowa orkic5tra. cena
p;ólnej w05ewóclr.twa łódzkiego rozeszły SIę
Drugim pluć>em je5t czołowa kobieca RU pomimo zwracanych jej uwag chleb i
biletu w\Stępu 0,7.) gr, wejście do ogrodu pogloski, że p. Wiktor Nowakowski, był? postać tego filrnu - Brigida Homey. Gra bulki kupuje! jcrl~-nie IV piekarni Żyrla
otwarte już przed poludniem, początel;: kierownik r('feratu bezpiecze1lstwa w sta- tej artystki stawia ją. na czole gwiazd e- Jojny POZl1Uliskiego przy ul. Łódz]dej 22,
zabal\'y od godz. lej.
rostwie grodzkim, ma zoslać mianowany k"anu i może być porólynana jedynie z a artykuł~, kolonialno-spo:l.YlI'cze u dntZ Funduszu Pracy. \Vedług danych sta- wicestarostą na miejsce p. Franciszka nieżyjącą. juź n!arią Dressler. Różnica po- giego Żyda Abranika Pozl1Ullskiego przy
ŁysŁycznyeh
WOJewódzkiego Biura Fun- J)l'l1ysa, klóry został obecnie starostą po- lega jednak na tym, że Dressler, mająca ul. Łódzldcj. Wslyd!
dUBzu Pracy w Łodzi w 'okresie od 14.·t wlatowym lódzkim na miejsce p. ]\[alww- kol05alny talcnt. należała do starej szkoły
do 2Q. 6. 37 wyplacono zasiłki usta wowe skic-go, przeniesionego na równorzędne aktorr;kiej· grającej zbyt ekspresywnie, KRON I KA LASKU
S.OH bezrobotnym. W wyżej Iyr;ł,azanym slanowisko do Koła.
natomiać>t Bri~ida Horney gra o "'iele d)'s_
EIW'
okresie zarejeBtrowano 1.7r2 no,,·o zgło'V swoim czasie p. J\owakowski, będąc kretniej i glębiej. Ma tu ona rolę bardzo
KTadzieże. \V nocy na -I, bm. we "':oi
.
.
·
.
kierownikiem
referatu
bezpieczeństwu,
t
d
.
.
k
'
ć'
.
szonyc h . zdjęto z~ś z ewiden';JI pobleraJąru ną .mtanowlcie 'reu c por;ta młodej, r-Io!!'ilno gm. Dobl'oll. nieznani
sprawcy na
sip, poznać 7.e swego wybitnie nieprzy- pc ł'
~
cych za8ilki 1.'200 bezrobotnych na skutek dał
.
ne] temperamentu, nawp ó ł dzikiej bał- szkodę
Ignac('go ChuclobiIlskicgo z OStl',)l'
.,
k ' wzg.
l z .larnego
stosunku
do zostal
ruchuonnarodowego.
dZ-I·el\·c·".·ny
- tt'udno I\'I'"C
l'
I s 1,I a(11'lWIę
. k-szą lOS'
'1 'ć I,as,([erowanla
..lO prlcy zaro b·oweJ,
Kilka miesięcy
temu
przeniesio- kali"kie.l·
"
~.,
, ,tu-za- wa gm. "ns.;.
powodu calkowilpgo wyc7.ernnnin. przyslu- ny na porlrr,p,dne stanowisko w jednym ze grać naturalnie. a mimo to cly.skretni!'. mirnia (wapniaka). Sł,.at~T SI) znaczn('.
gująeych im świilrlczCll.
stnrostw powiatowych.
Alc trudności te dla HO!'llry nie istnit'ja,
Dnia i bm. Anir1a Prou;;kul'owska z PaTeatr Miejski w Lodzi. Teatr Letni w
Pogłofll,a o nominacji
p. Kowakow. - żywiolowa pl'zez caly czas \I' momen- bianic 7.al11('I(10\\'a1a na posłrrnnku P. P.
parku Staszica. Ozi.~ i coclzknnie o godz. ski('go na stanowisko wicestnrosty wywo- tach najmocniejszych, daje ona. jednym o kJ'nc!zieży na jr,i sr.l,odl' z mirszl,nnia
9 wiecz. Dubliczl10ilć lJalyj "ię cJOr'konale w lala w szerokich kojach żydostwa. Jódz- drobnym gestem czy Bk'urczem twarzy 20'.7.1 gołówld. Dochocl7.<'nip prowadzi poTeatrze Letnim \I' j)1'7.elllilym parku Stn- kipgo duże 7.[Jllowolenie, bo",irm p. Kowa- wiE:cej. niż p07.or;tale artystki setkami me- !icjn.
szica nn ::511'ielnrj f[JI'"ie Frycleall .Dudl'k". kow,.,ki rif'fl7.ył flię opinią fjlof;pmit~', o tl'(jW ta:',my. Nipch nam wolno będzie obNajwyższy czas z tym skończyć. Ży.
Brnwa pl'zy olllnl't!'j kmtynic 7.bieraja, c7.ym jnż niejt'l1nokrotnie IJisaliśmy.
d:u'zyć l[ol'nry najwyZf>7a, pochwała,. na (ll'st\\'o w l',asl,ll lnk sir: o!;latnio rozzubrnwll1'oll i II ykon:1wcy fC'i r;ztuki 7. Chojjaką moż'na 7.dobvć się w filmie - jest ona
chwaliło, że' hp7. ;i,ndnyrh c(,l'('mollii gWfJJnn('kl\ i Szlelyt'lr;kim lin (,7.('lr. Ceny niskiC'. KRONIKA WYPADKóW
.. kobiecym Lon Ch3ne"em"l
ci liwiętn i niNlzif'le uprnwinjąc hnndel IV
Teatr Letni przy ul. Piotrkowskiej 91.
1;yd zmarł na wścieklizDę. W szpitalu
Co do [J'c;'ci filmu. 'jest ona bardzo de- tl' dni. Jlomimo SII1'o"'rrh 7.aka7.ów.
Dp7.czelno.'ć żydowska posunęJa sic do
::'Iale zapelniono wiclolynia je6t najlep- din Illll)"slowo chorych IV Kochanówce ka"a. choć nie7.byt nowa. Streszczamy IV
szym dowodem teqo ogl'omnrgo powo Ize- 7.J1lal'l n:1 wści('kli7.l1ę :~G-lptni Mordl,a HI'· d"'óch <!łolynclt - miasto. wyrObie II' po- irgo Rtopnia, że IV dttiu 5 bm. (w nircl7.i('nia jakie z mi2jć>rn zdobyla kapil,llna sta- gpnbaullI, 7.am. pl'Zy ul. Hzgowsldt'j nr. 9. goni za zlotem. Ginie skuC.iem katastrofy, <:11 Żydzi przy ul. 11 Li!'\topnda puhlic7.l1ie
ro\\arilzalYska fal'Ra OObrznli,kiego .. Żol- Hl'genhalll11a Jlokąsał jes7.c7.e przed kill<'l wYlYolnnej przt'z iednego ze zdemoralizo~ n:1 chodniku rl)hali dl'7.(,wo. Postępowa
niet'z kl'ólol\'ej ~farlugaskal'u" II' mistl'zolV
dniami pies, "'Jm;tlość jrgo brata. Pies wanych obywateli. A więc temat jeszcze me Żydów IV Łasku przybiera jaskraw~
skiej "fzeróbce Juliana TUlvima. a w kon- następnie zniknął, a Regenbaum zJekce- \ bitiłijny - Sodomr. We '!'i1mie ten temat fermy prowokacji. Czas by zajęly się
cre,;.r,;.;to;.,,~.'y;;.·m;.;;;....;\\,;.·Y;;.·k;.,·,;.on...;.a.;.;n,;.iu_.M.I'.o.z.iI.l€.k.·i.e~g.o'...;.A.n.k.--:._\.,'.a..:żY;.ł_s.o.b.i.e_p-;._o.k.ą;.,s.a_n.ie.;.,_ty;.,m
__b.a.r.(...
lz.i..;ej;;.,~ż_e......i U_Ż_I_\·y..·z_y_·s_k_a_ł_T.r.e.n.k.e.r._ _ _ _ _ _ _ _--=~t}:....·m
__o=-d~P=-O=-'.:...VI:.:·cdnie czynniki.
Telefony: straży pożarnej 8. POj!otowla miej·
'kiego 102·90, pogotowia P. C. K 102·40, pogo·
towia ul)czpic<-zalni 208·10.

"Miasto Anatol"

Prenumerata

II Centrala

miee;ęcz~e (7 wydan tnodniowo). z odbi<>rem w agenturacb ?33 III. Za
Poznali., §w. Marcin 70. P. K. O. Po~nlń 200149. Telef·)ny centrali: 40-72 1f-76.
o~noszeru~ do. domu odpowl~drua dopłata. Na p~ztacb l Q 1.lat9 n O!l&6w
113-07. 44-61. 3~-24. 85-25; po godz. 19 oraz w nil'rlziele i święta: 40-72. 14-j6. 33·07.
mleelęCZnIl' 2.34 zł. kwartalme 7,-. Poczta przyjmuje zam6wlenla tylko
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Oręd O wDł
na 6 wydali tygoJniowo (bez ponIedziałkowego). _ Pod opaską w PDlłce
.
e 8. tor o POWLe liii ny . n rzeJ re. 8 z
oznSfila.
B lVIado ID ()?Cl . I artykuly z m:
3 - zl mieeięcznie Naklad i czcionki: Drukarn:. Pol~k •• Sp6łka .Akcyjna. Poznań, św. Marcin
Lod..I odp<>wla<la W/adyeław MaclU, LMź, PIOtrkowska n. - Za ogl061B1l1a I relrl~m1: A.nt()01
10. Rękopis6w niezam6wlonycb re~akcja nie zwraca.
Le6niewicz z POImania.
W ruie wYpadk6w spowodowanych eilą w7tsZll. pruezk6d 'Ił' ...w •. dsie, Jłt:ra;k6w itp., w7dawDletwo nie odpowiada za do.tar~e Pllml&' a abofteDeł nie matą prawa dom'agania sie nied08tar·
wł
econyeb numerÓw ład od8zltoo('Wania.
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ORĘDOW:\TK,

piąfck,

dnia !l lipca 1937

Numer 151 •

~'t,~

Na;główkowe

dalsze
i. v.. z,
"zenie

słowo (tłusto) 15 groozy, kat<:łe
slow<l 10 ~roozy. 5 liczb
jedno słowo.
a
każde .. tanowi 1 .slowo. Je<tno ~łonie może przekraczać 100 słów . • tym

OGŁOSZENIA

=

=

5

Ogłoszenia wśród

nagłówkowych.

Zna-k oferty na.PI"Zy-klad: z 1892ł, n 2746, d 1M

UA .. u8NE

j t. d. = 1 słowo.
Drobne ogloezenla w dni powszednie ,przyjmuje
się do gooz. 10,30, w soboty l dni przed"ie,tecz,ne pnyjlIDuje 8i~ do gO<k. 9,~

drobnych: t-lamowy miUmetr 3G grosay.

kOllkl~~l~~in~~~!ęsprzNJ.m.lkolonialny Z3~~~\~~zony

Parcele

budowlanp Dąbrowskiego. Bukowska. Piękna. Radosna. Botaniczna, Szelou:. Rocha. Antoninek
naHaniej tylko .. Osadopol", Rzeczypospolitej 9.
zd 4 664
Dom
~hlewy.
stodola pierws7..orzedne.
dachówka. sady, 6 mórg buraczanej. przy mieście li 500,- Bartkowiak. Dopiewo, Poznań
zd 5 658

Odciski
bH
.. "".ygodusuwa jędy· ei:zystpI\('ja .nppwniona. Adres ne mies:r.kanie. tama rl7.1erzawa.
nie i bez b6- Orędownik. PoznalI zd;) ~21i
korzy~tni(' sprzedam: Adres Oręlu znane ZI' - - - - . - - KI'Osk- - - - - - downik. rozllań zn H 1.4~!Jó....._ __
skuteczllości
ŚI'orlki
Ulli- t100rzp prospC'ruj'lc;v ~przł't1am. _
Sklep.
t!um.
" 'sze- Adres Orędownik. Pozna(1
~pożywrzy, magiel. 2 pokOJe kudziE' w apzd :; (in
dlnia sprzen!lm za 1000,- zl.
tekaclJ. dro- -----..-:.:
Adres Orędownik. Poznań
geriach.
Kolonialkę
zol 6151
P 28 069-22.63 wyszynk piwa. dui. I\'i~ PMlY
M
'1- - - - - '.._ _ _~__
sZMie. m"źliwoś(' zaiożeni. goagle
'-tJO'iI:=AZ_.aa ;('il1ca spr7.rd~m. Oferty Orę-dow- w dohrym ~tanię tanio sprzedam
~~KI
.M nik Ostrów Wlkp .. lIlarsz. Pil- Adres Orędownik. Poznań
-.,·u,hkie/l'o 24 a.
n .$6 788
ze] 6152 _ _ _ _ __

Kawaler
Parcele
lat 21, pragnie poznać towarzykllpie do 50 r"ól'g w Poz.nańsklm.lszke. życia lIiezależną. cel .matrySt. G6rny. Pamiątkowo. Pow.llIlon}alny. Ofel·ty Orędownik, PoPoznań.
zd 6054lznan 7.f16 08-1
P
l
Kawaler
arce ę
rolnik. brunet okolo czterdziestki
fI9!!
mt._zwarta budowa_ (Ry nklll 19 (IOU.- wżeni sie gospo(]ar~two
W.lkiecklm) _sp_rz."dam _l) .zł~_tychll()O_200 mórg. Oferty Orędowm. A~res !,"!:<a.ze Or<:uo"mk. - lIik. Poznal1 z(11l11l8
Poznan zd l) 3,>4
-Wdowiec
Domek
lat 40. poszukuje żony panny od
, r.abudowaniem, morga ogrodu - 30-40 cośkolwiek gotówki. OferdużeJ' wsi. nada.i"ce przeml"aJle ty OrO(]o\\·nl·k. Pozn". n- zd 6 14U
"
~..
zboża
2300.Michalak. zdOaszeW·
d·
- k
·wice>. pOw.
Poznań.
6020 Owa

.crCJ~ru,
.
.

.

Ell KSI R· PROSZEK i PASTA
____ DO. . ZEBÓW~
,
-

R. Barcikowski S. A.
Skład

Poznań
Szofer

nej Wildzii' tO\\·~I·Nn. magleorn n~leszkaJIIPm bhsko mUlsta sPle~~- spoiY'WC'ZO _ del.iokaoŁesowy. do!>r?Je mechanik zna elektrotechni~
mi~7.lkalliem la.nio "'przedam.
n~e sp;z~dam'9_Adres Orędowmk, prooperujl\.cy. śródmieście, magiel. instalatorstwo, maszyn]' rolrucwe.
Adres Orędowni·k. Poznań
ul :; 8"~6

mii'Bm.al1lie. okazpj,nie sprzedam. szuka posady. Oferty Orędownik,
Adres wE;1k:!.że Ore-??wn~k. Poznań Poznań zdJiJl_60,_ _ _ _ _ _ __
Skład
dobra egzystencja. powodu stozd 6261
Inteligentna.
k'
I'
h
I
t
k
towar6w kr6tkich. hlawat6w, pa- '\1n -ow rot zlIlnyc sp~ze( am. 0p~zukuje pracy.
&~
pierll na
Kujawach. bogatej \\';1 rem.
maglem, ffilE'Szkamęm
Oferty Kuri"r Poznański
dzielnicy z po\\'orlu choroby ko- 1 2UO.- 7). Ofcrty Orędowmk.
zdg 6"'1"'1,,7'--_ _ _ __
rzy'tnie sprzcrlam. miasto 5.000 Poznań zcl6 018
2
'r~ipszk,aik'C:ów.
°nferYYS37d,08 Kunera
Dobry skład
z mip.szkaniem p.rzy Koś. cielnej, .• tudentki przYJ'mo "",,"ad~. ___
< oznans -legO z g li
I d b
BI"
"y~
- .. Na sprzedaz'
~kla-d <1'r,ŻYWC7Y mllgieJ. mief'z- nadaje .s!ę!la ,az ą ,randz\:
a- jazd na lato. znajomość ran(mkapie tanio. Poznań - Dębiec. chowskl. KostrzJn. :;re z a.
sldego.
Oferty Kurier poznań, . k-owa 1
--' • ~'"
zd a 693
k' I 61\00
pod Poznaniem. 2 domy 7. ogro Ił >1- "W1Pr
""
., ",a
El -I ze g
VQO _ _ _ _ _ _ _ __
J o:man

zd 60_1__
Kolonialkę

I[18. DZIERtA WY.

piętrowy

il.,

~
.
. .j..

;
.
.. ' J
. '

Kolonialkę
Skład
dohrze 7.~pl·O" adznna przy Gór- . p.OŻYWC7.;f z to.warell~. mag!f~m i

rnstojna gotówka 73 000.- "'~d- mi i laką. willa z ogrodem i szeK
lk
za mąż. :r.gloszcl1i~ znacz- reg I2 Rr ccli. 20 minut on tram""'aolonia ę
.. ''\Tita··. 1'07,n31;. D~l>row- ju. Oferty Orejdownik. Poznań
hez konkurencji, klientela got6w10 - 1;). front_ zd 6176
Z( 401;;
kOl\'a, l,lc\\'nll egzystencja, centrmll Pozn~J1ia korzystnip spr7.edam. Adres Oredownik, Poznań
1--~SI'il;i!I'l["'Z!!l~~E!:I-~lII}~!JjI4Pt"'E--·Irower6w. skl~:ł~~nialnY. miezd 6196
I_ _ _ _ _ _ _..~
____
~cie powiatowrm zaraz 12 pokoj~
Dom
Centrum
Magle
:\5.-) 5oC!.-2 000.-. i'oholewskl.
skladem 7.aprowadzonym. bUIl:vnPOZnaJli',. . sklacl to\'·ar6w kr6tt kcji poleca Poznań, Kr:1Rzew~klego 4.
kami gospodarczymi. ogrodem' o- udoskonalonej k
Id('h. 12'" lat isyniPjacy. towarem
7.41 ;; 314
wocowym okazyjnie 8eryferie. - fabryb Bolesl~~: I~;PC7.yńskieluh bpz. wl'jazll. Oferty OrędowStaroleka Wielka.
siedle..J an go. Lódź. Pod rzeczna 33. Egz. orl
Zieliński.
zd 605!! 1889 r.
n 43 707
Kolonialka
nik. Poznnń~U99
dobrze pro~perując:t. mieszkanie.
Prywatne
D
Tragarze
2 pokoje komfort. przy Mars/.alom
kl'
k
k
t k' ka VOf'hn tanio. Zhorowski, 1'0- :10 mórg inwpntarze kompletne,
nowy masywny 2'/! morgi bu
sz)'ny -o e}ow!!. -anto\\' "a. M: u .. znań. Pólwipj~kn 28 _ 15.
1Ił min. od dworcu. zapasy. calczanej. żniwami. Poznania. hez c('gly (polowk) cel:'la t:'óamoto\\'a
k'
.,
VI' k . O dl
-k
dlu~u 2500.- Bal·tko'''I·ak. Do- "pr.ze-darn tamo 7.. roz.bl0r:.~I. Ru- _______z_d_,,:....;..3_łG_ _ _ _ _ _ l-,Iem z,TIlw]e m '(I" s -aze rę owm
6l
..
"
I
H
t
'I
d
...
,
t
h"
•
..,:o::,z:::"n:.:R:.:I:.,.I..:7.::,.(:...::...:::::.'.________
))iewo. Poznali
zd:; (i.H r I1I('ze.
U a nie ZL _'l sc_ "e
1 000 samochodów
~i('l",ka 41.
zd i) 891
P' k '
rozpbranycb używane cześci p.ocl1e amU)
Dom
Kawiarenkę
.
mI
cza
sk'p
opony
najt"
~klac1.
7,ahUf]owania
m'l'ywne 20
nowy masywny. chlewik.
centrnm ['oznania okazyjnie ~~~Ia w f~r;i~ ~uto,khHj.
Pn: Illril'g_ illwl'lltarzami. cluża. ",iogj ogrodu, mieście przy fahry- sprzecl:1m. Ofprty Orędownik, - znań. DąbrowskiPl!O 89. teL 46-74 _ka 11 000.- ~przeda Rat:lJczak.
kach. Poznaniu. f'zystv 1200.:" Poznań zd;; 402
d~ 2!\l!1l!l-40
PlI?;naii. l'karhowa 18.
7.d 6167
Bartkowiak, Dopif'\\'o. i'oznań
zd 51i.j6
Dom
ogrodem Owocowym. cena 6300,- zlotvch nowy. Malecki. Poznań, Aleie Marcinkowskiego 15. mieszkanie 5. zd 6108

~
.
~.·. ~L~
..... ~

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

~ ~mr -świetne. choć tanie ~

r-

.

p' k rnia
.Ie. a.

wydzl~rzawlema od z;Iraz w
bleg-u z urządzęmem.
Orędownik_ Poznali

zd 5 721

G OSPO
- d
two
ars

dzierżawy śp~e~z!1ię

celem

pos'!u-

kuję WPI'ost od wlasclcleh. POSI!!-

dam got~wki 35UO:- Z!rl?szemn
Oredowmk, Poznan zd 5 813
Piekarnia
przepiso"a komple~nym u.rządzeniem przyleglym mleszkamem. _
.
'ć . .0-k o~
elektryczność. M'leJs'~owos.·
lica bard~;r) dobra. wydzlerzawl
r.atychffi.last g~p()(larz.
Oferty
d
'k P
'zd 6014
Orę OW111 -. oznan
Dzierżawy

400

'd

.t:\,;,arancii. dam bę ąc nil P()l!~
d:;:le, przyjmę ew~nt~. prl'-edsta,wt
clelswo. Oferty I~urler Poznans l
zdg 6144._ _ _ _ __
P
•
k
amen_ a
_
lep~zej rodziny SZYCiem. szuka Jakiejkolwiek posady. Oferty Kuripr Poznański__
zdg
6 199
~~:c.::c=_ _ __
MagIster
pra.wa ~zuka apl.ikac.ii ad,,;,ok,ackieJ. Oferty KUrIer Poznanskl
d 5594
z g
Szukam
pracy 00 piekarni 24 letni uczcin-". Oferty Orę(]o'~·nl·k.
Poznań.
zd "668
u
~
"J

I[27.WOLNE MIEJSCA

I(ospodarslw>l od 50 mórg poszuPotrzebny
kuje dla reflektlmta, g.ot6wka 5
t"s. Frankowskl. żablkowo-Po; l'hlopieC" na po~ylki. Ruszczak ?
zilań. Kośc,Iu.§.Zki G.
zc1619, Łódź. BI'zczińska 36.
n 46 63~

:
Parcele
.... Poznaniu 1 000 m! PO BOO....
Piekarnia
Potrzebny.
złotych sprzeda wlaściciel. I>rzPc pfOlnym biegu. przcpi~o'Ya .. cena człowiek do koni. - Z~I.oszE'ma
wlaszczenie natyrhmiast. Poznań
SzamotuIska 26. Zielińska.
~~=========================================~~2~~~urnzdo~~L-~~n~U~.fuR~~
•.
....
Oferty On:downik. Poznań
n 46631
zrl8-17
zd 6 24;;
Dom
Pomocnik
tel. 157-60
m:U;Y'wny 8 ubikacyj. l"klad. misROZMAITE
. . kolr>dziejski ra raz.. M,iloszewtlki,
etec7.lku bli.sko rynku 6;;00 wplaPodorzewo. p. PO!1Ie;:]zlska.
W duź.ym wyborze na sezon letni poleca MATERIAt.Y MAJIoiUFAKTUROWE,
ty 5000.-. Otreba. Jarocin. K;zd 5 130
Lińskiego 2.
z.d 6276
Opakolltania
wełny, jedwabie, aksamity, płótna lniane. białe: pościelowe,
torebki. wS2>elkie d-ruki. ~zY'bko.
Fryzjer
Kamienica
tanio.
Za~acbow.sid
Eksopre.s- damsko - m<:ski i fr~zjerklł od
bieliźniane. purpury oraz firanki i kapy.
Os·trowie. [[ pi~tro\\'a at uhikadruk_ Poznań. Grudn.ia 5.
~mraz potrzebni.. Gdyma 4. Ch;!;
Wszystkie towary w 1aknajlepszycb gatunkacb po cenach ściśle fabrycznycb.
Cyj. centru'm miaR-ta 35 ()()(J. wpladg 23433
10115k3 161. Jamk.
n 46 2l)0
tY 28000. - Otręba. Jaroc:n. KiDla
sklepów rabaty.
Dla sklepów rabaty.
Oddam
liń",kie~o 2_
zd 6 2S~
Poszukujemy
rE:- zaufanego pana (2!aw6d i miejsce
Po- zamieszkania oboJP,tne). kt6re~u
. ._
na mif'jscu urz!\c1zimy samodzlel-

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5,

1IC,.2....ft.~.E.N.I.Ą~~.~

II nl~!1 !d11J;I~ir!

Pożyczki
8000.- na pierwszą hipoteke 56
morgowej o~ady oez dlugu posr:ukuj'l. Marcin Grclka, Sędziny
Duszniki.
zd 5 960

K

..

26. "'ZUKA POSADY

_

ną rejonową skladnicę
wą (bez ~kladu. Stały

w;vs~lko·
mleslęC?l

nv doch6d 701 580.- ZgloszPT1Ia
.
~o 10
dl
pod .. 239" (10 .. Adama" - Bo:!:
Ug.loezema do .. 8 w . a POSZlI ' 187 Kla!!cnfurt-AuRtria.
kUl.IlCycb posl,ldy ~ teJ. rllbryc;e
.
P "8 ~86/7-26 59 60
obilczamy PO JedneJ trzecIeJ ceme
g - I :.:...~.==
drobnych
Bufetowa
•
biegl~ w HC"zeniu. potr7.ebna ~a
,-a~)_8_'.ł;U~tb;.;a_.d.o_1'n_o_
'w_a
TlI?:. Restauracja Dworcowa . .Ja•
rocin.
n 46 808
Poszukuję
d
t
iC'm ,vszell-ich
Akwizytorów
g~~~ Jon~o~?ygh'~~ 1. 7. 37. OCer- nc~ciwych do czaRopisroa narodoty Kurier Poznański zdg 6 065
wego po~zukuje. Referende. Ży
- - - - - - - - - ciorys.
Ofprty Orędownik, PoGosposia
znań zd 6 207 _ _ _ _ _ _ _ __
z. samod7.i!,lnym doh~ym gotowaIllem .. znająca )vszel.ką prace poStolarz
szukuJe od ~ slerpma po~ady.
z narz~dzinmi 1X>tl'wbony l,arar..
Oferty Kuner P07;.na6skl
POZnaJ1.
Kolejowa
1 - 3. Pl~lCiń
zdg 6 0,,0
s·ki.
zd 62&9

lokalne wiarlomo§ci gospodarcr,e
- giptda: lS,OO skrzYlIka ogólna;
18,15 konf'l'rt. "'ykonawf'Y: Fr(ln'l'oruli - 12.1ii wiadomo~ci IW- ra :Mo rn i (śpiew). akomp. K.
spodarcz!': 13.00 DlE'lodia za me- Szaf ranek) - z Katowic: 18,45 10lodią. pt:rty; 15.00 fragmenty kalne w ia domości sportowr: 19,00
z oper - plyt:· tii.4!) wianomo- rap~odie Debussy'ego - plyty z
~ci z Pomorza: 18.00 .,'~'śrórl pia- W3r!,za",,~:-:: 23,OO .z"Warszaw y IT:
~karzy na '~'iśle"
reportaż: .. K roi"" .kl mot~l
fragment
lS_15 drohl
~krzyp<-'owe
z powie~ci Conrada .. I,orn ·Ji m "
plyty: 18.45 wiaoomości sporto- (reeytaCJe prozy): 23,15?," arwe z POlllorza: 19.00 ra pseyiie De- ~zawy II: muzyka taneczna z
hu~,y'('gO plyty z 'Varszawy: danci.nl!'U "Cafe Club".
23.00 tat'ice i piosenki - plyty.
L6dź - 12,20 p:1·rę informaf'yj;
13,iifi mE'lorH(' z filmów dźwiBokoLwów - 12.15 Tppolitow
wych _ pl)'la Z,I plyta: 15,00
Iwan",\': Suita kauka,ka - ply- .. Jak sp"dzie święto": 15,OG muty: 12.211 komunika t Lwow~kid z)'ka sRlonown _ plyty; 15,42
hby Holnicz('j: 13.55 muzyka Il'k- lóf];o;kie
wi:ldmno';ci gicldm\'e:
ka z pll-t. ,,, IlI'zer\\'ip o go,lz. 18,00 no\\'ości techniczne: 18,15 l'J)
Kontroler
14.0:\ pOll'fl,lanb; 14.35 trochę
8
•
..
pic'-lIi. troch" "tOWR _ pogadall- koncert 7. Katowic: 1 .45 ",'adom. _ _
~ gotówką 500.- zl potrzehny na
b
Olgi Wl'lihlewskiei _ r,tup- ~port., 10k~1Jw: 19,110 I'a_psoflie Dpmia~to powiatowe. Doch6d 16()..Idej Pl. Zelmlte imieniny", 0- "'.'-"" {''!~ -;- :,I~-lv ~,:' -W)'); 23,O~,
Stolarz
miesięcznie.
Oferty Orędownik,
raz recytacje i plyt;v wyhranl'" pol godZllll l C\ clle.. ~ow - Plyt l ./ hudowlany m.cblo\\ y ka,~'a1er. _ Poznal1 zd 6 305
przez cl"icci: 14.55 giclda lwowd~b!'y f"l'~,!wlec 'p<h'ztikll)e pracy.
~ka: 15.00 pol<ka muzyka ,,-ok~lIUleJ.sc owo~'· .0boJl'tna. Slall!Rla 'v
Potrzebne
na - plyty: 15.35 lw o,,-~ki(' wiaDopIerala, P1PTz<:I1J'!0. pow. STem. hufetowa obslugą.
i panna bufl'domo,<ci bieżapp: 18.00 infn.rmator
zrj_6066 _ _ _ _ __ tu ob~lugą. gości. prRC
domowych
tury.tyczny: 18.05 7. muzyki fran1- 00 L' k PI t
l-l- Ku··Posady
.\gentllra On:downika, I~e_zno.
f'll,kiej - plyty: 18.30 .. O potrzeo,
IpS.
y y.
o, o
. tk
I I ."
I .• Karasia 17.
n 46 099
na maJll U. W ~l a I z'o - PO( "Obie pl'zemvsJu domowego" _ po- nigswush. PiC'olni ut.iecip,cl'.
I k . '. k k · ' 184
16,00 Kltlullia. Koncert orko rzowego Jub lIllH'J 1111(')o\Cle. dam
~:~~;tn a, \Y .JęZY ll, U l;.
.' I) VI'rocłłlw. )1. l'ozo·wko\\':1. 16,lO '~MI zl kau(·ji zaraz. Oferty Orę29. . .
RO"'.RYWKA
•
")'1f10mo.cl
sporto"
e lokalne.
- p rłl~a.
, l \' on;cl..
. .t
Itl<J\l'llik
l!I.OO
Rr"znrtl
Strauss
_ plyty:
_ _ _ I'vznań zd 6037
1. . ·
..--_.
23.00 jazzowi soliści l'J plvt; 23.la
17,()O~.} ,ms. Knn,r erl z konAbsolwentka
Radioodbiorniki
. 'k
l'n
d'
serwatol'lUi1J. 17,:111 "Iedeń. Mu.
.
Im,lzy a
a ;oczna, z
anClllll'U z\'ka dwufortpl)ianowa
semlnarlUIll w krytyc?lwm poloPrems,
"Cafp - CllIb (z" arszawy II); is 00 L' k K
t "k f'1J _ żeniu sZQka jakiejkolwiek Pl'acv ~
24,110
koncert
nocny wOraz,,·vk.
'.. (~e~
jPS ci elts
. °t('~r
l la~ n'ik.
za utPoznllil
rzymanie
Oferty Orędo\\::. . _,'.: ~_
orTaze.lienfnUe nkkupeD
i!,s
Tad.
SeredYII~kiego
·so- monll
-lej .
li dallCSZ.
zd 6049
_
orko
listów i konferensjt'ra.
M. cygal\~ka. 18,ln Hamburg.
___ _
MII7,yka d\\'ufo1't.PPJanow~..
"
Fryzjerski
,.naJkorzystmeJ
Katowiee - 12,15 "PI'zetwOTY 19,00 }~On!l,Chlllm: .. : arleti\ 'pomo('nik mlo(bzy PoznaJlf'zyk.
wlaśnie teraz vr
I.lOg;)- 1~,3(). DrOJ(wldl. O,tatl!l~ 1!IPlo- dolny facho \,. c tl'w/lln i \\'fHlnfl
firmi"
z W:t1'ZY\\' i I)\\,oców"
(janka: 13.00 kon(,llrt "yczeii: 13,11. dl; frlmo,w,' II'. 'l. """'rykl C\BO) pO~~lIkllje ~,:~a;ly. lj)ifj~f'''\\'II~(Radiolavox
BUI'hirolli i ~Iok("",ki - ~1:IWJJi
21l.IIU s~tlltK .. rt. M~I".,he "p!'- l1hojt:lll>1. Oferty Ol'<:dll\\uik, 1'0wla~c_ P,.oni~13\' PlotkowiałC
dyrygend - ply(y: 15.30 poradnik l·db~~H ...U.l .., tł. RUlill~lI"l ... \\ ".1- Zll;"" zcl (j lI:itl
"pm·towy lokalny: lli,aj! jnk "P~_ k,rl~ up. \\ agU .. r:l 2t1,iltJ Pllr," - -_ _
Poznan, Ratajczaka U
<1zii' g...... ięto·! lii.43 'l\'iat.lomo~d P1"l'. Kon('I'rt ")'1I1f. ,.2 Yi'·h~. Urzędnik gospodarczy Przyjmuje pożyczki p8ń~twowe
. 11(owe: 1R' .00 . k-I'zyn k-n Og611:\:
l
Londyn H. .. ~lno"f'Ody·
.
.
10U .- za 100 ,gil'
op.21,00
ktłm. Offenh;J('h:l. R. Pari~. k:łwa]p"r, J,a~ 41. eJle l':lczn y l RUng 46 444/~li
18.15 koncl'ft tran<mi~ja do Kra- Koncert ]aurpalfow kOf(,prwato_lllllenn .. szkola rollllcza 11 ]~tn. Kto z firmy Oolombus. ł'oznaA
kowa i Łodzi). "-ykOllAWCY Fr~n-.
R '
~ I",,' 2115 S t t Ipraktyka w ..... zorowych m'IJąt- W ocl
k tea ~f orni - "Opra~l. Ka 1'01 i'za- num. _ Z) m. ,o:' l: .'.'
7. l i
kach. świad~ctwa i rcfcrpllC je
r a ws a ;)
franek - akornpania ment: lR,45 aut. K,0ncert "kr7.~ pco" y ~-dur ha rdzo ~obre poszl,lkujc ,,""ady.
Rowery
wi;J(]omości
sportowe Ir,kalnc; f\Pl"t~o\PJ\a
21.40
Mediolan. Zgloszema no KUriera Poznali- kupuje. ten się me oszukuje,
19.00 "Preludia" - popmat .ym- "rspot('ze-na llluzyka alll~rykall- ~kiego zdg 6133
d 22994
.
foni~ny FI·anci.llka Li~zta w .ka. 21,50 Budłllleszt.
honcel't ....::.;=~=====~--------=-k
k
A
t
l
k
·
·
operowy.
Wy -. or -.
mil en ams -lej 22,011 Sztokholm. ~f. rozrywkoepre~en
plyty.
\\ 3. 22,20 "·ie(\eJi. \\" it'('Zljl' mll.~.
Krak6w - 12,15 kilka in r01'111 a- zyki kroackiej. 22,311 KOllenllll)(a.
cyj: 13,35 muzyka opero" a - KOlwt'rt ze~polu lIlar.oIo1inistó\\'. na miasto Ostrów Wlkp. poszukuje poważny browar Wlkp,
plyty; lii,tlli pI'zewodl1ik lury2X,OO Luks.mburJ!. M. lanN'z- Kandydat posiadać mUr:;i \\6zelkie kwalifikacje na prowastyczny: 1ii,10 audycja clla d~if'- na. R. Paris. KOI1('PI·t (do !l.451.
ci: a) skrzynka, bl ,.Dzie(·i w jJ24,00 Sztll(gart i Frankfurt. _ dzenie hurtown. piw i wyl\\'órni \\ ód mineralnych z odpogrodzie" - zabawa; lii,311 M Hl'tll "1)'" ka lIiemiecko - lJorlugal~ka wiednią kaucją· Oferty "kiel'o\\"ać do Orędownika. Poznań
l!:ggerth gjJiewa - plyly; 15,40 (do 1).
n 46097.

___

lipca.
Pożyczki
"000.:.... pi",rwsza hipoteke, dam
6.15
audycjP
poranne;
11.57
SY'
procent darmo mieszkanie pokój
CM5U; 12.03 dzil'nnik poludkuchnie w żabikowie. OfE'rty gnal
niowy;
12.15
l;krzynka
rolnicza:
Oredownik. Poznań zn 6097
12.25 o pol~kim morzu - pie~ni
Pani
w wyk. chforu nlie.l!zan"go .. Ka~ino" z Siemianowic pod drr. P.
.poszukuje pożyczki 300.- zł na Dziemby (z Katowie); 15.45 wiaprocent w roiesipcznych ratach. e]omości go~podarcr:e: 16.00 rozOferty Orędo\Jo'TIik . roznań
mo\\' a z C"horymi ks. kapelana
_ _ _ _ _...::..:zd 6310_______ Michala Rękasa (ze Lwowa);
16.15
koncert rozrywkowy
w
5- 10 000, wyk. orkiestry
mandolinist6w
lIa wykończenie domu kto poży- im. Moniuszki w 'Velnoweu pod
rzy? zabepieczenil' hipoteczne. - dyr.• Kazimil'rza Korc7.aka (z
Łaskawe oferty Kurier Poznań- Ka towic): 16.45 reportaż Rom aski zdg 6 24(i17
na I':rębowicza z 'Vystawy Paryskiej;
17.00 muzyka:
l7.511
3.
LETNISKA
.. l{ozmaryn" - pogadanka: 1~.1I5
1 UZDRCWISKA
pogar1anka konkur~o",a:
18.10
muzyka lekka z udzialem chóru
Bolmonta (plyty); 18.50 pogadanMosina
ka aktualna 19.00 Rapsodie Dcrówna Rabce. leczy skrofu1iczllosć J.,ussy'ego - plyŁ\·: 19.20 recital
grllczoly. Dzieci na dluższy po- śpiewa,'zy Eede Karrisoo - tehyt leczniczt" przyjmę.
Adres nor: ll1.ilO wiadomo~cl sportowe:
Orędownik. "oznań zd 5819.
20.011 .. Z fali na fair: - audy('ja
w ukl. t:ltanislawa Roy'a w wyk.
Letnisko
kwal·tetu wokalnego i solistów
blisko Poznania z calkiem do- (z Poznania); 20.45 dziennik ",ipbr7m utrz'ymalliem .woda . las w CZOI'!lY : 20.55 poga(laJl~a aktu,d))obliżu.
Bisknpice, ,,'Vi1Ia R"-I na; 21.00 koncert ol'lne~try mnż!lnk:I"
3.- zł.
zd I) 1Oli n-narki wojennei poe! dyr. kpt.
.\ leksa ndra Du1ina (z Gdyni
Włókna
przez Toruń); 21.45 .. Lublin" maj. poczta Skoki na wzgórzu poemat ,Józefa_ Czechowic~a. (~w.
nad 7 jeziorami piekli e polożenie. pqcŁnkl): 22.4" kon~prt solistow.
wspaniale lasy. komfort. wy- " . ykOl.lawc'y,: ~ren l ~~szo~ka kwintna \ru chnia. pla1:a. kajaki. f,?l·tcplan. I atl~n.a r\o!!pr-Mazurtenis. rybor6~two. ntrakf'je.
kl(·\\'II'7.owa - .~Plew: 22.50 ostatpg 28 83(j-;)(j.l;ł\j
lIie wi3Jomo~cl.
Piątek. Ił

.
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Kowan6wko
. . KRA OWE .
palac poczta Oborniki przy Zaklarlzie Pl'zY!'oJolcczniC"z;vm M ilo'yarsza .... a TT - 13.011 Ry<z~r(1
wody nad rZf'ką \\'elna ohok
Ilzpilkowych l~~ów posiada wolnp \y~.; !ler: .:l'rY~tHn i Izolda",
pokoje z utrzymaniem on 3..iO ~kl I opery w 3-ch aktach w
dziennie. Sp~cery.
rybolóslwo. wyk. nrly~tów i orkie~tJ·y "'awioślarstwo. cJanC'int:.
gnprolnkiej Oper- w Bayreuth
pg 28 &3,,-56, t 62
pod dyr. Karola E1menrlorffa plyly; 14.00 pa rp informacji;
14.06 koncert rozrywkowy - plyty; 15.00 pogawędka gospodarska: Przetwory jagodowe: 1~.15
kOIl('ert $(.listów. ,y ykOll3 wc;v:
Ostrzegam
ŚlliN·kowskl
obój.
przed zakupem mebli od U1~ta Seweryn
)lieczyslaw
Zudar
śpiew;
m,ego Józefa Śmig-ieIEkiego. po:ltIew3Ż
meble i wEzystkie inne 22.()1I wiadomości sportowe; l!2.05
plyty: 23.00
przedm'oty są moja wlasności!l. Illllzyka lckka Anna śmigicIska, Mosillll. (iPfl. .. Knjl!'wski motyl" - fragment
zd 6 03') z powieści Conrada "Lord Jim"
Sowiii6kiego 7.
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Ogłoszenia
l-lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwycz".jnych na s~ronie 6-lamowej 15 grOl'l.1:y. na 8tronie redakcyjnej (i-lamowej) a) przy końcu części
redakcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 I!!TOAZy, e} na stronie drugiej 60 gros7.y, d) na stronie wiadomośoi lokalnych 1.- zł. Drobne ogł0f!1.enia
(naj wytej 100 sł6w. w tym 5 nagłÓWkowych) 81owo nagłówkowe drultillm tłustym. 15 grO&y. każde dal6;.za słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych. J><lczyna;l\c
od 06tatniej strony. 1·lamowy mil :l1I etr 30 i{ro.szy. O~łoezenia f.komplikowane. z zastrzeżeniem miejsca - ocl poszczególnego wypadku 20% nadwyżki. Ogłoszenia do bieżąc~go
wydania przyjmujemy do godziny 10,30. a do wydan niedzielnych i śWif\tecznych do gOdziny 9, ..' rano. Og!c.szenia z poza WielkopOlski przyjmujemy do wydań ;'ietąeycb
cło It'~ 10, do wydań niedzielnych t świe,tecznycll dnia poprzedn iego de godz. 18. Za blędy drukarskie. kt6re nie zn:eko;ztalcaj9, treści ogłoezenia. administracja nie orlpowiada.
OglaszeniĄ prz~-jmuj~rny tylko 7.a orlatą gotówka, z I\órr. I{nntq \\' f' ;'. O. nr ~n() 1i9.
...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; . ; . . - - - - : . . . .
...............- . . .--- - .... -- - '" ..... -- ......--.-~ ......-.----..........---..::---......- - - - - - - - - - - - - - - - -___________.J
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AgencI Gopami właśnie bramy i za~
częli w nię. walić nowaIhi i pięściami,
uderzać całym ciałem i robić huk taki.
że umarłego W grobie by obudzili. Po
prostu sądzili, że .iest zamknięta.
Korn
zachichotał
pod
nosem
tryumfująco i ruszył
spoko.inie naprzód nie robiąc na.imniejszego hałasu.

Orientował się .iako
wiedział, że ogród te.i

tako w okolicy
posesji dótyka
ogrodu domu z równolegle biegnącej
ulicy Błotne.i. A tam już był bezpi_eczny. Przesadził kilka płotów; chwilami
przystawał i nadsłuchiwał.
Z daleka
słychać było jakieś alarmy, bezładne
krzyki, gWizdy, hałasy i nawoływania;
widać Było migotliwe i ruchliwe świa
tełka lamp, pełzające w różnych kierunkach.
Czuł się zupełnie poza niebezpieczeństwem.
Spokojnie wyszedł na
Błotną., skręcił w bocznę. odnogę i zai

trzymał

-

przejeżdżającą,

dorożkę.

Newskij Prospekt -

rzucil do-

rożkarzowi.

Powóz ruszył ostro krętymi ulicami, aż wypłynął na szeroką, falę głów
nych arteryJ śródmieścia. Zatrzymał
się przed wskazanym numerem. Korn
wszedł do najblitsze.i bramy, poczekał
aż dorozkarz od.iechał, potem spoko.inie przeszedł kilkadziE!się.t metrów
pieszo, wsiadł do innej doróżki i pojechał do Rubina.
Ostro wbiegł po schodach na pierwsze piętro, nacisnął kilkakrotnie dzwonek: raz długo, dwa razy krótko'i znowu raz długo. Ktoś wyjrzał przez .iudasza, a potem otworzył. Rubin bez
słowa wpuścił Korna.
- Co się stało?
zapytał bez
wstępu.
- Kałuniewaresztowany

...

- Siądźmy - wskazał mu fotel opowiedz, jak to się stało.
Uspokojony chłodem i opanowaniem Rubina, Korn bez koloryzacji opowiedział swoje ostatnie przygody.
- To niedobrze - mruknął Rubin.
Coś trzeba będzie zrobić, żeby wycią
gnąć Kałuniewa. Postaramy się o to ...
-Przez kogo? - zapytał Korn.
- Gremin.
- Aaa, doskonale, zajmi.i się tym,
bo ja muszę gwałtownie wyjechać.
Napewno zabrali od Kałuniewa list z
centrali dla mnie ...
- List? Dostaniesz go jutro z powrotem. Postaram się o to - roześmiał si~ złośliwie. Wyjechać nie
możesz. Dziś na pewno będzie obława
na dworcach. Wyjedziesz poprosŁu
jutro, albo pojutrze samochodem. .To
jeszcze postanówimy.
- A teraz? Czy znasz dla mnie
jaki pewny noc~eg?
- Teraz? Czekaj, czekaj ... O, już
mam. Pójdziesz do Nikity. Wiesz
gdzie mieszka? No tak. Tam będziesz
zupełnie bezpieczny.
Ja tam jutro
przyjdę, to obgadamy sprawę.
Teraz
lepiej już idź. Weź dorożkę.
I{orn wyszedł. Uspokoił się pod
wpływem zimnej
krwi przyjaciela i
wierzył w to, że chwilowo nie grozi
mu żadne niebezpieczeństwo. Na rogu
Ulicy wysiadł i poszedł pieszo. Wchodząc do domu, rozejrzał się po ulicy.
Nie zauważył niczego podejrzanego.
Wkrótce znalazł się na drugim piętrze
i zadzwonił starym sposobem i. ..
Drzwi otwrały się bezszeleŁsnie.
Korn ujrzał wymierzony do -siebie rewolwer i usłyszał rozkaz:
- Ręce do góry!
Cofnął się. Poczuł na karku zimne
dotknięcie stalowej lufy.
Odwrót był odcięty.
Podniósł rQce do góry.

ZAŚWIEC
palić

papierosa,

gadnął:

podszedł

do niego i za.-

I

nie jest zupełnie bezpieczny od ws~ę~
dzie i zaws~e czuwaję.cych macków te>-.
go pająka.
- Przecież mnie pan chyba nie podejrzewa? - porusz~'ł się Borys.
- Ależ nie, oczywiście, ~ niel Chociaż, gdyby mtlie pan spytał o radę.
OdpOWiedziałbym panu, że nie powin~
no się ufać nawet na.jlepszemu przYjacielowi. Zresztą niech part poslu~
cha.
. .
Opowiedział mu
VI
strzeszczemu
swoją przygodę podcz.as in!3pekcJon?~
~\lania twierdzy, która skończyła ~lę
aresztowaniem ~o i odstawiertiem pOd.
k"ónwojC3m do Petersburga. l>rzygod~
ta miałaby przykre następstwa. Ohcer sztabu, który dał się wciągnąć VI(:
szpiegowską pułapkę, który się skóni~
pl'ómitował, mógłby uwazać swą karierę za skollCzoną.
Zastępca. szef!ł'
sztabu był wprawdzie bardzo przyja:t:nie usposobiony do Rybkowa, ale nie
mógł go w tyin wypadku osłonić. Ryb~
kow dostał przydział do pułkU w Samarze, co dla oficera sztabowego było
wyraźnym końcem kariery. Wybuch
wojny zmienił sytuację. I teraz wła
śnie Rybkow, wezwany depeszą.! wracał do PetersBurga na poprzedme sta-.
nowi!iko.
_ Miałem szczęśCie, te tak się to
wszystko ułożyło. WOjda pomogła
mnie osóbiście.
A te 'dwa tygódnie
przekonały mnie, że o ile w sztabil!
byłem człowiekiem pożytecznym, moje
zdolności miały zastosowanie i mogły
być wykorzysiahe, to w pułku czułem

- Pozwoli pan, ze się przedstawię.
Porucznik Bałykin.
- Kapitan Rybkow - odpowiedział
tamten, wyciągają,c rękę.
- .Jedziemy razem w przedziale,
więc musimy zawrzeć znajomość. Wracam ze wsi, skt),d wezwała mnie do
pułku depesza. Jadę do Petersburga.
A pan doką.d?
- Ja również do stolicy.
,.
Rybkow nie był zbyt rozmowny, ale
pełna serdeczności
szczerość Borysa
zrobiła na nim miłe wrażenie.
Dowiedziawszy się, że kapitan zna dobrze Petersburg zaczę.ł wyszukiwać
wspólnych znajomych i wynalazł ich
sporo.
Mimo, że wojna dopieró się rozpo-czyl1ała i nie było powodu do opóźnień pocię.gów na liniach kolejowych już powstawały zatory, kolejarze tracili głowy, pociągi szły nieodpowiednimi szlakami, wszystko się
spóźniało, zatrzymywało i psuło.
Podróż, która i w nórmalnym czasie trwała kiłl{adziesiąt godzin, teraz
przecię.gała się
w niesk.ońGzo~ość:
zczęściem obaj staruszkowIe wysledh
niezadługo, a dzięki opiece ordynansa
Wańki i przekupionego . kond';ik~ora,
do przedzialu nie wszedł zaden .lUZ pasa żer. Dwaj oficerowie mogli siedzi~ć
wygodnie i rozmawiać solHe zupełllle
swobodnie.
.
..
Borys z otwartoŚCIą, znamiOnUjącą młodych ludzi zdt),żył .i.Uż opowie~
dzieć RYbkowowi cały nalmal swóJ się zwykłym zupełnie "slupajkę,", jed~;
życiorys. Opowiedział mu. o.czywiście, nyrt1 z wieiu, niczym nie lepszym 0(1..,
że zaraz po 'przybyciu do puł~u ma za- inl1Ych z oficerów. Przed dwoma t ymiar stanąc do raportu z prosbą, o wy- godniami starałbym się może o przysłanie go na front.
dział ze sztabu do pułkU liniowego,
- A pan, kapitanie? - zapytał ~ez rwałbym się na front. teraz zdaję soogr?dek ..~ ~zy ma pan ~aml·ar r?w- bie sprawę, że właśnie, w sztabie mo-.
niez .ZgłO~lĆ SIę na Ochotlllka do fI on- gę być użyteczniejszy, liiż na fr~ncie:
towej słuzby?
..
, .
_ Pa.ńska przygoda, kapitar1i~ ~
- Niestety, kSIąZę.- z usmlechem zaczął Borys _ jest rzeczywiście barś
odparł Rybkow. ;- NIetylko !la fro~- dzo Ciekawa. Przypomina jakieś azety z ostatnich dni i dowiedział się z cie będą potrzeb~i te~az ofIcerowI~. wantury z kryminalnego romansu~
nich o zamachu na arcyksią.żęcą. parę Zostanę tam, gdZIe mOJa praca będZIe Słyszałem o szpiegowskich. sie~iaćh, 0-:
w Serajewie, o agresywnym ultima- najbardziej pOżyt~czn~. ,
pasujących całą. Rosję. Ale iIie widzę
tum, skierowanym przez rząd austria- Chce pan sl~dz~ec w Petersbur~ tu .ieszcze powodu do twierdzenia, że
cki do Serbii, o wystąpieniu w obronie gu, 'podczas, gdV !nm. na polu walkI nawet w najlepszym przY.iacielu ob.a-.
Serbii rządu rosyjskiego, o wmiesza- zdobywać będą ~lleśmlertelna. sławę, wiać sie można sZ'piega. 'SI), ludzi~, na
niu się· do zatargu Niemiec po stronie będą zginąć za ~Jczynę? - egzaltował którvćh- oprzeć się można .z całą pewAustrii, Francji po stronie Rosji, o ul.,
.
nośc·ią. Miałem tego niedawno do~~d.:
timatum wręczohym przez posła nie- Borys.
- Tak, poruczmku. Będę Slę ~,de- Znalazłem się w sytuacji bez wyjścla.
mieckiego ministro\vi Sazonowowi, o kował" na tyłach, ~le. nie mam zB;d- Wydawało mi się, że tylko kula rewologłoszeniu przez Rosję mobilizacji.
nych wy.rzutow sUffiIellla.. Przed mle- werowa może ją rozstr.?,:ygnąć. I nagle.
Nie otrząsnąwszy się jeszcze nado- si.ące~ Jeszcze rozumo.wałbym P?dob- zjaił się cżło,viek, któregó łą,czyły ~e
bre ze wspomniel'l pogodnych, słonecz me, Jak pan. Jest wOJna -:- mOJ.~ ~- mnę. dość luźne stosunki towarzyskIe.,
nych wakacyj z trudem uświadamiał b?wiązkiem .i~st stanąć w PIerWSZe]. ll- Wyjął mi rewolwer z. ręki, wyprowa,..
sobie grozę rzeczywistości - nad Eu- nn, zetrzeć Sl~ t:v arz w tw,arz. z wro- dził z labiryntu, wrócił mi popros.tu
ropę. wisiała chmura, której nic już nie
.
giem. Ost~tm~ Jednak tygodm~ pr~e- życic.
mogło powstrzymać.
konały mm e, ze to rozumowame me_ Chodziło O pieniądze? - spytał
Wojna!
słuszne, chociaż nil: pierwsz~ rzut oka Rybkow.
•
W restauracji hotelowe.i aż hucza- bardzo szlachet~e l rycerSkIe.
_ Tak! Suma, której w zaden spolo od rozmów i dysput.
- Nie rozumIem pana!
sób nie móglbvm zapłacić.
Prawie wszyscy mężczyźni byli w
- otóż! poruczniku, jeszcze prz.ed
_ Nie czułbym zaufania do czlo:"
mundurach. Borys poznawał znajo- dwoma tygodniami miałem przydZl~ł wieka, który ztlyt łatwo,. nie żądaiąc
mych, sąsiadów, dawnych kolegów do sztabu głównego. Na tym sta.no~l- nic wzamian - jeśli to przy tym czło
rozkaz mobilizacji prżemienił ich sku miałem sposobność przekonać SIę, wiek zupełnie 'obcy - daje mi wielk'
wszystkich ze spokojnych hreczkosie- że nasza armi.a, fabryki, urzędy, - b.o sumę pieniężną.
. .
jóv.; w nowoczesnych rycerzy, ofice- ja wiem .ieszcze co? - ws~ystko ,z!la]_ Rapitanie, - uniósł się B01'~'S rów, marzących .iuż o wawrzynach na duje się pod bardzo cZ~.lnę.. opIeką to już stanoWczo przesada!
letylko
pólu walki, o georgiewskićh krzyżach, szpiegów. Długo w to me WIerzyłem, uczucie wdzięczności, ate prawdziWY
zasługach i chwale.
póki nie przekonalem sic na wła!'\nej sza.cunek dla człowieka, którY potrafi
W pocią,gu, idą.cym w stronę Mo- skórze. Otóż uważam, że ważniejsza zdobyć się na wiei i, bezintere!'\ownV
skwy, również przewagę nad cywila- może, niż walka n.a fron~ie, jest wa~k~ gest' nie pozwalałyby mi po~vl;dzieć
mi mieli wojskowi. Trzecia klasa wy- . na tyłach, - zwalczame W~ZYStkU~1 złego słowa o dyrektorze GremJ.lue.
pchana była po lJl'ostu rezerwist.ami, siłami szpiegos~wa, . l~tóre .~est groz_ O Greminie! _ zen\Tał się z miejktórych rozkaz mobilizacji w~Twał z niejsze, mebezpIeCZl1le.lsze, UIZ cale .ar- sca kapitan. _ "Vięc to Grernin!
rodz'innych pieleszy i "pędził w świat mie, uzbrojone w armaty, karablll.'
S·" B".
l t
- TI
ran go zna.? - ~"dZ·Wl·ł
l
l." u
na nieznane przygody l trudy.
j ryS wrażeniem, jakie wy\vołało tó nad'· l
.'
. kl s d i _ maszynowe I sam? o y.
, - Przekonał SIę pan na \Nasne
. 'i;::ko
. 'V p,rze Zla e p~erwsze.l
a Y,,. z.!
..
.
kI łapowce, dane] konduktoro" l, .l - skórze - zainteresował się Borys. To z\\, .
bkoW opanował SIę l l.Hnąc1ł !';pochały razem z ~orysem cztery tyllto bardzo ciekawe! Niechże mi pan opokOJme na kanapce. Czy mlató !'cns
osoby. J,akaś wIekowa. d~ma, stB;-rszy, wie.
przekonywanie
tego Chłopca, że clORtal
Właściwie
obiecałem
sobie,
że
mocno głu~hawy pan l .le~zcze Jeden
się w bardzo niebezpieczne ręce, że pooficer. Am stara dama, am gtuthy je- nie będę. o tym nikomu opowiadał ś'
.
t daw I·
się młodemu zawa,hał się RYbkow. - Ale... może moc GretIiina nie mogła być bezinlego~o. c me Wi
'. a l .
.
kSJ<,'cJU zahawnymI towarzyszaul.1 po- przyda Rię to panu i przekona, jak gro- resowną? Młody kslą.żę nie u~"icrz!'ł
dróż~, .. A ti-'lHlno było wobec tłoczącc źne w rzeczywistości jest niebezpie- by napewho. A zresztl;t 'Czy Rybkow
go się do glowy nawalu myśli nie roz- czElństwo. Tutaj chyba nikt naS nil mial w ·ręku ó"tatecżne dnwotly przemawiać z nikim przez cal~ (h·ogę.
pod luchuje, chociaż ... pdwie pan, że ciwlw Gl"etninowi.
ł
k··· d k ·t
histeryzuję
... cziowiek nigdy hie mo(Cią.g dalszy mt!>tąpl).
Skorzysta z. () aZ.ll, g Y api an
że być pewhy bezpieczeilstwa, hi gdy
wyszedł z przeuzlału na korytarz za-

Chmury nad
Książę Borys Bałykin od dwóch t ygodni już siedzi,al na wsi, w rodzin- I
nym majątku Ban'kinów,.w Garbow~
ce, w saratowskie.l gubernii. Starał
się zapomnieć o przeżyciach ostatnich
dni i udało mu się to w całej pełni.
Pomogła mu młodość, bardzo skłonna
do puszczania w niepamięć epiZOdów
nieprzyjemnych, pomogła cisza wiejska, pomogły wspomnienia dzieciństwa, uśmiechające się doń z każdego
zakątka wielkiego parku, każdego zagięcia rzeki, przepływającej w pobliżu,
z każdej polanki w lesie. Zapomniał,
że jest już poważnym oficerem gwardii. Zachowywał się jak uczniak na
wakaCjach. Łasował klucznicy konfi tury ze śpiżarni, chodził kąpać się w
rzeczce, łowił ryby, zalecał się do wiejskich dziewuch, włóczył się psem i
strzelbą. po polach. Zapomniał zupełnie, że poza sielskimi przyjemnościami istnieje jakiś inny świat; gazet żadnych nie CZytaj, z nikim nie k espondowal.
"ie wiedział też zupełnie, że w cią.gu tych dwu tygodni 'IV Europie rozgryw.ały si~ brzemienne w następstwa
wypadki. Rozpalala się krwawa. łuna,
która, w~rótce obJ.ąć mia.la cał~ świa~,
\': ktore] ~lomi.ema?h I?!ały gmą~ t) Slące, set~l tys/ę.CY ] ml~lOny ludzI. D.o
Garbowkl Wl~t)C.1 ze śWla.ta do.c~od~lły bardzo lem\Vle. Do ml~~ta. ]eZdZllo
~i~ rzadko,;a. tr~ bar~zle], w. cz.asi~
ZJ.lnv, gdy "sz~ StklC kome, WSZ} scy lu
dzie za.ięci byli w polu.
Toteż :ak grom z jasnego nieba
rH
Borv!'la teleO'ram wzy\. jącv
s~ado n~lku .• Od posłańc~, ktÓry tele~Ih fen przywiózł z poczty dowie'd . t . . e ś'wiat jest w przeddzień
zla SIę, z .
.
wybuchu wOJny.
. Ku strapieniu dziewcza.t dworskich
.
l cej długic żale klucznicy
l wywO( zą, .'
,'bko kazał za rz acS
~pakowa~ Sl? ~~'iech~ł 21< Gal'bó~vkrgdO
CSo PtOWozu l
.
ara owa.
Tutai odrazu wpadł w wii" ,,'yaarze!"l. \V hotelu kazał sobie dać ga-

WITO~D

latem

.Rr
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Tam, idzie rzesl pslwo jesl świetościq
Zna 1,omit y myśliciel francuski Pascal,
powiarla, że "nie ma prawie żadnej sprawieclliwości lub niesprawiedliwości, która
by nie zmieniała swej jakości wraz ze
zmianq, klimatu. Trzy stopni~ bliZej bieguna wywracają całe ustawodawstwo. Jeden połurlnik decyduje o tym, co jest
prawdą a co nią nie jest ...
Prawda po tej stronie Pirene~ów, błąd
po tamtejl"
A Villiers de !'Isle Adam, wielki pisarz
francuski, gromadzi kilka przykladówl bardzo przekonywających,
słuszności
tej
maksymy.
"Tak np.
pisze on w jednych ze
swoich opowiadaJl - w Europie, kochamy
ńa ogół starych rodziców; u niektórych
plemion amerykańskich namawia się ich,
aby wleźli na drzewo, potem
wstrząsa się mocno tym dr.zewem.
Jeżeli spadną, świętym obowiązkiem dobrego syna jest, jak niegdyś u Messeńczy
ków, dobić ich natychmiast potężnym ciosem tomahawka, aby im oszczędzić trosk
zgrzybiałości. Jeżeli znajdą dość siły, by
uczepić się jakiejś gałęzi, są widocznie jeszcze zdolni do polowania, czy rybołóstwa
i wówczas odracza sio zabójstwc. obrzędo
we".
Inny przykład: w Sparcie uprawiano i
czczono złodziejstwo. Każdy szanujący się
Lacedemończyk poczytywał sobie za świę
ty obowiązek uzupełniać sobie w ten sposób swoje wychowanie. W Laponii zaś
gościnność jest do tego stopnia posunięta,
iż ojciec rodziny poczytuje sobie za wielki
zaszczyt, aby jego córka stała się przedmiotem wszystkich uprzejmości, jakie tylko pozostają do dyspozycji podróżnikowi,
przyjętemu u ogniska. Tak samo jest w
Besarabii.
Tenże zwyczaj
obostrzony został rygorami
'w Persji północnej u plemion Kabulu,
zamieszkujących prastare grobowce. Otóż
jeśli kto, spotkawszy się w jakieś zaopatrzonej we wszelkie wygody katakumbie,
7.. gościnnym i serdecznym przyjęciem, nie
wejdzie w przeciągu dwudziestL czterech
godzin w najbliższe stosunk; z całym potomstwem gospodarza, gwebra. parsa czy
wahabity. może oczekiwać, że mu poprostu urwą głowę - co w tych klimatach
jest kaźnią nader zwykłą.
Ale szczytem względności pojęć moralnych jest to, co spotykamy w Indiach, jak
dowiadujemy się tego z ksiątld LoweU J.
Thomasa "Indie, kraj czarnej pagody".
Otóż w Indiach jest 10 milionów zawonowych przestępców, nie licząc wszelkiego
rodzaju amatorów dyletantów, kieszonkowców, wywiadowców złodziejskich, handlarzy narkotyków, handlarzy niewolników itp. Ludzie ci należą do specjalnych
plemion przestępczych i tworzą własną,
odrębną kastę induską. Tytuł przestępcy
jest dla nich najwyższym zaszczytem,
którego pilnie strzegą.

,,- Zapytani o to, za kogo się uważają,
- pisze wspomniany autor, - za braminów tj. za kapłanów induskich czy za Brytyjczyków, obrażają się tak, iak obraziłby
się każdy z czytelników. gdyby go ktoś posąrlzH, ż'e jest złodziejem lub ptaszkiem
więziennym".

Przed dwoma jeszcze wiekami całe Indie były pod ich panowaniem i władzą.
Zabijali, rabowali i
łupili wszystko co się dało,
.w prost dla samej .zabawy, dla sam~g~ tr~
ningu. Cale życIe zamarło, dopokl me
przyszli Anglicy i nie wyplenili bandy zbójów, siejących postrach na handlowych
traktach Indostanu. Ale Anglicy, choć zdołali ich polionać, to jednak nie mogli wyplenić przestępczej kasty, bo to było ponad

Każde dziecko, urodzone pośród nich,
jest kryminalistą i odpowiednio do tego
zostaje zarejestrowane w aktach policji
indyjskiej tak jak u nas w aktach stanu
cywilnego. W ciągu kilkunastu lat dziecko przechodzi systematyczny
kurs kunsztu przestępczego,
prowadzony pod kierownictwem fachowych i wytrawnych sił. Zupełnie tak samo
jak u nas dziecko inteligenta przechodzi
kurs gimnazjum lub jakiejkolwiek innej
szkoły średniej, a potem uniwersytet.
Przestępcy induscy zwani w potocznej
mowie przez sąsiadów "Crims" są głęboko
przekonani, że trafią odrazu rio samego
raju, jeżeli spotka ich śmierć rod czas wypełniania tych świętych obowia,zków. Gdy
nie mogą, lub nie mają okazii, okradają
się wzajemnie przy składaniu !lobie dorocz-

nej uroczystej wizyty z zachowaniem ceremonialu.
Mają swoich przywódców, którzy podzielili Indie na rejony. Każde plemie ma.
swój własny teren operacyjny, który stanowi jego dziedziczną własność.
Mają swoje dobre "maniery" mają swoje wypróbowane metody działania. Uchodzą za najlepszych fachowców wśród przestępców całego świata. Albowiem zawód
swój kochają jako powolanie, są doń przywiązani tak jak my do rodziny i narodu.
W wysokiej cenie jest u nich kobieta.
Można powiedzieć, że kiedy cywilizowanym
narodom Europy ani się śniło jeszcze o
emancypacji kobiet, to ta już istniała u
przestępców Indostanu. Według nich bowiem
płeć żeńska stoi wyżej od płci męskieJ.

ZASIEWY W ABISYNII
'Po dniach walki przyszJy dni pracy. Zwycięscy Włosi krzewią w podbitej Abisynii
kulturę rolną. Na zdjęciu: duchowny koptyjski błogosławi przygotowane do pierwszych zasiewów zboże.

Napad po

Trzech bandytów

sterroryzowało

Trzej bandyci, mający twarze zasłonię
te maskami z czarnego jedwabiu, wpadli
przed kiliku dniami w Nowym Jorku wieezór do sali tańców taksówkowych na drugim piętrze pod nr. 315 South Wabash
aVenue i ·s teroryzowawszy okolo 125 męż
czyzn i dziewcząt zabrali z kasy 800 do'larów.
Większość zabranych przez bandytów
pieniędzy byl'o przeznaczonych na wypła
tę tancerek. Panna Mary Coven, lat 25 l{asjerka, uratowała kilkaset dolarów, upu-

Wojna
policyjnych

~

są bowiem kobiety "zręczniejsze 06 popeJ...
niania przestępstw".
.
Ich oddział wywiadowczy składa 81~
wyłącznie z kobiet-szpiegów, które w krótkim czasie zbierają wiadomości o spra.wach wioski, którą zamierzają obrabować,
po czym powiadamiają o tym szefa, ten
zaś zwołuje kompanów i po ulepieniu zgli"
ny posążku patronki-bogini Bogiri Naha-'
lakshmi i złożeniu jej ofiary, następuje.
omó'Vienie projektu operacji a po tym sam
fakt zbrOdniczych machinacyj, które się
prawie zawsze udają. Poza tym kobiety,
spełniają bardziej niebezpieczne zadania.
Oprócz bowiem pełnienia funkcji szpiegowskiej unoszą one cały łup, który, w:
przeciwieństwie do mężczyzn, okrytych tylko opaską biodrową, mogą ukryć pod szatami, przy czym często, aby nie bl!ldzić podejrzenia, kobieta udaje brzemienną, a.
prawo induskie nie pozwala policjantowi
rewidować kobiety.
Crimowie tzn. przestępcy induscy są najłiardzi~j
zadowolonymi i szczęśliwymi
ludźmi, jakich sobie tylko można wyobra-,
zić.
Nie znają żadnych trosk, żadnych
zmartwień czy zgryzot, życie icr. jest nie- o
przerwaną, pelną szczęścia ekstazy, "umierają w spokojnym
przeświadczeniu,
że
wkrótce wrócą znów do życia, jako autorzy, profesorowie, lub' "coś" w tym rodzaju i jeszcze bardziej będą dokuczać swym'
bliźnim, niż dotychczas".
Przed kilku laty usiłowano odosobnić
Wszystkie przestępcze plemiona i zgromadr.:ić je na pewnym ściśle określonym terenie, gdzie ludzie ci mogliby się bawić
sami ze sobą, oszukując jedni drugich,
zamiast grasować po szerokim świecie.
Okazal<o się jednak, że plemion tych jest
zbyt wiele i
piękuy projekt
'Spalił na panewce. Robiono również inne
próby - atoli wszystkie te wysiłki okazały,
się daremne. Tak więc nie pozostaje nic
innego, jak czekać wytrwale aż ludzie ci
sami, co jest zresztą wątpliwe, porzucą swe
przestępcze przyzwyczajenia.
Staliby się
wówczas !'!ajbardziej zdolnymi pożytecz
nymi obywatelami Indyj. Ich złodziejskie
zdolności, pielęgnowane troskliwie z pokolenia na pokolenie, wyrobiły u nich taką
inteligencję, jakiej nie posiada bodaj żedne
inne plemię lndy j. (A. R)

amerykańsku
125 ludzi i zrabowawszy 800 dolarów,

Herszt bandy kazał jej iM z BObą do
przedZ'ia·l u kasjerki,
gdzie dJziewczyna
zemdlała i przypadkowo zwa:lila na ziemię pudełko z pewną sumą pieniędzy. Gdy
przyszła do siebie drab zmusił ją do wrę
czenia mu pieniędzy, jakie b)'iy w kasie.
Tymczasem drugi bandyta udał się do
szatni. gdzie pilnował panny Ruth TayloT,
lat 24, trzeci skierował rewolwer do
wszystkich ucz es tn i'k Ów na sali i nakazał
im zachować ,spokój, grożąc, że jeśli kto~
kolwiek się ruszy. dostanie kulą w głowę ..
Następnie kazał
wszystkim cofnąć się
wstecz do małego poko,ju, gdzie znajdUje
się bara.
Zabrawszy pieniądze, bandy'ci zbiegli.
Pościg za nimi pozostał bez wyniku.

ściwszy

banknoty na ziem~ę w swoim
przedziale.
Bandyci najpierw zjawili się przy za.mkniętych drzwiach prowadzących na salę tańca, przy 'których siedziała panna
Cowen. Jeden z dTabów przy.stawU jej re·
wolwer do głowy i krzyknął:
"Otwórz te drzwi, albo ci kulą mózg
wysadzę!"

Panna Cowen otworzyła drzwi ichcia
la uciec w głąb sali tanecznej, leez ją ban·
dyci zatrzymali.

det~ktywów

prywatnym.i, ale tylko na

zbiegło

j~~yki

produkuje się rocznie whisky poza sobą.. Gdyby nasi chłopcy z
fi1mów, osnutych na tle oddziału kryminalnego postępowali w ten
miarę ludzką.
kryminalnym. Prawdziwi jednak urzędni sposób - zdaje się, że nie wykrywalicy policji kryminalnej zapatrują się moc- byśmy żadnego przestępstwa.
- Praca detektywa, trwająca czasami
no krytycznie na owe filmy kryminalne.
To też obecnie policja kryminalna za- dniami i nocami bez przerwy, 'wymaga
mierza wystąpić przeCiwko fałszywemu bezwzględnej trzeźwości. Poza tym w filprzedstawieniu na , ekranie zawodu de- mach - prywatny detektyw jest' mądrzej
tektywa. Policja nie ma zamiaru ucieka- szy, niż urzędnik policji. To obniża naszą
powagę·
nia się do jakichś represyj.
Filmy przeważnie robią z nas głup
Detektywi poprostu zwrócfli się do
publiczności
a w ich imieniu zabrał ców. Poza tym muszę dodać, że postacie
glOlS kapitan Bert \Vallis, z oddziału kry- detektywów kobiecych istnieją tylko w
minalnego komendy policji w Los Ange- , wyobrażni realizatorów filmowych.
les. Kapitan Bert Wallis wygłosił publiczny odczyt, na którym pOWiedział:
- Detektywi filmowi są b..,ardzo wytworni. Niektórzy z nich, jak naprzyklad
William Powell, mogliby nam pomóc.
Jedno z pism opisuje wypadek, cbaCz('sto bowiem naszą wielką troską jest rakLerystycz"ny dla zdziczenia obyczajów
zdobycie odpowiednich, eleganCkich ubrań w Z. S. R R
dla naszych ludzi, gdy śledztwo toczy się
"W pociągu nr. 101, - pisze dziennik,
w kolach wytwornego towarzystwa. To między stacjami Szebuniczi - Czajkowteż Powell mógłby
nam czasami poży- skaja, konduktor pOCiągu i kontroler biczyć swych ubrań, zwłaszcza, że oclpowialetowy znaleźli prusażera ' bez biletu.
da wzrostem i budową kilku naszym aNie słuchając objaśnień nieszczęśliwegentom.
go i nie chcąc zaprzątać sobie glowy proBo my - proszę państwa - nie ma- tokólami itp., kole.jarze pociągnęli pasamy wytwornych agentów. Przeważnie żera ku drzwiom i w pelnym biegu wydetektyw wygląda, jak człowiel{ interesu rzucili go z pociągu. Znale~iono go póź
- a nigdy dandys. W filmach widzi się niej nieprzytomnego, z rozbItą głową., na.
cr.ęsto detektywów, którzy siedzą wygo d- nasypie kolejowym i odwieziono do lecznje w fotelu w swych wielldch salach bi- nicy chirurgicznej w Permi. Okazało się,
bliotecznych, popijają wbjsky i palą dro- że by! to robotnik kolejowy, 'k tóry jechal
KORONACYJNY SZKOT"
Tak na~ywają Anglicy pociąg pospiesznJ, gie cygara. Zanim puszczą · się w pogoń do. Permi z poleceniem służbowym".
. ..
kursujący na linii Londyn Glasgow. za przestępcą, mają już parę .flaszek W Hollywood

przeciętnie

5{)

"Na zbity łeb!"

POMIAHY

PIĘKNOŚCI

Mł.od~ Amerykanka prezentująca się na

I

ZdjęCIU dokonała ciekawego wynalazku
który ogromnie ułatwi "pracę" ,.sędziom,1
konkursów piękności. "Figurometr" wynaleziony przez nią, z matematyczną dokl~dnoś?ią i ścisłością plyty fotograficzneJ UWIdacznia kształty kandydatek dQ
irtulu "miss Ameryka"

