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Komisja rozjemcza rozstrzygnie zatarg
w przemyśle

dnia 23 lipca 1931
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włókienniczym

Oświadczenie głównego inspektora pracy inż.
odbędzie się 2 sierpnia w Warszawie - Wbrew

Klotta - Posiedzenie komisji rozjemczej
zakulisowym intrygom żydowskich kapitalistów i socjalistycznych związków zawodowy~h, "Praca Polska" weźmie pełny udział
w walce o słuszne prawa robotników
L ~ d Ź, 22. 7. - W wyniku konferencYJ, ()dbytych przez głównego in-I
spektora pracy, dyrektora Mariana
Klotta, z przedstawicielami przemysłu
i zarządów pięciu zwią,zków zawodowy ch, które się toczyły w dniach 20 i
21 .bm. oraz w wyniku konferencji z
wOjewodą łódzkim główny inspektor
pracy oświadcza co następuje:
"Dotychczasowe narady nie posunęły sprawy dobrowolnego ustalenia
Iłowego układu zbiorowego naprzód, a
to wobec nieustępliwości obu stron.
Obie strony odrzuciły również propozycje poddania nieuzgodnionych spraw
d?browolnemu arbitrażowi. W ten sposol> wytworzyła siC sytuacja martwa
d l~ . likwidacji zatargu. Zważywszy
zas, ze zatarg dotyczy ogromnej liczby
l'obotników, sięgają,cej powyżej 130.000
o~ób zatrudnionych, nie licząc człoll
ków rodzin, dalej, że przeciąganie rokowań może wprowadzić element zalliepokojenia i zamieszania w StOSUll~ach pracy w tym przemyśle, główny
lllspektor pracy wezwał organizacje
obu stron do przyśpieszenia prac kon~i j~ fac.how:ej, powołanej do uzgodmel1la l1lektorych punktów nowej uu'Iowy, oraz zażą,dał ostatecznego sprecyzowania stanowiska obu stron w
sprawach nieuzgodnionych polubow-

arbitrażowe,i, której pierwsze posiedze-

uzasadnionych
proporcjonalnie
do
~ zrostu cen art 'kulów pierwszej potrzeby, związanych z tym kosztów utrzymania, jak również z uwzględnie
niem koniecznego minimum dla zapewnienia godnej egzystencji robotnikom.

jal{ wyżej zaznaczy!ismy - odbędzie się 2 sierpnia w Warszawie.
Inspektor I{lott uspokoił na koniec
obawy robotników, zapewniając, że
podwyżka plac zostanie bezwzględnie
przyznana przez komisję w rozmiarach
nle -

I

lJje.

Obu stronom pozostawiono czas do
przeprowadzenia tych prac do 31 bm.
włą.cznie. \Vszystkie sprawy, nieuzgodnione do tego terminu - na mocy art.
l rozporządzenia Prezydenta R. P. z
dnia 27 października 1933 r. o komisJach rozjemczych do załatwienia zatargów zbiorowych pomięazy pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. nr 39 poz. 313)
- zostaną, przekazane komisji rozjemczej.
Pierwsze posiedzenie komisji rozjemczej będzie zwołane w dniu 2 sierpnia rb. w Warszawie. Komisja na mocy przysługują.cych jej uprawnień rozstrzygnie wszystkie spraw'y nieuzgodnione.
Jednocześnie
główny
inspektor
l.wrÓcił się do stron z apelem o doło
żenie starań, aty jak najwięcej spTaw
spornych zostało uzgodnionych dobrowolnie, a w zwią,zku z tym do zachowania spokoju, gdyż zatarg w punktach nieuzgodnionych znajdzie sprawiedliwe rozstrzygnięcie w orzeczeIdach komisji."
Również wczoraj główny inspektor
pracy, inż. Klott przyj/!ił p. Szulca, preZ(l~a
Związku
Zawodowego "Praca
Polska", z którym odbył konferencję.
P. Szulc przedstawił całokształt sytuacji, p<ldkreślając m. i. fakt złośliwego
s~ykanowania przez obie strony "Pracy
Polskiej". Inspektor l{lott po stwierdzeniu. że "Praca Polska" zgłosiła akces do umowy zbiorowej w1933 r.,
oświadczył, że "Praca Polska" miała
rrrtwo uczestni czyć w konfPTencji dotYczącej zawarcia nowego llkladu zbiorowego.
Wreszcie inspektor J{lott autorytatywnie stwierdził, że przedstawiciele
Zwięzku Zawodowego "Praca Polska"
będą. brali udział w pracach komisji

- Wspaniałe kąpielisko, drogi panie kolego; ale bez orderów to się czło
wiekowi zdaje, że jest niczym!

Chińczycy ustępują

północ

i zachód, prawdopodobnie celem kontrolowania ewakuacji 37. dywizji chińskiej i posuwania się armii
rzą,du nankińskiego na północ.
Uimo to jedJlak Japo,l.c~ycy lilą do Chin twwe 'Wojslia
T o k i o. (P A T) Agencja Domei doswem gubernatora Hopei Feng-Czianga nosi, iż wiadomości nadchodzą.ce z
rozpoczęła odwrót z pozycyj
swych, Chin świadczą, że pomimo lekkiego
położonych na zachód od Pekinu. Streodprężenia w cię.gu ostatnich 24 gofa
ak owana nie b~dzie - jak sly- dzin należ siC liczyć 7. niebezpiecz ń
chać obsadzona prz~z żadne inne stwem zbrojnego zatargu.
wojska chińskie. Jednakże kryzys nie
Marsz. SzanFt-Kai-Szek przybył we
zakollczyl się, gdyż nic nie wskazuje wtorek samolotem do Nankinu.
Pod
na wstrzymanie wysyłki wojsk japoń- jego przewodnictwem odbyło się nadskich do Chin północnych.
zwyczajne pOSiedzenie rady wojennej.
T o k i o. (P A T) N apr~żona sytuacja Postanowiono wzmocnić przygotowaw Chinach północnych, ktora po wtor- nia wojskowe przeciw Japonii, postakowe.i walce artylerY.iskiej zdawała się wić oddziały wojskowe na stopie wogrozić wybuchem wielkiej bitwy, ule- jennej i podjąć akcję dyplomatyczną
gła wczoraj lekkiemu załagodzeniu. O u rzą.dów St. Zjedn., Wielkiej Brytagodz. 11 (czas miejsoowy) w Pekinie nii i Zwię.zku Sowieckiego.
zawarto między sztabami wojsk chińAg. Domei oblicza, że ilość wojsk
skich i japollskich porozumienie. 37. chińskich w prowincji Hopei wynosi
dywizja chińska została wycofana z ćwierć miliona. 350 wojskowych saLukucziao i Papaoszanu i zastą,piona molotów chińskich skoncentrowano w
przez korpus .,ochrony pokoju" pod do- Lojang i Suczau, w tym ciężkie samowództwem gen. Szich-Ja-Szana. Ewakuacja 37. dywizji rozpoczęła się we loty bombardują.ce.
wczesnych godzinach rannych i ma
P e kin. (P A T) Wiadomości ze źr6być zakończona w południe. Ewakuadeł chińskich opiewa,ią., że gen. Sungcję kontroluje mieszana komisja jaCze-Juan skłonny jest przyją.ć żą.dania
poilSko-chińska.
japońskie sformułowane 11 lipca, lecz
Mimo porozumienia sztabów japoń- wykonanie ich natrafia na wielkie truGen. Sung - Cze - Juan odrzucił ultima- skie koła polityczne nie kryją obaw, dności. 37 dywizja chi11ska ewakuuje
że zbliżanie się wojsk rzą.du nankińsię z okręgu Pekin-p ing bardzo opietum japońskie.
skiego do prowincji Hopei stwarza nie- szale.
Nacisk Japończyków wzrasta
S z a n g h a j. (PAT) Reuter donosi, bezpieczeństwo dalszych powikłań.
z każdą. chwilą.. UItirnatum, którego
żo w sytuacji w Chinacn północnych
P e kin. (PAT) O godz. 10 (czas termin upływa o północy, świadczyć
nastąpiła - jak się zdaje - poprawa,
miejscowy) japoń·skie samoloty prze- ma o ostatniej granicy cierpliWOŚCi Jagdyż 37. dywizja chińska po dow6dz- leciały nad miastem, kierując się na pońcl:yków.
.
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L ó d Ź, 22 lipca
Fakty stają się coraz wymowniejsze, coraz jaskrawsze, coraz bardziej

pn~ekonywu.ią,ce...

Przylyk, MillSk Mazowiecki, Brześć,
Teofilów ... Gdzie jutro?
A przede wszystkim, jak należy
określić wzajemny stosunek ludności
polskiej i żydowskiej? Wojną tego jeszcze nazwać nie można. ale i do pokojowego współżycia nie jest to podobne. Chyba najtrafniejsze byłoby określe-nie
"zhrojne pogot.owie". Bo że
zbrojne, to nil:' ulega wątpliwości. 'IV
Przytyku, w ~rillSku Mazowieckim, w
Częstochowie padaly liczniejsze
lub
mniej lic~ne, a nie mniej skuteczne
strzały. Z~ dostwo jest .uzbrojone w
Częst{)chowa,

l

I[ lWI ... ~I i ówl

broń palną., tego faktu nikt nie może
negować. Jak dotąd, toczyły się tylko
dorywcze potyczki, ale 00 będzie jutro?
Prócz broni żydostwo dysponuje kolosalnym aparatem prasowo-propagandowym i systematycznie fałszuje przebieg zajść, usiłują.c wmówić przede
wszystkim w zagraniczną opinię, że to
właśnie Polacy urzą,dzają. systematyczue "pogromy", że to Polacy pastwią
się nad bezbronną. i niewinną ludnośc,ią żydowską. Przez szereg lat chwyt
ten działał i na umysły tak zwanych
,.bezstronnych " czy też w gruncie rzeczy ... bezkrytycznYCh Polaków. Uda-

wało się wmówić, że stroną atakują,cą

byli zawsze "goje". Od pewnego czaSu
fakty sŁały si~ zbyt drastyczne i ja-

I

skrawe. Trudno w kogoś wmawiać, że
naprzykład w Mińsku Mazowieckim,
w Brześciu, czy Częstochowie inicjatorami zajść byli Polacy. I dopiero w
świetle tych faktów przypomniano sobie, że i dawniej powodem zajść prawie zawsze był trup, który padał po
stronie Polaków: w Wilnie - Wacław
ski, we Lwowie - Grotkowski... Od
śmierci. Polaka rozpoczęły się zajścia
w Białymstoku i Grodnie...
Wówczas Żydzi wynaleźli nową, formułkę "odpowiedzialność zbioro~ę.". Zaczęli tłumaczyć. że ogół nie
może odpOWiadać za występek czy
zbrodnię jednostki. Tłumaczenie było
w najwyższym stopniu naiwne. W Jel'ozolimi<» tlO szeregu zamachów na

Strona 2
ludność żydowską. angielskie władze
mandatowe nałożyły na Arabów kon- I
trybucję. Jest to fakt histOlTczny.1
,~,- yobraźmy sobie tera7. Araba, który
zjawia się u Anglików i zaczyua im
wymyślać za stoso'wanie odpowiedzialności 7.biorowej:
- Co jest do ciQżkiej Cholery? Bombę rzucał ,Tu suf ben I smael, więc czemu mnie Imaela ben Jussufa zmuszacie do płacenia kontrybucji?l Ci':cmu
od nas, wszystkich Arabów, żądacie
or.powiedzialności za czyny kilku?..
Bardzo ciekawa byłaby odpowiedź
demokratycznych, kulturalnych Anglików na takie postaWienie sprawy. Czy
by się zgodzili na zniesieni odpowiedzialności zbiorowej i czy Dy' wszechświatowe żydostwo nie zaprotestowało
przeciwko uchyleniu odppwiedzialności zbiorowe.i Arabów?
Ale 'Powróćmy do polskich stosunków.
Oto j~szcze jeden fakt. W Teofilowie kilkotysil;'czn~' tłum Żydów masaIU'uje nielicznych Polaków, jacy im się
pod rękę nawinęli. Ośmiu Polaków,
w tym jedno dziecko, 7.ostało pokaleczonych, ale ani jeden Żyd nie zgłosił
się do P<lgotowia, ani jeden Żyd nie był
pokalecz<lny! Jak teraz tu określić sytuację?
Czy ty była bójka pomiędzy
żydostwem a Polakami. CZY też może
to Polacy w <lśmiu rzucili się na kilka
tysięcy 2ydów i chcieli zrobić "pogrom"?
Nie! :l:ydostwo masakrowało Polaków za to, że są oni Polakami. To nie
był napad szumowin na spokojnych
mieszkailców, ani "kla owa" rozprawa
dorożkarzy z letnikami, ale masakra
Polaków przez żrdowski tłum. Kto był
Polakiem, tego bi to.
Niezwykle jaskrawy przykład szukania odpowiedzialności zbiorowej na
PQlakach za to, że nie pozwolili bezkarnie do siebie strzelać w Przytyku,
że reagowali na morderstwa w 1illSku
?lfazowieckim, w Brześciu, w Często
chowie...
Czy po wypadkach w Teofilowie ży
dostwo będzie miało czelność nadal
oburzać się na odruchy samoobrony ze
strony polskiego społeczellstwa? Dziś
milczą.

Tysiące

Żydów

wyjechało

z

Teofilowa, z Kał, z Kochanówki w obawie przed zemstą okolicznej ludności,
aie żydowska "Republil(a" i "Głos Poranny" nabraly wody w usta! A "kulturalny" organ żydow ' kich pachołów
"Łodzianin", który zawsze robi wrzask
o byle drobne zajście w imię "kultury",
teraz gdy nie Polacy Żydów, ale Żydzi
Polaków pomasakrowal i, po pros tu
kłamią świadomie i bezczelnie, fałszu
jąc fakty na korzyść :l:ydów.
A może by tak panowie towarzysze
Eprawdzili, jak było w rzeczywistości
i ~óźniej zwołali jaki wiecyk protestacYJny? Może by zrobili listę ofiar?
Prz~cie to letniskowicze, a więc ostatecznie "burżuje" pobili polski proletariat! Oni jednak będą. milczeli! Nie
tylko nie zaprotestują, ale nawet nie
podadzą uczciwego, bezstronnego opisu zajść... I "Nasz Przegląd", który
podał przebieg zajść wedle lwmunikatu oficjalnego, celowo przekręcił nazwiska. Z Żydówki Andzi Nielepskiej
zrobił brzmiącego po polEku Andrzeja
Nielepko.
A na zakończeniu jeszcze jeden
drobny fakcik, Oto "Goniec Warszawski" od paru dni gromadzi materiał
ankiety na temat Palestyny i w nr 198
z dnia 19 bm. zamieścił miedzy Innymi odpowiedź dwóch Żydów z Poznania:
"Pp.: \V. J. Murawa i M. Rogala,
obaj Żydzi z Poznania piszą:
"Doprawdy mocno się dziwimy,
że Redakcja tyle dyskutuje na temat
emigracji Żydów, przecież ogólnie
wiadomo, że (a ziemia przed przybyciem Lecha byla zamieszkana przE'Z
Żydów, po (!t'llgie cały ,~wiat wie, że
gdyby lIie Żydzi, to Pol~ka byłaby do
dzisiaj krajem dzikim, jak Abisynia,
lub coś podobnego. My jesteśmy waszą kulturą, my~my zagospodarowali
ten kraj, bez nas żylibyście w ciemnocie. O emigracji nie ma mowy.
Możemy mieć Palestynę, lecz Polska
jest krajem zamie~zkałym pl'zez nas
od tysięcy lat, ten kraj naJeżał do
nas wcze::'1iej, jak - do Polaków, o
tym his! I ia dobrze wie i każdy Żyd.
Moim zdaniem lepiej nie przeCIągać
struny, bo nie pozwolimy sobie stanąć na odcisku, a czym może by~
Żyd, udowodniliśmy Arabom. Mole
się cierpliwośĆ' skończy

t...

Zupełnie niedwuznaC7.nie: może !!I~
cierpliwość skoflCZYĆ!...

Polakom zakazano noszenia mundurów i za każdą "jasną kOi'!zulę" Polacy idą. do aresztu, ale gdy Żyd<lm zachciewa się tworzenia w Polsce organizacji paramilitarnej o charakterze

ORĘDOW:\IK,

piąlck,

dnia 23 lipca 1937

j~umor

168

dostwo od dawna lUZ gotuje się do
,,:alki, że jest uzbrojone i umundurowane, że raz po raz oświadcza bez ogródek, jak naprzyklad ostatnio w
,,'Viadomo ś ciach Literackich":

tyleż

politycznym, ile i oojo\\'ym, nikt
im nie prze, zkadza. Syjoni8ci-rewizjol'iści głoszą,
że
się
organizują dla
ol:;1'ony . żydo\V~tdego stanu posiadania
w Palestynie. Bardzo to piękne i nic
przeCiwko temu nie mamy. Ale posłu
chajmy, co te umundul'o·w ane hordy
robią nie \V Palestynie, lecz tu \V Polsce? Oto przebieg żydowskiej manife~tacji w związl<u z podziałem
Pal{)f>tyny:
"O godz. 12 w p<lludnie Plac i\1ul'anow::;ki zaroił się od tłumów publiCzności. Stawil1 się umundurowa·
ne od.działy poszczególnych organi.
zacyj rewizjonistycznych. Po szeregu przemówień uczestnicy pochodu
uformowanego w czwórki ruszyli
ulicami śródmieścia."
Tak bylo w \Varsza\vie, a w Łodzi
rch\' 11 ież i umunduro\\'une l uszeregowane było żydostwo, którego przeastawiciel e oświadczają, że "Arabom już
pokazali .....
W Teofilowie "pokazali" też i Polakom.
Nie wolno tej spra vy traktować
odruchowo, nie wolno dawać się unosić
\:czuciu i dzialać bez zastanowienia.
Ale musimy wszyscy zrozumieć, że ży-

f,liwości, że zaskoczrć się. dać ~oh~r

pliwości

że zaskoczyc się llIe POWlIllll~my się' dać i nie damy. Nie pomog"
nawet mund.ury tolerowane dziś i broń,
o.ziś raz w raz od.zywająca sił w tyl1.owskich rękach.
ha.

ttc~ony ~nt(IJ'l

Na froncie madryckim powstańCY gór~!
Ro~pac~liU'y koutratak ncze'l'woJlych" odparty ~e stratolni
dOlJo:"zę.:

M a d r y t.
(PAT)
Korespondent
Havasa donosi, iż wojska rządó\\'e
ostrzeliwaly w ciągu trzech godzin
Oviedo.
S a l a m a n k a. (PAT) Korenspontlent Havasa na froncie aragOllsJdm
donosi, że powstallcy znaleźli w Albarracin dwa składy amunicji, w tym
przeszło 200 tys. nabojów oraz znaczny
materiał wojenny.

Łukasza

Teraz trzeba

szczędnościowej.
Wysiłek oszczędno
ściowy ,,, głównej mierze zwrócił się

w kierunku l\Iinisterstwa Oświaty, RC)bót Publicznych, Pracy i Spraw " re_
wnętrznych. Akcja ta jednak napotka
na poważne trudności.

Sytuacja bez wyjścia ...
L o n d y n. (Tel. wł.) Na posiedzeniu Podkomitetu Nieinterwencji przystąpiono
do dyskusji zasadniczej w
sprawie propozycyj planu brytyjskiego. Debatowano nad zagadnieniem
chronologicznego porzą,dku h'aktowania tych propozycrj. Wyłoniły się
dwa zasadnicze sprzeczne poglę.d~r, a
mianowicie: Anglii i Francji, wypo,,,jadających się za utrzymaniem kolejności przewidzianej
w planie brytyjskim, tzn. najpierw dyskusja nad
wycofaniem ochotników i uzyskanie
istotnych dowodów tej akcji, a po tym
dopiero przyznanie praw stron wojujących oraz pogl1J,.d Włoch i Niemiec,
pragną.cych zmienić tę kolejność. Stanowisk nie zdołano uzgodnić i obrady zakOllczono bez wyniku.

Dzienniki barcelOllskie żywo
fakt wykrycia tajnych
cmentarzy w kilku miejscowościach
Katalonii, jak w Moncand. Tarrasa,
wrócił
Sab.adell. Villanueva i Villafranca,
gdzie pogrzebano ofiary mordów dokOll~-wanrch przez różne organizacje
P l' Z e m y Ś l. - Znaną. jest rzeczą,
le,,·icowe.
Barcelonie została utworzona ~pE'cjalna komisja, której że narodowe pismo "Ziemia Przemyzadaniem jest wyświetlenie tych fak- ska", jedyne zresztą. w tej części kraju
tów.
Powszechnie twierdz;}., że na pismo polskie, na skutek ustawiczterenie Katalonii funkcjonuje
tajne nych konfiskat i starań starosty Re"krematorium", gdzie spalono wielką miszewskiego musiało zaprzestać wyilość zwłok osób pomordowanych. Tym chodzenia w Przemyślu i od półtora.
tłumacz:;L zniknięcie wielu ludzi, któ- roku drukuje się w Poznaniu. Pismo
n'ch miejsca pobytu nie udało się u- to podlega więc podwójnej cenzurze,
poznańskiej i przemyskiej,
a w tym
stalić ani wladzom ani krewnym.
L i z b 011 a. (PAT) Donoszl). z Ba- czasie w powiecie p. Remiszewskiego
dajoz na podstawie zeznall jellców ukazują się tylko pisma żydowskie i
wzięt~'ch na froncie pod Don Benito, ukraiilskie.
Ostatnio p. starOSta. Remiszewski
że wład~ w tym mieście sprawuje
szewc Sanchez Pajares ł$cznie z ko- miał urlop i pismo szczęśliwie jakoś'
muni~tą. Juan Casado.
Obaj podbu- brnQlo bez konfiskat. Przed kiJku
dniami wrócił jednak pan starosta z
rzaję. milicjantów do ekscesów i mordÓw. Juan Casado doręcza im podpi- urlopu i w dwie godziny po rozpoczę
"ane wyroki śmierci in blanco, należy CIU urzędowania skonfiskował nowy
tylkO dopisać imię i nazwisko skaza- numer "Ziemi Przemyskiej".
neg·o.
Lizbona. (PAT) Z Sevilli donoszą, że w prow. Santander z 517
],sicży rozstrzelano ponad 450, a pozostali pr:;~y życiu nie maja możności peł
W Poczdamie uwic:ziono II dalszych pastor6w
nienia swych obowiązków.
"Bekenntniskirche", którzy whrew zakazowi
111 a l' s y l i a. (PAT)
Przybył tu z przeprowadzali zbiórkę nieccm,o)onych składek.
rządowych portów
hiszpańskich angielski statek szpit,alny "Maine" mają
Przed paru dniami bawi! w Berlinie dawny
cy na swoim pokładzie 345 uchodźców prezydent połidi Grzesinsky, celem załatwienia
prywatnych
czym 5 lotników włoskich i 3 nie- wildłowany. interes6w. Przez cały czas był inmiecldch, Ętórzy byli w niewoli rzą
dowej. Lotnicy zostali wymienieni 7,3.
Kierownictwo młodzieży niemieckiej donosi
przebywających w niewoli
powstań że. z kresów wschodnich rrzpoczyna si~ trady~
cnn! marsz na "Reichspnrteitag" do Norymczej ż01ni l'zy rzadowych.
Gr~pa młodzi~ży w liczbie 60 przebyć ma.
L o n d y n. (PAT) Kapitan i zało b~rgll
pieszo w Ciągu 47 dm szlak 768 km, niosąc sztanga statku angielskiego "Ca.ldlestonca- dar wschodniego okręgu.
stle", zatrzymanego niedawno przez
powstańców przy wybrzeżach Santanęąd przysięgłych w Berlinie skazał 48-letnią
der, oczekują na rezultat śledztwa pro- kobietę na 100 marek grzywny za wzięcie udziału.w
wyborach marcowych. Skazana była .,peł
wadzonego przez władze powstańcze neJ krwi
:?;ydówką" 8 wiec nie przysługiwało je;
w Salamance. Wicekonsul angielski prawo Irłosowania
w Niemczech.
w La Coruna został zaproszony do uczestniczenia w śledztwie.
We Francji zakOńczył !lię strajk pracownikomentują

Pan starosta
z urlopu ...

"I

T o I e d o. (PAT) Korespondent Havasa donosi na podstawie zeznart jeńców, jakoby w dn. 1 lipca na froncie
madryckim zabity został dowódca art~'leri'i rządowej gen. Aranz. Pociski
powstańcze paść miały na kwaterę generala, na wzgórzu panującym nad
,\Taldemorillo. Równocześnie zginąć
miało 5 czy 6 oficerów.
A l p e s i l' a s. (PAT) Rozstrzelano
tu 25 stronników rZl).du, którzy zeszłej
niedzieli zniszczyli chorlłgiew narodoWI)..

N a v a l C a r n ero. (P AT)
A~.
Havasa donosi: We wtorek wojska
powstańcze wywieraly nacisk głównie
Ha lewe skrzydłO, to znaczy w kierunku Valdemorillo, \yczoraj natomiast
natarcia ich slderowane były na prawe skrzydło, wzdłuż Guadarramy, na
odcinek Villafranca deI Castillo, przez
co został zakollczonv maneWr oslo'zydlenia wszystkich oddziałów rządowrch w klinie utworzonym podczas C)fens}'wy 6 lipca. \Vojskom powstańcznn uda.ło się zająć pozycje przeci\\'nika po ohu brzegach Guadarram:v.
Okolo godz. 9 oddziały rZl).dowe przeszły po raz o!'tatni do przeciwnatarcia.
na prawym skrzydle w okolic~T Las
Ro<;as, 11 przecięcia ~ię dróg 0.0 L;t. Coruna i Escurialu. VV akcji wzięło udział 5 batalionów piechoty i okolo 20
czołgów.
\Vojska rZl).dowe zmuszone

oszczędzać!

P a ryż. (Tel. wł.) Ostatnie posiedzenie Rady Ministrów .przyjęło szereg
projektów finansow\'Ch do przeprowadzenia jak najclalej idc;Lcej akcji o-

na atak serco1.cy
domić żonę o wszystkim". Następnie
'Marconi podyktował depeszę do swej
córeczki Electri. która właśnie UkOllcz,' la 7 lat. Wkrótce po tym przybył
jeclen z zaufanych pomocników ~far:
coniego, w którego obecności wlelk\
wynalazca zmarł, nie tracę.c do osta.hliej chwili przytomno'ci. Jako prz)'cZ~' nQ zgonu lekarze podali atak S'.3rcowy.

R z y m. (Tel. wł.) W związku ze
zgonem sł~' nncgo wynalazcy Mal'coniego bliski wspólpJ'acownik Zmarłe
go podaje szczeg'óły z ostatnich chwil
znanego wielkiego wynalazcy.
\V nocy na wtorek Marconi za,,-('zwał służącego,
któremu oświadczył
cichym g-losem: "Niestety, zmuszony
jestem niepokoić mych przyjaCiół, lecz
czuj f,) , że wkrótce umrę. Proszę zawia-

*

\v

*

*

7.ostały 0.0 cofnięcia się, pozostawiają~

na polu bitwy przeszło 300 zabitych l
4 czołgi.
.
B a l' c e lon a. (PAT) AgenCJa Havasa donosi: Dwa samoloty powstańcze ostrzeliwały z karabinów maszynowych pociąg na dworcu w Lavaneres.
Trzy osoby zostały zabite a kilkanaście
rannych.
O v i e d o. (PAT) Agencja H41vasa
dono~i: Artyleria rzę.dowa ostr7.eliwala w cibn 3 godzin Oviedo. Dwa
pociRki upac1ł~' na 7.aklad dla sierot.
Kilka mał:Hh dziewczynek zosŁało zabit~-ch a około 20 ranm-rll. ·
L i z b o n a. (P AT) Z Barcelony

operacja

Montreal (PAT) W szpitalu ŚW.
po raz pierwszy w Kanadzie,
a zdaje się w całej półn. Ameryce zastosowauo w Clhirurgii celofan.
"Czy panowie anłrsemici próboPacjentem był farmer, który skut\"ali kiedd{olwiek zastanowić się kiem rozbicia czaszki przez konia.
nad liczbą: 400.0001 (liczba zmobili- miał uszkodzoną QlPono mózgo,,"ę. tak,
zowanych obywateli-Żydów w razie że mózg musiał być przed złożeniem
wojny). Czy wied.zą, że jest to cyfra kości czYmś pokryty. Chirwrg, ku zduJ1'lZekraczająca póHora raza stan narnieniu obecnych, w trakcie opel'acji
szego wojska na stopie pokojowej? .... kazał przynieść nową paczkę papierosów. Po ot.rzymaniu jej pOIlecH jednej
SYluacja nie wymaga dalszego o- z pielęgniarek zdjąć o>pakowanie z ceświetlenia.
Te 400.000 zmobilizowa- lofanu, wy.sterylizować i założył je na
nych Żydów i na zapowiedź o emen- uszkodzone miejsce opony mózgowej
tealnej stracie cierpliwości są dosta- pacjenta.
tecznie wymo\Yne a stałe zajścia pol.
Po ope.r acji chirurg oświadCZYł kC)sko-żyd.c1wskie, gdzie stroną za~zeJ?ia legom, że celofan świetnie może zającą prawie zawsze są żydzi, pOiwlerstąpić opon~ bez wywołania jak:i.ejś
dzają sł·l)wa.
anormalności czy szkodliWYCh zmian.
Nadchodzą wypadki, których roz- , PoŁ\yierdził go fakt, ponieważ pacjent
miarów dziś jeszcze nie jesteśmy w pr<idko wyzdrowiał i o·puścił szpital.
stanie przewiclzieć, ale nie ulega wąt

Marconi do ostatniej chwili
nie tracił przytomności
Wielki

Niezwykła

I

k6w

Zbrojenia Francji
Paryż.
(PAT)
Jak donosi "Le
Matin", minster Daladier uzyskał od
rady mini!'trów zgodę na podwyżl'ze
nie kredytów na zbrojenia. Kredyty te
na r. 1938 sięgać będą. niemal 11 miliardów,

żeglugi

rzeczne;.

*
*

W Moskwie rozpoczęły się obrady międzynarodowego kongresu geolog6 ''', przy udziale delegat6w zagranicznych. "Prawda" pOdkreśla :te
": o~rad3ch nie biorą udziału uczeni włos~y i
memleccy,

*

NarRc1a
ministr6w spraw zagranicznycn
p.U1hl \V Malpj Ententy ZO!1tała zwołana na 28
sIerpni II rb. do Sinaia, a-dzie b~dzie obradowała
przez 3 dni.

~umer
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ORĘDOWNIK,

piątek,

dnia 23 lipca 1937

Slrona S
niesłychaną presję

na rodziców, by
dziecko ochrzcili w cerkwi, przy czym
nie cofnał się przed stwierdzeniem z
ambony, 'że dokonany CbrZHSt jest nie-ważny i ważny bQdzie dopiero wówczas, gdy on sam ochrzci dzieckoO... w
cerk"vi. Rodzicom zagroził niepogrzebaniem, w razie śmierci dziecka, na
miejscowym gminnym cmentarzu.
Nie pomogły tłumaczenia rodziców,
że nie mają pieniędzy na powtórny
chrzest. Ksiądz zgodził się na zapłatę
w formie odróbki pracą krawca.
Pod presją zanieśli rodzice w dniu
4 bm. dziecko do cerkwi, gdzie je powtórnie (pozoOrnie, bez polewania wodą) ochrzczono i zapisano do gr.-katolickich ksiąg metrykalnych.
MiejscoOwy rolnik Ignacy Kozłowski,
prezes Czytelni T. S. L., nie lękając si~
zemsty szowinistów "ukraińskich",
zwołał poOsiedzenie zarządu, na którym
ostro zaprotestowano przeciw podobnym wyczynom popa, po czym udano
się do
sołtysa,
gdzie protoOkularnie
świadkowie rzecz calą przedstawili. Po
południu tegoO dnia ludność p'oOlska w
Pacykowie urządziła żywiołową manifestację przeciw kradzieży dusz polskich. Drugą taką manifestację urzą
dzono 18 bm. i na niej w przemówie-niach wzywano zebranych doO oObrony
ziemi i dusz poOlskich, oraz przedstawioOno cele i obowiązki rolnika polskie-go na kresach. Cały dochód z urzą,dzo
nego wieczorem festynu przeznaczono
na budowę rzymsko-katoOlickiego kościoła i domu ludowego.
Musimy sobie jednak zdać sprawę
z tego, że nawet największe wysiłki
ludności poOlskiej w obronie przeciw
kardzieży dusz pozostaną bezowocne
tak długoO, jak długo same owe kradzieże nie będą uniemożliwione przez orlpowiednie zarządzenia władz. Należa
ło by pomyśleć Q tym, ażeby te tysiące
już skradzionych i zrusyfikowanych,
a raczej "zukr.ainizowanych" dusz,
zwrócoOnó jak najrychlej społeczeństwu
polskiemu, z którego one pochodzą.

Urzednicy pocztowi skradli 20.000 zł
Defraudant6w

are*~towano

policji

L i d z b ark. (TeL wł.) W tutejszym
pocztowym wykryto w czasie
rewizji poważną defraudację pieniężną, przy czym jako poOdejrzani zostali
aresztowani i osadzeni w więzieniu
śledczym czterej miejscowi ul'Zędnicy
pocztowi..
Zdefraudowana suma sięga podobnie ponad 20 tysięcy złoOty.ch. Suma ta

urzędzie

I

Energic~ne dochod~enia

przed kilku dniami przekazana z?stała
listem wartościowym do tuteJszeg?
urzędu pocztowegoO przez Bank PolskI.
\Vładze sądowe oOra~ policja prowad~ą
w tej sprawie energIczne doOchodzema.
Ze względu na toczące się śledztwo nie
możemy podać

bliższych

szczegółów
urzęd

ani też nazwisk aresztoOwanych
cików.

•

Pożar

lokalu Str. Nar. w Łodzi

Istniejq podejrzenia, :ie lJO~ar byl
politycznych
Ł ó d ź, 22. 7. Onegdaj o godz. 23.20
w nocy, na posesji przy ul. Targowej
5, gdzie mieści się lokal Śródmieście
Stronnictwa Narodowego, wybuchł pożar
Żywiec.

Co

piszą

Kaplica

św.

Wita.

inni

Sprawa sarkofagu
\V Muzeum Wojska w Warszawie
odbyły się posiedzenia sądu konkursowego na sarkofag w krypcie Srebrnych
Dzwonów.

Nie przybyli - jak donosi "Polska
Zbrojna" - na posiedzenie i nie usprawiedliwili swej nieobecności: delegat
kurii metropolitalnej krakowskiej ks.
dr Tadeusz Kruszyński, delegat kapituły katedralnej w zastępstwie nieobecnego w kraju ks dra Podwina, oraz
prof. Szyszko-Bohusz.

Wezwana straż ogniowa przybyła
na miejsce w sile dwuch oddziałó""- i
po godzinnej pracy zdołała PoOżar zlokalizować.
Spaliła
się jedynie dl'e-

dziełem

przeciwnik6w

wniana przybudówka służa,ca za szatnię oraz częściowo ~legł zniszczeniu
poOkój w którym mieści się sekretariat.
Duża sala zebrań została uratoOwana.
Władze proOwadza
dochodżenie w
kierunku ustalenia przyczyn pożaru.
Istnieją podejrzenia, że PoOżar został
spowoOdoOwany przez przeciwników politycznych.

kradzieże dusz polskich
mUSI~ byt ukrócone!

Nieustanne

Pop z ambony stwie'ł'dza, :ie ch'ł'zest ,'zym,-kat. jest niewa~
ny - Musi się otoczyć piec~q potomstwo 'l'naUeństw
mieszanych

S t a n i s ł a w ów, 21. 7. - Brak widzi się odpowiedniego i stanowczego
dostatecznej ilości parafij rzym.-kato- przeciwdziałania tej roboOcie.
lickich w Małopolsce Wschodniej urnoMamy do zanotowania fakt, jaki
żliwia ciągłe i liczne kradzieże dusz wydarzY'ł się niedawno: W Pacykowie
polskich, szczególniej pochodzących z pod Stanisławowem ksiądz rzym.-kat.
Po rozpatrzeniu wszystkich projek- małżeństw mieszanych. Szowinistycz- ochrzcił dziewczynkę, dziecię małżeń
tów, nadesłanych na ponowne zapro- ni gr.-kat. proboszczowie, siedz~c na stwa mieszanego. Matka dziecka Polka
szenie do opracowania, sąd konkurso- pTebendach, fundowanych przeważnie Aniela Skirczak, ojciec grecko-katolik,
dawnych czasach przez ziemian PoOl- z zawodu krawiec, odsługujący swą.
wy zatrzymał się na pracach pp.: wskich,
nie przebierają w środkach gdy po\vinność wojskową. Gdy oOjciec dziecSzczepkowskiego, Kułaka oraz Repety chodzi o kradzieże dusz polskich - a ka powrócił z wojska, mieJSCOWY proi Wojtowicza. Wymienieni artyści ze strony właściwych czynników nie boOSZCZ gr.-katolicki począł wywierać
mają wykonać modele w
naturalnej

(Sc)

Skompromitowany lekarz
War s z a wa. (Tel. wł.) Ministerstwo Opieki Społecznej ogłosiło na zasadzie wyroku sądu Najwyższej Izby
Lekarskiej, że dr Alfons Cajtling (Żyd)
został pozbawiony na stałe prawa wykonywania praktyki lekarskiej. (w)

wielkości.

Murzyni w USA i
w Polsce

Żydzi

Jak już donosiliśmy delegacja ży
dowska z rabinem Wisem na czele
zgłosiła się do władz amerykańskich
z żądaniem podjęcia kroków dyplomat ycznych, mających na celu ochronę
Żydów polskich przed "prześladowa
niami". Rabin Wise stwierdził, że położenie Żydów w Polsce jest najgorsze
na całym świecie. Napiętnowaliśmy

I
I

już niesłychaną bezczelność żydostwa,

Proces o zajścia antyżydowskie w Sokołach

War s z a w a. (Tel. wI.) Przygotowany już został akt oskarżenia w sprawie zajść antyżydowskich w miasteczku Sokoły. Proces odbędzie się w Suwalkach. Na ławie oskarżonYCh zasiądzie 4 członków Stronnictwa Narodowego.

Sommerstein
znów interweniuje

Obecnie w tej samej sprawie zabrajedno z pism stołecznych, pisząc m. i.:

Poseł

"Na marginesie tej wiadomości trudno
powstrżymać się od uwagi, że mniejszość
murzyńska w Ameryce nie odważy się zapewne dobijać się do naszego M. S. Z. o
"zbrojne i konne" wystąpienie wobec
władz amerykańskich z powodu bodajże

War s z a w a. (Tel. wł.) Według
sekretariatu Żydowskiego
KoOła Parlamentarnego, poseł Sommerstein interweniował w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych w sprawie pikietowania składów i sklepów żydowskich
w Gdyni.

ło głos

wyznaczenia specjalnych dzielnic dla zamieszl,;iwania murzynów (nie ustawowo,
lecz zwyczajowo), lub przydziału specjalnych oddzielnych wagonów na kolejach."

doniesień

Uczestnicy Kursu Stronnictwa Narodowego w Bielsku, w sali "Domu Polskiego"

Równocześnie przypomina powyższe
że
w Sopocie poturbowane
zostały przez hitlerowców w kawiarni

naro OW[óW W l~~ O[ owi!

pismo,

dwie rodziny żydowskie skich i Aronsohnów.

Czarnogór-

"Czytelnik przypuszcza - pisze wspomniany dziennik, że to spowodowało szereg petycyj do rządów szeregu państw,
do Ligi Narodów, Komitetu Nieinterwencji, Ligi Pacyfistów itd.? O nie! Na znak
protestu jeszcze w tym samym dniu wyjechało z Sopotu 15 rodzin żydowskich
udając się ... do Orłowa Morskiego i na
wybrzeże."

A

więc przenieśli się

na terytorium
w którym położenie Żydów
"jest najgorsze na całym świecie".

państwa,

"Ghetto" w Kaluszynie
W Kałuszynie ludriość chrześcijań
ska zapowiedziała bojkot straganów
żydowskich, kupując towary tylko u
kupców polskich. Rynek Dekerta w
Kałuszynie podzielony został linią wapienną
na część polską i żydowską..
Część żydowską nazwano "Palestyną".
Obecnie - jak donosi prasa żydow
ska - interweni~wał w ministerstwie
spraw wewnętrznych senator 1'rockenh eim.
D~Tektor
depal'tamcntu
przyrzekł żydow skiemu 5enatol'owi, że
władze sprawQ tQ rozpatrzą·

W dniu 15 lipca 1936 roOku ukazało
Rady Ministrów,
spr,a.w mniejszoOści
narodoOwych a Górnym Śląsku, który
powstał w roku 1922,
na podstawie
konwencji genewskiej. Jest toO urzędowe stwierdzenie, że skończyła się konwencja genewska na śląsku, która zabezpieczała na lat 15 szeroOka autonomię ziem śląskich i pewne prawa dla
się roOzPoOrządzenie
zno.szące urząd dla

mniejszości.

powstanie górnoOśląskie
o zjednoczenie starej
piastowskiej Ziemi Śląskiej z Na.jjaśniejszą Rzeczpospolit:;t.
U stóp Jasuej Góry, w dniu 3 i 4:
lipca 1921 r., odbył się m-anifestacyjny zjazd wszeChpolski Związku Ludowo - NarodowegoO. Zjazd ten był wielką manfestacją narodu polskiego za
zjednoczeniem ŚI9,,,ka z Polską. Sakl'ctal'iat Gló,,-ny Z,,"ią.zku Lud. - Nar.
wy-dał w osobnej broOszurze sprawoz,da.Pierwsze

rozpoczęło walkę·

I

3-4 lipca 1921 r.

nie z tego zjazdU. Ze spraWOZdania
tego dowiadujemy się, że przed godz.
lO-tą rano, ze Starego Rynku wyruszył potężny PoOchód w stroOnę Jasnej
Góry. Na. przedzie kilkudziesięciu
PoOsłów sejmowych zw. Lud. Nar., a za
nimi postępowały delegacje ze wszystkich ziem polskich, a więc: Górny
Śląsk, Pomorze, Poznańskie, Śląsk
Cieszyński,
MałopoOlska ZachoOdnia i
WschoOdnia, potem delegaCje województw b. KoOngresówki, nadto delegaci z Wołynia, Polesia, 'Ziemi Nowogródzkiej i ' Wileńszczyzny. Trzy orkiesb'y grały na zmianę, wśród któTych wyrQ,żniała się doskonała postawą orkiestra górnicz,a z Zagłębia.
U
stóp Jasne.i Góry w fkupionym milcze-niu poklękły te tłumy olbrzymie,
przedstawiające każdy kat ziemi polskiej, u stóp klasztoru. z któreg'o uczyniła swą stolica Królowa Niebios.
Przed ołtarz polowy, umieszczony nad

I

murami, wyszedł z msza św. przeor:
klasztoru Paulinów, w asystencji księ
ży. Ks. poseł Wróblewski z CzęstoOcho
wy wygłosł natchnioOne kazanie. Potem ks. biskup Krynicki udzielił ze-branym pasterskiego
błogosławień
stwa na pomyślnoOść obrad i pracy dla
Ojczyzny. Rozpoczęły się oObrady zjazdu. Na gruzach pomnika cara Aleksandra II, który Mosk,ale na urągo
wisko polskie i religii katoOlickiej
wznieśli naprzeciw
klasztoru, ~asia
dtoO prezydium, a WoOkół, pod gołem
niebem, ustawiło się 20 tys. uczestników z.iazdu.
Historię ruchu
wszechpoOlsltiego
przedstawił b. red. "Polaka", a dzisl ejszy redaktor "Zorzy", poseł dr Jan Załuska. "Gdy przeChodzę wzroOkiem. duszy - mówił dr Załuska - czasy minione, przeżyte, a tak w skutkach. doniosłe, nie mogQ, mówiac o tem, ustrzec się oOd pewnego wzruszenia. Bo
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z nas, przeszło 30 lat temu, bę
w uniwersytecie, gdy szedł z czytanką, z elementarzem "Promyka", do
współbraci w chatach
włościailskich,
przekonał siQ bezpośrednio, naocznie,
że tam na wsi. w tych masach ludowych, jest głębokie poczucie narodowej przyn ależności. .Młodzież łączyła
się chętnie w kółka tajne dla pracy
mld ludem, gromadziła się młodzjeż
w szkołach wyższych w 'Varszawie,
nie tylko w kra.ju. ale i na obczyźnie,
np. w Berlinie w I\:arlsruhe i Charlotenburgu. Ow I(orfanty, obecny wódz
powstan ia
górnośląskiego
(Głosy:)
"Cześć mu" dłUf~O trwale oklaski),
Marian Sevda - organizator główny
pracy na ·G. Śląsku. dalej ks. Lutosławski, jako chłopcy 18-letni powiedzieli sobie, że nie tylko Pomorze, ale
j G. Śląsk musi być polski, mimo wszystko (burzliwe, długotrwałe oklaski).
A ponieważ ze starszego pokOlenia ludzi oświeconych na Śląsku prawie
nie b~-Io, nasi chłopcy tam w CharIotenburgu, pod Berlinem, powiedzieli
sobie. że jeden z nich - Korfanty ,iako . najst.al'szy musi rosnę.ć szybko,
aby zostal posłem ziemi śl~skie.i. I zaczęto pracować gorliwie na Śląsku,
wydawać w Berlinie dla Śląska gazetę z groszowych oszczędności.
Bóg
błogosławił. Już w roku 1902 ten I{orfanty WojcieCh miał wiek odpowiedni
i zostal wybrany posłem z Katowic. I
to był pi~rwszy poseł narodowy polski z G. Śląska W parlamencie niemieckim. Pracuje on wytrwale lat 20,
stara śię doprQwadzić swój Śląsk ojczvstv w otwarte ramiona Rzplitej
jJólskiej (clh,lgotrwale, grzmię.ce oklaskf)." ..
.
'Vrs1ano depeszę do Korfantego,
wyrażającą wiarę w zwycięstwo.
Ks. Lutosławsld mówił o Wyzwolonej Polsce. "Jeszcze Lwów pod grozą.
wroga się uginał, a już hufce polskie
pomknęł~,- lm pólnoc~1 , by ratować '\-'iIno od mo~kie\n;kiego najazdu.
Idą.
nieprzebrane sily nas7.e.i mlodzież~' ,
nie7.,a p)·awione w boJu, bez butów i bf'z
jedzenia C7.ęsto, a idĘ\. z pi.eśnią. na ustarh i z pe\\'ności~ w piersiach, że
Polskę zmartw~·cp.wstając:,.
nic nie
wstrzyma, aż swo.ie osiągnie granice
i ze ta Polska do gr'obu już więcej się
nie położ~, . Zapał 10ZS7.~H·zenia z klrż
dym mie-sią.cem grailić Rzplitej uclzie[la· się ziemiom, które muszą jeszcze
trwać w cierpliwości.
Zapala się pier'wsze powstanie na G. Ślę.sku, zapala
się gorączka na Orawie, w Spiszu i w
Cieszyńskiem.
\Vszystlc ie krańce ziemi polskiej drżą nadzieją 'połączenia
się z Macierzą, a pamiętamy, że w mię
dzyczasie pokojowe zabiegi oddają
Polsce Pomorze i odbywa się cudowny
obrzęd zaślubin Polski 'Z morzem polskim, na Kaszubskiem Pomorzu".
. Po
zreferowaniu programu Zw.
Lud. Nar. i omówieniu spraw organizacyjnychprzyjęto
jedpomyślnie uchwały, które jasno formułowały żą
dania polityczne i gospodarcze obozu
narodowego. Uznano za niezbędn~:
1. nat~- chmiastowe zniesienie ''1rszy~
stkich ograniczeń,
wstrzymających
rozwój pracy i wytwórczości wprowadzenie wolnego handlu wewnątrz kraju. 2. wprowadzenie dalelw idących
oszczędności do gospdarki
Pallstwowej, \yprowadzenie ścislei kontroli Sej~
mu nad wszystkimi rozchodami. 3.
ruszenie reformy rolnej, usunięcie utrudnień dla kupna ziemi. udzielanie
wydatnej pomocy państwowej dla parcelacji, 4. skuteczne poparcie polskie·
go chrześcijańskiego przemysłu, handlu oraz rzemiosła, 5. usunięcie rujnują.cych strajków, przez wprowadzenie we wszystkich dziedzinach pracy
obowiązkowych umów zbiorowych robotników z pracodawcami. obowiązko
wych komisyj rozjemc.7.ych. oraz przez
ułatwienie udzi,a lu robotników w zyskach przedsiębiorstw, w których pra·
cują·, 6. Zw. Lud. Nar. domaga się, że
by dokonywując.a się organizacja Polski oparła się o szeroki samorząd
gminny, powiato'w y i wojewódzki, 7.
by ustawy i zarzą.dzenia państwowe
nie krr,powały rozwoju
stO\\'a1'z)'SZeli prywatnych, nie podd-awal~r ich
pod niepotrzebn:,. i szkodliwę. kontrolę
państvyową, nie czyniły z nich narzę
dzia rzą.dów partyjnych, 8. należy
skierow.ać wszystkie wysiłki, by doprowadzić do jak Jlajszybszego
uporzą, dkowania armii, by armi,a służyła
wyłą.cznie
dla obrony p,a ilstwa, a
wszellca polityka została z niej usunię
ta, 9. żądamy stanowczo, by zagraniczna polityka Polski z całą ene~gią.
broniła słusznych praw Polski do Slę.
ska i Ziemi Wileńskiej, by nie zaniedbywała niczeRo, co jest potrzebne do
zlą.czenjd, w jednę, całość ~ Ojczyzną.
dą.c
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wszystkich ziem polskich,
10. Tak
zrozumiana polityka musi się oprzeć
na trwałej
podstawie
moralności
chrześcij.al'lskiej ..
Obowiązkiem wS7;ystk.ich członków
stronnic.twa jest obrona i poparcie należnego w życiu narodu i państwa a w
szczególnośc.i w wychowaniu młodych
pokoleń stanowiska religii i Kościo
ła.

U stóp Jasnej Góry narodowcy, zebrani na zjeździe, gdzie nie brakło
przedstaWiciela ani jednego skrawka
Rzplitej, wskaz-ali drogi dla organizowania wyzwolonej Ojczyzny i przeła
mania wszelkich trudności i niebezpie~
czeństwa, które jej zagrażały.
Dziś. po 15 latach, każdy bezstronnie prz~r znać musi, że gdyby program
ten był w życiu p·allstwowym Polski
ul'zecz~T wi stniany, d oprowa dzilibyśmy
już dziś Ojczyznę naszą do potęgi i rozkwitu. Ci wszyscy, którzy przeszkadali i do dzisiejszego dnia przeszkadzają.. Obozowi Narodowemu, ująć w
ręce ster Rzplitej, działają.. świadomie,
czy nieświadomie, nie na pożytek, ale
szkodę Rzplitej.
I na tym zjeździe
czerwoni próbowali powagę jego naru:;:.zyć.
Ale zostali przez robotników z
Zagłębia szybko z1ikwidow.ani.
'V tym czasie w Częstochowie pra-
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cował oddział Komitetu Zjednoczenia
Śląska z Rzplitą, który miał główIlą

G.

sied z ibę 'w 'Varsz,awic. Pracowali w
nim narodowcy. Stą·d szły środki pieniężne, stą.d organizowano propagandę dla walczącego G. Śląska. Do Królowej Korony Polski przed każdą bitwą

zjeżdżalj

powstańcy

górnośląscy.

Tu się modlili i nabier.a li otuchy do
d,alszej walki. Przemawiając często
do nich. nie zapomnę rozmowy przed
bitwą, . Było to w przeddzień trzeciego.
powstania. Kiedy zapytałem ich, jak
się czują, oświ.adczyli: "Niema ofian'
i wysiłku, którego nie poświęcimy dla
zdobycia Śląska dla Polski. Tak dłu
go b'ędziemy walczyć, aż zwyciężymy.
Dość mam" niewoli niemieckiej. Nie
chcemy być niewolnikami germańc6w':
ale wolnymi obywatelami w wolnej
Polsce."
Najwyższy cz.as, zwłaszcza po zniesieniu kOl1\vencji genewskiej, ażeby na
G. Śląsku do pelnego głosu doszli ci,
którzy przez 30 lat przed wojną. walczyli o odniemczenie G. Śląska.
Na
ziemiach z·a chodnich, które ciągle ata~
kuje zaborczość niemiecka. musi zapanov;'ać "jeden naród i ~e~~a I?yśI",
której uosobnieniem w dZISIe.lSzeJ Polsce jest Stronnictwo -Narodowe.

K WIERCZAK

Narodowy marsz .
. robotników krakowskich
bnpo'ł'tujq.ce ~ebranie

"Pracy Polsl(.iej" 'wykazalo, ~e robot~
nik krakowski idzie do walki o swój byt pod s~tandare'm
narodowy".,."

K I' ak ów, 21.
Świadectwem
rosnącej popularności i atrakcyjnOŚCi
haseł i ideologii "Pracy Polskiej" v;
masach robotniczych Krakowa było
nied~ielne zebranie "Pracy Polskiej".

7. -

Zebranie to przy udziale z górą. 700
o~ób odby'ło się w sali ,,sokola" na
Podgórzu.
Przewodniczył mu prezes okręgowy
,.PJ'acy Polskiej" p. Fr. Jelonkiewicz,
który pó ' otwarciu obr1id ' powołał 'rlo
llI'ezydium przedstawicieli posz~zególnych związków "Pracy Polskiej", pp.
K. Marca, imieniem robotników użyteczności
pUblicznej, Szymańskiego
imieniem dozorców domowych, I{ędziolę imieniem robotników przemysłu
skórzanego, Mendelaba, imieniem oddziału "Pracy Polskiej" w fabryce sody "Solvay" w Borku Fałęckim i Kielarza - imieniem robotników fabryki
Is.kra i Karmańsk}·...
"
Jako pierwszy przemawiał działacz
naTodowy z I{rakowa mgr Adam Pawlikowski, któl~y przedstawił ogólnę.
sytuację politycznę. w Polsce ze szczegĆl1nym uwzględnieniem obłudnej gry
P. P. S.
..
Następny mówca p. Paweł Franiel
z Katowic. prezes okręgowy "Pracy
Polskiej" na Śląsku, omawiał poloże------~.---------/

Dr. med. tł. ZIOMKOWSKi

ł.ódź,

6 Sierpnia 2,
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sfałszować tę prawdę i przywlaszcz y ć
sobie tytUł do zasług. Polacy i Polki!
My, straganiarze ChrzeŚCijańscy przy~
nekaroy 'Vam, że za żadną cenę zdobytego dla Pola.ków na ziemi polskiej
rriejsc.a nie oddamy już nigdy wrogom
naszym, a przeciwnie, w miarę ~o~rze
by zdobywać będziemy nowe mIeJsca,
na nowe polskie placówki gospodar.cze! Przyrzekamy Wam, że ze wszys~
kich sił, starać się będziemy, nigdy Ule
utracić Waszego zaufania i uznania.
Przyrzekamy Wam, ż~ odtąd wspólnie z całym społecźeństwem i ?Od
dzielnym kierownictwem. WydZIału
Akcji G'Ospodarczej Stronn:ctwa ~aro
dowego niezmordowanie l zWyCIęsko
wcielać będziemy w czyn hasJo: Polska dla Polaków, w Polsce tylko Naród Polski jest Jej gospodarzem i panem!
Polacy! W odpowiedzi na bojkot
naszych -s traganów prz~z ,!-ydów prowadźmy
nieubłagany bOjkot całego
handlu, przemysłu i rzemiosła żydow
skiego, az do wyjazdu ost~tniego ż:yda
z Kalisza w myśl haseł: N1C od ŻydowI
Nic żydom! Nic przez Żydów! Niecha~
!;ię prędzej ziści Wielka, Narodowa. l
wolna od Żydów Polska! Niech żYJe
chrześcijański
kupiec, rzemieślnik,
Chłop i robotnik! Niech żyje <solida.tność polska! Precz z wroga~i i zd~aj~
tarni Narodu Polskiego! NIech zYJe
Stronnictwo Narodowe!!!"
vVarto zaznaczyć, że przed rozpoczęciem akcji przez Wydział Gospodarczy S. N. na rynku w Kaliszu było 200
straganów polskich. Dziś po dwóch
t~'godniach walki stra~anów polskich
jest 267 i jeszcze brakUje całego szer~
gu straganów, szczególnie z gotowyml
ubraniami.
~
I,
l
Pragnących zakładać stragany informuje Wydział Gospodarczy; S. N.
codziennie w godzinach WIeczornych
w lokalu przy ul. Babina 8.
Zarobki handlarzy polskich podniosły się kilkakrotnie, a w obee kończą
cych się żniw będzie duży napływ ludzi na jarmarki i padnie-s ie się zapotrzebowanie. Fakt, że Zydzi wystawili stragany, sytuaCji nie zmieni. Na
najb-liższym jarmarku tj. w piątek zorganizowany zostanie stały bojkot strony żydowskiej i stoisk żydowskich w
l':alach targowych, położonych przy
nnku. Do akcji bojkotowej prowadzonej przez Stronnictwo Narodowe przyłączyć się musi każdy Polak, któremu
dobro Polski leży na sercu!

nie robotnika polskiego i jego walkę
o polepszenie bytu.
Ostatni przemawiał przewodniczący
zt'brnnia p. Jelonkiewicz, który przedstawił sytuację lokalną, ze szczególnym m;vzględnieniem zwycięskiej wal1,i przeprowadzonej przez "Prac~ Pols);, a" na terenie fabryki "Iskra I Karm~:ó ski", gdzie socjaliści chcieli za
wszelką. cenę pozbawić prac~ i chleba
rubotników nar.odowych. Mowca wezwał obecnych do wytężonej walki .0
zwycięstwo narodowego programu robotniczego, reprezentowanĘgo przez
związki "Pracy Polskiej" - w masach
robotniczych Krakowa. '
Odśpiewaniem "Hymnu Młodych"
i okrzykami na cześć Romana Dmowskiego zamknięto zebranie.
Jako charakterystyczny szczegół zebrania podkreślić należy przybycie dużej ilości robotnil~ów ze związl(ów kJas~wych,
którzy począt l\.Owo z pewną
nieufnością prZYSłuchiwali się przemówieniom, p-otem jednak, pod wpływem
wywodów prelegentów okl~skiwali ich.
W końcu zaś zebrania wespół z wszystkimi narodowcami śpiewali podnoszą.c
R a d o m, 21. 7. W dniu 19 bm. zadtonie "Hymn . Młodych". Robotnik
}.:rakowski znajduje już jedynę. dla maskowani cyg,anie włamali się do zaniego Jako Polaka organizację zawodo- grody wieŚni. aka w osadzie Zwoleń,
gdzie zrabowali konie i różne sprzęty
\\'ą: "Pracę Polskę.".
domowe.
Zaalarmowani wieśnIacy udali się
wraz z policją w pogon za cyg,a nami i.
dogonili ich w lesie, pod Zwoleniem.
Wywią:z.ała się strzel,anina, w czasie
której zostal zabity jeden z cyganów,
kilku zaś zost.ało cieżej i lżej rannych.
Ciężko rannego Adolfa Mroczka, lat
39 i lżej rannych przewieziono do szpitala św. Kazimierza.

Krwawe starcie policji
z cyganami

....---------------/

Narodowy Kalisz
przykładem dla całej Polski

, .• Przyr~ekamy, ~e ~a ;iadnq ce nę ~dobytego dla Polaków na
z'i emi polskiej miejsca nie oddam,y naS1i!ytn wrogom!"
Odezwa straganiarzy polskie!t w Kaliszu do spolee~elistwa
Ka l i s z, 22. 7. - Spór o rynek w
Kaliszu trwają,cy między straganiarzami: Polakami i Żydami, wszedł w nową fazę rozwoju. We wtorek, dnia 20
l1m. Żydzi po raz pierwszy od dwóch
tygodni rozłożyli swoj~ stragany, ale
już poza linię. demarkacyjną. Przy rozstawianiu straganów nie obyło się bez
utarczek. Żydzi usiłowali zająć część
tuenów polskich, ską.d zostali ewakuo\'.'ani z powrotem do ghetta. Ze wzglę
OU na szczupło~ć miej:'ca nie mogli po~
mieścić wszystkiCh swoich straganów
i dla intere~u depcąc uczucia narodo~\' e (jesr.cze - jeuen przyczxnek
do
"wznioslej" pseudo-etyki talmudu) rozpoczęli
bójki między sobą o lepsze
miejs'ca, dając nielada widowisko zebranym na rynku Polakom. Dopiero
irterweneja "starszyzny" żydowskiej,
a przede wszystkim poliCji,. ostudziła
porywczość wojowniczych żydowinów.
Choćby nie było białej linii odgradzającej stragany polskie od żydow
skich', łatwo można by spo.strzec przedział rynku.
Ma.sa kl.lp'ojących · :P6
stronie polskiej i pustki przy stl'aga-

nach żydowskich wyraźnie wskazywały ten przedział, a jeszcze wyraźniej
'w Ekazywaly korzyści takiego podziału
i konieczność wprowadzenia go na
rynkach wszystkich miast i miaste.czek w Polsce. Ob-ok dużych tablic
orientująCYCh klientelę polską, do uświadomienia kupująCYCh przyczyniały się w dużej mierze ulotki kolportowanie przez członków S. N. Uwagę
zwracala ulotka wydana przez straga~
niarzy polskich w Kaliszu o następu
jącej treści:

"Polacy! Polki! Jedynie dzięki inicjatywie, pomocy i wytężonej pracy
Wyoziału Akcji Gospodarczej Stron~
r'ictwa Narodowego, my, straganiarze
GIJrześcijańscy, dokonaliśmy wielkiego
dzieła, tj. odseparowaliśmy się od Ży~
dów i stworzyliśmy jak najlepsze warunki do pomyślnego rozwoju naszych
starganów i do zupelneg-o wkrótce
uniezależnienia się od zachłannej przemocy żydowskiej. StWierdzamy to w
imię prawdy, uczciwości i obowią.zku,
wdzi~c-,mości dla ' Stronnictwa Narodo:.
"vego, gdyż różne czynniki chcą. teraz

ł

spec:j. cborób skór.• weD er. i moczopłciowych ł

Ucieczka kasiarzy uniemożliwiła odbycie rozprawy
Kra k ów, 21. 7. W marcu rb. dokonano włamania do budynku Tymc~asowego Wydziału Powiatowego w
ł,ańcucie.

Włamania d okonaJi trzej kasiarze
Książek, Michał Ursic, Stanis'ław
Żelazny. Rozpruli oni rakiem
dwie
kasy, w których znajdowały się gotów~
ka i papiery wartościowe na sumę ok.
pół miliona złotych. Zlodzieje nie zdołali ujść z tym skarbem, g,dyż zaniepokojony podejrzanymi szmerami woźny
sądowy Józef Łonc w porę zawiadomił
!lu l i(' lp. która aresztowała opn' szków.

Piotr

Są'd w Rzeszowie skazał KSiążka
i Ursica na kary po 6 lat więzienia,
a Żelaznego na 5 lat. Oskarżeni wnie-

śli apelację.

Rozprawa się miała odbyć w KrakOWIe w dniu 20 bm. Tymczasem, jak
s'ję okazało, wszyscy trzej kasiarze
zbiegli w dniu 10 bm wraz z 8 towarzyszami z więzienia w Rzeszowie. \Vobec
tego przewodniczą.cy trybunału odroczył rozprawę aż do ez:a.stl przychwy~
eenia zbiegów. -- . - .-
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Sko!lCZ~7ło się n'l minimalnym programie nadzwyczajnej sesji sejmowej w
sprawie tzw. wawelskiej. Program ten
'''''Yczerpało
przemówienie
w imieniu
wnioskodawców wicemarszałka Schaetzla, który wniosek o udzielenie Prczydentowi pełnomocnictw uzasadnił, ale go
też zaraz cofnął.
Nikt glosu nie zabrał: nic uczynił tego
rząd, nie uczynił Sejm. Także radykalne
elrmetny Sejmu usłuchały wskazówki z
góry, by - z tym SkOliczyć. Za wiclkie
walory i za drażliwe kwestie były w grze
na wypadek wznowienia sprawy oficja!uie przez ciało parlamentarne.
Bo to, że rezolucje uchwala taka czy
inna grupa poselska, wz.ględnie uchwalają je takie czy inne organizacje, to nie
ma oczywiście ani w dziesiątej części takiej wagi, jaką miałaby uchwala oficjalna Sejmu, - choćby obecnego Sejmu.
Jako środek nacisku politycznego na
drugą stronę był wniosek o zwolanie sesji nadzwyczajnej dla udzielenia Prezydentowi pełnomocnictw celowy;
natomiast obecnie, po zlilnvidowaniu zatargu
wawelskiego, przeprowadzenie sesji tej
na serio i podtrzymanie wniosku w
spra wie pelnomocnictw było bardzo
niewygodne. \Vięc po likwidacji zatargu
przyszła szybko
likwidacja wniosku i
tym samym likwidacja sesji nadzwyczajnej.
Gromy padają na boku. Mogą się z
nimi ministrowie żywo nawet solidaryzow<'ć, ale rządu jako takiego to nic angażuje:
rząd nie ponosi za to odpowiedzialności; rząd ma spokój.
Czemu nie ma po .bokach grzmieć?
Nic nie kosztuje, a nigdy nie wiadomo ...•

Tragiczna śmierć robotników
Ł ó d ź, 22. 7. - W cegielni Szańców
pod Łodzią w czasie rozrabiania gliny
sypkiej w głębokim na kilka metrów
wykopie zawaliła się ściana wykopu
i masy gliny sypkiej przygni.otły pracujących w gł~bi d,,-óch robotników,
21:-letlliego Jana Dudka i 3Z-letniego
Stanisława Gancarka.
Niez\.. 'łocznie pośpies7.:ono im z pomocą i odkopano po uplywie pół godziny. Pomimo ki obaj nieszczęśliwi
udusili się i wszelka pomoc okazała
~ ję spóźnioną.

o oddzielne klasy
dla dzieci

żydowskich

wmagistracie piotrkowskim
Socjllliści kt'~1J~

koteian

~a

woll{

tlsttne.li, a tegoł'oc:ma llielg,.~ymka pio.tr-.
katolickiego spolec~elłstwa ~at(neSł
go na sali obrad

całego

P i o t r k ów. 21. 7. Głośnę, swego
czasu w Piotrkowie stała się sprawa
zawieszenia krzyża na sall obrad Zarzą..du i Rady miasta.

brad, czego domagaja. się wszyscy uczestnicy pielgrzymki.
VV' z''I'ią.zku z tym w dniu 20 bm.
bawiła delegacja pielgrzymki w liczbie
siedmiu osób u prezydenta Fiszera.
SprawQ tę poruszyli radni nart'- Delegacja domaga~a się oznaczenia
dowcy, lecz socjalistyczno - żydowska terminu Ul'ocz~rstcgo zawieszenia wiwiększość (faktyczni sprawcy usunięzerunku Męki Pańskiej w Magi.stracia krzyża) w sposób pet'fidny i "hu- cie.
PI'ezvdent definit~rwnej odpowiec1zi
morvstYC7.nv" wniosek narodowców
podali ·"d.l';kuSji" i... w rezultacie nie dał: nawiązują.c znów do •. remookrz,-ża nie zawieszono. Tłumaczono tu" aczkolwiek wkrótce ma dać konsię -różnie. "TIemontem" sali, przeJm- krclna odpowiedź.
dowaniem, przeniesieniem obrad do
Delegaci byli również u starosty,
innego itd.
zapraszając go do wzięcia udziału w
Faktem jest, że po usunięciu krzyża tej akcji, na co otrzymali odpowiedź
z chwila. ohjęcia Władzy, socjaliści do- poz~'t~'wna:.
.
.
.
.
tą..d Go w ma~istrarie nie zawies~li.
..C?-ły P~otl'~OW c]eka~-le śledZI roz:
Dziś spl'awa ta zawsze aktualna, znow
wl]a.lą·cy SH~. hleg w~ p ad 1,.0": dokola tej
poruszyła urn~'słv mieszkal'lców nasze- sprawy.
NIkt. nre ,,;ątPI, ze t.ym, ~.~
go miasta. . Tegoroczna pielgrz~'mk.a zem prZypar~l do n1t:ru "czen~ om.
Piotrkowian do Częstochowy, zakuPI-I muszą, ustąPIĆ. a kJ'7.Y7: odzyska S" ~
la krz~'-ż dla "czel'wonego magistratu". prawo i mysi b~'ć .zaw](~szo~y w sall
Krzyż ma h~-ć zawieszony na sali 0obrad l\:fagl~tratu plortkowsklego.

Statek

Z Sejmu
'" a r s z a w a. (Tel. w1;) Na wczoraj.
szrm posiedzeniu Sejmu marszałek
nie przyjął do wiadomości wniosków
ani interpelacyj. Znajdowała się również
m. i. interpelacja żydowska \V
sprawie zajść w Częstochowie. (w)

Sejm i Senat
\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Jak zapowiadal iśmy wczora], szef biura pra"'nego Prezydium Had~- Ministrów Paczoski, dOl'Qczył w południe marszał
kom Sejmu i Senatu zarządzenie Prez,'denta Hzplitej, zamykające sesję
,,;"'awelską," i zwołujące nadzwyczajną,
sesję "śląską".
.
:Marszałek Sejmu wyznaczył posIedzenie na dzisiaj.
(w)

Belgijskie święto narodowe

Bru k s e I a. (PAT) WczoraJ oh'" a r s z a w a. (Tel. wl.) Według do- . chodziła Belgia święto narodowe. \V
niesiel'! prasy żydowskiej, w niektó:-ych katedrze brukselskiej odprawiono ukomitetach rodzicielskich przy szko- roczyste Te Deum przy udziale króla,
lach powszechnych i średnich w War- rodziny królewskiej, członków rządu,
szawie pOdjęta wstała specjalna akcja korpusu dyplomatycznego, z,,,iązków
w kierunku ""Prowadzenia oddzielnych byłych kombatantów i innych stowaławek dla młodzieży żydowskiej.
W rzyszel'l. Stolica i cały kraj przybrane
tych zaś szkołach, gdzie odsetek Ży były chorągwiami.
dów jest większy, proj~kt przewiduje
nawet utworzenie oddzielnych klas.
Odpowiedni w tej sprawie mem6riał UmysłOWO
ma być złożony władzom szkOlnym.

chora

Gen. Thomee ratuje
tonących Gd Y n i a (T. w.) W Juracie na plaży
na falach wzburzonego
morza nagle przewróciła się łódź z
dwoma pasażerami. USłyszano głosy o
ratunek.
Na ratunek popłyną,ł gE\n. Thomee.
Łodzi, którą, fale rzucały na wszystkie
strony trzymali się kurczowo ostatkiem sił wiceminister Bobkowski. zięć
Prezydenta Rzeczypospolitej i major
Wojciechowski.
Ponieważ wzburzone fale nie pozwoliły gen. Thomće przyciągnąć łodzi dQ
brzegu, wiQc przywią,zał obu tonących
kostiumami ką,pielowymi do łodzi i
I astępnie wrócił do brzegu po pasy ratunkowe i przyciągną.! obu tonących
zupełn ie wyczerpanych na brzeg.
Fakt ten wywołał ogólny podziw
ola dzielnego ratownika.
z~uważono, że

l

~

r

r

':

' ..

~ :~.

"

"

porwała

Katowic, w
ci z kolei wypadek porwania dzieci
Uprowadzono 8-letniego Erwina i 9-letnią Stefanię Kalinów. Porwane dzieci
znaleziono następnego dnia w Żorach.
Jak się okar-alo, porwania dokonała
umysłowo-chora Dehnertówna. zamieszkała w Żorach. Dzieci zostały odesłane rodzicom.

Ilość

sądowych

Nacr-elna
Rada Adwokacka urządziła ankietę w
sprawie aplikantów sądo'''ych. Warszawska Rada Adwokacka wypowiedziała się za wprowadzeniem kontyngentów 40 do 50 apI ikantów rocznie.
We Lwowie i w Krakowie ilość aplikantów wynosić miałaby 60-70. Obecnie Warsr-awa licz~r aplikantów 815, z
których rocznie około 150 przechodzi
do adwokatury.
(w)

t

(Tel. wl.)

zatonął

L o n d y n.
(P A T) 'Vczora} rano
zatonął
w pobliżu wyspy Holyhead
(Anglia zachodnia) norweski st<ltck.
Załoga zdołała dotrzeć w łodziach ra-

Dyrektor Izby Skarbowej
Wstanie nieczynnym
G r u d z i ą d z. (Tel. wl.). "Słowo
Pomorsl<ie" donosi:
Przed kilku dniami podal iśmy wiadomość o prze.iściu na emerytur" dyrektora Izby Skarbowej w Grudziądzu
p. Stefana Kossjora. WiaclomoRć naszę,
prostujemy o tyle, że p. Kossjor nie
przeszedł na emeryturę, lecz dekretem
prezesa Hady Ministrów przeniesion~'
został w stan nie czynny.

Sprawa bomby
koło domu płka Koca
War s z a w a. (TeJ. w1.) Agencja
"Iskra" wydała wieczorem następują
cy komunikat:
Śledztwo w sprawie zamachu na.
płka Koca toczy się nadal w granicach
Warszawy i Świdrów Małych.
Śledztwo zmierza w kierunku ustaleń opartych na brzmieniu art. 2~6
par.. 1 k. k., mówiącym o sprowadzenm
niebezpieczeństwa powszechnego
dla
życia lub zdrowia ludr,kiego, albo w
znacznych rozmiarach dla mienia
przez użycie materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub gazów. (w)

217 rozstrzelanych

Tragedia górska
B e r n o. (P AT) Grupa przewodników poszukująca od ubiegłej środy
dwóch alpinistów ~abb~kan~'ch w okolic~r góry Eiger, znalazła wczoraj jednego z nich bez życia, a drugiego w stanie ostatecznego osłabienia.

Podwójne zabójstwo
War s z a w a. (Tel. wł.). W lesie
kolo Żyrardowa starszy posterunkowy Karol Dyska zastrzelił swoją żonę
Władysławę, nauczycielkę
szkoly powszechnej w Żyrardowie, która do niego przyjechała na wakacje, oraz posterunkowego Romianowskiego, swego
r) wala. Po zabójStwie oddał się w rę
ce y;ładz. (w)

M o s k w a (PAT). Na wyjazdowej
sesji kolegium wQjskowego najwyższe
go sądu Z. S. R. R. w Chaba.rowsku,
rozpatrywana była I1Qwa sprawa 24
członków wedle oficjalnej terminologii - "trockistowsko-japol1skiej te~.
rorystycwej i szpiegowsko-dywersYJnej organizacji", działajq,cej na Ussuryjskie; Kolei Dalekowschodniej. Sąd
skazał wszystkich 24 oskarżonych na
J.-arę śmierci przez rozstrzelanie. Wyrok wykonano.
Ogólna: znana dotychCZas liczba.
rozstrzelanych w cią,gtl niespełna.2
miesięcy na Dalekim Wschodzie
wynosi 217 osób. Zaznaczyć należy, że
ul'z~dowa a.genc.ia sowiecka \YlaoonlOści o wyrokach śmierci na Dalekim
Wschodzie nie podaje.

Proces Skrzypińskiego
przeCiwko żydom

Rozerwany pociąg
K a L o w i c e (Tel. ,,'ł.) Pocią,; pospieszny, zdążający dziś w nocy z~
Lwowa przez Katowice i PoznalI do
Gdyn1 o godz. 23,30 na stacji w Mysło
\IiI ach Pi'Z" ruszaniu uleg. rozerwaniu. Pięć 'pulmanowskich \vagonów
pozostało przy peronie stacji a reszta
!'Uszyła w dystans.
Na szczęście wypadek natychmiast
7.au\Yażollo, a pierwszą.
część
która
przejechała już kilkaset metrów,
zatrzymano. Pociąg cofnięto i po naprawieniu mógł ruszyć w dalszą, drogę z
kilkunastominutowym opóźnieniem.

Z kroniki politycznej
A t en

r.

(PA T)

l\finister handlu

Hadżi K~-riakos podał siQ do dymisji.
Następcą jego mianowany został Al'ra-

nitis.
Praga.

(P-\T) Premier Hodża
przedloż~7ł pl'cz~-clentowi Belleszowi nową, listę członków gabinetu, w tym samym składzie co poprzednio, z tym jedynie wyjątkiem, że minister oświece
nia Franke sprawuje pl'zejściowo funkcje

ministra finansów.
Ministrowie
przez konstytucję

złożyli przewidzianą
przysięgę·

s i e r a d z, 21. 7. Na podstawie zarzą
dzenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zostali przedstawieni do zatwierdzenia tegoż sa.du cksperci zawodowi
młynarze, którzy mają.. wydać orzecze·
nie w spraWie p. Kazimierza Skrzypińskiego, dotyczą..ce wysokości zarobków jego w młynie .iako też poniesioną,
stratę przez wydanie go przez Żydów
Mehla i Ickowicza niemleckiemu sę,
dowi polowemu, sJmtkiem czego w
więzieniu przebywał 3 lata i 8 miesię
cv i nie korzystał z tych zarobków.
S'krz~7pillski i 'po powrocie z więzienia
pracy zawodowej spełniać już nie
mógł skutkiem utraty zdrowia i 7.:dolności fizycznych i pozostał dotąd niedołcżnym.

Ze strony p. K. Skrzypińskiego powolani zostali eksperci pp. Antoni
Pertkiewicz z Łodzi i J{unce z Blaszek;
ze strony ~Iehla: Bułka i 'Vroclawski
(Ż~·clzi).

Badanie w~pornnianvch rzeczoznawców (z których zatwierdzi Sąd Apelac.
tylko 3), spodziewane jest ,...-kl·ótce po
wpłynięciu
polecenia z Są.du Apel.
Badanie odbędzie się w sądzie w Sieradzu.

ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE!

z domu Walter
pl'zeż)""szy lat 32. Pogrzeb odb~dzie się 'fi" czwa~
Lek, 22. bm. o godz. 17,15 z kaplicy cmentarnej
w Górczynie.
W ciętkim S!D.utk.ll pogrs,ż(}ne
dzieci I rodzi...
P 289-iS-56,257
Gostyń.

aplikantów

\V a r s z a w a.

Franciszka Jurgowa .

Such)'las,

troje dzieci

wł.) W okolicy
Mikołowie zdarzył się trze-

K a to w ie e. (Tel.

Dnia 19 lipca 1X7 r .. zasnęla w BDgu, p(. krótkich. ci~lkich cierpieniach opatrzona Sakramentami św., na",za najcll'oź;sza matka, teściowa,
babCia i prababcia, Ś. p.

Poznań,

Oszczędności
War s z a w a.
(Tel. .w1.) Urzędy
centralne otrzyrnaly rozporządzenia poszczególnych ministrów, którzy na" 0łują. do llrzestrzcgallia oszczQdności i
ograniczania
delegacyj w~l.icżLlżajQ.
cych zagranicQ. Wyjazdy maję, siQ odbywa(: tylko w razie koniecznc.i potl'Z~
by, a skład .1elegacyj ma ulec ogra mczeniu do osób fachowych.
(~,)

21. 7. 1007 r.

Zakl. Fogrr.. Flr. No .... a k. Pl. NOl<'omi!':if:ki 1(1. tel. 111--i3.

,''";V

",,'!'zechświatowej
1'1
,h'-IlLH\·idz 'Pror.
Dż"mi. zalożyciel .. Porndnia ż,e:a" w R~r1!nie
i Dreźnie. twórca dziel ""'II··Jlogiczn;veb. O :le
wedle obli('~eń k~bali5tyczns"h i wl1.ji med :alnd wy,:rrana nastl\pi pne~le bż,Jpmu ~I::a
szaiacemu ~ię zupelnie darm'O los. J~"now:ilz
Prof. Dżami daje knidemu stuprocentowe
przepowiednie Zd\)będllies~ klucz. w którym
otwon;vslI sobie wrota do szczęścia i dobr'l-

Dnia 20 lipca 1937 r., zasnęla w Bogu. po dlugich i ciężkich cierpieniach. opatrzona kilkakrotnie Sakramentami św" moja najciroższa żona,
ukochana córka., eioatra. .sZ\\ agiel'ka, ciocia. synowa i bratowa, Ś. p.
Z

Begrów

Agnieszka

przeżywszy

Jerzyńska

lat 39. P<Jgneb' odbędzie się w pia,tek,
23. bm. o godz. 10 przed południem. w Kieinie.
W ciężkim smut.ku pogrążeni
mllŻ, matka 1 rodzina.
uwiadomień nie w. s:da się.

bytu. 1'aiemnica loterili tkwi \V '!'woim imieniu. Podaj imię. datę urodzenia. kilka wlo;;ów
dla kont"ktu oraz fotografi~ o ;1., p~iad"f'r.
a powiem Ci kiedy ile i c~, "'ogóle wy::rnH
Przepov;iednie. wskazówki. horoskopy. życiowe . mqo,r P. krad.ipie,
lIakopane skarby. odnalellienie z,,::inionyrh o~ób staI1(H\'ją tajp.mnicę T\\'ego cSzcz':Ścia. Nadeślij jeden zloty na porto. RpzpJ"tnycb.
horoskopów nie ,vysylam. Poradnia Życia J a~no" id7.8 Prof.
D*llmi. Krakó~Wielopole 3.
n,:r 46886 '7
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46782 55033 59090 67332 74334
180856 181056 513 882 182734 !lO 628 159190 661 8M 160063 135 472 S92 P8450 997 130066 201 13?139
'646 1078 486 S45 881 2514 665
88637
89316
101751
105001 942 183511 77S 896 184298 619 186216 620 !ls 982 152771 1ó3508 933 164132 9?6 133140 202 83 134536 137371·976 3288 599 709 21 4009 848 5114 7111
110522 114868
1153
359 637 187380 645 188'l~8 189220 247 563 950 166177 387 983 167~9 139428 36
8261 386 569 9030 777 981 11035
140T9 900 141403 142019 14309i 13583 14096 15019 657 16409 989
61 116697 i 452 993 190642 191152 391 192236 317 628 721 168368 009 169086 698
119526 147686 148940
150509 194487 585.
707 98 812 170096 547 770 171027 639 9{2 144904 1455i5 9&1 148449 17013 254 476 642 .19580 208~7 21805
~150489448~ 157719 167098 169013
Wygrane po 50 zł.
173086818 174875 175095 165 66 207 1-0603 858 940 l:WH 15?010 361 23714 24523 708 26386 804 2/664 744
l)
sM 94 176446 599 177364 178211 86Y 1~4606 843 1-5372 1~06068 237467 640 28125 256 825 980 31468 33209 36
533 934 2345 553 911 3538 891 180411 621 181080 941 192130 322 8~4 1--353 ~58987 ~59793 16018' 73 31456 70 35421 362i9 422 38360 882
4272 334 404 664 770 918 5598 69~ z77 183521 648 186727 ~187414 6~4 569 7;~ 94 1fil375 16?5"86 887 163145 39192 948 40993 42740 45099 46455
Wygrane po 150 zł.
6203 35 408' 692 7501 835 8365 ()24 ,8 ~~8493~ 708 189144 4a::> 190122 ;J! 164681 165194 -167.60 565 168183 716 47457 48425 49700
1899941300 582 739 900 2552 701 38 9365 559 719 10015 430 99~ 11284 212t83 450 523 31 191841 192213 66::> 169475 li0017 311 7P. 173891 174328
50986 51988 52311 ł71 864 53i87.
3248 846 4410 654 5065 239 953 6045 353 660 702 958 12256 505 746 879 19427 .(56.
872 li5628 176625 727 823 177070 54307 402 788 56023 287 718 ~742~
'1212 654 8460 933 9361 823 95 10437113200 14543 163M 698 969 17109
178n5 17901,f. 395 51\7 886 180831 58285 875 59314 427 60637 61220 96"
~
181318 25 184528 185729 988 186420 62893 977 63526 939 64167 452 655~1
633 809 11002 109 12798 836 13675 18439 753 19315 452 720
14187 414 643 16871 17761 18271 583, 20313 85 21227 957 22132 262 332
Wygrane po 150 .ł.
653 187536 916 189224 426 601 190055 66643 815 67020 68315 70008 364
10419 20042 908 21880 945 22165 23011 24592 748 972 25017 176 637
439 1971?6 66 193089 250 184153 71127 761 82 72857 73423 619 753 963
126 87 2973 3217 5900 46 6955 11167
- 74290 75932 76265 456 691 77049 794
;)12 662 801 28305 70 412 677 24300 191 987 26027 329 81 27003 435 846
78755 899 79543 634 80023 328 8711
486 25715 857 908 26178 316 877 ~ 28451 81 981 29100 628 760 30009 66 12200 12529 849 13681 993 14421
27793 28089 110 37 319 576 909 20 290 404 28 732 54 31065 732 866 918 17679 19090 472 23229 24830 258[9
c !ągmen
81351 403 65 82491 895 83389 631
Główne wygrane
84424 700 86687 87665 81 88088 226
29428 762 89 30892 931 31413 32033 32520 37 33097 128 694 34045 57 525 2i745 296i3 30700 893 32092 349 575
33352 34414 36285 690 727 37673
S19 35288 647 982 36444 669 737 33106 656 34908 35408 38652 729 9ó8
89209 72 90457 91622 92446 602 95
38444 39011 40323 9,39 41989 42326 37145 228 310 12 784 956
40287 41595 42096 111 629 44089 485
Stała dzienna wygrańa 20.000 zł. 9!795 9552S 762 97290 641 751 868
4<3154 755 44257 45488 798
46584
39025 76g 849 40756 89 978 41399 45WZ 47004 242 49609 51044 548038 padla na nr. 10499
99047
5.000 zł. _ 102202 162532
101730 102461 689 757 103538 104850
48004 49584 680 50621 884 96 51227 42354 43107 50 423 534 i4S 902 44063 5571)0 56201 710 5870 939 59362 60009
52658 865 929 53355 641 72 76 54150 94 356 841 88 45410 46094 118 838 62204 763 63186 486 576 739 64006
2.000 zł. _ 42469 61751
944 105200 107764 108146 543 I1035,~
6015592156083 103 57467 689 916 H15!' 428 594 728 924 48271 6,34 4456765249 6iD37 i44 859 61)161
1.000 zł. _ 8.jZaS 114989 171380 ~3 840 I11875 112674 113262 11499Z
~8229 700 59155 234 909 26 60893 49252 380 860 54 50052 302 994 51170 969 69469 804 70045 551 71407 73686 193516
115303 565 87 116068 165 403 117,328
61900 62539 63165 65225 95 935 66049 673 521,33 '742 955 53333 668
878 74.282 76172 432 772iO 78409 810.,1
500 zł. _ 14182 103162
25 119066 565 120030 287 4.77 123641
51 694 67022 89 91 92 145 68162 724 54234 36 308 612 i94 55268 930 56757 82691 84496 857 88064 558 604 89310
400 zł. _
27911 39611
11205 125365 675 126055 30 84 842 127548
303 69523 8U 94Z 70226 398 71696 57147 270 58473 530 614 59001 60735 9050 91663 93981 95670 96600 978 153482 181921 183937
.128630 129125 130432 864 13143'i
72179 503 823 73355 901 74{)46 107 952 61418 904 62007 273 77 325 131 97.345 597 98584 735 99911 100380
250 zł. _ 13717 854 27693 5457 132028 784 133342 674 134214 135041
26583950
/63104 427 513 840 64668 65273 379 101(1)4 320 102105 735 103147 1041145 6/9826536683587 86926 87919 10n68 136794813 137119918 138424 659819
76134 458 983 77416 67 78107 68~ 98 969 66i95 964 68021 45 253 105662 107721 109140 913 110306 112867 131480 1a()970 22a 1762:21 139249 439 780 1402]0 ~8 33 ?62 91~
~14 581 86 614 84 826 978 79268 58 975 69210 395 644 70382 414 962 111522 114271 943 115993 116284 490 180298 1854154
H2214 §37 84 1435:J0 608 144;,61 66->
71130 480 903 58 72197 329 438 78 117275 464 118998 119699 1307}7
792 147:J39 14841287 149264 498
703 775 80324 552 733 g68 81762 861 73047 272 406 792 74307 54 75 121116 ;282 123619 125329 127405
200 zł. - 51 4818 31650 32902
150170 81 151088 489 153032 766
82034 653 83819 84825 85239 453 442 515 505
128558 129392 1.30316 699 131553 41775 45418 6653' 894 75756 76676/155229 156039 206 481 707 96 15i150
834 86886 87466 726 88029 97
76551 886 940 '77238 58 373 I>ll"/132230 87 597 133242 134942 135664 /17915 149994 158252 160351 562 724 92 158678 160200 730 161721 868
89453 860 90316 91060 80 81702 78912 79189 200 972 74
138678 98 140805 142427 141480 169650 174916 176822 184426 529 162090 204 163785 982 164053 166481
19 92297 364 897 93292 578 ~41
?
~
146676 14979~
187004 123 191735
627 16i518 654 168951 169209 12 474
81089 141 630 985 8_302 648 7:)1
153479 155286 707 156744 158870 \
Wyg ane
150 zł
81 821 170887 922 171523 173513 671
868 967 94928 98
r
pO
"174579 175114 880 17i983 178620
95410 738 936 96004 494 98582 723 905 83169 286 ~46 ;'43 7J~ 6~~ \159250 997 160642 161110 1634.32
193393 3208 72 896 4276 491 6495 18()240 81050 804 183530 184139 208
99635 971 100407 101013 900 102544 84395 464 603 80074 116 2~:) 41- 162709 168154 170243 li1BH 172935
103f19 446 67 516 730 817 995 104053 964 86066 162 321 54 117 9tH 6591173295 840 176331 90 178026 180361 17R7 938 8114 730 10348 12495 14031 '20 1858i3 186064 235 622 188125
213 407 77 787 105178 618 817 106603 87306850911 88930 8931-1 514 (J!)2 181907 182056 183038 478 801 1841 82 15579 16853 17987 22069 24547 25390 190319 19165 9 08 946 192471 991
ae 108370 712 80Z 109312 70 450 712 774 90 90437 654 ó6 91(\j3 393 186556 188084 193186 ~77 1949?2
1912 26162 27645 284 8 29581 31452 193241 619 191467,
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T.llel_ loterii pa"ństwoweJ poClajemy liez gwarancji

RT
Wioślarze

wyjechali
do Budapesdu

a t o w i c e,

W środę wieczorem
polska ekspedycja wioŚlarska
z Katowic ptzrz Zebrzydowice do BudaP!'8Ztu na regaty międzypaIlstwowa Pol"
ska - Węgry, które odbędą sie na Dunaju.
'Spotk:mie PG16ka -Węgry VII wioślar
stwie je-st pierwsza, 'IV Europie próba, 01'gilli izacr.il1a, i sportową l stąd interesuj a,
>;lę nim sfery wioślarskie ca1ej Europy.
Dotychczas bowiem nie organizowano mlę
dZ~'j'laństwo\\ yćh zawodów wioślarskich.
Począt"k lej imprezie
daly rozmowy
kRPllana i>pul'towego P. Z. T. W. z kierownikami wioślarstwa węgierskiego, przeprowadzone podczas regat olimpijSkich w
1Jerl1ńic. Węgry podjęły propozycje polskie, rozbUdowując je do projektu organizowania stalego spotkania Polska - Wę
f/,I 'Y na wszystkich 7 typaCh łodzi.. Pols~a
pl'zywiązuje do meczU z WęgramI duzą
wagę, gdyż mamy nadzieję, że przez sta1y
i poniekąd przymusowy coroczny konta~t
z wysokiej klasy wioślarzami węgićrskl
mi będziemy musieli starać się o utrzymywanie zawodników w formie i na odpowiednim poziomie. Już w roltU bie:lqcym
ujawniło się to dodatnio, gdyż ewe~lual
ność wyjazdu do Budapesztu ~yla 1111ny~
dopingiem izmusila lduby do l11ten~ywne.l
pracy. kt6rej wyniki obserwo,walismy w
używionym tegorocznym sezon.le:
Skład reprezentaCji
polskIej u talony
iostal po regatach byelgosi,ich i dodatkowych climinacjac~f poza osadami, 7 typó~
]odzi iedzie do Budapeszt~ czwor'ka pan
Warszawskiego l\lubu WIOŚlarek (Zlark6wna Pomorska, Dzięgielewska, Malinowsk~ i sternik Grabicka), lctóra zmierży
się z osada, węgierską poza programem
ofic.ialne~o spotkania międzYI?allB.l,,"owego:
Start w Budapeszcie będZie plerwszą J
jMyną próba, formy
polsldch .wio~larz:
przed mistrzostwami Europy, 'ktore <1S1ę od będą w roku bieżącym w Amsterdami~ w
dniach od 13 do 15 sierpnia,
Na powy2sze spot 1,anie międzypaIistwo.
WE! Pan Prezydent R. P, ofiarowal nagrodę. ialco wieczystą, Poza tym rozegranych
beel;: ie sirdem ne.~r6d, z k t6rych tl'zy ufundowala l~ lJlsl{a. Za bieg dwó.i.Ilk ' bez
sternika nagroda gen. Kasprzyckic~o mi~.A !1fMł 1If4~~WYCp. za bieg jedynek
I{

wyjechała

!'nin. komtlniKaCji plik. Ulrych, or~ ta bieg
czwórek bez sternika hagroda Związku
Polskiell Związków Sportowych. W8ZyStkie te nagrody !II!, wędrowne,
Punktacja !!potkaniii opiera sifł na e!<,ulańlinie międzynarodowej federaCj.i WIOślarskiej.
obOWiĄzującym tul.
mIstrzo·
stwach Europy, Zwycięzca óse:rn~ otrz)'~uje dwa punkty, zwycięzcy czw6rek po
póltóra, or&Z dwójek i jedynki po jMnyM

:r

punkci~,

Na.otępne spotkanie Polska. -- Węgry
odbędzie się w roku przyszł~:rn ńa. jeziorM

witobelskim pod Potnaniemi
dobńie w nilesiącu lipcu.

pra wdopó-

Przed spotkaniem z Włochami

War s z a w a. Onegclaj przyjechała tu
reprezentacja teniSOWa Wlocl'l celem :ozef(l'ania spotkania. z Polt!Kt, o puchar srod:
kowej Europy. \V sldau reprezentacJl
Włoch wchodzą Palmieri, Canepele, Quintavalla. Rornanoni i Bossci. We czwartek
przyjadą kierownicy druiyny Ol:s~gny i
Ricchi. Poza tym Włosi sprowadzilI wlasnego masażystę. Goście zamieezkali w ho·
telu Bristol.
Po przyjeździe tennisistów "'loskich odtyla się konferencja rnitJt1zy kapitanem
polskiMo zwi~zku 19.Wń • tMisowego radcą OlcnowiCzt\Iń, a tymcz9.i4ówti'il. kierownikiem drużyny w]os1dej QUinta'Vallą, W
wynikU ldól'cj ustalono następujący plan
rozgry,yck.
W piąt~lc o godz. 15,30 odbędĄ się gry
pojedYńcze. Walc'-!\. Romanóń.i - Spychala i Palmieri - B€'bda..
W sobotl: o 15.30 gry t:>MwójM: Palmieri - R(}IDanotJi i Spychala - WartalIl:!ki oraz B05Si ~ QuintaVa.\Ia i Rebda Tło
C'Zyl18kl.

W niedzielll ó 1530 w o~tatnim dniu tawodów gtają: tanepelE! l Tl6czyll!!ki óraz
Quintavalla - Willman,
Sędzia, spotl,ania
będzie
Anglik dyr
n!oomfield. (Pa t)

Dyskwalifikacja

łehislsłów

'Varszn.Wil \Ve wtol'ek zap!1dl
wyrok w glośnej spI'awie Tarlowskiegn i
Bratka.. Obaj te lJnisiśri zostali pl')\ez komisję sportow,\ ukarani dyskalifikacjit na
okres 18 mie~ięcy. l(ol11j~ja wydala w tej
sprawie
specjalny 1i.Omuniknt,
któt'Y
stwierdza, że l,omi;::ja po zapozna1liu się z
pismeln u(lachl' k'J11sulatu polskiego IV
Czel'l1lowcRt'h p. W. l{t'zyżanow!lkis/lo i t
zeznaniami zlntot1ymi przez 'rarló\Vsklcgo i Bratka na piśmie postanowiła. na zasadzie przepisów statutu i regulaminu u.

kara6 obu zawodników dyskwalifikacją
(zakazem gry) na okres do dnia 20 atycznia 1939 roku.

w dniach

Hippika

od

Zł

do :11 bm.

odbędĄ się

vt Białymstoku zawody konne o mistrzo-

stwo WOjska, Program zawodów przedstawia się następująCO!
29 i 30 bm. - pr6bh ujetdżania konia
1 ""ladania bronią palną i białą.
31 bm. - próba. wytrzymałości (ste~ple
chas~, hieg drogami i et0S6 countl'Y) na
prz~trl!enl 30 km na fólwarku Krywlany.
W żawo'dach \veźmle udział około 100
jeź(lzców ~lity je!dzieCikiei kawalerii, ar'tyl~r1i i t OP. Il'lformacji udziela sek reta.rlast zawodóW w Białymstoku, dowództwo podlaskiej Brygady kawalerii. Telefon 93.
(P A T)

Pi,ściar.łwo
Wydział sportow, LOZB ukonstytuował
się następująco: Przewodniczi.\cy
Will n-

kowski, Cl;lonkówie: pp. Sierota NOII icl'i,
~tajer, Hausel" Sapbta i Bartoszewski. \V
dniach naibliźsiych Odbędzie sill piel'wsze
!.'losiedzenie, na którym wyd7ial opracuje
nowy kalendarzyk imprez tnlstrzom;k i ch
n3 nacl'chocizl.\CY sezon . Jest to piel'\\"s7.Y
IV~rclział

W

obecności zarządu

LOZ8, I'epl'cr,('n-

La.nla okręgowego urzędu W. F. i P.- W, i

dwóch przedstawicieli IKP,
delegacja
LOZB, na Yl'alnym zebraniu PZB :dożyla
swoje spra Yozdani~ ż przebiegu
obl'ad
zja.zdu walnego pięściarzy w Poznaniu.
Po I:lprllwozdatliu kpt. D6brski W imienIu
kleI'O~'nika okręgowego urzędu w. f. i p, w,
podziękował delegacji, a IV szczególności
prezMoWi i<ol'daszovd, za obronę int(,l'CBÓW
pi!:śclarstwa tódzkiego, II przede \\ ..~zyst
kiem za energiczne i pelne /!odności etanowiBko na zebrlłniu. Podobne podzięko
wanie zloi~'li delegaci klubu lf<P, za obronę inleresów klubu w L zw ,.aferze BialkO\Yl:lkle~o".

Wydzlal spraw sędziowskich LOZB 01'w początkaCh wl'zośnia kul'.. dla

aan!zuj~

~ędziów pięściarskich. I(uI's ten będzie o
tv le zmodyfikowany. że dopuszczona d<l
n'ieO'o zOdt;wie pO\\'l1a liCzba \\'oln~'ch sIuchń~z6\V, klól'zv po kursi!' będą
mogli
';klarlac egzaminy, \V razie flsi(\I~nięcia dodaLhlch wyników egzal1'linó', kandynat
_ wolnv słuchacz, mo.ze wpisać się do kadry 6ę.dziów kandydatów.

noina

"t-

Różne

łódzkich władzach bokserskićh,

do które~O nie wszedł żaden Zyd.

W

Piłka

LKS, kt6ry w niedr;!elę !!'~.~ misi i
gilm.ką drużyna "Szeged", wyjei: ,Jża d,) Grnd21iądza na spotkanil! z t8.m~, P"L :tI)W!'ffi P. W.
Spo~kanie z WIlgrami zostało !)oj\l\'oIar,;~
\V Tomaszowie zosta: Z!k<;ti,~wny dwuttgodmowy 1t11re dla prln:low'l'kcw pitllArelleh
prowadzony pod kierowni~~w!!rn I!:ap'una tWIIllIkowego LZOP~ P. Otto. Św , gojectw3 l uk01lczenia kur;;u otrzymali Klas i B;ałitowflti z
LechiI, Wertcheitn : Goguchwał z TG~ oru
Adamczewski z Strzelca Wolborża.
Chcąc w jak naji!Zerstym tego 5ło\"8 ~n~
czeniu l'ropagowaĆ sport piłkMrski na prOw:ncji, LOZP~ opracował plan i kalenrlarzyk stałych spotkan międzymiastowych okręgu łódz
kiego. Na pierwszy ogiflli id? Pabianic~ i
Zgierz. Reprezentacje ob\) millEt berlą mogły
w towarzysk;ej rywalizacji poszczególnych porlokręgów wywalczyć ;;obie moralną satyefakcj~,
oraz wykazać się dorobkiem piJkarskim
we
własnych ośrodkach, Jakkolwiek ino waci a ta
nu,potyka na .różne przesz;kody. a uczególnie
z powodu zgrywanych ieezcze tI,otkań mistrzowskICh (klasa B i J;:), to sama myśl i wykonan:e spotknły się w poszczeg61nych ośrodkach
okręgu lódzkiego z przychylną opinią. Relllrne
wykorzystany plan t 'ch rozgrywek przycllynić
eię może do podnie8ienia poziomu piłkarstwa
w ogóle '" Lod2li. Pc.ziom ten bowiem w ostatnich latach, nie wylączając nawet drużyn~ ligową wybitrl.1e $ię w Lodzi obnlty/.

Japoński komitet olimpijski żMcy/io
,,,'a.l nie budować nowego stadionu głów

nego na igrzyska olimpijskie w Tokio 19iO
roku. Na ten cel rozbudowany ma być istniejący w Tokio stadion Mejji - Sch(ein.

Tenis
Jadwiga Jędrzejowska opuściłA. '" dniu
17 bn'l, EUl'OPę, udając 8i~ do Ameryki
pólnocne.i na statku Washington. Powrót
naszej rodaczld do kraju przewidywany
jest dopiero w końcu września.

w

Składki

•

I pokwitowania

administracji pisma naszego

d31~zym

ciĄgu:

złożono

w

Na Pomnik Serca Jezu~a: N. N, I rata. 3,A. Gemlola 5,- zł, razem t poprzednio pokwitow.anymi 191.- zł.
Na Tow. pomocy dła. inłe'l~endl: Dr Stan!sław Szl1mowski. zamiast kwiat6w na huron.
~p, dra med, Zr~munta Dymi!idkie&'o 20.- sl.
razem 20.- 1.ł.
Na rzec! J{Il~Y ZapoIIIOjfOW('j dla wd6", l .1...
rot po lekarzftch IIrzy hhie LekRTsldeJ POlnfll\·
sko-Pomorskiej: J6z/'f Sllóż)"tiski. w lI'Iiej~c.
wieńca nSl trumnę Przyjaciela nra. med. Z,."muntą. Dymińskie~o 30,- U, razem 30,- li.
zł,

'Kumer 166

~

Kalendaa rzvm.-kat.
Czwartek: ~farii Magrlalen y
Piątek: Apolinarego
Kalendarz slowiańskJ
Czwartek: Bole.;ławy
Piątek: Że:i.;la\\ y
Słońca: wsshód 3.56
Cv-vartek
zachód 20,00
,
Dlugość dnia 16 g. O~ min.
Kr.1ężyc:.ł: wschód 19,05, zachód 2 ,50
Faza: 1 dzidl przed pelnią
Lipiec

zz

A~re~ r2~ak[ii I adminiUra[ji WtMli
Piotrkowska 91
TELEFON redakcji t administracji 173-55
Administracja "Orędownika" ... Lodzi.
Szan. prenumeratorów prosimy przy
płaceniu
prenumeraty żądać pokwItowania oryginalnego z pieczęcią "Orędowni
ka". Za wpłaty bez takiego pokwitowa.
nia administracja nie odpowiada. O wy·
padkach niepunktt.alnego dostarczania
"Orędownika"
prosimy zawiadamiać adrninistrllcję.

NOCNE DY2URY APTEK
Nocy dzisiej6zd dy'żurują a"teki: [(on i
Ska (żyul pl. Koś<,ie]ny 'S. Cbaremza, u:. Pomorska 12, Wagner i Ska. ul. Piotrkow ka 67.
Zaj"czkiew:cz i Ska ul. żeromskiego 37, Gorcz)'cki. ul. l-'l'Zeja:z;d 59, Epsztajn (Żyd), ulica
Piotrkowska 225. Szymal16ki, ul. Przedzalniana 7J.
TelefollY straży po7.arnej 8, pogotowia miejskiego 102-911. pogotowia P C. K. 102·40. polto·
towia ubezpieczalni 208·10.

TEATRY
Teatr Letni - (ul. Piotrkowska 94) w kwadracie".

,,:Mi-

lośc

KINA
Corso - "Trędowata" i .. Panienka z D06te
resta n te".
lkar - "Manewry milOl!'ne".
Mimoza - ,.Rok 2000".
Oświatowy - Slońee "Zaledwie wczoraj" i
"Co\\'boy-bohater" •
Pałace "Sobowt6r Jacka Mortimera"
i
.. Ciotka Karola".
Pl'Zedwiośnie "Dzieci szczęścia".
Rialto - "Ka DryS miliQnera"
Stylowy •.Dodek na fror,cie".

ORĘDOWNII{,

piątek,

Komitet Niesienia Pomocy Biednym
Narodowcom, przy zarz. okr. Str. Nar. w
Lodzi, ninie.iszym zwraca się z gorącą
J)ro~bą do czlonków i sympatyków o ła
skawą pomoc w naturze lub gotówce. Ofiąry na ten cel przyjmuje sekretariat Sir.
Kar. w Łodzi, ul. Piotrkowska nr. 86.
Wyci~ka do Krakowa l Wieliczki. Radogo. 'kie
Stow.
Muzyczno - Śpiewacze
,Dźwięk" ul. Zgier"ka 126, urządza wycieczkę do l{rakowa i Wieliczki w dniu 31
lipca 1937 roku. Bliższych informacyj udzjela w ·sekretariacie Towarzy,stwa p. Raczyński Józef, codziennie od godz. 20 do
21.
.

KRONIKA MIEJSCOWA
"Hiszpania" we własnej kieszeni. Mimo
zaostrwncj kontroli, zagorzali z"'olennicy
komuny, dzialający w klaeowych związ
kaqh, czy też PPS, w najwiękBzej tajemnicy zbierają datki na rzecz bolszewickiej
Hiszpanii, przy czym zbiórki te odbywają
się bądź to pod ,p retekstem pomocy dla
straj,kujących w innych działach przemysIu rob.otników. bądź też pod groźbn" co
zmusza robotników do milczenia.
'Ponieważ w tych warunkach kontrola
nad zużywaniem zebl'a,n ych sum jest mocJ10 nie dostateczna, przeto rzecz zrozumiała, że "ideowi" kwestarze ezęr;to, do wlasTI)-ch kieszeni chowają większość zebra:nych sum. Na tym tle nawet doszło do
awantur, gdyż pOlSzczególni działacze wywodzili sobie publicznie grze.szki.
\V z\dązlm z tym liczyć się należy z
odpowiednią interwenc.ią ""h,dz, która nareszcie poloży kres źerowaniu różnych
cIemnych ty·pów na kie.szeniach robotniczych. (x)
Niepowodzenie OZN. Na Choinach oz inicjaty"'Y pl'zeds~wicieli wJadz (według
sanacyjnego s}13temu nakazów ;L góry)
zwolane zostalo zebranie OTganizacyjne
OZN. Próby zorganizowania OZN ca Ikowicie nie powiodly się, albowiem z powodu zbyt szczupl ego grona, zebranie nic odbylo się, Mimo to zapowiedziano ponowne
zebl'ani<l organizacyjne. (x)

KRON I KA GOSPODARCZA
Brak mięsa - następstwem spekulacJI.
Cech rzeźników w ystąpil do staroatwa z
żądaniem podwyższenia cen na mięBo i
jego przei\\'ory o 10%. uzacSadniajqe swe
żądanie, dro:1:yznn,. ży\yca na targowiskach.
r",tofnic obecnie z powodu żniw podaż bydla i t!'Zody Qgromnc 7.mniejR7.yln. f)i~, w
ślnu 7.aś za tym wzro,,,ly ce.ny, ale pl'zez
o.stalnie U'zy miesiąc€} podał. byla duża
i crny ni.~J,ie. natomiaBt mi~so nndel
by 10 srrzerJn.wane po wyżl>7.ych cenach.
Ponieważ wni0se.k cechu przez Sia1'osh, -} potrakiC'wany zOBtal nieprzychylnie

.-

~trona

,

i sprawa przekazana została. Urz~'dowi
Woje",·óclzkiemu, rzeźnicy częściowu z powodu niemoino$ci nabycia dostaiecznej
ilości zlYierząt rzeźnych i po odpowiedniej cenie, cz~ściowo w cellach spekulacyjnych ograniczają ubój. wskuiek czego odczuwa się brak mi~sa, w szczególności
"i erzpowego. Również czynione są pl:óby
pod I"yższania cen. jednak wobec kontroli
władz na razie próby te zawodzą. W dniach
najbliż8zych ostaiecznie ma być rozstrzygnięta Bpra wa podwyższenia cen na mię
so. (x)

opozycy jne organizacje pol"kie. Żydzi natom iast pan,dują w mundurach i to w dodatku zaopalt'zonych IV dystynkcje ściśle
wzorowane na wOj8KOIYych (oznal;:i na narem.icnnikach. kołnierza itd.).
W Lodli, ze względu na spokój publiczny Żydzi unikają paradowania. IV
mundurach. natomiast w miejscowościach
letniskowvch żydowskich, jak \Viśn;OlVej
Górze, Poddębinie i in. widzieć można nietylko pOjedYllczych ."wojaków" żydow
skich w brązowych mundurach, ale odbywają oui nawet zbiorowe ćwiczenia. (x)

ZE ŚWIATA lpRACY

KRONIKA POLICY.JNA

umowę

O

dla malarzy. Malarze wystąpili jeszcze przed 3 tygodniami z żą
daniem zawarcia umowy zbiorowej i uregUlowania \yarunków pracy i plac,
Odbyte dotychczas ci wie konferencje do
porozumienia nie doprowadziły. Po odtatniej konferencji wyloniono specjalną ko·
misję. która opracowała szczególowe popralYki do projektu umowy zbiorowej.
W dniu 22 bm, zwolana zostala ponowna konferencja na której ma OBlatecznie
być przyj~ty zbiorowy uklad. Pracownicy
zagrozili podjęciem sirajku o ileby rokowania przedłużyły się. (x)
Darmo chciał produkować. W żydow
skiej fabryce ozdób choinkowych (dętek
t3zklanych tal~ 'Zw. kugli) Sokolowa, przy
ul. Rokiciń61,iej 43, wybuchł zatarg i odbyla się konferencja IV Inspektoracie Pracy.
Mianowicie pomYdlowy fabrykant
przy jmował mlode kobiety do nauki bezpJatnej. Uczennice zobowiązane byly ·pracować pewien okreB bezpłatnie,
Mimo. że w wielu wypad,kaeh już ]>{I
2~3 ty~odniach robotnice produkowaly .samodzielnie towar, pracowaly jednak przez
dlu:1:~zy czas bezplatnie.
Wyzyski wane robotnice stanęly w oobronie swy-ch praw. Żyd fabrykant wobec groźby strajku ustąpił i zobowiązał
się zapłacić różnice w placach, jako też
nieuiszczon& płace dla rzekomych uczennic. (x)
Nieudała konferencja.
Wczoraj u inspektora pracy odbyla się konferencja w
Bprawie zawarcia umo\vy zbiorowej dla
robotników wytwarzających drewniane
posadzki. Na konferencji uzgodniono szereg punktów spornych ale do o"tatecznej
ugody nie do"zlo. Następna konferencja
Qclbędzie się 26 bm.

SYTUACJA STRAJKOWA

I(OMUNIKATY

dnia 23 lipca 1937

Strajk okupacyjny. W dniu wczorajszym IV , fabryce kapeluszy przy ul'. Targowej 2, \'vybuchl strajk robotnic na oddziale f~rmiarni. Robotnice okupują mury
domagając się podwyżki plac. IllBpektor
pracy zająl się likwidacją zatargu.
Strajk u Eitiu!J01la trwa. Jak donosiliśmy, na oddziale POllczOsznicz.o-rękawicz
niczym zakładów Eilin~gona trwa strajk
olwpacrjny /140 robotników. Wobec tego
że rokow'a nia bezpo'średnie
do PQrozu~
mienia nie dopro\yadz'i ly, int>pektot pracy
zwołat obu"tronną konferencję.

.JUDAICA
tydowska agresywność. Na ul. Nowomiejskiej auto należące do Żyda dr. AronBona najechało na przechodnia GB-Ieiniego
MOcSzka Kawę. zresztą. z winy samego poszko~o'~Yanego. Poruewa:ż w tej dzielnicy
skupiaJą się wylącznie sami Żydzi, tlum
na - wido_k przewróconego przez auto
swego wdpólwyznawcy - \\' mgnieniu oka
otoCZ)"! samochód i przybrał postawę agre6y,,·,ną. DopierQ wi<lząc, że
spra wcą
najechania .iest również Żyd, tłum zaniechał Bamosądu.

Powiadomiona o zajściu policja widząc
z'ata'raBowaną komp,letnie uiicę i zatamowany ruch kołowy i tramwajowy, poczę,ła
~ydostwo rozpędzać,
przy czym dwóch
Zydów ZQst3!J,o potrąconyc,h: jeden przez
tt'amwaj a drugi przez dorożkę. nie ponosząc

zresztą

powatn,iejszych

obra:1:eń.

wątpliwości, że gdYby IV aucie siedział Polak, nie uniknąlby on samosądu z rąk rozjuBzonej żydowskiej tłu

Nie ulega

szczy.
teruJą na naiwności. iudzkieJ. W czasie, gdy sezonowa emigracja ma;;owo odbywała sil'! do Niemiec, żydowscy pośred
nicy pozostając na u61ugach niemieckich
agentów werbunkowych, naganiali robot11ików, zarabiając przy tym znaczne sumy.
Po kilkUletniej przerwie emigracja sezonowa wznowiona zostala na minimalną
Bkałę do Łotwy, Francji, Belgii i innych
krajów.
Wykorzystali to spekulanci żydowscy,
a ponieważ pośrednictwo odbywa się wyłącznie przez biura i sami na wet agenci
bezpośrednio
robotników nie werbują.
przeto oszuści wyłudzają znaczne nieraz
·k woty, obiecując przydział na roboty, na
co żadnego wplywu nic mają. Zarządzo
no obserwacje. a równocześnie w}rdane zoslaly ostrzcipnin. i wyja~nienia, że reluul-a.cjn. w ogóle obernie nie odbywa się, \V
;;,adnym za':; wypadku nic przez o<>oby prywltłne.

(x)

tydowskle ćwiczenia, Powszechnie ozakaz noszenia mundurów i oznak partyjnych, który przez wlad'l.e skrupulatnie przestrzegany jest o ile chodzi o
bowiązuje

s

Złodziejskie nieporozumienie. W polu
przy ul. Generalskiej znaleziono mocno
poldutego nożem w brzuch i piersi zawodo,wego zlodzieja Romana Justyniaka. bez
stalego miejsca zamie8zkania.
Rannego
odstawion0 do szpitala.
Justyniak
nie
wskazal sprawcy poklócia. Jak stwierdzono, Justyniak poróżni! się z kompanami,
których chcial o<>zukać ' przy ,podziale łu
pu z kradzieży i kamraci sprawili mu
samosąd.
Docho,clze nie zarządzone przez
policj~ z tej racji natrafia na trudności.
gdyż sam pOdzkodowany nie chce uja,,"
nić wspólników.
(x)

KRONIKA SPORTOWA
KOLARSTWO

w Lo(l:r.i odbędzie si\) w niedzielę druli:ynowy
wy§ci,g SZOSOIVY na dystal1Sie 100 km, organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Kolarskie
IV ramach imprez jubileus1!owych 50-lecia iatnienia ł;pwa rzystwa. ,xy wyścigu tym obok wszystkich czołowych szosowc6w łódzkich wezmą. ud:z;ia,ł wszystkie zespoły reprezetacyjne c1lo1oWycl! klub6bw stołecznych. Nar,a zle pewny jest
uc\.1;iał dmżyny Fortu Bema
zespołu
Syreny.
której czołowym za wodnikiem jest znakomity
Starzyński i drużyny reprezentacyjr ",j "spowinowaconego" z ŁKT. War.szawsk:ego Towarzystwa Cyklist6w. O ile więc Łódź nie bę
dzie terenem nowej nioopodzi,a nki ~e strony
wareZ3w.iaków, jak to mieliŚlIlY dowód o.!tat·
niej niedzieli, wyścig jubileuszowy LTK. otrzyma pierwszorzędne ramy konkurencyjne.
LEKKA ATLETYKA
Final drużynowych mistn06tw okręgu lórlz.k.iego, który mial Się odbyć w nadchodząca niedzielę. z08ta4 z powodu panujacych upalów przez
łódzkie władze lekkoatletyczne odwołany i odbędzie się w termi-rrie późniejszym. Odbędą sie
()ne najprawdop()dobniei we wrześniu, t. zn. w
czasie Dozawaka<,yjnym.
Treningi LKS odbywają się w ezwartki każ
dego tygodnia na stadionie klubu pou kierowo
njctwem P. \Vaclawa ·Wróblewskicgo. Prócz
tego orłbywać się b~dą ze w'lzysfKimi członka
mi sekcii lekkoatle tycznej stało pogadalIki
o
konieczności racjonalnej zaprawy i jej znaczeniu.
Do trójboju kobiecego o mistrzostwo &kregu
łódzkie 1(0 :z;głcsiła Slę tyłko jedna lIa wodniczka.
Brak zainteresowania się ta impre)!:a przez po·
zostałe kluby okr!)gu 16dzkie-go daje dużo do
my!\len:a. Łódzkie wladze lekkoatletyczne, chcą
z tego wycia.gnać jak najtlalej idace wni06ki
Qraz kor sekwencje .Na margine6ie tego należy
zaznaczyć. że w okręgu iódzkim jest c~ynnych
przes,;!o 40 lekkoatletek klasy A i B.

Mistrzostwo Lodzi w pięciOboju zdobvl
w nicdziclQ Rybak (Kruoze - Ender), uzyskując 2.50J, pkL W biegu na 3 km. z przeszkoda.mi zwyciężył Kurpesa (LKS) w dobrym czasie 9:37,6.
Pięciobój mIstrzostw Norwegii wygral
Bjarnf' BrYl1tenss~n wynikiem 3325 pun'kŁów. \Vyuil< ten jest
nowym rekordem
Norweilii. \\7 biegu na 10 kl11. tytuŁ mistrzowski zdobył Odd Rasdahl z czasem
82:05.
PIłłśCIARSTWO

Lódzkie wladze pięściarskie nawiązały ostatnio ścisły kontakt z klubami zgiers.k imi.
Łączni·kiem pomiędzy zarządem LOZB . a klubami zgierskimi będzie stale zainies2lkaly na terenie Zg:-erza prof. Banachowski.
Łóilzkie władze hok-serskie urzadza~ będll w
tym mieście zawody pięściarsk:e z udziałem
.miejscowych zawodnikó,,',
uZllpelniając
program ewentualn ie pięściarzami łódzkimi. Poza
tym pl',zydr,iełoI y zosta,ł dla Zgierza specjalny
trener, który prowadzi już racfonalne treningi
z tamtejszymi zawodnikami, wyka-zuj'1Cymi doskonałe post~py. Podobny
kontakt zostanie
przez ŁOZB na wiQzallY w najbli,ższym czasie z
klubami w Piotrkowie i Sierauzu. a PO tym
IPrzyjdzie kolei na Tomaszów, Zduliska Wolę i
in Ma to. na celu większe l'POpulllryzowanie
sportu p:ęściarskiego na prowincji łódzkiej.

Z KRAJU
"DOM BRATA ALBERTA"
Komisja konserwatordka urzl'!du woje·
wódzkiego w Krakowie uznala dom Braci
Albertynów przy ul. KraltOwskiej, w którym żył i umarł świątobliwy Brat Albert
(Chmielowski), za cenny zabytek 7.e stanowiska kultury i historii miasta Krakowa.
Budynek ten został przez tę decyzję oddany od tej pory pod specjalną opie]{ę urzędu
konserwatorskiego w I{rakowie.
Decyzja ta została przy jęta z iywą radością. pr7.ez społeczellstwo l.atolickie 1(1'akow:. jal<o wstęp do realizacji muzeum
Brata Alberta w tYfJ wllłśnie historycznym domu przy ul. Krakows·kiej. Tam
l'ównie:!: skupillią się zaprojektowane przez
ks. 1,an. W erYlISI{je~o "Kola. przyjaciół
Dziela Brata Ałberta', będące trwałym upami~tnieniern 50-lecia
pracy albertyjskiej. (KAP

zali Ce
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KRONIKA PABIANIC
Ognisko S. N. Staraniem sekcji żeń
skiej Stronnictwa Narodowcgo w Pabianicach urządzone zostalo w sobot~ 1J~.
w lasach poci !\Togi ln em wspólne wtelloe
ognisko. Z cllwilą. zapaclni~cia. zmrok~
unosić się poczęla wysoko ponad .Iasy l
dalcko widziana pros~a smuga o!\,nla ro~
palonego wszcrolulU wawozlC ?gn.lska. Prócz przyb.l'lych licznie z Pablamc
uraz z Lod7.i czlonków S. N. zgromadziło się wokolo ognia bardzo ~UŻ? ludności wiejskiej, pragnącej się te] mezwyklej imprezie napatrzyć. Slo,,".o wstę~ne
wygŁosiła kierowniczl;:a kol. Il'l1chalakowna, przedsta·wiają.c w pięknych slowac;l~
znaczenie . tradycyjnego ogmska. Calose
rozpoczęto odśpiewaniem "Hymnu Mło
dych". W dalszym ciągu koleżanki poczęły się popisywać bogatym programem,
skladającym się 7. tańców, śpiewów, deklamacyj, dialogów itd.
Przygrywała
orkiestra pod kierownIctwem kol. Byjocha. Licznie zebrani nie s7.czędzi li koieżankom Iicznycl1J. oklasków i braw.
Dlaczego u tydów? We wtorek ub.
poludnia na targu na pL gen. Dą
browskiego zaobserwować było można.
bardzo
przykry
obraz,
jak
pewie!1
sierżant sztabowy W. P., którego naZWI-.
skn. nie udało się nam jeszcze ustalić, noS2:ący na piersiach szereg odznaczeii, w
towarzystwie pewne; kobiety i dziewcz)'nld, prawdopodobnie żony i córeczki,
kupował u jednego Żyda kalafiory, a u
drugiego pomidory w większej ilości.
Na zwróconą uwagę, owa pani oświad
czyła:
"Mogę kupować,
gdzie mnie si~
podoba i gdzie taniej". Sierżant zaś rumienił się jak burak, lecz zapomniał już
za.pe\vne o jego towarzyszu broni, zamordowanym przez Żydów wachmistrzu Bujaku. 'V tym samym czasie kupowała
przy str-Rganie żydowskim p. Jurkówna
Sabina, ul. Kopernika 25.
Odroczenie drugiej konferencJi mi.
strzów rzeźnickich z czeladnikami. W poniedziałek ub.
po południu odbyla się
druga z kolei konferencja pomiędzy misb'zami J·zp:?niczymi, zrzeszonymi w Cechu Rzeźniczo - Wędlinarskim. a czeladnikami, w obecności Inspektora Pracy p.
Szymańskiego.
Po blisko dwugodzinnym
wypowiedzeniu sie stron, konferencja ta
nip. dała. żadnego rezultatu, Delegaci
Cechu Rzeźniczo - Wędlinarskiego wnieśli o odłożenie sprawy umowy zbiorowej
do paźd7.iernika rb., motywując to obecn~ nieodpowieclnią koniunkturą w zawodzie rzeźniczym.
Szeregi bezrobotnych zaczynają się powiększać. Z dniem 31 lipca rb. upływa
czt.ernastodniowe wypowiedzenie robotnikom prac)', zatrudnionym w tkalni mechanicznej IIermanna Fausta. Wypowiedzenie otrzymali również
majstrowie,
poclmajstrowic i personel biurowy tej firmy_ \Vszystko przemawia za tym, że
fabryka ta będzie na pewien czas unieruchomiona.
Powodem tego są sprawy
spadkowe pomiędzy spadkobiercami po
zmarłym Hermannie Fauście.
Przykre zaduchy na ul. PiękneJ. Ulica Piękna, która .iuż z samej nazwy biorąc powinna być piękna, czysta i schludna, pozostawia zawsze coś do życzenia.
W czasie zimy byly tam straszne błota
nie do przebycia, a obecnie w czasie upałów nad odcinkiem tej ulicy
od nr 11
~o. 15 z pozostających bajorków w rowie
sClekowym unosi się straszna nie do zniesienia WOli. Czaś najwyższy, ażeby ulicę tę
o takiej nazwie dopro\vadzić do
około

całkowitego porządku.

KRONIKA LASKU
Nagły zgon żebraczki.
Dnia 19 bm. w
godzinach popoI udniowych we woi l{orable gm. Szczerców, idąca przez wieś 80-1etnia żebraczika Katarzyna Drzazgowa pochodząca z Kurowa gm. Dąbrowa - Rusiecka, nagle zasłabla i po chwili krótkiej
zmada. Przyczyną śmierci staruszki prawdopodobnie bylo wycie11czenie.
Pożar. W nocy na 20 bm. wc wdi Nowa
Wola gm. Dąbrowa - Rusiecka. z niewiad?mych przyczyn w zagrodzie należącej do
Jozda Jaworskiego i Józefa Kulasa, powstał pożar. który strawił dom mieszkalny, 2 obory, 2 stodoly z tegorocznym zbiorem, oraz różne narzędzia rolnicze. Straty
ogól.nie wynoszą ponad 3.000 zł. W celu ustaJenia przyczyny pożaru, dochodzenie
prowadzi policja w Ruścu.

tydowsklmi oknami kaleczy się głowy.
W czysto żydowskiej dzielnicy tj. przy ul.
Żeromskiego w ŁaBku, cshodniki są przeci~tnej
szerokości 1 metr.
niedosyć że
chodniki są tak wąskie że zaledwie dwie
osoby mogą się minąć. to jeszcze Żydzi w
swych partero~vych domach gdzie urzą
dzenia otwierania okien są nazewnątrz.
otWierają je co wręcz uniemożliwia przec~odzenie, oraz powoduje rozbi.iania sobie glów przechodniom, o żydow,skie okna '
Czas by zajęly się tą sprawą odpowiednie
władze.
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buduj

tylko U rodaka dla Polaka I

Polskę

ra la

mies:ęclln.i.
(1 wydro
t1godniow~). dO'p1ua.
odbi«eDl
4;renturach
2.35 d.
p 01111 ad. /I w. Ma........
-'- ....
P • K • O • P OIItIati 20014.9. T elefonr eentrali: 40-12. U·Ta.
oonOEltenie do
domu Odpowi.dnia
Na w
pocr,tach
l Q liłltOlloe~W
Dt
IV:
mi",,:ecllni. 2.34 II!I.
rtdol. T.-, P~tll 1I~r,Jjmuje zamOwienia tyUtO
Red
00-07. ~-ł1. 35-2'- 35-25. po gOOr.. 111 oru w niedziele I !lwIeta : 40-72, 14-76. 3s-m.
na II ""dań ty dniowo (be~ poni.dłlia.ł~we o) - Pod opuli:1. lir Po:'e.
aJttor odllOwi.edlll,loy Andrzej Trena s Pocnania. Za l'ńarlom?Ścl i utykuly z m
$,_ !li mieaiecznle Nak/a,) i czc:onk1: E'ruka~n:a Poleka. SpOlka A~e;jna, Po;mat\ ..... Mucio
Lodlli od,p()vria.da W/a.dre/ ..w Maci_r:. L6dł. Piotrkowska iii!, - Za or;toezenia ! rekLmy· Antoni
70. R.,\[opisów nLezamOw :Q nych r.~akeJa 1\1. zwraca_
.
. Wnie1rics - P~anta.
~*
W razie wypadków jjPQworJaw811yeh ,ila wyt!zll. p!'ZelZk6d w za.kladzl•.• tUJlrów !tP" W71ła~hł''' aJ. odllOwi~da .. doetlt'~le "na. • ałion.~ nłe 111'.'. lWawlI ilomlll'ln\a ste nledoetarw !
,
c~...nyeh n'lmer6w lud O<łnlr~owln\l.

P renumer·ata
O rę d ownika

.w .

.

~trona

8

ORĘDOWNIK,

piątek,

dnia 23

.

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5,

WszystkIe towary w laknajlepszycb gatunkacb po ceoaco ściśle fabrycznycn.

Dla sklepów rabaty.

•

Dla sklepów rabaty.

I

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 gr06zy. kaMe
dalsze słowo 10 'l"r06zy. :> l·iczb = jedno .słowo,
i. VI t. a = każde 3tanowi 1 słowo. Jedno ~ło
ezenie nie może przekraczać 100 słów. w tym

I

Ogłoszenia wśród

Walizy,
T
bk'
ore l,
Nesesery,

II:l,DOMY-PARCELEjII

Domek

kupię od wlaściciela za gotówkę
koło Pomania. Zgłoszenia Szwacher. Swanzedz. św. Marcin 16.

__________ zd

0~5~96~

________

Domek

z ogródkiem sprzedam. cena 1200
zJotych. Węclawiak Jan. Nekla,
powia t Środa.
n 47 126

Dom
3 p.okoje I morga. ogrodu zaraz
tamo !la sprzedaz. 7' Matysiak.
Poznan-Starołęka _Wielka 39.
zd 10 i)0~.
______

Dom

.

.

z ogrodem .sprzeda!ll. 4 ub!kacJe.

Url:ianowskI. z~18~H6 SpadZista 3.

S.prze.d am.

.

6 m6rg ZlelDI zytmeJ. okolIca
Ostror6g. pow. Szamotuły. ce!1a
podług ugody. Ofcrty Orędowmk.
Poznań zd 11119

S prz ed am
dom niewykoliczpny w Granowie
wraz Z morgamI ogrodu. Szkola,
kole~. kości6ł ''I mit)jscu. nadający sle na k.a?;d.y mteres. cena
5000 zl. WłasclClel Szymczak, Opalenica. uł. Rienkiewicza 6.
zd 1110;;
-----Dom.
,
nowohudowany . l!lc\\'ykon('zony.
ruchh.\~'ym pp/ozen~u. bez długu.
got~\" ką talllo sQrzedam .. powód
WYJazd.
Orędowmk • Poznall zd 11Adres
201
- - - - - - - - -_ _ _ _

Parasole.
paski

laski.

I

Okazja!

I

Wyuczam

Egzystencja

Restaurację
wlasnym urządze- kroju szycia. modelowania sukien,
'
.
'
.
niem. mieszkaniem .. mieście 4000 plasz('zy. kostiumów. bielizny. na Skla? ~Ieczy\\ a mleszkamem. remieszkańc6w odstaplę. pow6d obol riogodnych warunkach. dla za_\.tauI aeJe pelnYD) biegu sprzejęcic posady. objęcie wedl~ ugo- miejscowych zniżka. Gertl'nda dam. - Zre:lo"~ema Baczkowska,
dy. 'Vskaże Orprlownik, Poznali 'Volnikowa. Dypl, instl'llk .. Ka- Poznal'i. "Ielkle Garbary 53-24nd 11 236
towice. Piastowska 3.
n 46902
zd 10 821

OGŁOSZENIA

5 Daglówkowych.

Numer 166

~ ~ -świetne. choć tanie

tel. 157-60

W dużym wyboI ze na sezon letni poleca MATERIAt.Y MANUFAKTUROWEJ
wełny, jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: pościelowe,
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy.

lipca 1937

DROBNE

drobnych: t-lamowy mlltmetr 30 groszy.

Kolonialkę
Motocykl
na przedmieściu Poznania tanio 2 cyT.. 3 biegi. dobry 7a 150 zł
sprzedam. Adres Oredownik. Po- sJlrzedam. Agencja Or~downikarl
znali zd 10 019
:szamotuły.
n 47150
Piekarnię

ĄIi:T~.K.I

w pelnYIll biegu natychmiast
__
CzySZ,
sprzedam cena 3000 zJ. pow6d 1[,.10••_M.A.J..
Szkolna 11.
w;vjarAl. Adres wskaże OrędowPg28074-5-25,62,a nik. Poznań zd 11 O·Hl
Gospodarstwa
-------~.:.::..~:..:..-'--57
r6zne sprzedaje i wl'dzierżawiam
Skład
od 50 mórg. Szotek, Poznań Świe. l
G6
,u')d' m6rg. zabudowania murowane. ty Wojciech 31 - 15.
zd 11111
k)
ny prZj
rneJ "I mazle, kolonl·alka. sala. restauracJ·. ino omaegzystencja.
dobra
towarem,
giem.
mieszkaniem
korzystnie wentarzem lł ez _dluo:u . .13 00U . ZnaP""""-ałne
~
•
b ez
sPI·zedam. Adres o rę d owm'k P 0- czek
miasto.odpOWiedz. Huslar. nNowe47 U6 61 pszennej. AJprzy
~rześm.
znali zd 10615
_ długu, lllwentarzaml 10000, wplaU
ty 6000. Szymala, Wrześma. MiKolonlalkę
waga.
losławska 2.
zd 10 782
k
' , _ ' 137 m6rg. zabudowama murowa~otów owa. zaprowa!Jzonl\. PUło- ne inwentarzem żniwem.
cena
ze!lle bez!wnkur!lncYJ!le. wYA'odne 26'000 wplaty 18·000 Znaczek odmieszkame. tama dZierżawa. ko. dź H '
N'
. to
rzystnie sprzedam. Adree wskaże powie.
uSlar.
owemlQS.
Oredownik. Poznali zd 10969
n 47117
Maszynę trykotarską
.
Sypialnl'e
..2
saneczkowo a Nr. 5_kupię. Oferty
b
P
d 11101
jadalnie. gabinety. kuchnie. naj- morgI. b u d yn 1i l murowane. 'edc,z Orędowmk. oznan z
"jJlkszy wybór najniższe ceny _ długu, 4000. Zn.aczek odpowI z_
.. Hala Mebli". 'Poznań. Wrocław- ąuslar. N~wem13sto, pow. JaroGospodarstwo
ska 38.Do~odne warunki spłaty. cm. Poznanska 16_
n 47119 j-l0 mórg suchej okolicy kUPię,
P 28645-56,180
K
l
'
1k
wp/a~ 2000. reszte według ugoO onla ę. .
. dy
ferty Or"downik. Poznań
t
I
II weJ u h '
'<
. lkę
K OI onJ.a
owarem. mag em. ruc l I P
ci
za 11 045
delikatesową mieszkaniem. towa- cy . sPdrzedam. cęna ~3'
0~6 _
_
ren) ma g I' el bez konkurencJ'i za- WYJa~ za grapicę.
res
rę
raz "tanio oddam. Rataiczyk. Po- dowruk. Poman zd 11131
17.
L~il:ALE
znali. Skarbowa 18.
zd 10952
SkI d
-

li

II:

a

J l ,

Skł

d

Znak Oferty nap-rzyklad: z 18924, n 2745, d 1790

i t. d.

=1

sł.Q'Wo_

Drobne ogłOBz6llia w dni pOW6z&drnie ,przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dui przedświą
tecZlIle przyjrmuje 6j~ do g().(k. 9.46

&b.ed1Jfft

PROSi~~t~AST~1

Ell KS I R·
. ________ DO
. .

ZEBOW'~~ ~
,
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Poznań

R. Barcikowski S. A.

Rzeźnictwo
Fryz]" erka
•
odd zlerżawię
przepisowe z urza- zaraz na stale potrzebna. Poznań~
dzeniem przy Poznaniu) tanio. z Pradzyńskiego 48.
zdg 10 9501~
powodu chorej żony. Olerty Qrędownik. Poznań zd 11106
Pomocnik
fryzjerski z karta rzemieślnicza
na stale potrzebny zaraz. Kazimierz Rychlik. Koźmin. pow •
Krotoszyn. uJ. Klasztorna.
zd 10 964

Poszukujemy

f
6d' ••
zau anego pana (zaw
I miejsce
zamieszkarua oboj~tne) któremu
buraczanych, inwentarzami.
na miejscu urzadzlmy samodzielwami! ładIle zabudowania,
ną rejonowa skladnl~ w;vsyłko"c'cI'e a bez dl go ob'
22
Jb
kl d
St
.
k~tencki. lozn'ali, Ję<j!.~cztowa -::: 0~~6~ ~ ufioo ,_ Yz;t~~i:;{f~
15 - 2.
zd 11217 pod .. 239" d .. Aderr.a" - Box
181. Klagenfurt-Austria.
Dzierżawa
pg 28 786n-26.59/OO
45
6
. l
l
I _______________
m rg p.sz.enneJ w!1lp. etne pene ~obre zn~wo -'przeJęcie 3.900 ,Stolarz
KWiatkowski Poznan DZla/yń.
ski ch 10. m. '6.
' zd 11227 budowlany I meblowy ~łodsZ)'
potrzebny. Adres OrędownIk, PoGospodarstwo
znali zd 11 080
. ,
.
40 m6rg kUPllem
WYJeżdżając
na- - - - - - - - - - - - - - tychmiast wydzierżawię. Objęcie
Czeladnik
żniw, inwenturzx.. okol0 3.000.
krawiecki potrzebny od zaraz
..pom Zleceli". Poznrul Pocz,t owa \V. Stysiak. mistrz krawiecki:
1;).
zd 11267 Mosina, Rynek 16.
ng 47136

Kolonialkę
spożywczy narożnikowy, mieszkaa
k k " kl' . I
t6
niem śródmieście rynek. magla, koloma1ny urzadzeniem. 2 pokoez -on u,renCJI,
lente fi go w- okazyjnie sprzedam. Adres wska - 'owYm mieszkaniem komfort. _
kowa. naJruąhhwsza uh.ca. cen- że Or"downik Poznań zd 11203 J pI'eszn'le tanio -00 zł Zborowski.
trum Poznama korzystme sprze, < .
s
,
'ł" g k 28
1dam. Adres ,,;skaże Orędownik.
Poznan, Po" If'J~ ~8
i).
Poznań zd 11 097
Restaurację
zd 11 o
Mosina pełnym biegu wy szynG
' t ur
. ' mu'Szkamem
".
. ód wy- _
"'AWY
arm
!<Iem.
pow
18. DZIER~
1
parowy 60 cal. dobrym st.anie Jazd.\ 1300 ~przeoa ~łady~ław _
Domek
sprzedam. Roman Przyby)!<lu. - KIelDer. Mosrna. Budzynska •
•
kupiI'. cena rIo 3 ty.ic('v. Oferty Damasiawek. pow. \Vągrowiec.
zd 11170
Dzie~z~wa .
a .. bhZskO PoOrędownik.
Poznań
zd
11054
zd
11
076
Gościniec
200
ąJ6rg
pelne
zm'Y
_ _ _ _ _.
_ __ _ _ _ _ _
•
znama zaraz do obJęCIa.
głoszeInwalida
sklad kolonialny. s.nla.. 4 morgi - nia Orędownik. Poznań zd 10859
Poszukuję
D
. .
om
. ren cis tli bezdzietny. może nabrć sprzedam lub zam.leme na ~podzierżawy oberży lub składu kośrednim
Vo'lIlke .. 0gro.dE:l~ o~oilcy Pozn;lnJ:1 kiosk pokojem mieszkalnym. obJę- durkę.
WalkowskI, Grzeblemsko.
Dzierżawa
loniałnego we wsi koiicielnej przy
nn1rr7.,.hTIV do róż
I ub pelY fene, k~ple nntychmlast. cie 1.500. Poznań. Generała Pra- pow. Szamotuly.
zd 11167
.'
. d
_ trakcie ruchliwym. Oferty Oręz przedwplaąę 8-1u tY.SleCY. 0lerty ore-I'IZYll"kieO'o 12 _ lO
zd 11 079
80 mórg 4000 ze zmw~ml ~ .za downik Poznańzd 11269
Poznańdowmk Poznan zd 111/5
".
Dom
raz ... Szotek. ł'oznan,
wlitli _ _....;.;.-'---'===::.=:..::.:..:.._ _ __
K '. .
Duży
zabudowaniami. 5 morgowym 0- WOJciech 31 - 1;).
zd 11 1
Dzierżawę
a~l1en.lcę
wyb6r
gospodarstW'.
dom6w. grod~m. część ob~adzona drz!lDzierżawa
70-150 mórg obejme na.tychmiast
składem. 8 ubIkaCYJ. ~owa. w91- ' rIzler/.aw. korzfstne warunki. -I waml
OWoco,wyml.
.ok,ilzn me
.
błisko Poznan,ia bez poorednictwa.
Praktykant
nil od stempla 13 ~OO. Ogl'orl.' Znaczek odno"'ledź Husiar !\o- sprzerlam. - Szymaliskl, ZahJko- 75 m6rg. Illwentarzem ŹYwyrą· Oferty Oredownnk Poznali
,gc~spod:arc'zy, kilka klas gjmnllelE'ktrl'ka. sprzeda Wlarlysla~v weiniasto pow. Jarocin. Poznań- wo. Rcjtana 12.
zd 11 145 mąrt~ym, 1,5 centnara m~rg!.
zd 11288
pościel
własna.
pohlClbpl'. lvlosrna.
zd 111/3 ska 16. '
n 47121
• •
ohJę91e 5000. ZT!aczek od Powle dz '
zaraz. Majatek BraciszeRZeznlctwo
Huslar. NowemIasto.
n 47 l 2O
poczta Gniezno.
zd 11138
Willę
Kolonialkę
zaprowadzone. powiatowe miasto
Piekarnia
\
M06ina. centrum. komfortem. 61towarem
'lJ"ządzeniem. mieszka- zap~d urza.rlzen·ie, kOlt. wóz ~
. .
.,
l
Starsza
pokoi. lazienkn. wodocil1g. ogl'6d. niem pokój kuchnia. wydzierża- sprzedam. Dzierżawa 70,-. Ob~ę- do wydzlerZll.Wle~lla
zar,az.
pani z got6wką 150 złotych otrzyelektryka. "'plata ugoda, sprzerla wiG 'objęcie 500 zl. Adres Orę- ci,e 4 ;100.-. Oferty Orędoowmk. Oferty Orędodwlnllk1-'28 oznan
ma zaraz dobrą -'posadę. ZgłoszeKleiber. M06inR.
zd 11172 do,,;nik. Poznań 11086
PoznalI zd 9950
z
wyd. przez nia Orędownik. Poznań
Grodzkie Łódzkie na
nd 11 234
imię Teofila Figla.
Wolczaliska
Dom
118.
n 47032
Ogrodnik
nowy 6 ubikac~, j, chlew. pralnlp
ogr6d. wołny od slempla - 4700
I
kawaler. z dobrymi referencjami
sprzeda Wladyslaw Kleiber. Mnpotrzebny
zaraz. Restauracja.
_ROZMAITE
_______
Miejskiej.
Gochosma.
zd 11171
•
Łąki 9.
zd 11166

b

]I

=

p<

li

Rzeźni

Dom

nowy amortyza<:y jn;v w Poznaniu
kupię, wpłacę 6 tys. Oferty tylko
Piątek, 23 lipca
właścIcieli do Orędownika.
Po6.15 audycje poranne; 11.57 SYznań zd ll1i8
gnal czasu: 12.03 dziennik polurlniowy; 12.15 skrzynka rolnicza;
Dom
12.25
koncert malej orko P. R.;
o~rodem Śl'odzit> ~Jlr~f'dam.
15.45 wiadomości gospodarcze:
Zi!'łoszenia Doktol'cz:rk.
Poznań. 16.00 rrlZDlOWa z chorymi ks. SteDlibrowskiell'o 62 - 13 i Środa. ran~ Stuglika (ze Lwowa); 16-15
Ks. Kegla 1.
zd 11 125 r<'eital fortepianowy Jakuba 1<3leckiego (ze Lwowa): 16.45 z wyLwów _ 12,15 R. Friml: Dwa
stawy par)'ski(>j -- reporta:r.; 11.00 duety z optki .. Ro~e Marie"; 12.20
koncert orko Arlarna Furmaliskie- komunikat lwowskiej Izby R.olgo i Czaplarskiego: 17.50 myśli- niczej; 13,55 muzyka lekka z plyt
wy pogadanka: 18.05 pogadan- 14,35 trochę piei<ni. trochę slowa:
ka konkursowa: 18.10 orkiegtra Opowiadanie
Hanny OŻOgowAlherta San,l1e1'a i baryton Ka- Rkiej pt... Samochwały" oraz pioroi Schmitt-WaIter - płyty; 18.50 senki. \.... ierszyki i płyty wybrane
pogadanka aktualna: 19.00 symfo- pJ\Zez dzieci; 14,55 giełda Iwownia Beetbovena - II audycja - ska; 15,00 z oper włoskich plvty; 19.35 pieśni Beethovena (w plyty; 15,35 lwowskie wiadomow~'k. Tadeusza J'.uczaja: 19.50 ści bieżące: 18,00 informator tuwiadomości sportowe; 20.00 wie- rys tyczny; 18,05 polska muzyka
cz6r u Kalmana. Wykonawcy: lurlowa _ plyt,·; 18,30 ukraillskie
Kawaler
orko i ch6r Rozgl. Poznatiskiej wróżbiarstwo lurlowe _ felieton;
30. średniego WZI"ostu. gotówki
•dyr. Ferdynllnrla. Kowl!1ika. 18,45 wiadomogci sportowe lokal2000. szuka stosownej partii. ce- P9cl
Xema Grey - sopran I St!lmsław nc; 19.00 symfonie Beethovena lem objęcia rzeznictwa. Oferty Roy
-: tenor (z_ p(I~nan!a); .W II audycja _ plyty (z WarszaOrędownik. Poznal1 zd 11109
przerwle.ok. 20.4 .. rlzlenmk Wie-I wy); 23,00 "Bo na~ zabije" - huC1.orny : poga~I~[1ka aktuałna: moreska _ z Warszawy II; 23,15
Kolejarz
21.45 .. Poetka gor Il\faryll) Wol- muzyka taneczna z dancingu .,Caczterdziestosicdmiołetni wdowiec, ska) k.wadrans. poetycki w 0- fe _ Club" w 'Varszawie; 24,00
właściciel domu. poślubi sympa- pracowanIU
Stamsława
Wasy- koncert
tyczną.
samotna. zdecydowana. lewskiego (z POlmania) ; 22.00 k o n - '
posiadającą
przynajmniej 5.000 cert w wyk. Ireny Piszczk6wny
_ 12.19 wskazówki
gotówki. Oferty (fotografia) Orę - sopran i kameralnego ze~polu dlaKatowice.
rolnik6w: 13.00 koncert Żydownik Pozn R li zd 11 123
krakowskiego 'l'ow. Muzycznego czeli; 13.15 fl'agrnenty zop ... CyPanna
pod dyr. Francis.zkn Nierychły (z rlllik Sewilski" G. Rossi'ego KrakOw3); 22.59 ostatnie wiado- plyty', lG.30 poradnik ~porto",~.·.
lat 2~ posiadająca 80 m?rgowe mości.
15.36 jak "llp'tlzić gwipto'!: 15.43
gospo fi rstwo. szuka mez8 .gowiadomo:<ei lliel<1owp; 1~.00 8hz.
t6wką 5000.- spłacenia rod zmy.
ogólna; 18.15 pieiini i arie w wyk.
Oferty Orędownik. Poznań
T{pleny Hrabi __ SzalkiewiczoweJ··.
zd 11 218
Warszawa - II 13,00 "Ry~zard 18.45 wiadomogci sportowe lokalWagncr: .,'l'rystan i Izolda" - ne; 19.00 symfonia Beethovena akt III w wyk. artyst6w i orkie- II audycja (płyty z 'Varszawy).
SP.R.ZjEE.,DmA.2.E_.,. stry Wagnerowskiej Opery w
Bayreuth pod dyr. Karola EIKrak6w -13.55 popularny konmenrIorffa - płyty: 13,5G muzy- cert symfoniczny - płyty; 15.05
Magle
ka
lekka
plyty;
15.00
praca
w
przewodnik
turystyczny;
lIi.ll1
u dO6Ikon a llOIllej k<>nstrukcji poleea
fabryka Boles~a w a Ka pczyńs-kie ogr6dku - pogawedk~ gosporlar· anrlycja dla dzieci: "Moja pani,
go. ł.hdi PQdrze.c2)na 33. Egz. od ska: 15,15 koncert solistów. Wy- moja ~an!"! wierszyk! .!reJ1Y
1&.~ r.
n 43707 konawcy: Stefania Feltens (for- S7.czepanskleJ w wyk. dZieCI. oraz
tepian) i Edward Radwan - Gaw· skrzynka dla dzieci; 15.30 chwila
ko.wski (tenor): 22,01) wiadomo- walca \V wyk. orko Ri~ Rita -:
Obrą.czkł
budziki - ze"arki nRjtaniej ŚCI sportowe; 22,05 muzyka lek- płyty: 15.40 lokalne WiadomOŚCI
Mieczysław H en~ch ke
Poznat\., ka; 23,00 .. Bo nas zabije" - hU-, gOSpod3rcze (gie/dn):18.00 skrzynStary Rynek 91 z Wronieckiej. moreska WI. Perzyr"iskiego - re- ka ogólna; 18.1ii pie"ni i arie w
cytacje; 23,15 muzyka taneczna wyk. Heleny Hrabi-Rzalkiewiczod 23345

..-..7,..... - ...

I

Opa k owanla

Poznań.

K

torebki. wszelkie druki. 5>zy-bko
29. RO,,::nYWKA
tan lO.
Za~achowski
Ekspresdruk. Poznafl. Grudnia 5.
d·g 234.33
I{to z firmy Colombus.
Wrocławska 15

------=--------

.

Poznań

Nasze atuty radioaparat".
_ _ _ _, ._ _ _ _. . . . .
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1-1a.uwwy Illilimetr lub Jego ffilejo>ce kOt>Zl.uje: \\' zwycza.jnY'ch na .. tro-nie 6-łamowej 15 gros%.y, na Sotronie redakcyjiIlej (4-łamo-wej) a) przy kuńcu części
redaikcyjnej 3D groszy, b) na stronie czwartej 50 lIToszy. e) na etronie drugiej 60 gr06zy, d) na stronie wiadom~i lokllllnyeb 1.- zł. Drobl1e ~!UBzenia
lnaJwyżej 100 słów. w tym 5 na.głóWikowycb) słowo nag-!ówkQwe ~'ruikiem tłustym. 15 g~06%.Y. ~~tde dalsze słowo 10 groszy. OgłoszenIa większe w~ród drobnycb poczynając
od o;;tatniei f',t.rony. l-łam{)wv mi,l imetr 30 groszy. Og.łos~e ma skomp.hko-~ane, z zastrzeten.i~ ml~Jsc& - od pos~ze!!,61nego wyopwku 2O~ nad~ii~t. OglolSzt'nJa d.o bo.it!'Żac~g-o
wydaDla p:-tyjmujermy d& god:tiny 10.~. 8. do wyd~ medzielny.ch I ~wHl,teeznyeh do p;odZID:V 9.ł5 . rano. Oglo~:ten~a z PQza .WH~lkop<)lskl p~YJmuJer:n~ do .wyd~n bl(:ż~ycb
dl,} godl.. 10. do wydań n.ied!lielnycb i św'atecznych dma po p~ed!1l1~go do godz. 8. Za błędy drukarskie, które we r.meksztalcaJ8r treośei ogłosze.rua, admIDIstraCJa nIe odoowlada
OglOf'.zenia przY]IlIlUJE'llDy tylko za opłata 20tówka z góry. Konto w P. K. O. nr. ?OO Ll9.
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kaucjI złoże za jakąkolwiek praCI) robotnika. inkasenta. portiera. Św.
Zgłoszenia Oredownik. Poznań
Marcin
15,00 Berlin. M. z plyt; lIi,U
zd 11254:.-_ _ __
numer
KiinigswlIsh. Pi,gni dzieciece.
25
16,00 'Vroclaw. M. popularna.
Serdeczna prośba!
dg 23796-7
R. Parls. M. Kameralna. 16,05 Żywiciel ubogich rodziców w po- telcfon 12-38.
Wiede6. Płyt~· .
desz/ym
wieku i cierpiących.
17,10 Lipsk. Koncert wokalny. uczciwy. religijny. posiadający
17.aO Budapeszt. M. taneczna. dobre :świadectwa i polecenia tuWiede6. Konccrt solistów.
tejszego .d\lchowieńst'l~a prosi o
18,00 Lipsk. M. z Drezna. Luk- JakakolWiek pra!!ę. bIurowa lub
semburg. Koncert życzeli.
podobną wzg)ędme .Jaką malą po19,00 Monachium. KOlwert or- mo~ dla rod.zlC!iw. Józefa PfJogel.
kiestry i soIistó\ ' (śpiew). Frank- Kozmm. G1mkl 2, II.
nd 10 900
furt. Wesołe melodie. 19,25 'Viezwierząt
de6. A\lstriaekie melodie i pie:<ni.
Młodszy
20,00 Brul"leln fr. ..Carrnpl1" pomoc'k
. kl'
1 .
MAG.
WET.
op. Bizeta płyty. Droitwich. l'ot1zin~1 ~zgl~; ' a;~a(~y z z~or~ą;ł~;~
,.Roma". suita Bizeta . 20,35 P. wynsKrodzenielll. Of"rty OredowParisien. 8Iu(·howi.ko mllzyezne nik. Poznań zd 11 01;7
Oeletl reB. 20,55 Praga. Koncert - - - ' - - - - ' - , - ' - - ' - - - - - - orko filh:lrmonj('znej.
1000
ŁÓDŻ
21,00 Bruksela flam. KQncert..
. .-:"
symf. z urlzialcm A. Cortot. PIl- kal!('JI ba!1 koweJ złozl) za po~arlę
Kopernika 22
ris P1"1.'. Koncert symf. Kopen- woznego. mkasenta. ml!-gazynrera.
haga. Koncert symf. 21,10 Buda- BarrIzo 40br e refe!"en('Je. Oferty
Telefon 172-07
peszt. M. cygali~ka.
OręlIownrk, Poznan zd 11231
.
.
.
22,00 Sztokholm. Koncert mll- ~
~ Oddzla.ł ,,:ewnł!trz.ny l.chlrurg
zyki czeskiej. 22,15 Budapeszt. ~27. WOLNE MIEJSCA
Szczepleme psow I kom. StrzyM. salonowa. 22,30 Wrocław. M. _
żeme psów l koni. kąpiele dla
taneczna.
•
psów Kucie kom nitowanie ko
23.00 Luksemburg. M. taneC'~na
Domokrązni
'. '
:
(do 1.0~). R. Paria. Koncert symf. potrzebni P9 wsiach. Pokupna pyt. PrzYJęcIa ": przychod~l
(do 0.4,,).
nowość codZIennegO użytku. Zaro- od 8-1 l od 3-6.
fi 466n9
24,00 Frankfurt I Sztutgart. bek 10.- dziennie. Zgłoszenia: Koncert symf. z udzialem soli- Poznań, Skrytka 180.
st6w.
P 28 449-56,272
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Uchyliła

drzwi. Ujrzawszy znajomą twarz w mundurze żołnierskim aż
krzyknęła z radości:
- Piotruś!
- Nata&za!
Okrzyki ich mieszały się razem, oba
nabrzmiałe radościę, i szczerą uciechą,
szczęśliwe. Nie zastanawiając się nad
tym, co robi, rzuciła sic Natasza na
szyję nowoprzybYłemu, ucałowala go
w oba policzki. Nawet nie spojrzawszy
na zdumioną, rozradowan}). twarz
chłopaka, pobiegła w głąb mieszkania.
Wpadłszy do pokoiku \V którym siedział Bukow ~ żoną, krzyknęła:
- Piotruś przyjechał! Piotruś!
Krzyknąwszy to, znikla za drzwiami &wego pokoiku. Bukowie nawet nie
zdążyli zwrócić uwagi na jej dziwne
zachowanie i wypieki, jakie miała na
twarzy, tak ich poruszyla wiadomość
o przyjeździe syna.
Ruszyli szparko
ku drzwiom; nim jednak postąpili kilka kroków, u progu ukazał się śmi
gły, barczysty, prosty jak sosna żoł
nierz i, tupnąwszy zamaszyście obcasami, zasalutował służbiście i wyprę
żony jak struna zameldowal:
- Wasze wysokorodiel
Młodszy
unteroficer Piotr Bukow z litewskiego
pUłku grenadierów melduje posłusznie
swój przyjazd na urlOp ...
W)rrecytO\yawszy to jednym tchem,
nim się Obejrzeli rzucił czapkę na lóż
ko, szynel i tornister w ka.t i rymną.ł
do nóg rodzicieli, cału.iąc ich ręce. Ści
skali go czule, placząc niemal z radości.

\Vreszcie opanowali wzruszenie i
zaspokoili pierwszą. radość po długim
niewidzeniu się.
- Ale pokaż no sic Pietrek, jak ty
wyglądasz '?
Toż to pół roku minęło,
jak z bicza trzasł - śmiał sic uszczę
śliwiony Bukow.
Pod powałę wyrosła zgrabna, zwalista postać chłopaka. Krzepki w s()bie, mocny, twarz miał jak krew z
mlekiem zdrową., roześmiana..
-. Ho, ho, ho! Co widzę?! Awansowałeś znowu!
Czemże ty ternz jesteś?
Co? Młodszym unterofi cerem?
No, patrzcie, patrzcie! To ja stary teraz na baczność przed tobą. muszę,
aaa? No, cóż robić!
Stary śmiejąc się od ucha do ucha
zerwał się z kanapy,
pokazywał
się
służbiście, jak to on na baczność przed
rodzonym synem stawać musi. Przekomarzali się tak czas jakiś, choć
Piotr rozglądał się niespokojnie po
izbie, zerkaję,c ku drzwiom wiodącym
do pokoju Nataszy. 'Wreszcie zapytał:
- A gdzie to ojcze, Natasza? Otwarła mi drzwi, przywitała się i tyle ją.
widziałem.
Gdzie ona?
- Czy ja wiem? - zastanowił się
Bukow. - Żono, nie wiesz co robi Natasza?
- A co ma robić? Jest u siebie w
pokOjU. Przecież widziałeś jak tam
weszła! gderała na niego dobrotliwie - Nataszo, ej Nataszol Dlaczego
nie przyjdziesz do nas, Piotruś płacze ...
- Zaraz przyjdę, mamo! Piotrusiowi chusteczkę dajcie, niech łzy obetrze...
Po chwili istotnie weszła do pokoju. Z jej wejŚCiem w izbie zaległa. cisza. Bukow uśmiechał się pod nosem,
riona jego z podziwem kręciła głową.,
a. Piotr oczy i usta rozwarł ze zdumienia, nie mogą.c wYrzec ani słowa.
- Jakaś ty piękna, Nataszo! - wykrztusił wreszcie takom cię zawsze
w snach widywał ...
- W snach? - zaśmiał się Bukow
i mrugnął znaczą.co do Nataszy.
Dziewczyna poczerwieniała jak piWO:lia i chcą.c odwrócić od tego tema..
tu uwagę, zapytała kokieteryjnie:
- A sukienk.a jak ci się podoba
Pietrku?
- !Śliczna jl:'Rt - odparł z zachwytem - wiesz, że nie potraf je r.achw)rcać się wiele i mówić o swoich uczu .. .
o swoich wrażeniach - poprawił się
.- ale jesteś śliczna, cudowna.. ł

NAPISAL

WITOCD

żywo z.aczęła coś mówić, zachęcając

Piotra, by opowiedział coś niecoś o
swych wojennYCh przygodach.
- At, i mówić nie ma o czym! machnf1,ł Piotr rękę.. Grzmocą nas
tak, aż skóra trzeszczy i ciarki po czło
wieku przechodzą... Gdzie się ruszymy, dostajemy larije. Każda potyczka
niemal, każda walka o ile wogóle do
niej dochodzi kończą się porażkami
Aż ręce człowiekowi opadają· ..
- Jakto? ! To my przegrywamy?
- zdumiał Bukow, otwierając szerokp
oczy.
- A co? Może wygrywamy?! - zaśmiał się sztucznie Piotr. - Front nasz
łamie si~ co chwila, gruchoce, wygina,
pęka i cofa, a my klniemy, na czym
świat stoi ...
- Ale przecież gazety... - prze.
rwał Bukow wcię,ż jeszcze nie mogą.c
wyjść ze zdumienia.
- Co, gazety? - sarknął Piotr.
- No, piszą, że zwyciężamy, że bijemy Niemców, że Ilasza armia jest w
dOSkonałej formie, pełna bojowego ducha, a generałowie najlepsi..
- Tere fere, ojcze... machnął
Piotr ręką. - Gazety tak piszę.., bo tak
im sztab główny każe. Ale tym nie
zamalują prawdy.
Klęska po klęsce,
oto llasz bilans. Żc-lnierze zdziesią.tko
wani, zrozpaczeni, pozbawieni zupeł
nie ducha ...
- Ale dlaczego Piotrusiu? Dlaczego? - wtrą.ciła się Natasza do rozmowy. - Przecież, jak jechałeś na front,
pełen byłeś najlepszej myśli ...
- Dlaczego? Ot, to właśnie, dlaczego - zaśmiał się szyderc.zo.
Powiem wam dlaczego. Przed tygodniem
otrzymaliśmy z naszych fabryk świeży
transport .amunicji dla pułku artylerii.
Radość panowała ogromna wśród nas,
bo szły już ostatnie naboje, a Niemcy
ostro atakowali. "Teraz damy im b()bu", - mówiliśmy. "Zmykać będą.
gdzie pieprz rośnie. Siekaninę z nich
zrobimy i rozpędzimy na cztery wiatry".
mig rozdzielono amuniCję
działom i czekamy, rychło zacznie się
huraganowy taniec. A tu nic ... Wiecie dlaczego? Bo amunicję przysłano
innego kalibru, niż trzeba. Pociski by-

'V

ły ~ ~~e't~~o~l~~~~~ .wartości. . .
- Czekajcie, czekajcie, to jeszcze
nie wszystko. Znacie Wasyla Augustynowicza? Tego rudego z Zagnańskiej
ulicy? Dwa dni temu widziałem go w
szpitalu polowym. Pocisk oberwał mu
lewą dloń. Opowiadał mi takę. ciekawą historyjkę. - Piotr rozogniony był
i gadał z pasją, jakby wypluć chciał
ze siebie wszystkie te świństwa. Stare karabiny, jakie mieli, były do
niczego. Otrzymali nowe, ale wszystkie bez iglic. Do niczego. Gdy pułkowniko",i o tym zameldowali, popatrzył
na karabin, rozłożył ręce i powiedział:
"Zły karabin? To pójdziemy na bagnety". I tak to jest. Nasze wojsko
z bagnetami idzie na armaty i kule,
ot, col Płakać by można na to wszystko.
- Chłopcze, co ty opowiadasz! Bukow b~rł wręcz przerażony. - Jakże
to wszYRtko jest możliwe? Przecież to
są. nieprawdopodobne historie!
- Nieprawdopodobne? ByłYby nieprawdopodobne, gdyby nie to, że tylu
w naszej arOlii szpiegów. Nie zliczyć

ściszył głos

ktoś węszy,

go perkaliku, taniutka, ale gustowna,
podnosiła urok jej dziewczęcej postaci, pOdkreŚlając smukłość i zgrabność
figury i podnoszę.c jeszcze jej wiośnia
ną. urodę. Czarne oczy gorzały w jej
zaróżowionej twarzyczce jak gwiazdy
w noc bezksiężycowf1" paląc Piotra
podświadomie swym żarem.
Uśmie
chała się do niego promiennie, słone
cznie, ukazujf1,c wspaniałę. biel równiutkich jak perełki zę,bków. Nie zęby
jednak Piotr widział, jeno ślicznie wykrojone "arminowe usta.
Nat,asza snać zrozumia}.a te jego ukryte n:,' śli, bo zapłoniła się jak róża
i

- na każdym kroku
wypatruje, psuje, wysadza w powietrze. Jakby wszystkie
ciemne moce sprzysięgły się. Co który
lepszy oficer próbuje wpaść na trop
te~o sabotażu, wyłap.ać łotrów, to go
albo gdzieś daleko przeniosą., albo ktoś
go sprzątnie, a nikt nie szuka... Obrzydło mi już życie w takiej armii...
Nie wiadomo, kto większy wróg: czy
ten w rowach naprzeciw, czy ten V; tyłu, za mnę.. Wśród żołnierzy rozrzuca
się jakieś ulotki, nawołujące do wystrzelania oficerów, do wyrżnięcia
burżujów,
utworzenia żołnierskich
rad ... wszędzie kręcę. się jakieś podejrzane typy, parszywe żydy... At,
szkoda gadać ...
W pokoju zaległa przykra, ciężka
cisza. Wszyscy opuścili głowy i milczeli ponuro. Nagle Piotr z ożywie
niem z.aczą.ł na nowo mówić:
- Ale czekaicie! Mam i dla ciebie,
ojcze, ciekawe nowiny. Chodzi tu o naszą fabrykę ...
Bukow i Natasza podnieŚli z zainteresowaniem głowy i z natężeniem
czekali, co Piotr powie.
- Otóż, proszę ja was, rzecz jest
taka, że dostaliśmy przed dwoma miesiącami transport konserw
z naszej
fabryki. Słyszałem już przedtem coś o
zatrutrch konserwach, więc zająłem
się tą sprawą.
Akurat w ten dzień,
kiedr przyszedł transport, byłem podoficerem żywnościowym. \Vieczorem
wzifj.łem
sobie dwóch zuchów i poszedłem do magazynu.
Obejrzeliśmy
sporo paczek z puszkami i nic. Wszystkie dobrze opakowane, jak należy zaplombowane. Po paru dniach wybuchł
Hkanda1. Okazało się, że konserwy są
zepsute, czy nawet zatrute, prawie połowa pułku zachorowała, kilkunastu
żołnierzy umarło. Dowództwo, jak dowództwo: wysłało raport, że konserwy
b~·ły nieświeże i na tym koniec. No, ale
cóż. " Nie mogłem jakoś przejść nad
tym do porządku i jeszcze raz zalazłem do magazynu. Obejrzałem uważ
nie niek tóre puszki z różnych paczek
i oto, co stwierdziłem!
Z kieszeni munduru wyciągnął
dwie różowe banderole, na pierwszy
rzut oka bliźniaczo do siebie podobne.
Zasępiony Bukow obejrzał je uważ
nie i rzekł:
- Ta ciemniejsza to nasza, a ta
druga, Bó~ wie, co za jedna.
- Tak i ja pomYŚlałem - roześmiał sic Piotr zwłaszcza,
że ta
jaśniejsza była na puszce z zatrutymi
konserwami! Ot, w czym rzecz. Widzicie teraz! Dodam jeszcze, że pa_
czek z puszkami o JaśniejSZYCh banderolach było dużo, bardzo dużo, grubo
Więcej, niż tych drugich ... No i co
wy na to?
Bukow ponury był, jak noc i posę
pny jak chmura gradowa.
ich -

Roześmiała się głośno.
Wiedziała,
że ładnie wygląda. Suknia z różowe

ZAśWIEC

-

Da.i mi banderole.
Dam, ale nie dziś.

Ja też chcę
na swoją rękę powęszyć trochę
Piotr śmiał się i błyskał wilczymi zę
bami. Powoli wracał mu humor. Potem ojcu dam. Teraz nie.
Schował
banderole do kieszeni
munduru i zwrócił się do Nataszy:
- My tu gadu-gadu o smutnych i
ciężkich rzeczach, a. ty, Nataszka nudzisz się przy nas ...
- Ależ nie, Piotrze - próbowała
protestować.

-

Wiem ja, wiem, jak to jest - roty i poważna.
poco kobiecie
zajmować się takimi sprawami. Wiesz
co, Nataszo? Pójdziemy trochę do 0gródka. Widziałem, że pięknie już w
nim. Wiosna piękna jest nad podziw.
A ty matuś, przygotuj coś do jedzenia,
bom głodny jak wiIk i jeszcze zjem
wam Nataszę ...
- Ho, ho, wierzę - roześmiał się
Bukow - wierzę, że SChrupałbyś ją. z
apetytem .. "
- Ojcze, - protestowała cała w
ogniach.
- Chodźże, chodź - nalegał Piotr
- niechże nacieszę się słońcem, póki
mi ono jeszcze świeci, - dodał ciszej.
Wyszli do ogródka i wolnymi kr()karni przemierzali ścieżki. W pewnej
chwili Piotr ujął Nataszę pod rękę·
Drgnęła, ale nie sprzeciWiła się. Milczeli długo. Wreszie Piotr rozejrzawszy się wokół, westchnął ciężko jak
człowiek z ciężkiego snu przebudzony
i zapytał cicho:
- Myślałaś o mnie choć trochę, Na...
taszo'!
- Mrślałam, Piotrze, wiesz prz&cież o t~rm odp.arła ciepło. Myśla
ła, że brakłoby jej bardzo Piotra. gdyby miał zginąć na froncie. Ale to nie
było to, czego on chciał. O tym wiedziała dobrze.
- To dobrze, Nataszo ... Bardzo jesteś dobra...
- jąkał się Piotr. Bo
ja o tobie zawsze myślałem, zawsze,
gdziekolwiek byłem ... Dużo, dużo myślałem o tobie ...
- DziękUję ci Piotrze za pamięć postanowiła sprowadzić rozmowę na
realne tory. Nic w tym dziwnego.
Wszak wzrośliśmy razem jak brat i
Siostra, więc i kochamy się tak samo...
.
Rzecz to naturalna zupełnie...
- Jak brat i siostra, nie inaczej ..•
Piotr zwiesił glowę. Po chwili podniósł ją. i przystanl}.ł.
Ciężko mi tego
słuchać Nataszo. Chciałem ci rzec, że
ja inaczej o tobie myślę, niźli o siostrze, i inaczej chciałbym cię zwać, niźli siostrą... Próbowałem to zwalczyć,
ale nie mogłem. Sercu rozkazywać się
nie da ...
- Nie mówmy o tym Piotrze! Proześmiał się. Mądraś
i rozsądna bardzo, ale

szę cię.·.
Przerwał

i

pocałował ję.

w

rękę.

Natasza zostaje pielęgniarką

I'

- Nic się tu przecież nie zmieniło,
a wydaje mi się, że to inny całkiem
świat, obcy... Że nie byłem na nim
przez wiele, wiele lat...
Piotr postępował zNataszą ulicQ.,
błądząc bez celu Po mieście i z dumą
spełniając pOWierzony sobie obrządek
prowadzenia pięknej kObiety pod rękę..
Dorodnę. razem stanowili parę. On
wysoki, smukły, zgrabny, o pociągłej
i smagłej twa.rzy, niebieskich oczach
i jasnych Jak len włosach - ona niż
sza odel1 o głowę, posągowo zbudowana i piękna Jak marzenie, czernią
wspaniałych włosów mogą.ca iść z kruczymi skrzydłami w zawody.
- Wierzę, ci Piotrze uśmiechnęła
się smutno. Front to nfe Piotrograd.
Tu życie, tam śmierć; tu pięknie i miło, tam okropność i rany. Ciężko ci
tam musi być ...
Piotr westchną.ł i chciał powiedzieć, że najcieże.i jest mu zdala od
niej, a reszta to furda, ale ugryzł się
w język i nic niepowiedział. Wiedział,
że nie może liczyć na. wiajemnoś.q.

W

tejże

chwili przed wysoki gmach
wylot ulicy zajeChał dłu
gi sznur samochodów Czerwonego
Krzyża.
Spokojna dotąd ulica nagle
rozkrzyczała się tr~bkami i klaksonami samochodów, krzykami szorerow i
nawoływaniami, rozkazami i to górowało nad wszystkim - jękami. Piotr
zaklął pod nosem i prÓbował zawrózamyk,ający

cić.

Dlaczego chcesz wracać? zago Natasza.
- Mówiłaś, że tu w Piotrogradzie
życie zaśmiał się cierpko ot, i
masz życie. " Trupi,arnia, nie ulica.;,
cały szpital polowy!
Nie mają już
~dzie składać rannych. Ciężko z tym
Jest, skoro aż tutaj ich przywożą. No,
ale chodźmy stąd, Nataszo. Codzień
napatrzę się na to aż za wiele, a i tobie to przY.iemności nie sprawia.•.
- Nie, zostańmy jeszcze chwilę
Piotrze - prosiła - niech zobaczę okropności życia. " Lżej mi będzie wtedy drobne przykrości znosić ...
,Ci.Q.S dalszY., nastąpi)..
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Wo na liIi uta z kolosem
Sytuacia między Amurem a Ho-ang-ho - Zatarg chińsko-japońsk'i
Niepokojące wiadO'Dlości z DalekIego
AArschodu zwróciły uwagę na te obszary,
które prędzej czy później staną się polem
rozgrywki między dwoma imperializmami,
wl\lczącymi o prymat w Azji między Z. S.
S. R. a Japonią.
W sferę rozgrywek sowiecko - japoń11kich wciągnięte są nie tylko tereny bezpośrednio nad granicą mandżurską połn
tone i stanowiące
bazy wypadowe sowieckie,
ale i Chiny północne, ulegające z jednej
strony promieniowaniu propagandy sowieckiej, z drugiej coraz silniejszej infiltracji wpływów japońskich. Tu znajduje
się, w tej chwili najbardziej aktywne cen-

trum skrzytowania się interesów dwóch
skrajnie przeciwnych ideologii, z których
każda zmierza do zbudowania z Chin pół
nocnych skutecznego tarana dla rozbicia
su.ony drugiej.
W trwającej od lat rozgrywce lIowieckojapońskiej, w której zmieniaja się kolejno
fazy ostrych, bezpośrednim konfliktem
grotących napięć i
okresy względDego spokoju.
obie strony wygrywają nrzeciwko sobie
podporządkowane swym wp'vwom szczepy i plemiona oraz nowo utworzone pań
stwa, Japonia - Mandżurię, opanowaną
na przełomie 193111932 roku, Sowiety Mongolię zewnętrzną.

R:atdy ineydent graniczny jest dla obu
stron sygnałem alarmowym, hasłem pogotowia sił gromadzonych po obu stronach
granicy mandturskiej. Ostatnie wydarzenia nad Amuron i zatarg chińskQ' - japoń
ski postawiły na nOF!i, tak z jednej jak
i z drugiej strony.
zbrojDe oddział."
czekające sygnału rozpoczęcia decydującej

rozprawy. Czy jut tym razem do niej dojdzie? Przypuszczać raczej należy, te ala.rmujące wieści z Dalekiego Wschodu, oparte często na niedostatecznej znajomości sytuacji, dojrzewającej niewątpliwie, do rozstrzygnięcia, ale jeszcze od tego momentu
dalekiej, okażą się, jak to ,iuż nie jeden

Najdziwa(zniejsze W$wie(ie podatki
Papierowa wojna ozmianę nazwy stolicy - Najdziwaczniejsze podatki - Aparat masowo niszczący owady
Praga węgie.rska pOdję,ła niedawno dyna temat nazwy stolicy Węgier Budapesztu. Jed'n o z czołowych pism "Poeeter Lloyd', omawiając historyczne kOleje
mia.sta.. przypomina, że już w XIII wieku
na prawym brzegu Dunaju, w okresie panOW!8.nia Beli IV, wzniosło się miasto
Buda· Pest polożony na Iprzeciwległym
brzegu był malellką miejscowością bez jakiegokolwiek wpływu na rozwój Budy.
l><Jipiero w drugiej ?Ołowie XIX wieku,
kiedy telazne przęsła mostów zJączyly oba.
IBkusj~

brzegi, nazwano stolicę naddunajską Budapesztem - calkiem niesłusznie.
W odpowiedzi na te wywody zabrało
głos wielu uczonych i socjologów których
zdania są podzielone. Żywy spór na temat
przemianowania uroczej stolicy węgier
Bkiej będzie prawdopodobnie tylko papierowy, gdyż wJadze miej6kie, którym pozostaje jako najbardziej zainteresowanym
właśch\'a decyzi
nie zamierzają obecnie
,poddawać się jakimkolwiek sugestiom.
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dYSkusją budżeto~ą,

ma-

jąca,. gorący przebieg ze względu na wysokie obciążenia podatkowe na cele dozbrojeniowe, warto przypomnieć kilka ciekawych szczegółów z dziejów dyskusji budżetowej w Anglii.

Otóż od 800 lat
od czasu panowa.nia.
Henryka I debata budżet.owa odbywała się
7; niezmienionym
ceremoniałem.
Budżet
otoczony jest jak najglębsz&, tajemnica, i
nikomu nie wolno ogłas7.ać cyfry budżetu
przed tym, zanim wypowie swe ekspose
kanclerz skarbu.
Z czasów wojen napoleońskich pozostały w Anglii
najdziwaczniejsze podatki,
wymYŚlone przez slynnego Pitta. Kanclerz
skarbu Pitt opodatkował - świece, kapelusze, srebro stolo we, konie i pude,r na
perukach. Ten puder, względnie podatek
od pudru skłonił Anglików do zerwania z
tradycją peruk. Pitt nałożył na\\'et podatek na konie, Co "'zburzyło Anglików. Jeden z nich na zllak protest!.: osiodła! krowę i w ten sposób wjechal do miasta,
W wieku XVIII Anglia miała podatek
nałożony nrzez min. Cwiney'a, który dzisiaj wydaje się absurdem (w dobie akCji
po'p ulacYJnej rządów). Mianowicie placono wtedy w Anglii podatek od noworodków. Vhe-śniak placi! za przyjście na świat
dziecka 2 szylingi a lord - 30 funtów.
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ŚNIADANIE RUMUNSKIE W PARYŻU
Kl"ÓI Karol podczru! swego pobytu w Paryźu wydal na cześć prezydenta Fran<:j! śnia
danie w pawilonie rumuńskim na wystaWie międzynarodowej. Na zdjęciu trzeci z lewej prezydent Lebrun, obok niego król Karol.

Samochody i wozy mieszkalne
Kiedy i my
Zwyczaj

b~dziemy

mogli korzystać te Polsce z przyczepek campingowych

wyjeidżania

na weekend oz
modny od dwóch
lat w Stanach Zjednoczonych A. P .. gdzie
spowodował nawet wy janie specjalnej noweli do ustawy meldunkowej ,zyskuje również i w Niemczech coraz szerzej prawo
ohywatelstwa. Taki "wóz mieszkalny", jak
gQ Niemcy nazywają "Wohnwagen", daje
turyście-automobiliście
możność popasania tam. gdzie mu się podoba, nie krępu
jąc się zupełnie brakiem hoteli i garaży.
Cieka\\'c jest w jaki sposób niemieccy
automobilEci, ubożsi od swych kolegów
&merykallekich umoźli w'ili BObie korzysta"
nie z kosztownych bądź co ba,.dź przyczepek campingo'ń ych.
przyczepką campingową,

Ile

człowiek

ma

drzewa owocowe i truskawki,
zostal obecnie wprowadzony w użycie oryginalny aparat, który jest w stanie, w przeciągu bardzo krótkiego czasu zniszczyć olbrzymie ilości owadów.
Aparat składa się z pustego wewnątrz
slupa wysokości trzech i pół metra, na
szczycie którego umieszczony je<>t reflektor ,rzucający silne żółtawo-zielone świa
tło· Owady zwabione przez blask reflektora zostają natychmiast w"'ssane do wnę
trza slupa przez aparat, podobny do odku"
rzacza. W środku slupa mie'ści się płyn
trący
,w którym owady natychmiast
znajdują śmierć. Co jakiś czas ogrodnicy
opróżniają slup z owadów
nalewaja, nowy zapas płynu·
Pomysłowy aparat stanowi istne dohrodziejstwo dla pLantacji południOM}
afrykańskich,
w których owady najrozmait6zych gatunków robiły dotąd spustoszenia, oceniane na sumę około 250 tysię
cy runtów szte,rlingów rocznie.

raz było, przeaadzone. W fr2J,dym rari~
tak Sowiety jak i Japonia, gromadzą. na
olbrzymim przedpolu przyszłej woj:ny, rozciągającym się od obszarów Władywo
stockich, Amurem odgraniczonych od bez'"
pośredniej japońskiej sfery wpływów do
brzegów Hoangho, swe siły, uzupełniaj!\,
je ustawicznie, modernizują. Po jednej i
drugiej stronie Amuru stają armie, zbrojne w najnovocześniejsze środki walki.
W podległych Sowietom Mongolii.z&.<
wnętrznej znajdują się nowocześnie urzl\dzone,
olbrzymie obozy woJskowe
z oddziałami czołgów, artylerii, lotniskami,
na których zgromadzono ponad 200 bombowców najnowszego typu. Dywizje nadamurskie zostały ostatnio wzmocnione.
Około 30% sowieckiej siły zbrojnej zajmuj/' pozycje nad Amurem i Ussuri. Wzdłuż
granicy mandżurskiej rozlokowano 17 dywizyj, w tym 5 dywizyj kawalerii, kilka
tysięcy samolotów, około 500 czołgów.
Armia Bluechera liczy conajmniej 330 tysięcy żołnierza. Główny dowódca sowieckich sił zbrojnych na Dalekim Wschodzie
zreorgan:~O'Wał swój teren, 1:a którym eksperymenty, przeprowadzane w innych czę
ściach Sowietów, nie mają zastosowania.
Gospodarstwa kolektywne są instytucją na
Dalekim \Vschodzie nieznaną.
Wbrew doktrynie komunistycznej, a.
zgodnie z koniecznościami
tyciowymi,
stworzono na tym obszarze
gospodarstwa samodzłelDe,
obsadzono sprowadzonymi z Sowietów kolonistami w liczbie 150 tysięcy. stanowiący
mi siłę rezerwową armii Dalekiego W-schoduo
Połączenia między poszczególnymi obszarami dalekowschodnimi rozbudowywane są w gorą.czkowym tempie. Prace nad
budow,\ dróg strategicznych prowadzone
są z intensvwnościa, i rozmachem amerykańskim. W ciągu 18 miesięcy zbudowano autostradę łączącą Chabarowsk z Wła
dywostokiem. Ma ona. odciątyć jedyną
linię kolejową. nadamurską, która pozostała Sowietom na Dalekim Wschodzie, po
sorzedaniu
urlział6,~· kolr;
wschodnio~
chińSkiej, stanowiącej poprzez Mandżurię
najkrótsze połączenie z ',Vładywostokiem.
Nadamurska linia koleio ·.. a, dalekim łu
kiem opasująca Mandżurię, ulega również
rozbudowie.
Obecnie kończy się układanie drugiego
toru na ostatnim odcinku tej linii. Prowadząca na zachód kolej syberyjska
zostanie skrócona o 1 f 00 klm
przez wybudowanie odcin!{a na północ od
jeziora bajkaIskiego, łączące'o Irkuck z linią nadamurską.

Tak przedstawia sie sytuacja na północ
od Amuru.
A jak napołudniu? Sile sowieckiej, skupionej na olbrzymim przedpolu władywo
stocko - bajkalskim, przeciwstawia się siła
japońsko - mandżurska,
oceniana przez
rzeczoznawców wojSkowych na 240 tys.
żDłnierza.
Do tego należy dodać znajdujące się w stadium organizacji
policyjne siłv mandżurskie,
oceniane na 15 tys. ludzi. Du~y nacisk położyło dowództwo jaoońskie na rozbudowę
lotnictwa i skupienia go w miejscach bezpośrednio zagrozonych.
W Dolonor kończy się budowa olbrzymiego lotniska japońskiego, które będzie
centrum wypadowym na Władywostok.
Obie potęgi gromadzą swc siły, przygotowując się do ostateczne; r07 -rywki, która
nieChybnie nastąpić musi. Dziś jednak
jeszcze na nią zawcześnie.

Otót niemiecki związek motorowo-turystyczny "Selibt;tfahrer - Union Deufschlands" wydzie:nżawia poprostu automobilistom za nie wi~lką opłatą takie przyczepne wozy mieszkalne, przy czym wypoży
czyć przycze'pkę można w oddziale związ
ku, położonym w miejscowości X, oddać
natomiast w oddziale, położonym w miejscowości

y.

W ten sposób automobilista po odbyciu
wycieczki nie jest zmuszony holować
przyczepki z powrotem do miejscowości,
w której zamieszkuje i może zupełnie nie
skrępowany wyruszyć w drogę powrotną
przy maksymalnej nawet szybko,ści.
(KABEL)

włosów

'na

głowie

Kto nie wierzy, niech sam policzy
Nie sztuka odpowieclzić, gdy mowa o
łysym. jak kolano. Ale ile jeśt wl.!lSÓW na
"łowie normalnie uwłosionego?
Na takie pytanie odpowiaua się 7.azwyczaj: Policz sarn. Jednak znaleźli się "uczeni", którzy policz~' li. Twierdzą oni, :te
na centymetrze k\\'udl'8towym skóry rojnie przeciętnic 300 wlosów. Nie wszędzie
jednak na głowie włosy są jednakowo gę
ste. I tak na centymetrze kwadratowl:m

c,iQ ,Q)i~]).lp. rośnie zaledwie 170 włosów. Ilość
w~O':!\'>w "...;i~y zresztą
od ich barwy.
Mężczyźni ma,i!\ dużo rzadsze uwłosienie

od kok!el.

Ruua kobieta ma na głowie okolo 88000
wlosów, blondynka 140000, szatynka 109000,
brunetka 102000.
Na centymetrze brody dorosły mętczyzna
ma 23 - 30 włosów. Ki-..u. wiel'Q'. geh
S6m poliC1:y,. ,(hml
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