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Kelo Dunkierki w kanale La Manche zderzył sil! belgijski statel, ..Prinzess Marie
Jcse" (2274 t) z angielskim statkiem "Clain Me. Heil" (6111 t). Statek belgijsld
doznał tak silnych uszkodzeń, Ż.e dla uniknięcia zatonięcia, musiano go osadzić
na. mieliźnie. Na pokładzie statku znajdowało się 700 przeszło pasażerów.

W tej oto pięknej okolicy odbędą, się tego-roczne "Dni Gór". Na zdjęciu ogólny widok miejscowości letnisl,owej Ustroń naŚla,sku Cieszyńskim z widokiem na Równicę (880 mtr. nad p.oz. morza).

otoczyło policjanta i drożnika, reszta
z,aś ruszyła na 1)rzerażonego Czarniec-

Krwawy mosad

kiego.
nim W
czycką,

wiedliwości

ó d ź, 11. 8. - W folwarku Szyncz)"ce, odległym 25 km od Łodzi, należąo-m do gminy Czarnocin, wczoraj,
w środę, VI' godzinach rannych rozegrała się straszna, nie notowana. dotychczas w Polsce tragedia.. której
ofiarami padły dwie osoby. Powody
pierwszej zbrodni, która pocią,gnęła
za sobą drugI}. - jeszcze straszniejsz~
Kłótnia

o

kłosy

Rządca
maj. Szynczyce
Justyn
Czerniecki spotkawszy wczesnym rankiem na polu folwarcznvlTI 55-le~nią.
Bednarkową. matkę kowala dworskiego Franciszka Bednarka, zbierającą
kłosy, zaatakował ją. słown i e w sposób
obraźliwy, na co podObnie r.,areagowała
Bednarkowa. ,\1 rezul tacie spneczki
Czerniecki poturbował dosyć dotkliwie
Bednarkową.
Na krzyk pobitej nadb~egł jej syn, 28-letni Franciszek Bednarek, kowal z zawodu i pracownik
dworu, trzyma.ią.c w rękn obcęgi. Do
nadbiegającego Bednarka oddał Czerniecki dwa strzały z rewolweru, które
ugodziły go w
prawI}. i lewą .pierś.
Bednarek wkrótce zmarł. \V dWIe godzin~' później na wieść o zabójstwie
zebtiJJ się Hum, który dokonał na osobie zabójcy Czernieckiego krwawego

stwierdzają

W środę o godz. 7 rano 55-letnia
Bednarkowa przyniosła śniadanie 8WO-

zajścia,

już

pod adresem
moją

Gdy znalazł się w odległości 5-7
metrów, Czerniecki w:v.iął rewolwer
i odclał do niego dwa strzały. Bednarek z głuChym iekiem zwalił się na
ziemię.
Czerni.ecki wiclzac krwawią
cego silnie i dają.cego słabe oznaki
, życia Bednarka, przerażony swym
czynem, uciekł do mieszkania, znajdującego się w p,ałacvku. T~r mcz.asem
pracując\' w pobliżu lud7.ie prz~-biegli
do leżącego na 7.iemi Bednarka. z którego pirrsi ph- nęła obfitymi strumieniami krew. Ktoś bardziei prz:vtomn~~
skocn"ł po wóz, na który załadowano
cieżko rannego,
aby odwieźć go do
lekarza w Tusz~- nie. 'V drodze jednak
BednaJ'ek zmarł, wobec czego zawróconoi wóz ze zwłokami pozost.awiono
na poclwól'lnl [0Iw31'r.znym, obok mi es7.knnia. maiki.

Na m5ejscu podwójnej
zbrodni

wysłanników.

on

"Dlaczego bijesz
matkę 1"

~amosądu.

Tal,ą relacje otrzymaliśnw drogą
telefoniczna od naszego korespondenta
w Tuszynie. oclległ~rm od miejsca tra~edi~ o blisko 10 km. NatyChmiast wydelegowa)jśm~r <lo Sz~-nrz~-c specjalną
obsługę,
która udała Si0 na miejsce
tragicznych w~-paclków "amochodem.
Oto, jak przedstawia się tragiczne morderstwo - ponury ~mmo~l:ul wr.bunonego tłumu - według relacji naszych

ś\oviadkowie

z daleka krzykną.ł
Czernieckiego:

ł

P"

lerwsze prze

Wieść

bł

ys

glo'''ę 45-letnią. kobiecinę Sobktóra momentalnie zalała się
Tłum dokonał wtedy straszli-

krwiq..
wego i ponurego w swej grozie samo-o
sądu na osobie zabójcy Czernieckiego.

Straszliwy w swej grozie
widoli
Po dokonaniu tego czynu

jemu drugiemu synowi, pracują.cemu
w polu. \V drodze powrotnej w pobliżu zabudowań folwarcznych, na ścier
nisku, już poprzednio wygrabionym,
zaczęła zbierać kłosy ż~-t nie. \V pewnym momencie podszedł do niej rząd
ca majątku Szynczyće, 39-letni Justyn
Czerniecki, i w grubiański sposób odezwał
się
do niej: "Dawaj te kłosy
. .... f" i tu rzucił słowa, których nie
można powtórzyć. Na tę obelgę kobiecina odpowiedziała mu równie dosadnie. Wted\r Czerniecki rzucił się na
Bednarkową. i silnie ią.
poturbował.
Bednarkowa podniosła rozpaczliwy
krzyk woł,ając: "Ratunku!" Usłyszał to
drugi jej syn, 28-letni Franciszek Bednarek, pracując:v w charakterze kowała dworskiego, który też przybiegł na
miejsce trzymają,c w ręku obcęgi. Jak

h)' ły następują.ce.

Czerniecki w ostatniej chwili

podniósł kamień z podłogi i rzucił nim
... k~runku napiernjl},cych i ugodził

Rząd.ca folwarku Szynczyce pod Lodzią· ~abił . dwoma · strzałami z rewolweru liowala Franciszka Bednarka, który słanął, w ob.. o~ie ' maltr.etow.anej matki - Na wiadomość o zbrodni tłum wtargną' do mieszkania Czernieckiego, gdzie dokonał straszliwego w skutkach
samosądu - Odkrycie nowej zbrodni - Mordercy czekali pięć lat na karzącą rękę spraŁ

dnia 13 sierDnia 1931

k" b
I

urzy

o zabójstwie kowala rozeszła. się lotem błyskawicy wśród służ-

by folwarcznej i I11ieszkallców okolicznych wsi.
\\1 Szyncz~-cach poczęły się gromadzić liczne tłumy
ludzi komentując
szeroko tragiczny wypadek. Czuć było.
że tłum
iest silnie Wzburzony, nic
jednak nie wskazywało, że za godzinę
dokonany zost.anie straszliwy samosad.
O godzinie 9,30 rano tłum ruszył
przez park pod pałacyk, gdzie ukrył
się zabójca Bednarka,
rZl}.dca Czerniecki.
Tłum poczl;tł sil" coraz więcej burzyć
i wolać odwetu. Równocześnie pod adresem Czernieckiego poczęły padać
wrogie okrzyki. Z pałacu w~Tszedł zięć
właścicielki
mają.tku,
p.Bielecki, i
starał się tłum uspokoić.
Jego perswazje .iednak nic nie pomogły. Równocześnie zawiadomiono posterunek P. P.
w Czarnocinie. Na miejsce prz:vb~'ł
posterunkowy. który również wszelkimi sposobami starał się wpłynq.ć na
uspokojenie wzburzon~-ch umysłów.
Grlv to I11U się nie ud,ało. wraz z dróż
nikiem Janikowskim udał się do pokoju, w ldón'm uknrł się Czernie.cki
i odebrał mu rewolwer.
·W mif:'dz~-czasie Czarniecki kaz'a l
sobie podać herhatę nie przypuszczaJąc, że Ul. chwilę rozegra się straszliwy akt zemsty wzburzonego tłumu,
której on sam' padnie ofiarq..

Natarcie

tłumu

Tymczasem zgrupowany za oknem
pon jego adresem groźby.
Gd:v natarcie na okno wzmogło się.
l.",E>rniecki 7,(151;\1 ze SClanv flower
i !'\trzeln w okno rozbijaią.c sz~rbę, z
której rozpn-skuiące sie kawałki spadły na 7.f'brany tłum, dochod7:ą.cy już
w tym momf'ncie do blisko 200 osób.
Wtt>c1y do pokoju posyp,nl gię grad
kamit>ni. drzewa i innych przedmiotów. Futn' na okienna zo"tała rozbita,
a na para-pecie okna ukazali się 1)ierwsi pałaję.cy ~dzQ. zems1;y. Kitka osób
tłum rzucał

tłum rozdo swych domostw. Na podłodze pod piecem wśród
kupy kamieni, szczapów drzewa, ułamków muru leżały skulone, twarzą.
do ziemi, zwłoki ofiary okropnej zemsty. Twarz zabitego tworzyła jedną.
wielkq., krwawa plamę krwi. Czerniecki miał wybite oczy, zmiażdżony
nos, liczne rany od uderzenia kamieniami i połamane ręce.
Powiadomione władze bezpieczelistwa publicznego W Łodzi przysłały
na mie.isce silny oddział pOlicji. przybyły także władze sadowo-śledcze i
dwóch lekarzy.
szedł

się

spokojnie

W Szynczycach panuje spol(ój
Na folwarku panował już całkowi
ty spokój. Policja obsadziła miejsce,
gdzie dokonano samosę.du. oraz zabezpieczyła 7.włoki zabitego Bednarka.
Jak zclołaliśmy się dowiedzieć, Bednarek odniósł dwie śmiertelne rany w
prawI}. i lewą, pierś. Kula, która ugodziła w lewa pierś,
prawdopodohn;~
przebiła
arterię,
co 'spowodowalo
śmierć wskutek wylewu krwi. Jak nas
poinformowala
służba
folwarczna,
Czerniecki, który nochodzi spod 'Varszawy, ob.il~.ł posadę rządcy przed miesiącem. B~' ł kawalerem.
Wśród ludności nie ciesz~'ł sie dobrą opinią. gdyż
bardzo ostro traktował calI}. służbę
i często dzieciom, zbieraj~cym na
przvkła r1 trawę. groził pobiciem.
Zabity kowal folwal"CZnV Franciszek Bednarek był jedYlwm żrwkje
lem licznej rodziny i miał na utrzymaniu matkę, ojca, któni utracił rę
kę, dwie siostry i dwóch braci, z któn-rh jeden odbywa slużh~ woiskową.
"Vśród mieszkal1('ów Sz\-nrzewic ciesz~'ł się dobrą opinią.
Rll no podczas
śni.adania sk,arżył się rodzinie, iż nowy rządca Czerniecki ma ciągle do
niNl'O pretensje.
Wieść o pOdwójnej tragf'dii. iakiej
świadkami b:vli mieszkańcy S7.ynczewic, rozniosł,a ' się Jptem bb-skawicy
po okolicznych wsiach, a w go(lzinacr.

'Strona
pOłudniowych dotarła

do Łodzi wywowielkie wrażenie, gdyż fakt san10sądu jest notowany bodaj po raz
pierwszy w Polsce.

Bitwa pod

łując

Pierws~e

*
Wyl(rycie nowej zbrodni·
,V odleglej ocl S7.ynczewic o 5 km
wsi Biskupia '\Tola tego ~amego dnia
rano zosŁała 1.ljawniona. równie potworn-a 7.brodnia., która rozegrała się
pr7.ed pięciu laty i pr7.e7. t.ak długi
czas pokryta byla mrokami tajemnicy.
W poc7.ątkach 1932 r. 7.marl zamor.ny gospodarz Dal ia, a gospod,arstwo
przejąć mial jego s~' n, 22-letni Stanisław i spłacić rodze11stwo, tudzież dać
do.ż~T ,,,· ocie matee.
J{ilka t~' goclni po
śmierci ojca Stanisław Dalia zniknął
bez śladu. Zarzadzone dochodzenie
po:?;osŁało bez w~' niku i na. gORpodarstwie osiedli bTat '''ładyslaw Dalia,
matka - 48-1etn ia. Barbara oraz siostry Anna i Janina.

Niesnaski

wydały

morderców

Ostatnio mi~c17.\· rocl7.el'lstwem wynikły niesnaski. Poc7.ęły krążyć wersie, iż SŁaniRlaw Dalia zORtał znmordowany, a 7.włoki 7.nkopane !'II). w lesie. Ukrywana pr7.f'Z dlużs7.y C7.aR
tajemnica dORtala sil' w tf'n RPORÓh do
wiadomości wład7.. Znr7.ad7.0110 dochodzenie na nowo. w wyniku ldórego
'Vł,adYRława Dali!;', jego matkę Barbarę i obie siostry al'es7.towano w dniu
wczorajs7.ym i ' osadzono w wi~7.ieniu
w Łodzi.
Jak ustalono, Wladysław Dalia
w pOl'(}7.umieniu 7. siostrami i matkę.
postanowił
usunę.ć
konkurenta do
spadku, który 7.agarnać miał cale gospodarstwo. Matka nie br,n la udziału
w danym morderstwie, którego dokonał 'Vładysław Dalia wraz z siostrami
w nocy, po czym zwłoki zakopano 'w
lesie. Darninę. zakryto ślad grobu. iak
również .w domu
1.1sunięto wS7.elkie
SIady mordu. Po trm morderstwie
rozpowiadano, że hrat wyjechał VI'
sprawach majątkowych, a gdy nie
wrócił dopiero po pewn~'m czasier07.poczęto po~zul<iwanie, które wohec
zatarcia śladów pozostało bez wyniku.
Obecnie 7,włoki 7.amordowane ,~o
.stanisława Daiii odkopano w lesie.
Dalsze dochodzenie t1'·""a.

Ujęcie żydowskich

oszustów
w Banku Zachodnim

Kra k ó w, 11. 8. W sądzie l~arnym
w Krakowie w dn. 10 bm. na lawie 0skarżom-ch zasiedli Żydzi z 'Yarszawy, Mojżesz Brigel oraz Kiwa Tenenbaum.
swoim czasie przyhyli oni do
Banku Zachodniego ,,, Krakowie i
przedłożyli urzędnikowi plik obligacyj
pqżyczek budowlanych, oraz kilka dolarówek, ogólnej wartości 3660 zł z zamiarem spieniężenia ich. Urzędnik
banko",,)', sprawdzają.c numery okazanych mu papierów w,arŁościowych,
stwierdził, że numery ich znajdują się
na dostarczonej przez policję liście
skradzionych ohl igacrj.
; O odkryciu swym powiadomił policję, która natychmiast przrbyła na
miejsce i aresztowala w lokalu bankowym ohu Żydów. Zakwestionowane
obligacje pochodziły z kradzieży w Ło
dzi. Żydów przekazano do dyspozycji
prokuratury przy Sądzie Okręgowym
w Krakowie, któr!:\. wygotowała akt oskarżenia, zarzucając Brigelowi i 1'0.nenbaumowi paserstwo, a ponadto Brigelowi fałs~erstwo, ze względu na to,
że w banku legitymował się on fałszy
~,ą. legitymacją na nazwisko Arona
Trefla. R07.pl'awę odl'oczono celem
prżesluchania dalszych świadk6w.

,y

Z loterii
. Warszawa (PAT). Pol sl\.i Monopol Loteryjny podaje do wiadomości,
IŻe wsypywanie
do kół loteryjnych
zwitków z numerami losów, wylosowanvch w klasie 2, oraz wygranymi,
oznaczonymi w planie gry 3 klasy 39
le'terii klawwł'j, odb~dzie się publicznie w ?-'7l'J.tek dnia 13 sierpnia 1937 r.
o godz. 8 z rana w 'Varszawie przy ul.
Długiej nr. 50, hiuro Polskiego Monopolu Loteryjnego. wohec l{Qmisji rzQ,dowej przy współudziale dwóch obywateli miasta sto 'Varszawy delegowanych przez prezydentf,\ mia!'1ta.
Ciągnienie 3 klasy 31} loterH klasowei rozpocznie si·ę w dniu 13 sierpnia
1937 r. o godz. 9, zaś w dnia.ch 14, 1G i
17 o godz. 8 z rana w tym lokalu, również publicznie, wobec komisji rządo
wej.

'ORĘDOWNIK, piąteK, dnia lS sierpnIa 1937
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starcie
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N'llmE'r 18l
tyckich, a potem znowu wracać . będzie
przez Polskę. (w)

~ankau

Japońc~yl~ów ~

Pożary

wojskami Chin

środkou'ych

Szanghaj.

T o ki o. (PAT.) Agencja Domei
donosi:
Przedstawiciel jap0l1skiego
ministerstwa spraw zagranicznych oŚWiadczył, iż dalszy rozwój wypadków
zależy całkowicie od stanowiska chilIskiego. Wspomniawszy o nowym zajściu w Szanghaju,
gdZie zostali zamordowani por. Ohyama i marynarz
Saito podczas pełnienia swych służbo
wych obowią.zków, przedstawiciel japońskiego ministerstwa ' spraw zagranicznych podkreślił, iż rząd jap0l1ski
od początku zajść w Chinach północ
nych zajmował jak najbardziej stanowisko pokojowe wobec Szanghaju,
pragnąc zapobiec rozszerzeniu się działail nieprzyjaznych na Chiny środko
We i południowe. Chh'lczycy jednakże pobudowali mocne pozycje wokoło
tej części międzynarodowych koncesyj, gdzie przeważają. obywatele jaPOllSCY. Poza tym władze chińskie pobudzają. bezustannie masy przeciwko
Japo:ńczykom.
'Vypadki napadania
na obywateli japo:ńskich, nie wyłącza
ją.c kobiet i dzieci,
są na
porządkU
dziennym.
Obywatele japo:ńscy w
Szanghaju nie mogą. nawet nabyć artykułów pierwszej potrzeby.
T o ki o. (PAT.) Agencja Dome.i
donosi, że wojska chińskie, z którymi
walczą JapOllczyCY na
południe
od
N ankau, należą. do 69 dywizji gen.
Wang-Czung-Liena. Japo:ńczycy podjęli natarcie na miejscowość Nankau,
która została ostrzeliwana przez artylerię i stoi w płomieniach.
Miejscowość ta leży w trudno dostępnym masywie gÓl'skim i jest doniosła pod
względem wojskowym z punktu
wid7.enia obrony Pekinu oraz działań
wojennych w kierunku Kałganu.

Rzeka JungŻeglugę na
najwi~kszym dopływie rzeki Jang-tse,
na rzece Han, przerwano. Tama na
rzece Han została uS7.kodzona. Wiele
mia t w północnej cz~ści prowincji
Ho-nan, m. i. Anjang, stoi pod wodą.
Z powodu przyboru wód w }{anale Cesarskim powódź nawiedziła miasta
Pihsien, Chichien i Lijan w północnej
części prowincji Kiangsu.
S z a n g h a j. (P AT). Źródła chiń
skie donoszą, że pod Tu-liil-chen na' linii kolejowej Tien-tsin - Pu-kau, oddziały Chińskiej 38 dywizji
wyparły
wojska japo:ńskie poza Kanał Cesarski
na południe. ,y starciu tym poległo
1: żołnierzy japollskich.
Tokio. (PAT). Agencja Domei komunikuje, że wojska japo:ńskie po raz
pierwszy starły się z wojskami centralnego rz~du chil'lskiego w pobliżu przejścia przez Wielki Mur ChiIlski w Nankou (GO km na północny zachód od Pekinu). Obecnie ciężka artyleria japo:ńska ostrzeliwuje ChiI1czyków.
T o k i o. (PAT). Wczoraj rano na·
st1wilo starcie pomiędzy wojskami
nankińskimi a japońskimi w pobliżu
IIankeu w odległości 50 km na północ
od Pekinu, w pobliżu linii kolejowej
Pekin-Suijuan.
T o k i o. (P A T). Dowództwo armii
japo:ńskiej w Chinach północnych komunikuje, że wojska japo:ńskie uży
wają wyłącznie gazów łz.awiących, używanych przez policję w różnych krajaCh przy tłumieniu rozruchów ulicznych.
tse

(PAT).

gwałtownie przybrała.

Pa

l'

y ż (P AT).

Z La Rochelle do-

noszę, ii przystąpiono do

wył.adowa-

nia 2.000 skrzYl1 ze złotem, ko.'!ztownościami i papierami wartościowymi,
zajętych 25 czerwca na żądanie ban.ków w Bilbao. Skrzynie wyładowano.
ze statku angielskiego "Seabank" i
zueponowano w obecności delegatów
banku w składach celnych. Następnie
zostanie wyładowanych 7.000 skrzyń
ze statku hiszpańskiego "Axemendi'·.
S a r a g o s s a (PAT). 5-ty korpus
armii powsta11czej - jak donosi koresponden t Ha vasa - dokonał we czwartek manewru okrążającego i zagraża
pozycjom wojskowym pomiędzy ToriJ
i Villel. Operacja ta została pomyśln1'e za1.on· CZOlla ,'ToJ'ska rz"dowe kto'
».
. 'l
..,
I
OdC1'ęCl'", wycofały Sl'ę w
r "Dl gl·OZI·ło
.'
u,
kierunku Tona Saja na drodze do Tel'

"y

el

u S· I
k
(PAT)
N
d'
a a 111 a n . a
.
a o CJl1ku Hijar na południe od rzeki Ebro

Łagodzenie

bezrobocia

C h o r z Ó w (P AT). Dzięki poprawie gospodarczej, zaohserwowanej w
roku bieżącym na terenie Chorzowa,
znaJ.azło zatrudnienie
przy robotach
sezonowych 6.000 robotników. 'V stosunku do roku uhiegłego stan zatrudnienia przy tych robotach podniósł się
prawie o 100 procent.

,

Zgon
znakomitego konstrutkora
B e r l i n. (PAT). Wczorajszej nocy zmarł w Kohlencji znakomity niem ieck i konstruktor
samochodowy
Hoahr. Zmarły hYł najznakomilszym
specjalistą. w Niemczech, twórcą systemu napędu przedniego, stosowanego d7.iś w wielu samochodach produkcji niemieckiej.

Wszkolnictwie
powszechnym
War s z a,,, a. (Tel. wł.). Dyrekcje szkół powszechnych otrzymaly polecenie dokonania remontów. 'V wielu
miejscowościach zostaną otwarte nowe gmachy
szkolne, wybudowane
przez samorządy powiatowe lub gminne. 'V szkołach powszechnych od nowegQ roku szkolnego będzie uczyło o
3000 nauczycieli więcej, wskutt>k utworzenia nowych atatów. \V programach
naukowych mają nastąpić zmiany uwzględniające praktyczność naucza-!
nia. Ma .b~· ć m. i. rozszerzona nauka
rysunków. (w),

Z zawodów szybowcowych

T o r u:ń (P AT). W dalszym ciągu
zawodów szyboWCOWYCh w Inowrocławiu, pomimo niesprzyjającycrr
warunków atmosferycznych, w dn. 10
bm., zawodnicy uzyskali naogół dQ))re
,vyniki.
\
Do goaz. 21 otrzymano wiadomof,ć
od następujących pilotów:
Plenkiewicz wylą.dował w Płon"'
kach k. Radomia, przebywając dystans>
260 km, Góra - lwło Warki 230 km,
Czarnecki - w J edlankach 245 km,
Urban - koło Radomia 225 km, Zab":
ski - w Warszawie 210 km, kpt. Brzezina - w Sochaczewie 130 km, Milicer - koło Gostynina ok. 100 km i
Weigl we Włocławku 54 km.
Inowrocław (PAT).
W dn. 10
bm. w zawodach szybowcowych kpt..
Makowski (Aeroklub Pomorski) wylą
dował pod Sandomierzem, przelatując
dystans 330 km. Por. Błażejewski
(Lwów) przeleciał 305 km, pilot Waciuk - 260 km, pilot Kwiatkowski 250 km.
W zawodach bierze udział m. in robotnik Józef Józefowicz, który prwleciał 175 km.

Z

nus~ego

stano'U,islia

Nie o przeszłość chodzi

~TspółczeRne życie polityczne pełne
jest najdziwaczniejszych sprzeczności.
Różne grupy i ludzie głosz~ hasła,
którym w praktycznym działaniu zaprzeczają. Obóz, I,tóry się cieszy, że
na fro'ł'tcię u'ł'ogoilski1n
"nareszcie wstąpił na drogę ideową"
(słoviTa
z przemówienia radiowego
wojska powsta11cze zajęły miasto Boa- prez. Starzy:ńskiego) chciał koniecznie
diUa, zadając wielkie straty nieprzy- dla idei "konsolicLacJi narodowej" coś
jacielowi. Na inn'ych frontach nie za- poświęcić. "V szumnych manifestaszło nic godnego za.noto~ania,. z wY.- ł cjach ogłosił, że zrzeka się' procentu z
jątkiem odcinka Albaracm, gdZle WO]- zaSług przeszłości, że z.amyka "jałowe
ska powsta:ńcze posunęły się o kilka spory" przeszłości i zaprasza do wspólkilometrów naprzód, nie spotykając nego marszu ku przyszłości.
się z iadnym oporem.
Istotnie zrzeczenie się procentów
i legend przeszłości dla obozu legionoP a ryż. (P AT.) Havas donosi z wego moglob'l być dużą ofiarą. Aliści
Madrytu: Na odcinku Carabanchel, nie tak to łatwo wykonać w praktyce.
wzdłuż szosy estramadurskiej, wojska Co napisała "Młoda Polska", to spotwalenckie odparły natarcie wojsk gen. kało się od razu z licznymi zastrzeże
.Franco na Casablanca.
morderczej ni.ami i namiętnymi protestami różnej
walce wzięły udział karabiny maszy- barwy piłsudczyków.
nowe i granatniki. Nacierający usiI tak "Dziennil{ Poranny" ogłosił
łowali zwalczyć opór obr0l1ców grana- długi artykuł, dowodzący, że istniała
taml' ręczllymi, lecz zostali zmuszeni
do odwrotu. Straty nacieraJ'ących ob- zawsze myśl polityczna obozu legionowego, że tej idei "niepodległościowej"
Hczane są na 200 zabitych i rannych. (a więc .l·uŻ dobrze leciweJ') zaWSZ9
Casablanca byla odebrana wojskom
gen. Franco }Jrzez wojska walenckie młodzi piłsudczycy pozostanI). wierni,
że oni reprezentuję. czyn, a narodowcy
przed dwoma miesiącami.
tylko ugodowość i oportunizm, że idea
Dmowskiego jest zaprzeczeniem myśli
Piłsudskiego itd. Znowu "Czarno na
białym", pismo leWicy "sanacyjnej"
chce Polskę urzę.dzać na podstawie
ŚląSk
ideologii
Piłsudskiego z cz,asów, kiedy
W związku z wiadomością, podaną
pod powyższym tytułem w wydaniu jeszcze był ... socjalistę..
Wszystko to wskazuje, że spora
głó\\'nym
"Kuriera" na 11 bm, jako
część piłsudcz~' ków nie zamierza nic
depeszę P AT-a wyja.śniamy, iż depesza
ta częściowo ' pochodziła od Polskiej ofiarować ze swej przeszłości i że spoAg. Telegraficznej, a częściowo( prze- ry o przeszłość zamierza nadal utrzyb ieg dyskusji) od Agencji Telegraficz- m~r wać, co więcej, uważ,a, że one mają
zadec~'dować o przyszłości. Nie można
nej "Ekspress" (A TE).
też zaprzecz~T ć, że inna część piłsud
czyków pomału zacz1'na uznawać ideologię obozu narodowego. Dowodzi to,
\V a r s z a w a. (Tel. wł.). Oprócz
że ide,a narodowa, czy od ki głównego
wstrzymania akredytyw do Jugosławii,
wyraziciela idea R. Dmowskiego,
zarządzono wstrzymanie wycieczek do
zwyeiE;'ża i zwyci~żv na dalsza metę,
Włoch, gdyż
akredytywy wrześniowe choć Piłsudski zwycięŻYł wcześniej są już całkowicie wyczerpane. W ogóna metę bliż~7.l;\..
le w roku bieżącym zauważono b. silNasze pr7.ywią.zanie do przeszłości
ny wzrost wycieczek zagranicznych .
nie jest "nałogiem doktrynerskim" ani
(w)
uporem przy starych sporach, ale jest
odpowiedzi.alnościl;\. za źródł,a dzisiejsze,i i przyszłej idei narodowej. Nie o
przeszłość nam idzie, ale o prz~rszłoŚĆ .
Z u r y'C h. (PA T). Kongres syjo- 'V przeszłości szukamy źródeł idei, a
nistyczny uchwalił 300 glosami prze- nie wrogów (Jak to czynia, panowie
ciwko 58 rezolucję wypowiadającą się typu Rzrmowskich i Pobóg-l\falinowza prowadzeniem, z pewnymi zastrze- skich).
ieniami, rokowa:ń z Wielką BrytaniiI).
W naigrubszym błędzie sa. ci wyI{ongres odrzucił plan podziału Pale- znawcy 'ideologii "sanacyjnej", którzy
styny jako nie nadający się do przy- młodzież narodow~ uważajl;\. za OP()Y'tunistyczną i niezdolnę. do czynu. przejęcia.
ciwstawiaj:;tc flJ. ckliwym pacyfistom,
rozgadan~r m humanitarystom i całej
War s z a w a. (Tel. wł.). W drugiej "kulturalnej" lewicy.
połowie sierpnia ma przybyć do WarJeżeli nie przekonała ich teraźniej
szaw)' sekr~tarz ~igi Nar~dów A"enol, szość, przekona ich przyszłość.
kŁóI ' Y bawie b<;,dzIe w panstwach bałJAN BIELATOWICZ

Z hiszpańskiei wojny domowej
Jralki pod lP.ladJ·yte1łl i

torfowisk .

War s z a w a. (Tel. wł.). Z różnych
stron kraju nadchodza, wiadomości o
groźnyel. pożarach torfowi.sk, które
zapalają. się wskutek upalow.
Przebieg pożarów jest spokojny, bo torf~
wiska palą się niekiedy nawet bez WIdoczności ognia.
'Vła.dze wydały poleceni.a, ażeby przysta,piono do gaszenia torfowisk, podobnie, jak się gasi
pożary lasów. (w)

Magistrala wodna
- Gdynia

Wycieczki za granice

Kongres syjonistyczny
a Palestyna
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Czerwoni kłó[ą się owładzę
Walka o władzę między rządem walenckim a barcelońskim - Komuniści żądają dyktatury sowieckiej - Masowe aresztowania i rozstrzelania - Odkrycie cmentarza
ofiar dyktatury Largo Caballero

Z Bcrli na wy<3tartował do lotu dokol a Europy niemiecki samolot podróżny, 4-080bow)' - Messerschmitt - "Tajfun". Lot
na próbę sprawności maszyny. która jest
przewidziana jako maszyna cywilna. Trasa lotu mającego trwać 11 dni prowadzi
z Berlina do Rygi, Hel<3ine.k, Oslo, IIambm'ga, Paryża, Mediolanu. Rzymu, Bialogrodu, Warszawy i z powrotem do Berlina. Na zdjęciu .,Taifun" w locie".

10 s i e r p n i a.
Z różnych stron napływają doni~
sienia o niedzielnym zjeździe krakowsk.im. Wszystkie relac.ie zbiegaj~ się
w jednym: zjazd nosił charakter odmienny, aniżeli dotychczasowe, odbyte
za życia Piłsudsldego. Nieraz odnosiło
się wrażenie, .iakby chodziło o jego
odbycie i - zamknięcie.
Pogoda nie była na.igoI'sza. 'Wprawdzie po południu spadł maly, drobniutki deszczyk, ale "leguny" są naogół
przywykłe do
niewyg~ i nieraz w
okopach przechodzili przez burze.
Dlaczego tak szybko odwołano pochód
na Sowiniec i w ten sposób przyśpie
szono zakOlkzenie z.i.a zdu 'l
Deszczyk wprawdzie rosił trochę,
ale na Sowiniec jest 11 km od centrum
miasta, a taki marsz po rozbitej drodze nie jest wcale pociągający. Więc
żaniechano projektu. A może wolano
po dyskusji w czasie obiadów nie ryzykować
skupienia się wszystkich?
A gdyby ktoś wyskoczYł z jakąś deklaracją. co by wtedy można uczynić'l

*

Nie było podczas zjazdu takiego
nastroju i takiego napięcia. jak dawnymi laty. Owe imponderabilia okr~
śla się u nas: "jakoś nie szło .....
Największymi owacjami obdarzano
marszałka Śmigłego i premiera Skład
kowskiego, natomiast nie padł żaden
okrzyk ani oklask pod acN'csem głów
nego komendanta Zwia.zku Legionistów, płk a Koca.
Mundurów widziano mało. Olbrzymia wi~kszość maszerowała po cywilnemu. Reprezentowali już pokolenie
starsze.

Pa.ryż. (PAT).
Liczni korespon- przeprowadził w Barcelonie i całej Kadenci dzienników paryskich z Walen- talonii specjalny delegat Walencji,
cji i z Barcelony zapowiadają, iż czer- gen. Pozas.
wona Hiszpania stoi w przededniu deKomuniści hiszpallscy, aby sparalicydujące .i rozgrywki wewnętrznej.
żować akcję anarchistów i "trockiB. premier i przywódca łewicy Hi- stów", posłużyli się rzą.dem Negrina,
szpallskiej Partii Socjalistycznej Lar- jako parawanem, a obecnie, gdy rząd
'go Caballero, usunięty od władzy na ten już jest dostatecznie osłabiony,
skutek presji komunistów, staje na wysunęli hasło powołania dyrekto·r iaczele koalicji elementów niezadowolo- tu sowiecluego na wzór dyktatury monych z rządu Negrina, a złożonej z skiewskie.i. Na czele tego dyrektoriatu
anarcho - syndykalistów. partii "troc- stanąłby tymczasowo Indalecio Prieto,
kistowskiej" tzw. P. O. U. M. (Partido kt6remu komuniści użyczyliby całko
Obrero
de
Unificatione Marxista) wicie poparcia, biorąc go w pewnego
i mł()dzieży anarchistycznej.
rodzaju kuratelę polityczną. Część
Punktem wyjścia do tej kampanii wojska, a mianowicie generałowie
jest ostatnie oświadczenie Largo Ca- Liste!' i Camesinos, poparli powyższe
ballero. złożone na łamach dziennika projokty.
francuskiego "Independance des PiNa wielkim wiecu, zorganizowarenee·s Orientales", w którym powie- nym przez partię komunistyczną w
dział m. in.: "nie mogę zaakceptować
Walencji, gen. Camesi.nos PO skrytybezlitosnych represyj. stosowanych bez kowaniu działalności rza,du Negrina
żadnych podstaw. nie mogoo zaakcepwysunął
wyraźnie postulat wprowato\vać nieżyczliwego stosunku rządu
dzen!a dyrel,toriatu o nieograniczodo poważnej części proletariatu hi- nych pełnomocnictwach
szpańskiego".
Celem oczyszczenia terenu z anarStowa te są wyraźnym protestem chistów rzą.d Negrina przeprowadza
przeciwko ostatniemu prześladowaniu nadal walkę z organi.zacjami anarchoprzez
rząd
Negrina
anarchistów syndykalistycznymi i "trockistowskii "trockistów" katalońskich. a przede mi".
wszystkim przeciw re,presjom, jakie
W wyniku ostatniej konferencji, ja-

•
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Polaka, człon~~a S. N.

N owa niesłychana bezc~elnoś ć :i;ydowska - Zajściom zapobiegła s~ybka interwencja policji
K a t o w i c e. (AJS) Na ulicy Starowiejskiej doszło do zajścia, które wywołało wielkie wzbili·zenie.
W domu Wysockiego przy u. Starowiejskiej znajduje się lokal Stronnictwa Narodowego, a w bezpośrednim
sąsiedztwie jest kilka składów żydow
skich .. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn Zyd Hesenfeld wszczął kłótnię z
członkiem S. N. Czają.
Po krótkiej wymianie słów Hesenfel d porwał za kawał drzewa i ugodził
nim w głowę Czaję, który padł nieprzytomny na ziemię. Na ratunek jego
pośpieszyli znajdują.cy się w pobliżu
koledzy, którzy wnieśli nieprzytomnego do pobliskiego składu chrZE'>Ścijall
skiego i wezwali lekarza.
Hesenfeld mimo pościgu zbiegł i
ukrył się.
Na wieść

o pobiciu Polaka przez

*

Żyda zebrał się

momentalnie na ulicy
Starowiejaldej i przylegającej do niej
ul. marsz. Piłsudskiego wielki tłum.
Przybyła na miejsce poliCja spisała
protokół i wezwała zgromadzonych do
rozej ścia się.

*

polityką.

hiszpańską.".

W Vallirana i Sitges komisja śled
cza wykryła dwa nielegalne cmentarze, gdzie grzebano szczą.tki wielu
ofiar walk. l{ości nie zdołano zidentykiwować. Istnieje przypuszczenie, ~e
s~ to zwłoki ofiar z czasów czerwonej
dyktatury Largo Caballero.
P a ryż. (Tel. wł.) Dzisiejszy "Le
Jour" przynosi z Barcelony wiadomość
o zamachu na przywódcę Katalonii
Companysa, który został na ulicy lekko raniony. Towarzyszący mu policjant został ciężko ranny.

Dr.

med.

H. ZIOMKOWSIU

jpeci. chorób skór. wener.i moczopłciowy
Łódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118.33
PrzYimuie 9-12 1 3-9 w niedzielę: 9-1 .
D

Wydalenie pastorów
War s z a w a. (Tel. wł.)
Władze
administracyjne na Śli,l.sku nakazały
do 15 sierpnia opuścić granice Rzeczypospolitej trzem pastorom ewangelickiego kościoła unijnego, obywatelom
niemieckim. Si,l. to dl' Schiller. Schneider oraz pastor Venzlaff z Pszczyny.
Dalszych 6 pastorów obywateli niemieckich, którzy pełnią. swoje obowiązki na polskim Górn~' m ŚIą.sl{U. pozostawiono na razie na ich stanowiskach. (w)

Po raz pierwszy zjazd bYł widownia, żywej agitac.ii. Lewica legionowa
kolportowała zapobiegliwie swoje wydawnictwa, a przede wszystkim "Czarno na białym" i "Front Robotniczy".
Rozdawano je bezpłatnie uczestnik()m,
którym także wpychano z prawa i z
lewa rozmaite ulotki.
Były one bardzo znamienne.
DnIkowano je i bito na "Roneo". Zjawllo
się ich sporo; kilka bYło anonimowych. M. i. zna.idowała się ulotka,
wydana i podpisana przez gen . RojQ,
w której po zagmatwanych wywodach, gdzie ,,"yznaczał sobie wybitną
rolę \V przyszlym układzie stosunków,
l'ozdzielał już czołowe stanowiska.
A na ulicach, którymi przechodził
Jak juź donosiliśmy osada Władysławów kolo Konina, poszła za przykładem Kapochód, uwagę przechouniów musialy
lisza, oddzielając na largu rynek na stronę "polską." i "żydowską", - Na zdjęciu
na siebie ścią.gać rzucają,ce się w oczy
fragment z targu we Władysławowie.
afisze na cześć Stronnictwa Narodowego, a i inne na cześć PPS.
Publiczność patrzyła na manifestaTeraz się przekonamy, czy lewica
wiono nie mało o tzw. Legionie Zasłu
cyjny pochód raczej w roli obserwa- żonych i wspominano, ile kto posiada legionowa istotnie ma zamiar wystą
pić czynnie: czy jest zdecydowana
tora.
posad i jak płatnych.
Dużą
wymianę zdań wywoływał
podją.ć
prace organizacyjne około
Obiady spożywano po kołach puł- projekt organizacji płka Koca. Nie stworzenia "frontu demokratycznego"
kowych. Tam się rozwiązY\\'ały języki, można powioozieć, żeby akcja "Ozonu" razem z ugrupowaniami lewicy opozytam padałv głosy, tam - politykowa- wywoływała entuzjazm. Raczet z tego, cyjnej. O ile się można zorientować
no ~rarszalck Śmigłv oraz komendant co np. mówiono podczas obiadu i w w nastrojach, tendencje takie istnieją..
dyskusjaCh na IV kole. można by wno- Można się więc racze.i spodziewać, że
główny I(oc jedli z kolem I pułku lesić o czymś innym ...
tak ...
gionów
WARSZAWIANIN.
Wśród ~zal'c.i l'zc!-'zy legiollo ·.\·cj ll1Ó-

*

ka miała mIeJsce w Barcelonie miQdzy przedstawicielami rzą.du walenekiego i katalońskiego. zawieszono
obecnie w Barcelonie szereg syndykalistycznYCh organów prasowych, a w
Geronie aresztowano przeszło 400 osób,
oskarżonych o sympatie "trockistowskie". Spośród tyCh aresztowanych
większość skazano na długoletnie wię
zienia, a wielu nawet na śmierć.
W Lerida wykonano wyrok śmier
ci na komisarzu politycznym armii
Marcial Mena, należącym do P. O. U.
M., a oskarżonym o nawoływanie do
rebelii. Charakterystycznym jest, iż
oficj.alne śledztwo,
wszczęte
przez
władze walenckie celem wykrycia tajemniczego przewódcy P. O. U. M., b.
ambasadora Nina, nie dało żadnych
rezultatów.
Prasa francuska publikuje w tej
sprawie wyjaśnienie Trockiego, który
pisze, iż ",Nina został zamordowany
przez policję, ponieważ walczył prze-ciwko machinacjom agentów biurokracji sowieckiej, kieruję.cych obecnie

43 997

Osławiony burmistrz m. Koń
skich przestał urzędować
Koń s k i e, 11. 8.
W sobotę dn. 7
bm. w l{Qllskich odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej. Na porzę.dku obrad zostało odczytane pismo wojewody kieleckiego, w którym zostało podane do wiadomości Radzie Miejskiej,
~e wojewoda kielecki unieważnia wybOry p. Stefana Jaroszyńskiego na stanowisko burmistrza m. Końskich dokonane przed dwoma laty. Jednocześnie pełnienie obowiązków burmistrza
m. Końskich powierzone zostało p. Witoldowi Ziembińskiemu.
W ten sposób p. Jaroszyński skompromitowany ostatnim procesem w
Sądzie Grodzkim w Końskich prz€stał
urzędować.
(b)

śmiertelny

wypadek
przy pracy

L ód Ź, 11. 8. Na posesji przy ul.
Karolewskiej 51, przy oczyszczaniu
przez firmę Goldberg, Rasiccki i Berlin dolu biologicznego w drugim miejskim domu wychowawczym zdarzył
się wypadek, zakończony śmiercią robotnika, 51-letniego Walentego Środy
(Marynarska 25).
Środa zatrudniony przy oczyszczaniu i. remoncie dołu biologicznego,
pr.ac~Jąc w głębi uległ zatruciu gazamI Siarko-wodorowymi, jakie wytwo~'zyly się w dole. Padł nieprzytomny
l dopiero po dłuższej chwili spostrzeżono wypadek.
Wezwano szósty pluton straż" ogniowej, który nies7,cz'~ś1iwego robotnika wYdobył. Oczeku.if.lc~· już na miejscu lekarz po~otowia stwierdzil zgon
Środy. Zarządzono dochodzC'nie celem stwierdzenia, kto ponosi winę za
wypadek.

Zamkn'ęcie szkół
W 11 n o. (ATE) Wileóskie Km'atorium Szkolne zawiadomiło z-arz.ąd litewskiego
towarzystwa "Rytas" o
zamknięciu dwóch szkół utrzymywanych prze? tow-arzystwo w Dajnowie
Naniszkach pow. wilel1sko-trocl<If'~o.

strona i

Odrabiają

-

ORĘDOWNIK,

pi<13ek. dnia 13 s!(,l'pnia. 1937 -

Podejrzana spółka

urlopy

Zwtl{~eli Str~elecki i Zwią~ek Nauc~ycielstwa Polsliiego.

C#y w tł'l'#ędach pa'llstwowych obowil{~uje ustau'a o clfasie
pracy?
Ł ó d Ź, 11. 8. Ustawa o czasie prale y przeznaczona j-est dla przemysłu i
handlu, przy czym powolane są specjalne organy nadzorcze ze strony
palls twa, a mianowicie Inspektorzy
Pracy, którz y czuwają. nad przes trzegani em ws pomnianej u stawy.
.
. Z powyż s zego ,,,'ynikalo by, że pań
stwo w pierws zym rzędzie, świecąc
pr~y~<laclem, winno z całą. hezwzględ
no~clą przestrzogać
zasady 7-8-godZll1nego dnia pracy w urzędach.
Tnnczasem w samorządowej Ubezpiecza lni Społecznej przez czas dłuż
ISzy utrzymyv,Iał się system Pł'acy w
godzinach pozabiurowych, wieczorem.
System t-en na simtek naszych pubJil\ac,\' j został wyeliminowany.
Obecnie znów zmuszeni jesteśmy
zwrócić uwagę na utrz~'mującą się zasadę wyrabiania zaległości w
urzę
dach pa:6 sbvowych, szczególnie zaś
skarbowych, 'IV godzinach pozasłużbo-

wych. Praco,vnicy stawiają się do
pTacy punktualnie o 8, ale wychodzą o
17 i później.
W ogóln-ej kalkulacji rzecz przedstawia się w ten sposób, że pracę urzędnika oblicza się na 12 miesięcy w
roku, gdy Odliczając urlop przypada
ich 11. Pracownicy otrzymują. więc
urlopy wypoczynkowe, ale następnie
vdeczorami muszą odrobić zaległości,
tudzież inne nie wykonane praCe, jaki.e ewentualnie pozostały z racji choroby pracowników, wyjazdów służbo
wych itd.
Ponieważ praca w godzinach nadetatowych utrwala się jako staly system, powodując narzekania ze strony pracowników, oraz nieufność świa
ta pracowniczego w ogóle, w interesie
samych władz państwowych, celem
podniesienia autorytetu władzy, leży
zlikwidowanie tego zjawiska,

młotem

Miedzy

Ł ó cI Ź, 11. 8. Zarzą,d klasowego socjalistycznego związku rozeslał okólnik do swych oddziałów, w 1,Jórym
l'owoluje się na uchwalę Rady Miejski ej w Łod z i.
Rada Mi.ejska w Lodzi w swoim
czasie uchwali la, że rol)oty i dostawy
powierzane będę, przedsiębiorcom, ldórzy p~'zestrzegają obowią.zujące umowy zbiorowe, ustawodawstwo socjalne
i pl'zestrzegają 8-god zinny dzień pra-

się Żydona

nik ten zaleca wspóldziałanie z organizacjami, celem wprowadzenia zasad
UChwalonych przez Raćlę Miejską w
Łodzi.

Okólnik ten wywolał niezadowolenie w sferach żydowskich. 'Yiadomym
jest powszechnie, że wykroczenia przeciw ustawie o czasie pracy, urlopach,
czy też umowie zbioroWej, w 90 pct
jest dziełem żydów. Toteż wyrażają
cy.
oni wielkie niezadowolenie.
\Y tym relu przy przetargach ZaCiekawe jest, jak kierownictwo
rząd Miejski miał żądać przedłożenia
klasowego związku pozostające na uoowodów od In spekcji Pra cy, że przed- slugach żydow skich załatwi tę spl'awę.
siębiorca "vzgl~d11ie dos tawca W8.r1.1nPrawdopodobnie <lkólnik pozostanie w
kom powyższym odpowiada. Obecnie sfeTze zamierr.eI1. i zrealizowany nie
z~rz ~d kla sowego zwiąr.ku zalecił w 0- bęclr.ie, co przyniesie szli:Odę zarÓwno
kO~lllku~ aby zarz ąd)" oddziałów, powo-, pracownikom, jak. i polskim przedsię
luJąC SIę
na wymienioną 1.1 chwałę biorcom, którzy w tych warunl<.aCh
spowo·d,owaly podobne uchwaly w Ra- _ mieli znaczne szanse zdyst.ansowania
elach Miej skich innych mias t. 011:ó1- żydowskich konkurentów.

I
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Klasowcy
Pl'#etnysł śJ'edni

-

godzą się

-

.

na orzeczenie

i ~aroblwu'y ~ Bełchatowa i Zelowa wysłał

Odlvolllnie
Ł ó d Ź, 11. 8, Na Odbytym dnia 10
bm. wieczorem posiedz~niu komitetu
wykonawczego klasowego związku robotników przemysłu włókienniczego,
komitet socjalistyczny po dokładnym
zbadaniu sprawy postanowił przyjąć
orzeczenie Komisji Rozjemczej przyznające tylko 10 pct
podwyżki
płac
robotniczych, uznając, że żądania robotnicze w porównaniu z ogólnym położeniem
gospodarczym
zostały u-

ku Z tym

została już powzięta

łanie wysłano

i odwo-

11 bm.

Odwolanie średniego przemysłu
traktowane jest raczej jako demonstracja i to w imieniu całego przemysłu w rzeczywistości bowiem przemysł
nie ma żadnych powodów do odwoła
nia, gdyż i tak podwyżka przyznana '
została w granicach minimalnych, w
porównaniu ze wzrostem cen materiałów włókienniczych.

-

o uspławnienie Wisły

War s z a 'w a. (Tel. wł.)' W kołach
gospodarczych duże zainteresowanie
wywołał projekt regulacji i uspławnie
nia Wisły na odcinku od Krakowa do
Torunia. 'Vykonanie tej wielkiei pracy, która ma kosztować około 100 milionów zlotych przewidziane jest na
lat 4. l\[oż1iwe jest powst.anie 1\:on>:o1'cjum prywatnego, które by się pod.jęlo
regUlacji VVis}y na warunkach uzyskania koncesji na pewien okres lat Za
prawo W~' h;tczne .i eksploatacji komunikacji, rybołó s twa itd. (w)
·...0 . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

i ::a:::ra~2~!~!fi?a~~zr.1
Jan Zagrodzki
i S-ka
Poznań,
I.............................i
PO

cenach przystepnych

ul. Zamkowa

5

polecają

nar. ul. Rynkowej

N 4.7397

jącą deklarację:

1) ZwiązE'k Strzelecki i Związek Nauczycielstwa 'Polskiego opierając się na tradycji wieloletniej współpracy ideklara:
cjach zlożonych naczelnemu wodZOWI
marszałkowi Śmigłemu-Rydzowi, uznają
wzajemną współpracę nad przysposobieniem młodzieży do obrony narodowe] za
wspólną sprawę obu organizacyj.
2) Z. S. i Z. N. P. doceniają szczególne

znaczenie społecznego wysiłkU w realizowaniu hasla przesposobienia narodu do
obrony państwa.
3) ·Z. S. i Z. N. P. uznaja, przysposobienia młodzieży do służby obrony narodowej oraz walkę z analfabetyzmem wśród
przedpoborowych za najpilniejsze zadania
w zakrl'sie pracy społecznej i wychowania
obywatelskiego.

Akcja czerwonych podpalaczy, pozornie w ostatnich czasach przytłumio
na, rozrasta się znów do niepokojących
rozmiarów. Rozmiary te są tym bardziej niepokojące, że ostrze tej akcji
skierowane zostało, decyzją Kominternu, przede
wszystkim przeciwko
Polsce.
Omawi,ając

robotę

komunistyczną
następu

"Goniec Warszawski" podaje
jące fakty:

,,'V chwili obecnej Komintern przezna-

c z ył

olbrzymie sumy

pieniędzy

na

akcję

wywrotową w Po1sce. Śmiesznym byłoby

dokładnie określić, jakie sumy wpłyną z
kas moskiewskich czerwonych podpalaczy
do
Ims ich ekspozytur zakonspirowanych
w Polsre, jedna1cte faktom jest, że sumy
te przewyższają znacznie budżety wszystki ch wydatl,ów europejskich, wyłączając
lIiszpanię·

,.Na przestrzeni ostatnich paru tygodni
zlili:wlclowano z polecenia Kominternu
7 istniejących w Paryżu i drukujących
bihuJę dla Rzesey drukarń niemieckich.
Dukal'nie te prz)Tsto30wano do potrzeb polsldej pisowni i rozpoczęto. w nich bezUstańnydruk bibuly, przeznaczonej tylko i wyłącznie na nielegalny kolportaż w Rzeczypospoli1 eJ.
"W sławnym St. Denis, którego burmistrzem był do niedawna głośny Doriot,
uruchomiona została szkoła wojskowa. w
której przygotowuje się specjalnie "fachowców" do dywersji w Polsce.
"Techniczne opracowanie planu akcji
propagandowej na terenie Rzeczypospoli-

wychodząc z zało
szkoły i oświaty, a zarazem jej powszechność wpływa na stopień obronności pallstwa, uważają realizację postulatu powszechności nauczania publicznego i wysoko zorganizowanej szkoły

4} Z. S. i Z. N. P.

żenia, że

poziom

powszechnej za podstawowy warunek należytego
przysposobienia młodzieży do
twórczej pracy obywatelskiej i ofiarnej
służby narodowej."

Hasła tej deklaracji są niewątpli
wie słuszne i piękne. Obawy jednak
rodzi -to, że ma je realizować z11any ze
swoich wystąpień Związek Strzelecki
wespół ze Związkiem Nauczycielstwa
Polskiego, którego antykościelne i
i sprzyjające prądom lewicowym nastawienie jest powszechnie wiadome.
Czy taka "spółka" jest odpowiednia
do przysposobienia młodzieży do obrony narodowej? Czy czasem nie zaszko!
dzi pięknej i obchodzącej cały naród
idei?
Oby tylko nie usiłowano jej udzielić monopolu w tej d~iedzinie!

tej, powierzył Komintern sławnemu Willy
Munzenbergowi, któremu zapomniano i pijackie orgie, urządzane przez skromnego
emigranta politycznego we własnym,
luksusuwym pałacyku w Pary~u, i nie roz"
liczenia się z kominternowych pieniędzy,
i wiele innych przewin."
Tyle "Goniec Warszawski". Willy,
Munzenberg jest znanym agentem Ko.minternu. Przez szereg lat pracował
we Francji i postępy komunizmu, jakie tam można zaobserwowaĆ, są wynikiem jego roboty. Dziś ma kierować
to robotą w Polsce. Nie wolno nam zba'ł!
gatelizować planów Kominternu. Bo
gra, jaką prowadzi komuna, idzie o
wielką stawkę.

Krakowsk"1 :;,AI Capone"
przed sądem

"<{
l'
11 . 8. - P rze d nIe
. d
~. r a (O w,
awnym czasem organa policji zostały zawi,a domione, że przed boiskiem klubu
sportowego "Cracovia" są sprzedawane fałSzywe bilety. wstępu na mecze. .
. , Połic~ a na "giełdzie biletowej" przed
boiskiem wszczęła dyskretną obserwację.
VV rezultacie ujęto Władysława
Górkę
oraz Wacława Moszyńskiego,
przy których znaleziono podrobione bit
f ł
... t
le y ze S a szowaną pIeczęCIą magIs ratu. Obydwóch pociągnięto ' -do odpnwiedzialności karnej.
.'
Rozprawa, która odbyła się w dn. 10
bm. przed krakowskim sądem wywoł.ał, a zrozumiałe zainteresowanie wśród
krakowskich sfer sportowych, zwła
szcza, że oskarżeni znani są na bruku
k ra k owsk'lm, przy czym Gó r k ę po- ,
wszechnie nazywano Al Caponem".
.
Po przeprowadzonej. "
rozpraWIe
sąd
skazał ich na 6 miesięcy więzienia.

... .............. i I
h
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PASY TRANSMISYJNE
I wszelkie I;Irty.kuly te.chni,c:1!ne w znanych
od 60 lat naJwYZ6zycb JakOSClach dostarcza.
Z. MAZURKIEWICZ SP. z o. II.
fabryka
pasów transmisYłnych, skladnlca
artykulów lechmcznych
Ptnnań. ul. Kantnka 8/9
telefon 30·22•
,
Ng 46546,7 '

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

względnione.

Jak podawaliśmy już, na ogólnym
zgromadzeniu delegatów klasowego
związku opozycJa lewicowa nie dopuściła do uchwaleni,a wniosku o przyjęciu orzeczenia.
12 bm. upływa ostateczny termin
składania odwołal1.
Obecnie pewnym
już jest, iż poza zarobkowcami z Beł
dIatowa i Zelowa, odwołanie złoży
również przemysł średni zgrupowany
w krajowym związku przemyslu włó
kienniczego, Uchwała taka w związ-

W War's zawie odbył się zjazd Związ
ku Strzeleckiego (Z. S.) Jak donosi
"Gazeta Polska" - "celem zacieśnienia
współpracy z nauczycielstwem zgrupowanym w Związku Nauczycielstwa
Polskiego (Z. N. P.)". Związek Strzelecki wraz z Z. N. P. ustaliły następu

Akcja komunistów przeciw Polsce

a kowadłem

Socjalistyc#ny projekt nie podoba
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Polityka Zydów
Talmud -

podręcznikiem

polityki żydowskiej - 2ydzi whistorii - Ich solidarność

Ł ó d Ź, dnia 11 sierpnia.
Przeciętny czytelnik polski, przeczytawszy powyższy naglówek, uśmieclmie się niedowierzaniem.
Przywykły do ocierania się o faktora, sk1epikana, kupca, pośrednika i bankiera
żydowskiego,
nie mOże sobie wystawić Żyda poza ramami .handlu, przemysłu i celów ekonomicznych w ogóle.
GdziEYLby się w głowie, wytapetowanej
od góry do dołu kwitami, wekslami,
cyframi,
szachrajstwami
znalazło
miejsce na jakąś politykę? Żyd,
zdobyw~zY pieniądz, śpi spokojnie na
oba USZy, nie troszcząc się o sprawy
nie zwią.zane z handlem... Pocóż mu
polityku, jeśli pieniądz dla niego jest
wszystkim,
Tak r07.Um1.1je kar.liy, kto nie zna,
lub ze względu na własny egoistyczny
i ciasny interes materialny, nie chce
znać zamiarów żydowskich. Do niedawna takich naiwnych było bardzo
dużo i oni to właśnie stanowili dużą
przeszkodę przy podnoszeniu kwestii
żydowskiej. I?z~siaj ~viele już ~ię zm.ieni!o. SzeregI zydO~ll6w maleJ~, natonllast fal~ ~ntyse!Bltyzmu WZbIe!a c<?-I
~az bard:/:leJ. n~ SIle. Kto Zll?- h~stO:'lę
l psych?loglę Zydów, t.en ":Ie,. ze lcb
WodZOWIe p{)sługUF} SIę pWl11ądzem,

Jako środkiem do innych, wyższych i
ba~dzo rOZległYCh. celów. Za ~ienią.dze,
k~ol'e. fakto~ wycIS~ą.ł od. "goJa" upraWla .SIę dopIero ~olttykę zydowskę., taką, Jaką nakll;zuJe Talmud.
Na Jer;ozohm~ spadł ~om okrutny.
~erce panstwa zydo~vsklego otoczyły
~~laznę. obręcz~ legIOny "łagodn~go"
l ytusa.: syna Imperatora rzymskIego
WespazJana. Straszną była ta obręcz,
bo d.O J~roz?limy od?iQ.to dowód żywnOŚCI, . Zyd~l ':I'alczyh, }a}c lwy (~s~a~
chodZIło. o ZYCIe), lecz gł~d był sllnH~Jszy od .lch b~awury.. KIedy zabrakło
c~11eb~ l !BąkI.' plag~ zy~owska zacz~ła

SI.ę. ,:zaJc~nle

pozerac.

D<Jslowl1le:

sJltll~Js~y 7.Jac1a~ słabszego: .Ztlaw~}oby Slę, ze klt:iik~ w Jerozollll11e r.mlotą
raz" n.a r.awsze Zyc1ów. :- ~8J'ty dziejów

A7.Jl. I E1.lro~'y. <?~ylt,lt ,SJę jech~~~ i~h
poglOtncy. Z~dZl Istt1JeJą. do dZls l 111'e
J?1'~csta1~ być Zy.d~mj z czasów dl·,ugiej
sWl~lYDl .. <;hocla,z. rozpros7:YJi SIę P?
ca~e.1. kult ZIemskIeJ, stanoWI~ J?r~eciez
Z\\ al tą ~a~ę sp?łeczną. I dZISI:;tJ znowu są.. sIlm. ~Ie walecznOść zydowska,. me przeb,Iegłość • polityczna lub
~upl~cka ocalIła. Żydow od zamarcia.
,~ro~Jlla. ~ -. kSIęga. Ta księga (rar·~e.1 zblOr kSH),g), która nazywa się
1 almudem

I

Jakże może zbiór ksiąg skupić roz-

proszonych

po

całej

kuli ziemskiej

włóczęgów i trzymać ich na obroży,
solidarności i poshrszeIlstwa? - Może,
jeśli treść ksiąg wsiąknie w duszę nieszczęs,nego narodu i stanie się j~
klerownikiem, wodzem. A treść Talmudu wsiąkła w duszę Żydów.
Zakon Mojżeszowy, . gdy nadeszły

trudne warunki polityczne, gdy imperatorowie rzymscy przeszli ciężką stopą. po narodzie "wybranym", postanowił uregulować stosunek Żydów do
inowierców czyli do tzw. "gojów". Ce1~m twórców Talmudu było ocalenie
Zydów od z agł,ad y, co się też stało.
Wielu lud7.iom się zdawało (ba, i dzisiaj j~st jeszcze takich dużo!), że ży~
dzi rozproszeni od 2.000 lat po całej
ziemi, 'pozbaWieni niezależności politycznej, wylecza się z melagomanii i
wsiąkną. duszą· w te narody, któr,e
przyjmują ich gościnnie. Jeżeli ten
ktoś liczy na takie uczucie ze strony
Żyda gruby popełnia błąd, a poza
tym wykazuje nieznajomość jego charakteru i duszy żydowskiej. Nie ty lko nigdy Żyd nie starał się wsiąkną.ć
w swoich dobrodziejów, zapomnieć o
swym "wybraństwie", złączyć się z
wszystkimi tymi, którzy okazuję. mu

Olbrzymi pożar młyna wW~grOW[U

gościnność,

ale - odwrotnie ró8ł
zawsze w nienawiści do ,,g<>j&W- i 'W
pysze. Nienawidził i dotą,d nienawidzi
~'yzna\HÓW Chrystusa.
Zamiast przykładów z historii, wet.
miemy tutaj pierwszy lepszy wypadek
z codziet1l1€go współczesnego życia. W
starych ,;zpargałach, odnoszą.cych się
rio kwestii żydowskiej,
znalaZ'łem
cll'obnr. ale bardzo charakterystyczny
wypadek ( cytuj~ z dziennika):

Pół

mniona złotYCh strat - Okoliczne budynki zostały na szczęście uratowane
Wakcji ratowniczej brały udział straże z Poznania, Nak la, Gniezna i inne

,.Zwią7.C'k
Drobnrch
Kupców
Chrześcijculskich w Sos nowcu wyllaiąl li palla Lewka Lancmana lo-

kal sklepowy przy ul. Targowej i
za.:'. 11 (' ił czynsz za pierwsz~' kwartal 1\)28, Prz<!dstawiciele Zwiazku
otrz~ mali klucze od lokalu. 'Gdy
jednak w czwartek dnia 15 ub, m.
udali >:ię do lokalu z towarami,
znaleźli na drzwiach obok s\\'ojej,
jakąś illllą. klóclk~.
G(l~ ' ją. próbowali U ~ lIllą(\ WÓWCzas nadbiegł
tłum Ż~-dó\\' i nie dopuścił icll do
sklepu. - \\'tedr i IlŁerweniowała
policja.
\Y k{)misariacie córka
Lancmana oświadczyła, że przeciwko \\ynajęciu lokalu "' ystąpił rabin, grożąc w~'klęciem całej rodziny Lancmanó",,"
Chociażb~' si~ nie wiadomo jak
malował i wychrzcił , Ż~-d zawsze

wypozostanie Żydem. Pełno go między hezw~' znanio\Ycami,
pełno w masonerii,
.<:()rja .liźmie, komuniźmie itd.
W ten
spOSÓb podmino'wujęc i lli"zcząc poclwalinr kultury chrześeijallskiej, przrgoto\yuje sobie grunt pod wcielenie
mrzonki "panowania nad ś.".-ialem'"
jak mu obiecano w Talmudzie. To
j'?st polit~- ka - polityka ślepa nierozważnej nienawiści do potężnego przeclwnika.
Do odl'l;'bnośei narodowej Żydzi dołą.cz~li solidarność międz~- sobą i chorobliwą.
organizacjI;'.
Gdziekolwiek
władze hiorą Żyda M kołnierz, 7.araz
sil' obraża i oburza cata Judea. Żyda
nie wolno nikomu dotknar. :Katomiast pisal'Z.e, dziennikarze' h'dow>:cy
- p01:walają sobie na wszystko. Znie!'ła\"iają. i ośmieszają. inowi€rców w
jak najbaJ'Clzi ej wyrafi nowa ny sposób.
Zuchwalstwo prasy żydowskiej zaczę
lo się w Europie w roku 1850. Celem
jl>j b~-Io i jest dotąd zburzenie całego
dorobku kultur.\' an'jskiej i chl'ze~ci
jańskiej. Nazywa !'ię to u Żrdów po-

BUdynek mlyna w ldlka minut po wybu,
chu o!!nia.

W ą g r o w i e c (wg). We wtorek ub. wraz wszystkimi zapasami i maszyok. g. :1 po poło w~' buchł we 'Vągrówcu nami najnowszej kon strukcji.
W czasie akcji dwóch strażaków
w zabudowaniach "Mł .\ · nów i Tartaków
Wągrowieckich",
najWiększym
na odniosło obrażenia Strażaka Stanimiejscu i czysto polskim prze<1siębior sława 'Vabicha z \\'ągTÓ\\Ca odstav,'iostwie przemysłowo - handlowym :po- no do miej s cowego :,;zpitala.
" ' ladze prowadzą energiczne dożar, który na samym począ.tku nie
chodzenia celem ustalenia dokład
miał jeszcze zbyŁ wielkich rozmiarów.
Mianowicie za.ięła się wytwórnia nych przyczyn pożaru. Nadmieniamy,
że przedsiębiorstwo było ubezpieczone.
płatków owsianych i łuszczarnia grochu. Ulatniały się z ostatniego piętra
stosunko\yo małe kłęby dymu , Natychmiast zaalarrnowano miejscową
straż pożarną., która niebawem stanę
ła goto\Ya do akcji. Wszystkie próby
zlokalizowania pożaru spełzły na niczym, gdyż od wewl1<;l.trz nastąpiło
ki Ika wrbuchów i pożar szybko się
rozprzest.rzenił. ~ieba\Vem też zagrożone zo!'taly przyległe budynki przedsi<;,biorstwa i olbrzymie zapasy drze\"a.
\v tym stanie rzeczy wezwano telefon iczn ie bliższe i dalsze au topogotowia przeciwpożarowe. a także straże
pożarne
całego powiatu wągrowiec
kiego z prz~Tzędem ręcznym. \\'yt~żo
na akcja przeciwpożarowa dala te pomyślne wyniki, że nie mogły się zają.ć
}J1'l:ylegle budynki. Mimo to splonął
bUdynek, o którym mowa na wstępie,

Strajk okupa[yjny przy budowie kolei
800 robotników dO 'm aga

s'i e.

lJodu'yi's~enia [JłodO'lf."ych

~(l.,.obkóu~

C z C s t (} c h o w a, 11. 8, - Jak już ralne ~pie\"r pieśni religijnych.
robotnio', zatrudnieni
Dot~ ' chczaso\"e zarobki robotnik6w
nowej kolei żelaznej Czę nie w.\ starczali' im na na.l>:kromnie.l>:ze
stochowa - Siemkowicc, s\\'ego czasu na" et utr7.~- l11anie rodziny. I\:omisja
upominal i >:ię o pod\"'yżkę plac dzien- statyst~- czna do badan ia zmian ko11,\'('h z 2 zł 40 gr na ł zł dziennie dIn
szlów utrznnania ustaliła, i;i; koszt
llll;'żczrzn i z 1,;)0 zł na 2.50 zl dziennie
dzicnnego utrzymania rodzim' robotniczej wynosić pO\\'inien 3 zł 75 gr, gd\'
ella kobiet.
l\ierownict\\'o robói obiecało spra- tymczasem robotnik otrz~ ' llluje 2 zł }O
wc tr;- zRlatwić w przeCiągu kilku dni, :;t I' za o~miogoclzinn,v d7.ień prac~r .
jednak po upln\'ie oznac-zoncgo termi- Biedne, "',"chudzone dzieci robotnicze
nu \\';;zYSC,\· robotnic ., ' zamiast POclK.' ż pozbawione muszą. być już nie t~ Iko
stępem i humanizm~n"l.
Prąd hm w~' 
ly<k11jc} Żyd7. i dla swoi.ch celów 1,8 'P'O- ki oirzyma!i H-dniowe wymó~' iel1ie bulek cz~· mleka, ale często na\\ et
morą
literahlTY, przerle wszy~tkim prao·. Rozg-oryczeni robotnic~' w so- ciemnrgo chleba.
botę
dnia 31 lipca rozpocz~li sirajk
\Y sprawie strajku (Ylb~ l~' się .iuż
Jziennikarsl wa.
okupują,c teren~' prao'.
kilk~lkrotnc konfe'rencie IV InspektOl'a·
Og-ólem strajkuje ponad 800 osób. \\' cie Prac.I , nie rlah' one jednak oc;>;eki,
Polska.. od cza1;ów "'lach'sława Ja- tym ponad ~OO robotnikó\\' i robotnic wan~'ch rezultatów. Należ" jcrlnak
giełły 'IJ.--ydała dłuld szereg' ant~' ~emi '" powiecie czcstochowskll11 1 około 400 prznJUszczać, że smutna >:prawa strajtów. Po powstaniu w rok li 1863 ~'al w pO\\'iecie wieIUll~kim. Strajku.iącr ku okupacrjnego w krótkim czasie zoka z Żrdami ustala. PrzFz~' niła !'ię robotnicy przeb,\ wa.ia. już prawie dwa st.anie nOI11~' ślnie zalatwionR i na bu('O tego w pierwszej mierze asymilacja
tn\'oclnie na. trl'enach ied%<;ic i śpią.c rlowie linii kolejowej C7.<;,storhowa }1<llsko-żydowska.
\Yojna światowa pod golym niebem bez w1:g-ir;-du na po- Siemko~ ' ice zawrze praca 7.e zdwojoną.
rÓ~ ' n i ci przerwała walkę szczer:\'Ch i
goclę, I\:ażdego ranka, w obozie >:tr'ajkuenergią..
rozumnych patriotów polskich 7; Ży-da .lqcych robotników rozlegaja się chómi. któr;r,r od tego czasu sy<:temat~ · cz
nie wzrastali w silę. Rezultat tego
taki, że dzisiaj prawie cały handel i
przemrsł polski znajduje >:i<: w ich rę
kach - mało tego, posiaclaję, hehraj~kie szkol y i pisma. mo!!~ chodzić na
uniwersytet)' hez żadnych pr7;es7.kód
itd. Cóż im wil?cej potrzeba? Prawie
niczego, ho takiej opieki, jakiej PolByły pl'e~'es "SllItncyjnego" ~(lł':H{du Bratniej P01'ltocy n'SII
ska udzieliła Żydom, żarlnr- palislwo
l~ I-irc,kou:ie ska~((ny IHf 18 'mies. u:ir.~;elt;a ~a defraudacjQ
w całym świecie nie udzieliło.
J{ rak ó w, 11. 8.
Dnia 9 bm. za- prz.\- czym środki na zabawy czerpał z
Aby po:mar do gruntu cele pn~'
siadł w krakowEkim Sądzie Okręgoka~\' Bratniaka.
~'I"jeca,iące ż~ do!'twu, w~·"tarczy ZW1'Owym lla ła\\'ie o>;karżol1rch były preb wy;:;oko:,ici naduż~'ć dowiedział
cić uwagę na l,jazcly- Srnhedrionu (rady pallst\Ya ). \\'iadomo przecież, że les Bratniej Pomoc~' Słuchaczów "-yż- Eię dOl)iero \v 1935 r. "Sanacyjna"
ukryty tajemnie rzą-d żydowski czuwał szego St.udium Handlowego w Krako- komisja rewizyjna przez dwa laŁa kryi dotą.d czuwa nad swoim "wybran~'m wie, Zbigniew Gądzikiewicz. Gą.dzi- la defraudacje ,.swojego" prezesa. Donarodem'. Są c1o\\'od)T, że przrnaj- kiewicz pełnił funkcje prezesa \V. S. piero przed nieda,.,'nym czasem cała
mniej raz na 50 lat zjeżdżają się \.... szr- H. w roku 193i, wybrany na stanowi- ta sprawa \\'~' szła na jaw, przy czym
scy wodzowie Żydów na ;rrobie .. ś\vi<: sko to przez Ó\HZesną . "sanacyjną." Gądzikiewieza wydalOllo z uczelni. 0pracuje jako
tego" rabbi S~'meon-ben Judy i rozpa- więk6zoŚć. Po ustąpieniu Gą,dzikiewi- becnie Gędzikiewicz
trują· drogi d;>;iałaJności
1'weg-o ludu. cza okazało l'ię, że \\' r7.a:::ie swego "u- prrakbkant w Państwowej \y~ twórni.
Znakomit~·
polityk
angielski John rzęr1owania" zdefraudował on 2.327 2:1. Uzbrojenia, gdzie zarabia 100 zł mieKa rozprawie oskal'żoJ1~' wyjaśnił, sięcznie.
Readdef w~-l\rył t.e zjazcl.\· i opublikoże \\' czasie studiów na V,' . S. H. otrzvPo uk011czeniu przewodu i przemówał ich obrady we wsz~::itkich {Izienn·ikach ang-ielskich. Charakterystyc7.- mywał st~'pendium w wysokości po- wieniu stron są.d ogłosił wyrok skazuna jest mo\ya, którą. wyg-losił rabin czątko\\'o 120 zł, później 60 zł. Kiecly jęcy Gądzikiewicza na 18 miesięcY'
na o"tatnim ,.~\\'it;'tnn" zjeździp, ale glosami zjednoczonej "sanacji" wybra- więp,ienia 7. zawieszeniem wykonania
lly zo::'tał preze,;;em Bratniej Pomoc)', kan' na 4 lata z t~-m jednakże warunktórej .. nieslet~' .
ze
7.ro7.lImial~' (·h
'\\' zgll?dów nawet w skróceniu opubJi- dY1'ponował Złlacznrmi sumami pie- kiem, iż 7;wróci on Bratniej Pomocy
niężn~'mi. Za namową kolegów zaczął
zdefraudO'waną· sumę w czterech roczkO:'-' ać ni('> m07..elll~-.
bywać w kav,'iarniach i
dancingach, nych ratach. (g)

Srożący się żywio-ł

we wnętrzu
U'owego gmachu.

dOllosili~nlr,
prz~' burlo" ie

czteropię

Strajk wżydowskiej
fabryce czekolady
11. 8. - W dniu 10 bm.
fabryce czekOlady "Su(hard"
na Gl'zegórzkach "'ybuchł
stl'ajk okupac~ jn~' . Strajkuje około 3:50
robotnikó\~'.
Powodem straiku jest
wydalenie z pracy jednej robotnicy.
w

I{ rak ó w,
ż~' dowski ej

*

Jesz[ze jeden "sanacvjny" prezes
przed s~dem

I

,y czasie

* walk i

rj<;,żkirh

zmagań

o

XiepocIleg!{)ść Ojczyr,n~' Ż~' dzi dołożyli
wiele ",~' si!kńw. ahy nam 7.aslonić
wsrhodząc1;! JuirzC'ukę 'YOlllości.

'C'rzedilik loncl"ll"kie'!o
millisterium, helek t\'alic~~.iski ~all1ier (wlaRciwe naz\\i>,ko Ren1>:(ein) na zawsze
J)07o~tanie
>:rmholcm
zdradzieckiej
polihki ;i;~·dol\skiej.
Historia je~t nallcz~ ci('lk<) 7.~cja.
MłorJr pokolenie narodov,e mu ~ i ~ip 1.1c Z :J'ć historii
DSA.

Udusił się

I

chlebem

C z i er w i o n ka.. 11. 8. - Niee()dzie-nlW i niez"' ~ kle tragicr,ny wyparlek mia.ł miejsce ub. niedzieli w
Czerwionce.
'" miesr,kaniu inwalidy g-órniczego
Robert.a \\'róbla. przeb~ wał od kilku
dni jako >:uhlol,ator robotnik Paweł
Pialek 7. ' r)\\ ej Wsi. który Pl'7..\szerllS7.~ uh. nierl7irli okolo gorli', ?1 do dolllU ukroi! 1;obie k .... \\'alck chleba

l

i smElcznie go zaja.dał.
Nagle Wróbel zauważ~'ł, że jego lokator dziwnie gestykuluje, nla twarz
nabrr,miałą. i nie może wymówić 1510wa. Zawezwano niezwłocznie na miejsce lekarza, który jednakże już nic nie
mógł pomóc,
gdyż, jak >:ię okazało,
Pią.tek udu>:ił się kawałkiem chleba.
Zwloki w tak t.ra/l:iczny spo>;ób
r.marłego
zabezpieczono na mleJ"CU
do dr~pozycji władz są.dowych. (p)
Ś

,,\Yarszawski Dziennik Narodowy"
z·am ieszcz-a nast~pujące oświadczenie:
".Jf'steśm .v UPOI, ai.njeni do stwierdzeI\ ' iadomo ś ci, rozsiewane przez żąd
ną sen"a c.ii pra sę o rzekom~' m przyjeździe
przez R. Dmow,.,kiego do Bydgoszczy są

nia,

ze

pozbawione w szelkich podstaw.
.. Prez. R. Dmow~ki bawi, jak wiadomo,
na wywczasa ch w Kosowie i nie zamierzał
ani też nie zamierza IV najbliższym czasie
wyjeżdżać z Kosol\ a.
"Hównocze ś nie stwierdzamy, te wszystkie pog-łoski, lączące politykę Stronnictwa.
~arodowego czy tn z ~Frontcm ;\ror~es",
czy to z inn~' mi U,gTuDowaniami po1it~'cz
n,l'mi. należą cło kategorii plotkarskich
zmyśleń."

Komunikat ten powinien położyć
kres plotkom, które rozsiewają pl'zeciwnicy obozu narodowego. Spoleczeń
st \\'0 zresztą traktowalo te plotki tak,
jak na to zasługiwali ich siewcy.
Za

*

prasą "sallac~ jną" podaliśmy

z
jakObY
władze zawiesiły toru1lską "Obronę Ludu", organ KPR. Ohecilie "Goniec \Varszawski" takie przynosi w tej spra\"ie
zastl'zeżeniami

wiadomość,

szczegóły:

,,',\' e wtorrk zrana włarlzp lll'7piprzpń
stwa dollonaly z::lj~da po raz trzpri i
czwarty numeru 9\ "Ohl'OIl~' Ludu ". pisma
\\'~' chorl z ą('ego trz~' raz~ ' t~·gorlnio\\'o. a bę
dącego organem
rorlowrj Pa rti i Robotni czej. Gmach Drukarni RohotniczPj, IV
którrj znajdu.ie się wydawnictwo trg-o pisma przy ul. Legionów 29, jest. obstawiony
przez policję, a wszelkie paczki i druki,
wysyłane z loka lu, ~ą porlda wa ne kontroli.
"Zajęty numer "Obrony Ludu" miał się
ukazać faktycznie w miniony czwartek i od
tego czasu nie mógł być wyrJany.
,,\;I,' e wtorek zrana interweniowali u wicewojewody pomorskiC'go b. poseł Leśniewski i prezes związku r.awodowegO
praco,,'ników rolnych TIatajczak, obaj dzi ....
łacze ruchu zawodowego z Poznania."

"a

Nie idzie t.u zatem, jak się zdaje, o
zawieszenie pi ' ma. Nie ukazuje ~it
ono zapewne ze względu na stałe zaję
cia jego numerów. Sprawa czeka na
bliższe jcj w~ jaśnienie.

ORĘDOW~If{, piątek, dnia 13 s'J'l!rp1l11t 1937

Stronll "

Numer

184

E2!
'Ł6d~kie

lawo owy złodziei

widoki

Palestyński pieniądz
Przed kilku laty narodowa "Gazeta
;Wal'szawsk a" pytala p. ministra skarbu.
czy wiadom~' m mu jest, 7, e obok pi!'nią(lr.a
obiegowe~o Banku Pol 'kiego is tnieje obiegowy " pi e niądz palestyllski", czy istnienie tego pieniądza jf's t dopu s zc~>.Ulne; i co pali mini st er na to. Pan min [,;t(' 1' odpowiedział, że dopu szcza ln~' , gLlyż pif!niądz pal e Rf~' llRI< i oln'aca się coraz żwa
wjpj, za tosowanie ma ('oraz szers ze i coraz bardzie.i uro7.maicone, co w mojej "księdze przypadków" tak mni ej wi ę cej
wygląda:

1) TIz pź nikowi - 2ydowi w ?\owogródku przed stawił chłopowina karU,p, pisaną
w żargonie z cyfra,: 103 zl, żąda.la. c zrealiz(I\\'anI3. 2yd w sposób b. arogancki zaproponował \ mu zł 35 czę~cią w skórach cielęcycb
l'e sztę
goJÓwką.
Czlowic].; najpierw spokojnie i cierpliwie przedstawiał
że należy mu się 103 zł, i że inarzej, niż
gotówką \Y7.ia.ć nie może.
\V miarę nasilenia źydowsltiej arogancji, chlop stracił
cierpliwość.
Z oczami krwią nabiegłymi,
oehrypłym
nagle głosem kategorycznie
zażądał lO::; zł gotówką, \Vl'eszcie silą
wziął Żyda na posterunr];: P. P. Kie wiem
jak się odbyla wypłata i... instA lacja
rzrhlika w państwowym lokalu. \Viem
tylko, że rteźnik dwa tygodnie byl nieobpcny w swej jatce.
2) i\adniemcńska wiof'ka.
Zyd-dzier'żawca terpentyniarni i innych obirktów
leśnych wypłaca robotnikom kwitami do
sklepiku w miastcczlm odległ~1 m o 7 km
od wiOl'dd. Przychodzi wynędzniały cblopck po należne "hroszi".
- ;'\ a szto tobi 11ros7.i?
- Soli treba, machorki. chfarby babie
do motJ,ów trcba, z haptel,i kapli treba ...
- Jakich tobi kapli 1rrba?
- Miatnych dla Pietl'uka i Mani cytowarnych od rohaków ...
- Durnyehlop! Szto im kapli p0ll10hut? Chibaż zachocze dHia twoje ostre
kapli pić? U MaIki dostaniesz mialnnh
cukirrf'l, i cytowarnych o])at'anków i lepsze bud;r,ie .za twoju hapfrku!
- Ale mnie i hroszmi treba choć zlot
trzy ...
Ta szto? Wódki choczesz? Dam i
do Szmi11l. zapisoczku.
- Nic ... m~' obieszczalisia molrbicn 011służyć, jeśli Antoszka 7. holrźni po porodzie wyjdzie, bo narHo już kiepsl,a b~' la.
lWyzdorowiela - trcba molebiel'1 odslużyć.
- RJuW A na s;r,to tobi tri złota'?
- Batiuszkie dać treba, sztob molcbien
odśpie\\· at.

- Durny chflm! ci u batiuszki i brz
Ciebie h1'o zi niema? Ci on i tak każdy
dzieli moJ ebirn nic śpiewajr? ' a szto (obi tri złota tracić, zaclul'om hntiuszl,ie dawać? Ci on tobi 7.a darom zrobi, ci dajp?
Ci choć ty u niego co zarobisz tal, jc\k u
mnie ?
~ Ale my obieszcz alisia... nie!Śmialo
tłomaczy się - chłop.
- Nu! Obieszczalisia! Chwaci z ciebie,
Jak świeczek za polLora złota postawi. z.
I nie za darom oddasz te poJtora zlota, ho
tobie Malka świeczek da. Ci tobi kiepl'oko
paltora złola przyoszczędzić? Ci ty bogacz? Jakb~7 na drodze znalazł! Nu, ja. już
napisał: soli ch\\";)rhy,
machorki, świe
czek, miatnych cukierek, cyto'Htrnych 0baranków i jeszcze floryny za 10 grosz~..
nicch baba m3! Już! Na! do MaJki babę
poślji, bo tobi do roboLy treba. Za darom
ci płaca.?
- Ale... bo ... i do chfelczcra chciał
schodzić ... ta bolączka nadto mocno dokucza.. , niechby przerznął i wypuścił.., i na
to mnie trzeba choć złotych dwa ...
- Ach durny, durny cham!!! ty nie
wiesz, gdzie idzie się z bolączką? do Lewonichy idź, ona ci zamówi i nie dwa zlote będzie cię ko s ztowało. A placić nic potrzebujesz, bo ona mnie winna, to ja jej
spiszę ten zloty.
- Lejba! przecie ona za zamówienie
20 groszy bierze! co ty moimi hro8zmi
rzucasz? Nie ĆhCl~ ja do Le\\onichy!
- To tak Swoje zdrowie cenisz'? Za
'Antoszkę ty popu chcial trzy zlotl' \'")"kinuć, a twoje 20 groszy
warto? Żadne
gadanie! Już spisane! Do Maiki niech baba schodzi , a ty do rpboty! Do Lewonichy
wi crzorem pó.idziesz.
Chlop zrezygnowany kartkę do Małki
pl'lrz babę posłał. sam do roboty poszedł.
Lejba do jego rachunku dopisał złotówkę
za leczenie, a z Lewonichą pewno zapomniał się policzyć, albo ... doliczył 20 groszy

na leżności.
Slowem Lejba. ma darmowa, robocimę,
M::.łka na kartkę Lejby daje towar najg-orszy, i "wtridoroga" liczony. I niema nikogo, któby wglądnął w te sprawy ...

w

Sensacyjne odkrycie tv wyd:łiale dt'ogowyu" kolei
W a r s z a w a. (Tel. wł.). Policja kiego, który odrabiał zaległości i wy-

aresztowala urzędnika wydziału drogowego kolei pallstwowej Zbigniewa
Drohnickirgo. Urz('(lniC~7 tego w~'dzialu
od dwóch lat skarżyli się przelożonym,
że w biurze gTasuje nieu('hwytn~r zlodziej, który kr~Hlnie kapelus7.e, srebrne
papierośnice, wieczne pióra itp Prowadzone c1ochollzenia nie dały żaclneg-o
w~' nil<u. Dopiero przrpadek zdemaRkował zloozieja.
Z biul'a \V~'dzil'l.Ju drogoweg'o skradzio1\o m;:lRZ~' nę do pisania t~·pu Remington. Zarzą.dzono wobec tego bardzo Rzczególowe badanie wsz,\'stkich
u!'zednil,Ów. Jeden z woźn~-ch powiedział, że g'ch' wieczorem sprzą.tał lokal,
zastał iednego urzędnika ~ Drobnic-

3) A czy \" Łodzi lepiej? Robotnik w
co mu się należ y, orientuje się lepicj, niż ciemny chłop kresowy. A czy
może się bl'onić? Ró,ynie jest bezbronny,
jak ten kresowy chlop. l\'p.: ,,\Vima"...
"proponuje" zaopatrywanie się w konsumir na kredyt - inaczej "stempel". TygoclnióIYkę wyplaca się cześciowo gotówką, częściowo towarem po cenie spi'zcdażnej. "Z le.kka nalega" na branie kwitów
na węgiel, którego metr z dostawa, liczy
4,20 gr. Jest to cena najlepszego węgla.
A wydawany na te kwity... nie jest najlepszy. Przy t~' l11: ,,'Vima" robi umowę z
żydowską firmą węglową; ta wynajmuje
chrze!Ścijallski
sklad do w:.rJadowania i
wydawania tego węgla; to\"ar dostarcza
marny; w oczach niewtajemii.iczonych odbiorców cała wina spada na goja: .,U 2yda zawsze lepiej kupić, bo Polak jak nie
·w )Jieniąclzach, to w gatunku oszuka". l
j<,szcze jedna rzecz 11irJnol'<1lna: lucJziska
biorą kwity,
jedni - ze strachu pl.'zed
stemplem, drudJ:y z rzeczywistej potrzeby,

że
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Oppeln-Bronikowskł

i M.

Strugała

Tapety -Listwy - Ceraty - Obrusy - Linoleum -Chodniki
nałmodllłeisz&

wzory -

dg 24055/6

skorą,

fachowll, i

sumienną usługę.

WJaśoiciele

naJniżue

b~r

kwit sprzedać, a uz~'sknną I-!O-

tó\"kę zużyć na komorne, ubranie, raty
gdzieś u 2ydów, podatek, a choćby t~' lko
na porządną "wstawę ", raz użyć! Kwit, dajmy na to. wartości 42 zł (10 m " / ęgla).
Żydkowie
skupUją po 30,
na wet 25 zl!
Chodzą
potem po mieszkaniach i wma-

ł

I

Wjają węgiel po 3,50 3,60 gl' za metr.
Kto potem pójdzie do owego chrześcijani
na? A jeśli pójdzie, to żąda "prz~'naj
mniej" tak, jal, 2yd bez klopotu wstawia.
Bo ja u 2yda nie kupuję, ale też nie mogę swego grosza bez sel1SU wyrzucać. Ż~' d
meże oddać z (lostawa, za 3.50, to taki
skład może za 3,20-3,30, niechby i za 3,50 z dostawą. Ale u PoJaka to za\\sze
tak. Drzeć , żcby się odrazu zbogaeić!"
A nie wie. :l:e tego Polaka bez dos tawy wi~cej, niż 3,50 kosztuje ...
Oto pieniądż palestYllski!!!
Palestyńskim robi się óbroty w Polsce,
polski zaś wywozi się do Palestyny.
X-y

Pięściarstwo
Czy odbędą się drużynowe mistrzostwa
Polski? PAT ('onosi : Zarząd sekCji boksersl.:iej Warty postanowił uczecitniczyć
jedynie IV tegorocznych rozi!'rywkacl: ?kręgowych, natomiast Warta nie \\ eZlme
udziału w druzynowych mistrzostwach
Polski nawet po zdobyciU mistrzostwa. o~
kręgu poznallskiego. -.vobec ·tego, rów11lez
miśtl'z okręgu łódzkiego I. K. P. nie ma
zamiaru uczestniczyć IV rozgrywkach o
tl1istrzostwo Polski.iest bardzo możliwe,
że miBtrzostwa te w roku bież. wogóle nie
tlojdą do skutku.
Tyle komunikat PATA.
Tak a nie inaczei musialy się sl{Qńczyć
rotgrywki przy zielonym stoliku. Inne są
powody II<P, że nie uczestniczy w druży
nowych mistrzostwach Polski, i inne
Warty. Wieloletni mistrz Łodzi doszedł
slusznie do przekonania, że na ringu mistrzostw wygrać nie mo ż na i dlatego us t ą
pił z placu boju. Do tego same~o ~nio~ku
doszedt równiei Sokół poznan'kl, ktory
nie zgłOt!ił swego zespolu do drużync wych
mistrzostw okręgu.
Warta nie mając IV rozgrywkach kasowep:o przeciwnika jakim był zawsze Il\P
"'oli nie ryzykować, tym więcej, że ma
druż)'nę znacznie oslabióną brakiem Sobkowiaka. I\oziołka i Sipiń·skiego.
Ł. O. Z. B. na dzień dzisiPjszy zwolał
konferencję kierowników wszystkich sekcyj pięśriarsldch, trenerów i kapitanów
drużyn, w celu opracO\yanJa calol,sztaltu
pracy wobec zbliżającego się sezonu, którego otwarcie wyznaczono oficjalnie na
dziel'l 15 września. Konferellcja ta odb ę 
dzie się o godz. 20 w sali Gcyera ul. Piotr-

kowska 295.

poparciu obywatelstwa i za-

L. Oppeln·Bronikowski i M.

Strugała.

Piłka nożna

mistrzem juniorów okręgu
łódzkiego. Po zasięgnięciu opinii w P. Z.
P. :'\. zarząd Ł. O. Z. P. N. przyznał t~, tuł
mi trza juniorów łódr.kich drużynie Widzewa. Mistrzostwo zo s tało zakwestionowane gdyż w barwach jej startowal zawodnik, który aezl,olwiek nie prz e kroczył
wieku to jeunak brał udzial w spotl,aJliach \\ yi1:'zych klas. PZP?\. orzck!. J i;
ud7.inl w rozgl'ywkach wyis7.ej klasy n ie
jrsl jJl·7.pszkodą do hrs n ia udzialu w wa 1](,lch juniorów, o iJe zawodniJ, nie przekl"oczył wi!'ku.
'rerminarz rozgrywek o w~iście do ligi
zoqal przesunięty o jeden tydzieil, ze
względu na udz 'iał graczy
Polonii w barwach reprezentacji W a rszawy przeciw
Gclfdl~l\owi w dniu 15 bm.
Spotkania z Vienną. - Kapitan zw iąz 
ko\\~' PZP~ p. l\alu~a wyznaczy!. na zawody Z wiede1iczykami na s tępujące skł a 
Widzew

dV:

- Ka ~roclp: PawJowski (Cracovia), Gem(AI\S ), Bętlww"ki
(AKS). Danie!ak (\"al'ta). Dytko ( Dąb ) ,
Wierzejf'wi'ki (Gryf). God (ŚląSk ) , Gedrewicz (PWATT), Gendera ('Warta), Szwar c
(Wn.rta).
Na czwartek: Krzyk (Bn' l!ada). Botcher
(HCP), Twórz (\,V arta), Góra (Cracovia),
Nytz (Polonia), Piec II (Naprzód). Pirych
Warszawianka) . Lewandowski (ŁES ) . Ba ran (nesoYia), Pytel (AI"S), l\:i s icliński
(Polonia).
Vienna wygrala w środę w \Varszawie
z oclmłodzoną drużyna, Polsld 2:0 (1:0). Pierwszą bramkę strzelił na 3 min. przed
przerwą Streil, dl'ugą zaś po przerwie z
rzutu karnego Barille. Publiczności zebralo się 2 tys. osób. Sędziował p . Frank.

za (l1uch), 8tola1'cz.\"1<

'v

Wioślarstwo

się w §ron ę l o~o 
wnnie pl'ze<db iegów do m i Hl'WS ,
Europy . Zwyci()~c)" przedbiegów. które od be da się w pi:tt ek.
za kwalif:kowani zostani\ do n ie<lz ielnych fin alów. inni zaś będą D1u'8i cli startowae w biegach
elimitt3Cyjnych w sobotę. ~ b :egów el i m inacyjnych do nnału za,kwalif:ikują się znowu z ",' ycie·zCY. Vel'ey startować hęd<'.ie w piątek IV
piel'w€żYill przedbiegu razem z 'Vlochem. Ho·
lenćll'em i DUńCzy,kil'm. porlcza.s gdy w drug im
przedbie.gu <!tartują: "'iemiec. Szwajcar. Fr8ncuz i Austriak. Pol.<ks r1wójka ze ste.l'nik iem
wy!o,(}wała dmgi PI'lcclb ieg i natrafi na o.oady
niemiecką, s(twajcQI'ska j iugOłlł o wiań.s ka.

Amsterdamie ()(HJylo

ZUPEŁNIE BEZPŁATNIE!
WtlzeehAwill.towej filII wt
Jasnowidz

1111111111 1II11111111l II IIlIllI11 IIlIll 11111 II 1111 II lU III

Prof
Dża.n\i. z,31ożyci~1 .,Poradnio ~yeia" w Berl i nie
i Dreźnie. t"'órca dzieł astrologicznycb. O ile
wedle oo\icż~ń kabllJistycznych : wizjj medial,
nej. wygr!ln~ riasti\pi; pr2A'~I~ każrIE'mu zg.l:)l!ż~Jącem'1 SI!) zu~elhll\ ?lłr'mo I~. Jasnow :dz
Prof. QZflll!1 ~:lJ(> knylemu stuprc>centowe
przepowIedme. ZdobędZiesz kluc~ .. w. którym
Olw(}!'ZYSZ lIoble wrota do UCzesC'la I dobrcr
br tu . l'aj~lllnica lote!'ii tkwi. w 'rWokm im ienlu. Podaj Imle. datę urodzenia. kIlka wł0E<6w
dla kontaktu Ora.z fotografię. o ile pCJE:iadMZ
Il powiem O: kiedy ile i czy wog61e wygrsu
Pr2epowi~nle . ws-Kazówki. hOl'OE<kopy. zyciowe. cn;t~r-e. kradziete
zl!-kop~ne skal·by. o!lnalelllen}ę. z?1gini-onych 0i!6b . s t anotvill tajecn ,
mcę 'I tveg(} st~ze§cJ a. NarlesllJ Jeden zloty na P(}[·to. Bezpłatnych
ho!'OE<~()PÓW l1Ie wysyła.m. Poradnia ~:)'eia laanowid7.iI Pror.
Dżaml, Kraków.

Wielopole •

4792112

życzenie

Przedsiębiorstwo naS2:e polecamy źyczliwemu

pewniam,V

Ceny

gólnvch działóIY powierzone zostały: lekka atletyka - kpt. BaranQwi, plywanie instruktorowi CIWF-u p. Roszko, gry sportowe znaJlemu trenerowi I<łyszejce. Do
pomocy "rzydzieelono wymienionym po ł
instruktorów - sluchaczy CI\VF-u - tak,
7.e na kaidego z nich przypada grupa po
25 l;:ursistów.
W czasie pobytu. w odległym o 2 km
od Sicrakowa obozie wych. fiz. ()l( VII
m todzież prz~:goto",,'ana jest na przodowników i kierowników kół szl<olnych, zyskując równocześnie usprawnienie własne w
b ' ch trzech głównych dyscyplinach sportu.
Teren obozu siera.kowskiego, który jest
położony
tuż przy jeziorze ot~czonY~1
z
trzech stron lasem, podoba ':!lę zarowno
kierownikom jak i samej młodzie!y. W
rozmowie 11 naszym wysłannikiem p. kpt,
Baratl stwierdził, że obóz idealnie nadaje
się na przepl'owatlzanie wszell,ich kursów wyehowllnia fizycznego i "portu. Mimo bliskości jeziora. okolica jest bardzo
sucha a dzięki temu. że nam ioty rozbite
sa w le ie, powietrze iest idealne. \3Iiskość
,,"~7.l'lkic-h ul'ządze!'l ~pol'to\\'ych, boiska i
plywalni. umożliwia w,Vl.vskanie czasu po·
»"tu !,ul'sistów IV stu pt'ocenfach. PI' ZY
tak musowym udziale ilość ur'ząolzeli j('~t
jednak zhyt mala a najrlotldiwiej odczu·
wa się na IWf'sie brak taboru kajakowego,
i wioślal·skiego. który umożli\Yilb~' upl'awianie
wszystkich
dziedzin
sportów
wounyrh.
- Z po,iadanego materiału - mówi
nam kpt. Bar'an jestem z3(10wolon:v.
J{ur_i'ci reluutuj!l, si~ pl'zew!\.~nie z 3 i 4
klasy gimnazjum Ol'az pierwszej liceum,
w gl'anicLlcb wiel,u 0(1 1;) do 18 lat. Dobór
został pl'zez kuratoria przeprowadzony bardzo stal' annie. i\llodzież wykazuJe dużą
sprawność i wszechstronność. wielkie Z8.interesowanie wszystkimi zajęciami a co
najważniejsze: kal'l1ość. O dużej wszech·
s trOllIlości św iad czy fak t, że zaled wie l:.?
inni -

t~' m,

Wrocławskiej)

Wzory na

gólnej wagi, gd~' ż Drobmckl Cieszył
się najlep ' zę. opinię.. Policja, ~ostano:
wiła jednak t':badać zawartosc paczkl
i przeprowadzono rewi~ję w jeg? mieszkaniu. 'Vted" znaleZIOnO w rum cala masę rzecz\' skradziot1~r ch, wielkl;t
ilość ZApalniczek, zegarków, wiecznych
plO!'. Drobllicki p~z~rZ~lal się do k.r~
dzież". Okazało SlE~, ze ten złod1.1e.l
urzednik posiada w kartotekach tJrzę
du ~ledcze~o dokłac1n~' nrsopi~.i te
Drobnicki jest 7.awoclbw~' m zlod~leJem,
karanym jU21 kijka razy. (w)

Sieraków.
Od długich już lat
przedmiotem krytyki zrzesz~ncw:; sportu
polSkiego je$t sprawa organlzacJ: SPOI:tU
na terenie szkół. \\'szplkie \Vy~lłIO o zniesienie zakazu przynależności młodzieży do
klubów sportowych pozostały dotychczas
bez wyniku. Bardzo nieznarzna poprawa
w stosunkach nastąpiła w ub. roku przez
zorganizowanie - z inicjatywy w~'chowaw
ców fizycznych - międzvszkoJn~' ch klubów spoJ'tol\'ych, które zre~ztą do chwili
obecnej natrafiają na tl'uclności ze strony
kompetentnych czynn iI,ów.
PierlYszy krok ku poprawie rozwoju
sportu na terenie szkół śl'ednich ze strony
urzędowej zrobiono obecnie, przez. organIzowanie ( bozu wychowania fizycznego dla
młodzieży szkół średnich IV Sicrakowie w
Wielkopols ce. Obóz dO;;7:edł do skulku z
inirjatywy Pal1 s t\\'owego Urzędu W.F i P~V,
który t c>~ zajął się je~o oqraniZflC)O" mIanując kierownikiem obozu znanego ~ekko
atletę b. mistrza i rekordzist~ PolskI, kpt.
Józe:fa Bal'ana.
Do obozu, tl'wającegó od 2 do 2'2 bm.,
wybrrl11i zoglali najlepiej SpOl'towo pl'zygotowani uczniowie. l,tórz~7 jecJnak musieli
się wykazać I'ówniei odpowiednimi postr:pallli w uauce szkolnej. Kai',dy oluęg
!' zkolny d~' sponol\'al kontyngentem 01,010
3U miejsc. tak, że do obozu \\'Y3:ano conaj-I
mniej po jecln~' 1ll k'lnd~' clacie z każdei!'o
miasta. 3. niekiedy z lwidego zakladu. Ze
wzglęllów zl·o7.llmial~ cll katHI~ ' cJaci z pl'O,.,inc:ji mil'li piel'w~zen~t\\'o przed kandydatami z lutych mia"t.,
Pl'zyb~'lyrh ok. 300 kUl'si!\tów podzielono na trzy zasadnicze grupy , na który ch
czele stonęli wydelegowani z l'amil'l1ia ministel'sLIVa oświaty wycho\\"a\\"ty fiv.yczni:
lekkoatle(~1 cznej opiekun 1 [jędzyszkol
nego KS IV Poznaniu pl'of. mg-r Ługowski,
gier spol'tolV~-ch - b. pilkarz Polonii Ciszewski z \Val'szawy oraz plywackiej Gierłowski z Zamo.3cia. Treningi poszcze-

NOWY DOM. APET
Najlepsze gatuuki -

przywiązywali do tep;o zez~an~a ~zcze

w pięknie położonym obozie w Sierakowie przehy~a ~k~ło
300 uczniów na kursach lekkoatletycznym, pływackim I gier
sportowych

otwieramy w Poznaniu przy STARYM RYNKU 62

L.

pod
nie

Wśród młodzieży szkolnei wSierakowie

Szanownej Publiczności miasta Poznania. i okolicy donosimy uprzejmie,
jotuejszym o godz. IO-tei

właśe.

szedł późno wieczorem, nio ąc
pachą. dużą. paczl{ę. Przełożeni

SPORT

dnłu

(przy ul.

urzędnikiem

proc. kursistów nie umie pływać. Niektórp. wyniki sa, na wet bardzo dobre. W ~za
sie :loa wodów lekkoatletycznych, zorgan.lzowanych na otwal'cie obozu, IV ktÓl'YI uczestniczyl m. in. kierownil< OkI'. Ur~ę~u
\VF i PW [lulk Sokołowski, przedstaWICI ele miasta oraz miejscowy proboszcz uzyskał Stallislawski z Grudziądza na 100
m czas 11,2, Hoffman (Poznań ) 14.80 m w
pchnięciu 5 kilową kulą, IV skoku IV dal
uzyskał jeden z uczestników nawet 6.40 m.
W obozie panuje bardzo sympatyczny
nastrój. Kursiści wyniosą z obozu duże
korzyści, które następnie IV Ciągli roku bę
dą niogli wykony lać u siebie w szkole.

TAPETY. CERATY. LINOLEUM

.. a. ~- B oro.l cz
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~
tylko Poznań, Al. Marci:nkowskiego 24
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M. e bl e

komplety i pojed,VllCze poleca
po przystępnych cenach

.

J. Cypryński, Łódź, KUiń-

skiego 229.

, 11>'05

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

I

Sierpień

1Z

~

Kalendarz rzvm.-kat.
C
k KI
II'.
zwarte:
ary p.,
l
lari i m.
Piątek: Hipolita m.
Kalendarz słowlaJiskl
Czwartek: Sla wy bl.
Piątek: Rosława

rt k
Słońca: wechód 4,29
zwa e
zachód 19,26
Dlugość dnia li g. 57 min.
•
Księżyca: \yschód 11. H, zachód 21,09
Faza: 6 dzieli po nowiu

C
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NOCNE

DYŻURY

APTEK

Nocy dz.isiejszej dyżurują apteki: Du€zkie""iczolVa. Zgie,·ska. 87. Hartman (Żyd). Br.zezi,\Fk:t 24. TIowillska. plac ',Vol,n(}~ci 2. Perelman i
~ka (l,yd) Cegielnialla ~2. Vanielecki. Pio-trko\\'tt;klt 127. Wój cicki, Napiól'kowskiego 27 Kempii
l{arolewska 48.
'

Telefony lItraźy pożarnej 8, pogotowia mieJ.
"kiego 102-RO, pogotowia p. O. n.. 10~ · 40, (logoŁowia ubezpieczalni 208·10.

\T EATRY
Teatr Letni - l'iotrkow'S'ka 94, rewia .,Cabao godz. 2(1 i 22.

!!'etti!S!S,~mo"

KINA
CapiŁoI

rn()wo!i".

-

"NapięŁnowalna"

i "Grz!>s'znLk mi-

Corso - "Detektyw z Honolulu" i "Pr~ygody na wo]no,;.ci i za kratami".
Ikar - "Krwa wa ,peJ'la" .i "Poświęcenie".
Metro - "Zamek tajemnic".
Mimoza - _Serc .. ze s·tali ".
Miraż .. Ucieczka ku swzęsdu" i .,20na
dwóch mężów"
Oświato,,'y:Słońce - "Tajemnica ctUnt!go
pokoju" i "UYl'k na okręcie",
Palace - .,Niczewo".
Przedwiośnie "Kaprys markizy Pompadou]'''.
Rialto - "Wiosna żaiwchanych"_
Stylowy - "Walc królewski'.

I(OMUN I KATY
Pociąg popularny do Zakopanego. D~
legatura Ligi Popierania Turystyki w
Warszawie zawiadamia. że w dniu 19 bm.
organizuje pocia,-r .p opularny z 'Warszawy
i Łodzi do Zako'panego na trzydniową wycieczkę·

Pociąg ten zestawiony będzie z wagonów ,p u·l manowskich "turystycznych", wypOBalionych w mię·kkiil matemce i podu6zeczki do le,żenia. Ilość mie:sc w pOCiĄgu
ściśle ograniczona.
Pociąg popularny przejdzie wg. nastę
Jlu.iącego l'o~kladu jazdy: Ocle}ście z Łodzi
Pabl'. 19 bm. o godz. 19 m. 41; prtyj8tie
do Zako'panego 2D hm. o godz. 7 m. 10.
Z powrotem: Odejście ze stacji Zako·pane w dn. 22 'bm. o godz. 21 m. 3'5; przyjście do st. Łódź Fabr. w dniu 23 bm. o
godz, 7 m. 59.
Do pociągu włączony będzie wagon 1'0stauracyjny (cl'!ny barowe). Opłata za przejazu w obi\'! s-trony lącznie z przejazdem
koleją. linową.
z Kuźnic na Kasprowy
Wierch i t ,p owrotem wJ~nosi z Łodzi zł
21.10.
Karty kontrolne na ten pOCiąg są do
nabycia w 'k asie tiletowej na st. Łódź Fahryczna oraz we wszystkiCh Oddzialach i
Agenturach Biur Podróży "Orbis" i Wagons-Lits'Cook w Warszawie i Łodzi.

ZE

śWIATA

PRACY

O umowę w teatrach. Z dniem 31 sierpnia rb. 'kończy się umowa zb'orowa zawarta dla Teatru Miejskiego i .. Popularnego"
oraz .,Polskiego·' pozostających pod dyrek-c.ia. \Vroczyńsl<iego i ·Moryr'ńskiego. \Vohec tego z\yiązki zawodowe poczyniły
przygotowania do zawarcia nowej umowy
zbiorowej, przy czym wysuwa się postula{y unormowania plac na wyższym ,po,ziom'e z u\~'agi na wzrost drożyzny.
\V przyszlym tygodniu rozpoczęte zostaną rokolyania.
Uklad? zawarte maią
Ibrć odt'ę'bnie dla Teatru lVIiejskiego, oraz
odrębnie dla teatrów .. Polskie!:(o" i ,.Popularnego", pozostających 'Pod \\'s'pólna, dyrekcją·

Ustawa dla samorządowców. Projekt
ustawy dla pracowników samorządu terytorialnego przed kilku miesiącami b~Tł
przedmiotem gorących protestów ze strony pracowników i w rezultacie został nil.
skutel, interwencji u premiera Sławoj
Składkows kiego wycofany z Sejmu. Obecnie projekt tell ponownie zapOWiedziano
na jesiennei sesji Sejmu. Związek praco
wniczy poci iął w związku z tym akcjp.,
przy czym zapo\'viecl7.iano nowe interwencje, albowiem projekt nie został uprzednio m:g-oclniony 7. organi7.acjami pracow"
niczymi. Akcia tn odnioslll skntek. jn1~
się howiem clowirulujrmy, ohccnin 7.Wil\7.ki 7.ftwoclowC' prftcowll'ików sf1mof7:qdu te·
Tylorialnego otrz~Tmnly pl'ojl'kt w bl'1Imie.niil r7.l\dow?m, po wprowflrl7.rniu popi'a"'p].;: do winc10mości i zllopinio"'llnifl. Poprawki te mnjo, byr przf'Z rząd przrrl
\1ll1iesienirm projektu do Sejmu rozp!1.trzone i uwzględnione.

l

Konferencja w sprawie pracowników
szpitali. Wczoraj odbyła się u Inspekto-

I się

w czasie ~ościgu, drugi ~ator:niast z
lup~~ uszedl J. dotychczas me Ujęto &0.

Przyłapanie młodlJcianago kieszonkowca. Od pewnego czasu grŁlsowat na rynkach tut. jakiś nieuchwytny kieszonkOwiec. Powiadomiona o tym policja ro-zt,oczyła ba.:zna, obBerwację i przyłapala na
go'rącym uczynku młodego, bo 13-letnie'i!:o
kieszonkowca I<uehna Helmutha. zam.
przy ul. ToruńSkiej 21. Przyłapany chca,c
uj.Ść sprawiedliwości podal falszywe nazwisko i miejece za.mieszkania. lecz to mu
nie 'Pomoglo. stwierdzono bowiem jego
właściwe nazwisko i {)eadzono go w areszcie.
słala prze~stawlclela, lekcewaząc ządama
Rowerzyści uie przestają
jeździć
po
pl'oCOWUlkow. Wobec tego zwolane zochodnikach. Za jazdę rowerowa, p.o ul. Lestalo. zebranie, ~elem uclnylUe~ia dalsz.ej
p:ionów iDociq,gnięcl zostali do odpowieakcJl. Pracowmcy zapowlCdzlCli strajk
dzialności mieszkańcy wsi Chojny: Bratgłodowy.
ko\\'ski Stefan, Grunwald~ka:W i War.(RONIKA SADOWA
I(RONIKA MIEJSCOWA
dyński Stefan, Trębacka 36. Również Gil,,Resztki "radosnej twórczości". 29-IBtUkrócenio kombinacyj z podręczuika ni Józef Stasiak, znany i karany za oszu- siorowsk Józef, zam. w Łasku, Widawska
mi i umundurowaniem. Corocznie przed stwa, odpowiadał za zbieranie składek 24, otrzymal mandat za. przekroczenie
rozpoczęciem nowego roku szkolnego, 1'0rzekomo na budowll sierocilica, tudzież przepisów o ruchu kołowym.
clzice dr'żeli na. myśl nowych zmian jakie inne cele i zużycie zebranych . sum na
Amatorzy cudzych rower6w grasują.
z reguly wpl'o\\'adzano IV podręcznikach własne cele. Stasiak poprzednio był za- Najchajzer Karo,l, zam. przy ul. Kamiennej
czltoln.rch. Szczególnie dla liczniejszych trudniony przy zbiórkach w różnych "sa- 18 zameldował w tut. Komisariacie P. P.,
rodzin, gdzie starsze dzieci prekazywaly nacyjnych" związkach i miał wprawę oraz że nieznani sprawcy skradlt mu pozostamlod.,zym podrę·czniki; kw ...stia ta byla doświadczenie, rozporządzał przy tym róż wiony w ~orytarzu Hotelu Polskiego toniezmiernie lVa':Ona. gdyż w razie utrzyma- nymi kwitariuszami i legitymacjami.
wer, wartości 70 zt.
nia da I"nych podl'ęczników unikało się
Korzystając z tego obchodził firmy i
Urlopy w firmie R. Kindler. W firmie
dalszych wyclatków.
osoby i zbiera l datki. Ujęto go 23 maja
N'a Bkutek energicznej interwencji kół rb. i osadzono w areszcie. Sąd Grodzki "Pabianickie Zaklady Włókiennicze" daw.
R. Kindler oddział tkalni robotnicy otrzyrodzicielskich jeezcze \TV latach poprzed- sl,azał Stasiaka na 2 lata więzienia.
mali wymówienie N-dniowe. J{oniec okr~
nich w roku bież. zmian w podręcznikach
su :przypada na dzień 21 bm. Po -tym okrenil.} będzie. Również wedlu g informacyj
sie firma naj>pra wdopodolbniej przysta,pi
wladz szkolnych, prO[lOnOWane pierwotnie N a srebr'l'ł.yrn, ekranie
do udzielania urlopów.
zmany w numeracji szkół śrcdnich nie zo"Napiętnowana"
staną przeprowadzone, a co za tym idzie
W walce o 'Podwyżkę płac. W dniu ouczniowie maj4 możność za'trzymania
negdajszy·m od'było się zebrani e robotni·
da wnych tarcz na rękal\'ach, przez co uków zatrudnionych w fil'Il1ie Pabianickie
Zal\:lady Papiernicze, Sieinhagen i Saen·niknie s:ę zbędnych wydatków.
Kino "Capiłoi"
ger w celu omówienia sytuacii podwyźko~
JUDAICA
W ostatnich czasach Kay Francis bez- w~j. Po ożywionej dyskusj'i i za.p oznaniu
ŻydOwski przemysłowiec skazany. Jak sprzecznie wysuwa eię na czolo tragic.zek śi~ z całością sprawy .p ostanowiono 'lwrópodawaliśmy we wczorajszym
numerze, ekranu. Utalentowana ta artystka, która cić się· 10 zwi·ązltów zawoci~wych i po zana ławie osk:;trżonych \~ S[\d~ie Okręgo-I zreszta, zawsze dba, aby mieć odpowiednią sia,gnięciu o'pini: wymówić umowę zbioro.
wyro w .Ł?~zl zaSiadł 4~-I('tm Icek Ber- dla sie'bie rolę. w "Na'piętnowanej" znala.- wa, obowiązuja,cą ,prze myśl 'Papierniczy
~c~, 'yl~sclclel przęclzal~l przy ul. Ło.m: zla świetne pole do popisu. Zabłysnęła tu na terenie m. Pabianic.
zyllskl~J ~O.
Bcrger me ~hc:ał przYJąo nie tylko jako doskonała odtwórczyni ról
Z dz.iałalności Kasy Bezpr. Kredytu
upomm~ma sl.,~rb?wego,
)a1<!e. wręczał :peycholo'gicznych
wielkim napięciu dramu w?zn:y mlc.lslo Budz~rnslG l uderzył ma tycznym, ale zademonstrowala równie<ź Rzem. ChrześĆ). Istniejąca :przy Stow. RzeB~lclz~rnsklt~go w twarz. Sąd po rozpoz~a- rzadka, umiejętność, rzadka, zwłaszcza mie,slników Chr~c'ścijan Kasa Bezprocenn.lU spr~",y skazał Icka Bergel'a na 4 mle"
wśród artystek j występowania w roli oso" towe,go Kredytu Rzem. Chrześcijan. uSlące aJesztu.
.
.
by etarej. Pamiętamy wiele filmów, gdzie ·ch waIila ostatnio w dalszym ciągu udzielić po'życżek bi ednym drobnym rzemieśl
Ukar~ny przemysłOWIec. ~V tkalm. z~- z treści wynika. że artystka w Gzasie trwarohkowe.l Henryka. Szulca, mIeszczące] ~lCl nia akcji. 'Postarzala o lat dwadzieścia, a ników IV granicach do wYEoko,ści 100 zł.
w mura~h S. A. Jozr~ Rychter m:zy ~hcy mimo to wygląda zu.pełnie tal{ samo, jak Rasa uzyskala z Banku Gos;podarstwa
Skorupkl 19, 'przed lulku tygod11laJnJ po- na początlm filmu. Tymczasem Kay Fl'an" Krajowe,go euibweIiCj~ w formie . lokaty
wstul. zatarg l s~ra]k ol,unacyjny z .po';'o.- cis ukazuje się nam Ilaraz w postaci sta- bezproceritovvei. dzięki czemu będzie moż
du l11cwypla.cama roh?tl11kom nalcznoscl. rej kobiety i nie tylko z charaliteryzacji !la jeszcze ni ejednemu potrzedJującemu
r:-r a Sk~ltck l11t.er\Venc.l~ !ns_pektor,; Pracy i wyglądu sądzimy ojej po.:suniętym wie- rzemie,ślniko\Yi ,przyj.ść z >pomocą.. Niezro:.~bOŁ1~lCY s:1I1':11 J?o~zę.h ll1l~asowac u na- ku, ale i gra, rUclJY, mimika callwwicie zumialym jest, dlaczego miasto nie wy'. a.dcow nulez.nos::I, .1cdn~k na wyp~aty się zm ieniają. Przeo·brażenie to naB'tę'P uje -placa jeszcze Kasie uchWalonej i -przyzna~~l~ .~tarczy ło I ol':o;r: alo ~lę,. .ie_ fabl~l~a.nt w związI,u z chęcią. ukrycia się. bowiem neJ przez Zarząd Miejski i Radę Miejsks,
Bud'źet
zostal
. ~} . znaczną częsc ZUlobwl1ych plemę- IY .,Kapiętno\\'anej'· kreuje ona rolę aktor- su·bl,;~nc.ii bezzwrotnej.
,przecie:/: już zatwierdzony, nie wiadomCl
d1.~ na własne cele.
k'
t.
. l"
T
•
Szulca pociąO'nięto do odpowiedzialnoI tea. lalneJ. \~ora chce zerVla~ z prze- więc jakie trudności stc·.;ą jeszcze nil,
ści i referat k~rny Inspektoratu Pracy s.zl~śClą. P~zeszl~.sć ta UOBoblOr:,.a Jest prz:z -przeSZkodzie wy'p laty przyznanej subwenska7.fll fabrykanta na 5 tvgodni aresztu. ~{JI zucone",o męza.. 'porzuco~le",o dla te",o, cji. ktÓl'a wIa·śnie w obecnej ciężkiej syN'lezależnie od tf'go robotnicy wystąpili
ze \~ szale z~zdroscl. pO'~el~lll mordel'~two,
tuacji dla rzemiosła mogłaby niejeden
do Sądu Pracy o zasądzenie zaleO'lości.
aT \Yl~ę zlyal!ł na TIledos\nadcz?n~ zonę·
<:>
h.onfJIkt Jest bardzo BLIny - dz;ls Jeśt ona warsztat rzemieślniczy p~tawić na nogi.
Brak zatwierdzenia statutów hamuje
KRONIKA WYPADKÓW
słynną artystka, i ze względu na dzi~cko
tyciem przypłacił. l\a tone kolejo- nie chce na wiązywać z przeszłością. ma,ż działalność Cechów. W sierpniu r. ub. a
wym przy stacji Karci'3zelV, na pociag wę- jednak usiluje znowu się jej narzucać .. _ więc 'Przed rokiem do starobtwa ,powiatoglowy. zdążający do Łodzi, wskoczyło 3 Szereg niezwykle n::ocnych scen, powiaza- wego w Łasku wysłane zostały przez róż
osobników. Strażnicy kolejowi poczęli nych doskonałą pracą, reżyserska cla.iil w ne Cechy tut. nowy statuty do zatwierdzerabusiów ostrzeliwać. Dwóch zeskoczyło rezultacie wartościowe widowi"ko. Talent nia. Niestety zat\vierdzetl. "ta tutów miIJ'lo
w porę, trzeci natomiast 1l'afiony '" nogę, zaś Kav FI'ancia w filmie tym ma wyjąt różnych zapewnień jak nie widać tak ni~
widać. Cechy oczekuja, tych zatwiel'dzeli
stoczył się na szyny i dostał pod 1<Ohl,
kowa, okazję do znbl~Tśnięcia.
ponosząc śmierć. Zabifym okazał się 19"Gl'zcsznik mimo woli" to typowa ame- z wielka, niecierpliwością, gdyż brak ich
letni Hf'nl'yk TerczYlIski, znan~r węglo- rykallska komedia z Joe Brownem w roli uniemożliwia i hamuje c'zialalność Cekracl. Policja zarza.dzila dochoclr.enle.
glównej. Jest to jak gdyby spadlwbierea chów, które mająe ty~e ważnych spraw
komizmu Harolda Lloytia - nieprawdo- do zalatwienia stoją z za wiązanymi ręka
KRONIKA POLICY-INA
mi. Moie by nareszcie czynniki odnośne
podobne powikla nia, gra .,na ",al"iata' i
Obława na bandytę. W związku z nakolosalna doza IYel'wy - oto glówne cechy spowodowaly, by Bprawa zatwierdzenia
tak dawno wyelanvch statutów była już;
padem rabunkowym na właścicielkę hur- nowego asa humoru amerykalliskiego. raz załatwiona.
towni kolonialnej Łaję Bornstein, na ul. Prócz tych d\\'óch dużych filmów na proPogranicznej. jak fo podawaliśmy, jeden ,g ram "lłQi~ył się szereg normalnych krótz napastników Edmund Recl, zastrzelit kometrażo"Tch dodatków.
m-t.
KRONIKA ALEKSANDROWA
l'a Pracy konferencja w sprawie umowy
dla pracowników szpitala ewangelickiego
przy ul. Północnej 42. Zarzad szpitala
zgollzil się załatwić polubownie sprawę i
przedstawić regulamin pracy InspektorolI'i Pracy w ciągu najbliz8zych dni. W
związku z tym konferencję odroczono.
W Inspck\oraeie Pracy odbyć się miala konferencja w spl'awie umowy dla prah
cowników szpit~la dla umys1owo-choryc.
przy ul. Wesole.1,_prowudzonego prze~ gmlnę żydowską honfeJ:enc.1a z.nów .me do8zła do skutku, .a~bowlem gmll~a n~e prz1-

Poh~Ja zarządzIła ob1awy na Wld~e'.vle,
ChoJnach oraz .B~lutach, przetl'ząsmęt.e
zC!stały spelunkI ~ zatrzymano 14 podeJrzanych: 9 ZWOlnl?nO po wstępn~.ch przeslucham~clt, 5 zas Jal~o poszukl\van~ch
P?z.ostawJO?o ": a~'~szcle, przy czym ~stmeJe p.odeJ.rzenle, . 1Z wśród zatrzyman) ch
znaJdUJ? SIę drugI sprawc!t napa.du na
BornsieJllową. Dochodzema trwają·
Obfite zbiory ... podrzutków. Na posesji przy ul. Wolbol'"kiej 18 porz.ucHa nieznana kobieta dziecko płci męskiej, licza,ce 1 i pół rolm życia. W Wydziale Opieki Społecznej pl'zy ul. Zawadzkiej 11 po:
zostawiono dzieoi w wieku 3 miesia,ce l
2 lata płci zeńskiej, oraz 1 rok płci mę
skiej. Dzieci umieszczono w przytulkach.

i "Grzesznica mimowoli"

°

KRONIKA LASKU
Ze Stronnictwa Narodowego. \V ub. niednia 8 bm. o lg odz. 18 w lOkalu wlaBllj"m przy ul. Wida ,\'skiej :3 w Łasku odbylo się \yidkie zebranie czlonków S. N.,
w którym udział "'zię1i czJonkowie Zw.
Zaw .. ,Praca Polska" 7. Laaku. Zebraniu
przclyodniczyl Jan Chlcboweki z Łat;ku.
Referat obszerny ;pt. "Cud nad WisiII,,' wygłosil powiatowy .k ierownik organizacyjny p. Witold KU!łmider z Pabianic. Z kolei drugi referat p t. "Do czego da;zy "Praca Polska" wyglosit 'P. ChJebowski. Zebranie roz'poczęto Hymnem Mł{)dych. zakOliczono pieśnią "Nie l'zucim ziemi".
Zginęła pod ko-lami pociągu. Dn. 7 bm.
na torze kolejowrm 'pomiędzy stacjami
Łask-Pabianice zoetala na śmierć przejechana przez 'Pociąg osobowy niejaka Zuzanna Zasada. ~ie ustalono, czy mial tu
miejsce nieszezęśli wy wy-padek, czy też zamach samo·b6jczy.
Pożar samochodu. Dn. 8 bm. na il7.osie
pod r\ l1~c('m. gm. Dąbrowa RUt>il'ck3. spaliI się doszczc~tnie fl:1.l11och6d 'Pólcię-iai'owy,
klÓl'ego wła.~ciciC'lem by! Stefan RyhczyJ"\ski z Wielunia. Slmly wynos;;w. 8000 zł.
Kradzieże. \V dniu 7 hm. \ye \\'I"i Teodory pod Łn.skiem na s7.koc\ę A. Ickierta
skradziono rower WUt'tOści 100 zt. - Trgo
snmego dnia na szkodę Józefa Rogalewekie·g o we wsi Orpelów, gm. Dobroń skradzielę,

Z ruchu narodowego. ,"V dniu 5 bm.
w Aleksandrowie w lokItłu wła,
snym S. N. trzeci z kolei kurs Młodych.
Kurs odbył się pod przewodnictwem K.
Siltory, członka okręgowego zal'za,du S. N.,
Antoniego Belki i prez-esa powiatowego S.
N. Jędrzejczaka. Wygłoszony zostały rl'!feraty na tematy noUtyczno-aktualne,
Z życia Akcji KatolickieJ Mężó.. W
dniu 8 bm. odbyło SIę zebranh cz!onkó\v
Akcji Katolickiej Mężów pod przilwodnictwem prezesa Materskiilgo. Po omówieniu
.spraw aktualnych, odczytano okólnik w
.spl'awie pielgrzymki do Częstochowy. Pielgrzymka członków Akcji Katolickiej Mę
żów nast~H'" .- dniu 19 bm. Zanisy przyjmowane są w kancelarii parafialnej do
15 bm.
.

dzion o więkeza, iloM drobiu z kom{Jrki.
Dn. 8 bm. we wsi
znaczne.i wartości. Re6tal'zew na szkodę Jana BI'OZYllcSkiego
skradziono z mieszkania koiuch i pościel.

odbył się

KRONIK4l ZGIERZA
Z parafii rzymsko-katolickiej. Długo
letni prefekt miejscowych s;;kól 'Powszechnych ks. Roman Ciesiolkiewicz ""ielce szanowany i lubiany wśród uczącej sIę mło
dzieży 7. dniem
1 września I'b. opuści
Zgierz i .prawdo'p odobnie zostanie przenie.siony do Tomaszowa l\.fazowieckiego, na
stanowiślw prefekta szkół ,p mvszechnych
i kapelana sz,pitala powiatowego.
Z życia robotniczego. W ostatnich
dniach Zgierza odbyła się z udziałem inspektora pracy 15 obwodu "" Łodzi kbnferencja pomiędzy miatrzami budowlanymi i przedsiębiorcami w Blprawie zawarcia nowej umowy zbiorowej z czeladnikami i robotnikami zatnldniQnymi w tym
zawodzie. Zatrudnieni w budo\vtli'ctwie
rzemieślnicy i robotnicy z3,dają. podwyżki
sta\'\'ek dziennych: dla murarzy I kat
~a 1 god?. pracy zł 1.18, sLol'arzy I kat
zt 1,1S, dla 1'0Q)otników nORzących ce-gl~
zl 1oo:i za 1 god7.inę pt'ncy, dla innych 1'0hotników od 0,75 do 0,00 zł na godzinę.
Równ.ie·ż omawiana byla spra"'a zatrudniania i przyjmowania na roboty w miarę
potrzeb)" iyll\o mieszkaJ"\cóW Zgierza.

25-lecie TowaA'z ystwa śpiew. "Lutnia"
W dniu 8 bm. Tow. Ś.p iew. "Lutnia" \Ot
Aleksandro wie Gibchoc!ziło uroczyście 215le'tni ju'biI'eUsz swego istnienia. W dniu 7
bm. zostala odprawiona uroczysta msza
iałobna za dusze
wszyst'kieh zmarłych
-cidonl{Qw stowarzyszenia. Na uroczystośei
jUlbileuBżo'we zjechay się liczns de·le.g acje
iowat'zystw śpie~'aczyeh z Łodzi.
Kto zgubił 'Pieniądze? U proboszcza
miejscowej pal'afii ks. dra Nadolskiego
znajdują się zagubione 'PI'zez kogoś pieni4dzs, w kwoc:e 1<Uku zlotych. Wła€'clciel
7.echcs się zgłosić w celu odebrania pieniędzy w kancelarii ko'ścielnej w godzi-

zalI

mi.. ięczn.ie (i WTdan tTwodn.iqwo), s odblvre-Nw w agentura.ch ?35 ~
Centrala P02IDIIl.
~,.._ Mucbl 70. P. K. o POIIlllli!OO 14' Telefon7 centrali' 40-11 14-1"
odn~zenI. do domu odpow!,dttla dopłata.
I pocztach ł o 1I.wnOfl~w
33 07 4ł-61 "-..:I A .~ .r.
- A . . '19
. d'{
•
I
.
. ....
mieel.,a;lIi. tu III. kwartalnie '1,-. Pocsta prz,jmve zamówieni. trlko
• , . '. ,," ~ ""--'.po 5.......
OI'U W rue z el'.l Sw ęu: 40-72, 14-18. 33-01.
na 6 w,dań t1 dtllOwo (bez I)(miedzialkowe o). - Pod o\lukll w PolAc.
Reda.ktor odpowiedraaln7 ;AndrIeJ T~a • Pocnanla. Za WNldomośal i I.rt71rn/y z tli.
i - 1'11 m!t!O!iecllni. N.k/ad ! c1lCionki; S'rukarn:. Pol~ka, Spółka A~Cyjn., PoznM. ŚIV. Marcin
Loda.l Od,I>OWIaila Wlad,.$law Mi.eiar, L6di, P:otrkowska ~. ,.... Za or!o&!en:la I reJd::Jll1: A.ntbnl
10. Rekopll;Ów niezam6wlooych r:e<:akeja nie zwraca.
_
. Le.§rueW'lez !Il ~~aJll..
. _ ~-'/_ '
W razie W7pad.!tów &POWoOOWaD7eh na wnsza. p1'Zel5zk6d w sakladzl,e, lItrajlr6w itP~ wYd.~w().m. odpow18dl. ... Jłoet~,......, ~ " .j~ " iIamscada "1ł.łeiłoatllJ'w ł
ezon,eh numerów lUd odnirOOowania.
. ,
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ORĘDOW:"\JK, piątek,
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A jedl\ak ślad rozruchów był. W Grupka bojówkarzy rzuciła 'się
mifali ludzkiej, płynącej dziś gwarno ci- Iicjax;tów, ud~r~ją,c: ich , ~ydobytrr~i
chą zazwyczaj uliczką., było , znać najskąds pałkamI l roblą,c rownoczesllle
wyższe podniecenie ' i żdenerwowanie. sztuczny tłok. W czasie tej walki ;tgiSmirnow skierował się ku domowi. tator prześlizgnął się między agentami
Idąc nagle zauważył
jakaś znajomą. jak piskor~ i dał nura w tłum, nie 0twarz rudego żydka. Agnator. Ten sam rientujący się zupełnie w sytuacji.
podżegacz, który wywołał swym wyUcieczkę jego z, a,uważył tylko jeden
stą.pieniem krwawe rozruchy na ulicy agent, który gwiżdżąc przeraźliwie na
Znamieńskiej. Odwrócił się na pięcie i
alarm, popędził za zbiegiem.
poszedł za nim, Po chwili już zauwaŻydek wyvi'ijaj'ą,c w ręku rewolweżył, że f,ala, posuwająoa się obok żyd
rem przebieg! na drugą. stronę ulicy,
ka, ocierą,jących się o niego , i mijaj a- i przemykał się raźno między przecych go co chwila robotników - prze- chodniami. '
ważnie Żydów - nie jest przypadko- Pobipgnie obok ,nmie! - pomywa. To była ochrona, bojówka. Tuż z,a
nimi posuwało się trzech rosłych męż ślał Smirnow i przyczaił się. Wyglądał
w tej chwili na przechodnia, zdziwioczyzn w melonikach.
nego zajściem i przyglądającego ' się
- To agenci milicJi - pomyślał mu ciekawie, ale w istocie czekał tYlko
Smirnow.
odpowiedniej chwili.
Przeszedł na drugą, stronę ulicy, by
Żydek terroryzując tłum zbliżał się
móc lepiej obRcrwować całość z oddali, a równocześnie dlatego, bv nie l<łaść coraz bardziej i w pewnej chwili przezdrowe:i głowy pod ewa11geliQ, Wie- biegł koło Smirnowa. Jeden zn:lczny
ruch i żydek potkna.ł się o podstawiodział, że obecnie to nie' ma sensu.
ną przez Smirnowa nogę. Silne uderzepewnej chwili ZObaczył, jak do nie pięścią w szczękę rzuciło go na
grupy trzech mężczyzn, których wziął
z,a agentów, dołączyło się jeszcze, ziemię.
W tejże chwili dopadł go agent i
dwóch. Grupa ta zaraz się rozłą.czyła.
Trzech poszło naprzód, minęło żydka kilku mundurowych milie,iantów, któi nagle zastąpiło mu drogę, biorą,c go rzy nadbiegli galopem 11a gwizdek
w środek. Pozostali dwaj milicjanci al,a rmowy. Smirnow usunąJ się na bok.
szybko dObiegli.
. Przeczekał aż się ulica uspokoiła, i cią
Dalsze wypadki rozegrały się szyb- gle wymaChując laseczką, i uśmiecha
jąc się ruszył znów przed siebie ...
ko jak we filmie.
Żydek,
otoczony przez milicję,
- No, udało mi się spełnić pożygwizdnął przeraźliwie, Momentalriie ł toczny uczynek! - mrukną,t do siebie
uUca V>( tym , miejscu zakotłowała się. z zadowoleniem.

" "it

w głębi mał~ zamaskowaną, szufladkę.

rZ

s~~ladki. wyj~ła nie~~elką kasetk~ ,<

z kOSCl słomowe], ozdObIOną. arlystyc;1:- ,
nymi rzeźbami. Zdjęla z szyj zawieszony' na złotym łańcuszku ma.ły kluczyk,
otworzyła nim kasetkę i podlliosła jEjj "
wieczko.
,
'
.
.. ,"
,t,
Przymrużonym~ lekko o.czyma pa..: "
kzyła , ~a ~awarto~ć lmset)n. . .
' ' ,;
. Tama ~ył~ k?b18t~; ~ czyz Jest ko~ "
bletll, kto re] !lle pr~ebleg:ł,by dr~~zc.z l
~ozko:~zy?a .wIdok ,PIę,lmeJ, :cenneJ b.I~ut~:ll., Dr ?gIe k,am18n~e'. ma~1;ł. .~ s.ob:.e
Jakls pO,tęz;ny szar" en\anuJI;ł. joaklIl;u S. , ,
magnetycznymI prą,damI, budzę; pozę,- ,
danie, rozpalają . wyobraźnię.
'
Oglądanie klejnotów " było dla Tani ,
odtrutką na wszelkie zgryz'o'ty i zmartwienia. W ich elektrycznych ogni~ch
znajdował,a: pociechę ,i ukojenie, znaj 2. ,
dow,ał.a zapomnienie o troskach
ebdziennego dnia. Oglądając je przeży- '
\ovał, a jakieś inne od codzienności życie.
Promyki słońc-a, ostatnie gońce ód; "
chodzącego l.ata.,
zaglądające rzadko
do mrocznego pokoju, rzuciły się': łap~ '
czywie na zawartość kasetki. Zaczęły
nurzać się w jej bogactwie. Zapalały ','
w kunsztownie s-z!tfowa.nych kamie- ,.'
niach tysiączne, migotliwe błyski,
przeglądały się w złotYCh, artystYiCznie, "
cyzelowanych oprawach, gładziły pie:- '
szczotliwie błysz,czące oprawy i kla,rp- I,
ry.
"
Tania zanurzyła obie dłonie w kasetce. Wyłowiła z, niej i podniosł,a w
górę ciężki naszyjnik z pereł, wielkośC,i grubego grochu. Spięty platynową.
ldaml'l;ł., , wysadzaną
gęsto
sporymi

szerzej, falował jak wzburzone morze
.i jak ono ryczał. W powietrzu wisiała
groza rozruchów. Zdaw,ało się, że lada
ch wita tłum runie na skł,ady i mie&zkania, zdemoluje je, rozniesie, zni, szczy, rozkradnie, podpali.
W głębi ulicy Znamieńskiej dojrzał
Smirnow jeszcze dwóch agitatorów,
przemawiających równocześnie w dość
odległych od siebie miejscach. Tłum
sięgał aż po kraniec Znamieńskiej.
- A milicji jak nie ma, tak nie ma!
- strzepnął Smirnow palcami.
Uwaga t,a byla jednak przedwczesna/ gdyż w tej chwili ktoś krzykną1:
- Kozacy!
Tłum zafalow,ał, poruszył się, zakotłował. Mimo krzyków agitatora, nikt
nie chciał zostać. Masy runęły nagle
do bram domów, w boczne odnogi ulic,
w głąb Prospektu - uciekają,c z wrz.a- '
wą i krzykiem, Z uciekają.cego tłumu
śmignął jeszcze raz po raz kamieil, uderzając głucho
o mur kamienicy,
albo chichocząc trYUmfalnie brzękiem
rozbitej szyby.
Smirnow przystaną,ł w bramie domu i przyglądał się tej bezładnej ucieczce, dokonywanej w największym
popłochu.
Agitator jeszcze coś krzy, czaI le nikt go nie słuchał.
Smirnow spojrzał mimowoli w stronę, gdzie dawniej stał Kom.
Żydek
był
na pooterunku otoczQl1y sporą
gromadkę. uzbrojonych w kamienie robotników i wydawał .rozkazy, wypeł. ,
nrane w mig,
-". '
bry1~rrcikami ;;z,:;4i)ży::w; 'P,tęlniej ,wod~,~
I~ Nareszcie 'wśród krzy}{.6w przestraksiężniczki
szafIrem po srodka." 'naszyjnik mial.,Q,!
, chu i bólu tłumu, kt6ry nie zdą.żył
wartość : kilku' ładnych folwarków ' ż
rozpełzną.ć całkowicie., ukazała się
Smutno westchnęła księżniczka Ta- wolucjonizowanym mieście coraz trud- całkówitym inwentarzem. Takiej oniej było zdobyć najniezbędni:ejsze do zdoby nie powstydziłaby się żadna
grupa Kozaków, zachowująca się je- nia.
szcze dość spokojnie, płazują.c nierozWestchnienia i łzy czcstszym były życia produkty. Zabiegi i starania po- ' księżniczka krwi na żadnym hajwśpa
teI'lą.z U niej gościem, niż uśmiech i rachłaniały masę czasu i sił; było to nialszym dworskim ' bal'lt. '
stępujących się. W głębi ProSp'e ktu dość. Źycie nie uśmiechało się do niej może jednak szczęśliwym zbiegiem
'
stanęła
w groźnym milczeniu cała
Ogarnięta pustą myślą. Tania pbd~
sotnia kozacka.
, w ostatnich miesią.cach. Dużo się bo- okoliczności - nie zostawiało bowiem
czasu na smutne rozważani,a i rozmy~ szła do lustra i przeglądała się w . ~im)
wiem w tym czasie zmieniłQ.
Grupa., stoję.ca wokół Korna, rozKsi~żę Nikita Glebowicz, Wierny ślania, którym ł,atwo się jest p odda 9 przymierzając perł.y ,na SZYi. " Wyjęła ,
z kasetki jeszcze kilka klej;notów,;
biegła się nagle i zatonęła w tłumie. sługa ostatniego cara, nie przeżył dłu w bezczynności i depresji.
Tania. westchnęła. ' Oparła głowę o broszkę w antycznej oprawie z nie":'
Równocześnie z tłumu rozległy się go jego abdyka,c,ii, nie potrafił pogokrzyki podburzające przeciw Koza- dzić się z nowym porzą.dldem rzeczy. poręcz fotelu - jednego z ,ocalonych zwykłych rozmiarów rubinem przypi'ę- '
, kom, a w ślad za okrzykami posypały Po wybuchu rewolucji pochorował się mebli, które swą wspaniałością. raziły ła do gorsu, diadem z pięknych Iłzrna~
. się na. Kozaków ka.mienie. Rzucano ciężko na serce, położył Rie do łóżka trochę w ciemnych ścianach niewiel- ragdów wpięł,a. we włosy, nałożyła kUk,a cennych bransolet z brylantami;
celnie. Kilku Kowków Już krwa.wiło, i ' więcej już z niego nie wstał. Śmierć kich, skromnych pokoików,
_ Mogło być jeszcze gorzej! '- po- szafirami i szmaragdami, kilka za ,d u-.
a. jeden zsuną,ł się nawet z konia., ugo- oszczędziła mu wielu przykrości, wielu
dzony cegłą w głowę.
ciężkich przeżyć, które coraz gęściej myślała, gdy Przypomniały slo' jej losy żych na jej wąskie palce pierścionków
, Reakcja nastą,piła natychmiast. A- sypały się na starą, wierną monarchii tylu znajomych, którzy zgmęli w cza- i stała przed lustrem cieszac się ' bły- ,
taman podniÓSł do góry sz.ablę i rzucił arystokracje,
sie krwawych dni lub uciekają.c ,na 0- skami cennej ,biżuterii. WyglądaŁa w .
komendę, Kozacy dobywszy szabli ruKsiężna Bałykina razem z Tanią ślep ze stolicy narazili się na różne tym bog,a ctwie trochę śmiesznIe - jak
jubilerski manekin; cięż,ar klejnotów
szyli ostro w tłum tną,c w lewo i pra- zdaj~c sobie spr,awę, że w Jjałacu gro- ciężkie przejścia,.
kłócił, się z młodzieńczą. buzią, ich wła" wo, gdzie popadło. Krzyki, jęki i płacz zi ich życiu ciągłe niebezpieczeństwo,
Gdy unormują· się trochę ::-tosunki. ścicielki, z.estawienie róŹiYob 8.l'Wny ch ,
zmieszały się teraz w jeden potworny wobec powtarz.ających , się 'c oraz czę
hałas, Świdrujący w uszach jak pie: ściej napadów i goobieżv zrewoltowa- można będzie przemknąć się może za kamieni tworzy.ło dość jaskrawą: mokielne. muzyka..
nych tłumów - wyniosły sję z tej granicę i tam doczekać spokojnie po- zaikę, ale z,abawa drog9<cen nymi bły~
wrotu dawnych czasów. , Mimo ponu- skotl(,ami bawiła Tanię .i.ak -<4iecko.
Smirnow, ukryty we wnęce muru, starej rodzinnej siedziby. Udało , im rych przepowiedni co ' do , przyszłości
mają.c.z.abezpieczony odwrót w P<lstaci się szczęśliwie zdobyć małe, dwupoko- Rosji i jej rewolucji, Tania ,Wierzyła w
- Perły i rubin miałam' w10żyć na '·
, bramy patrzył. Ujrzał nagle dziwną jowe mieszkanko w spokojnej dzielni- głębi duszy, że chaos-hie potrwa 'długo swój ,pierwszy "dworski"ha:i! ~ ' porny:'
'rZecz. Przyglę.dał się w tej chwili Kor- cy, na Wasiljewskiej wyspie. Przy po- i wszystko wróci pO jakimś czasie do ślałanie bez tęsknoty, że ten pierwszy
nowi. Zeskoczywszy ze skrzyni, ~l1ty mocy kilku osób ze służby przetrans- dawnego porzą.dku rzeczy.
bal nie prędko się odbędzie, jesliw ' 0Zi8. plecami garstki roołych robotmkow, portowały tutaj trochę najniezbędniej
_ Ale kiedy to będzie? Cży prze- ' góle nie rozpłynie się w mgle marzeń.
coś majstrował i nagle , rzucił w stronę ' 's zych mebli i rzeczy. Przeprowadziły
żyjemy, czy przeczekamy? ,- rozwa-Gdyby nie reWOlucja, kto wie,
KOzaków jakiś przedmiot. a następnie się zostawiając p.ałac na łaskę loou. ula smętnie.
' czy właśnie dzisiaj ten bal by ' się nie "
nie -czek,ajl,)..c na efekt znikł w bramie Obok szpitaLa ulokowało się tam
Wstała z fotelu i żbliżyła się do odbywał!
,',
.,
wraz z resztl;ł. swych ludzi. Rozle'gł się wkrótce jl3.kieś biuro, j,akiś nowy urząd wielkiej, ciężkiej, dębowej szafy. DawWrzuciła klejnoty do kasetki z 'pQ;- '
straszny huk, a równocześnie dwu Ko": rewolucyjny. Małe, mieszkanko byłO niej sprzęt ten ulokowany był w jed- wrotem, zostawiła 'i,ylko na ,szyi nazaków 'zniknęło, jakby , zapadło się wystarczają;cym, a o wiele bezpiecz- ' nym z gościnnych pokojów, jako sta- szyj nik z pereł i broszę z pięknym ru~
pod ziemią.. Bomba ich rozsza.rp.ała.
niejszym schronieniem dla dwu k~ romo dny i niegustowny, Obecnie .wró- binem. Na tle białej, skrorrmej sukieI1Jakby na hasło z tłumu posypały biet, zostawionych wła.snemu 10SOW1, cił do honorowej roli i mieścił cały ki rubin gra,ł wiśniowym blaskiem;
się nagle strzały
szarżująCyCh Ko- pozbawionych męskiej opieki.
majątek Bałykinych. Zaletą szafy były wydawało się, że ocieka krwią.. Nawąt .
za.ków. Niby to pojedyńcze, ale dość
Nikt ich tutaj nie znał, nikt nie od- świetnie zamQ,skowane skrytki, W' któ- gdy Tania dotknęła lekko cennej broczęste i gęste, mimo, że tłum gwałtow- wiedzał; starzy znajomi rozpierzchli rych można było z powodzeniem ukryć SZY, krew zbruk.ała jej palce. Aż ' się 0nie malał, kurczył się i uciekał przed się po świecie, wielu z nich utraciło całe mienie. Złodzieje, nie znający f!e- , trząsnęła lekko z dziwnej grozy i pod, szarżują,cymi wściekle Kozakami.
życie 'W krwawej zawienlsze, wielu wy- kretu skrytek, musieliby rozbić szafę , niosła ręce do ocz-u, ' żeby przekonać
Do ataku ruszyła także sotnia. ,
jechało na głębOką, prowincję, inni 'pró- na drz.azgi, aby ukryte w niej klejnoty
się, że to było tylko przywidzepie.
- No, trzeba uciekać! - mrukną'! bowali przedrzeć się z.a granicę. Księż wydObyć. Szczegó,lowa nawet re,vizj,a ,Wielkie perły na ' białej Rzyi ' świedły
Smirnow ,do siebie. Wiedział, że Koza- na. Bałykina nie znosił,a jednak bez- nic by na pewne, nie wykryła,. Toteż' matowym blaskiem, lśniły dyskretnie,
ey zmasakrują resztki tłumu w stra- czynnego życia i mimo, że wyprowa- księżna przewidująco wybra:ła. tę wla. dziwnie, jakby smutno,. ' " ,
~zny sposób.
'
dziła się t pałacu, pracowała. nadal w
śnie starą s'zafę sIlOśr6,d cennych me- Krew i łzyl Rubin i ' perły," '~ .
Szybko cofnął się w głą.b bramy, szpitalu tera.z jako prosta siostra. miło bli i kaz,ała ją tutaj przewieźć. Nawet przebiegłO przez myśl Tani fatalne
przeszedł
dwa podwórza potężnego sierdzia.. Tania poszła za przykładem najwierniejsza służba nie zootała wta- zestawienie.
Perły są, symbolem łez, rubin czerbloku mieszkalnego, przez drugi blok matki.
" , jemniczona ,w to, że &zafa jest ohec,nie
wyszedł na małą. uliczkę i żagłębił się
Spokojnie i monotonni.e płynęło im skarbcem, . przech()wują.cym re!lztki wieńi się jak krew. Czyżby klejnoty
, te .miały jaką.ś taje~niczą, władtę,
w nię.. Nie dochodził tu . z ul'icy Zn3.- życie. Same mus>.i,:;tly siO teraz tro - majątku Balykinych."
Wiedziona lekkomyślną, myślI! Ta- ~zyzby n8:p~·,awdę. poclą,g;n~ć ~la~y. na
miellskiej najmnte:!lSzy halas, nie było SZCZyć o wszystko. PienIędzy nie brak
w ogóle Śladu tragedii, jaka rozegrała im było na razie - ooalily bowiem nia poueszła do szafy. OtwOi'zyła d'olnąll~h w~aśclclela meszczęscla,' l n~ebez
się o kilkadz}esiąt_ metrów da.lej,
za część go.tówki, ~łożon~j w banku, oraz szufla,dę, nacisnęła jedną z rzeźb, zdo- pleczenstwa?
murami domowo: j
•
:wszystkIe pra.Wll~ klejnoty, Ale. w ~r~- biQ.Cych jej ściankę i wysunęła. ukrytą.
, ~CiQ.g dalszY., nastą.p.lle '
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Kapitalny wypadek spowodowany
Bardzo nieprzyjemna przygoda spotkaniejakiego IIenryka Michona, konwojenta pocztowego, którego w zeszłym roku
oskartono o
ła

kradzież

worka pocztowego

na dworcu wschodnim w Pary tu i poilczas
rozprawy sądowej uniewinniono go. Kradzi.et ta narobiła w swoim czasie sporo
hałasu, nie tylko z powodu swej tajemniczości, ale równiet ze względu na olbnymią sumę 1200000 franków, która wówczas została skradziona.
Obecnie sprawa ta odtyła w wa.rtmkach, które pozwalajĄ wątpić, czy rzeczywisty sprawca kradziety zostanie ukarany.
W tycn 'dniach, na gościńcu pod Parytem, blisko Chatillon samochód przejecliał na śmierć 66-letniego starca, Pawła
Gilleta. Okazało się, te kierowcą samochodu był Henryk Michon, którY,

zatrzymany przez

żandarm6w,

prze'dstawił

swoje dowody Ofrobiste. Na
nieszczęście nie umiał wyjaśnić posiadania samochodu zupełnie nowego, zaopatrzonegQ numerem 2333 R. J. 7.
- Potyczył mi go przed dwoma dniami
kolega! - mówił Michon.
Poniewat jednak nie chciał, ezy nie
umiał
wymienić nazwiska kolegi, i nie
miał prawa jazdy, a tablica metalowa, z
nazwiskiem właściciela samochodu była
zdjęta, komisarz policji powziął podejrzenie i zaczął się energicznie dobierać do
nieostrotnego kierowcy.
Ale prawdziwa bomba wybuchła dopiero wówczas, gdy Michon został

Między innymi, stwierdzoru>, że kupił
niedawno kosztowny samochód na nazwisko niejakiego Laniera. Ow Lanier jest
rzeźnikiem w Nantes i zarabia tyle, te
wystarczy mu na dostatnie tycie dla niego i rodziny. O samochodzie mieszezanin
ten nie mote nawet marzyć.

luką

często

Ipęc1za ~ łomu rzeźnika

•

Da~ całe

może

być

o~karżony

wet wówczas, gdy przemawiaj'ą przeciwko
niemu najoezywistsze dowody. Jak więc
poszukiwać sprawiedliwości na złodzieju?
Oto nad {:zym łamie sobie głowę policja,
władze prokuratorskie, oraz adminiRtracja
poczt i telegrafów. Zdaje się, że 1IIichon
może być tylko pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej, tzn., że poczta może
żądać od niego zwrotu brakującej sumy.
Pozostaje jednak sprawiedliwości jeszcze jedna furtka: jeżeli Michon miał
wspólników, motna ich postawić przed
sąd, a wówczas i sam główny oskarżyciel
inógłby być 'Oskarżony z jakiegoś innego
paragrafu kodeksu karnego.
Na razie sprawa przedstawia się
w wysokim atopniu problematycznie
l stan'Owi istną łamigłówkę dla prawników.
Notoryczny. z'tocfzie) chQdzi sobie po
świecie i korzysta ze skradzionych pieniędzy, o czym świadczą zeznania sąsia
dów, Michon z Nantes, gdzie pro-wadzi on
podobno życie na szerokiej stopie.

.....

"

••

•

•

w prawodawstwie

Pozostaje 'On jednak niewątpliwie w
stosunkach z Michonem, który

klika dal.

tyg'O'dnie cbot ma
obszerne mieszkanie.

własne,

więc Lanier m~ jaKąś rQlę w lira ..
-worka pocztowego i j:a.ką'l Będzie
to trudno ustalić, Michon bowiem jest tak
uparty i zatwardziały, że, jak mówi ło
na Lanier&, "nawet gdyby pDłknął krowQ
i 'Ogon wystawałby mu z ust, jeszcze powiedziałby, te t'O nieprawda",

Czy;

dzieży

Katastrofy samo[hodowe na filmie
Ciekawy eksperyment
Ustalenie przebiegu katastrofy samochodQwej jest rzeczą niezmiernie ważna"
nie tylko dla tego, że umQżliwia ono
stwierdzenie winnego czy winnych, lecz
przedewszystl{iem dla tego, ze dQstarcza
częstQ cennych wskazówek dla kierowców
samochodowych i czynników, regUlujący
ruch uliczny w kierunku unilmięcia wy·
padków.

Służący

walce z wypadkami samocłl0dowymi

TQ tet w krajach 'O WYSQce rQzwinię
tym ruchu samQchodQwym stosuje się w
coraz szerszych rQzmiarach urządzenia,
utrwalające na płycie fotQgraficznej
katastrQfy samochQdQwe w ich krytycznym
mQmencie. Tak np. w większych miastach
duńskich skwerki,
na których stoją posterunki ruchu, wYPQsażQne są w aparaty, które za naciśnięciem guziczka sp 0-

PO\fOC LEK AR:3KA Z LlBLOI\OW
1\ a lotni.,k u pod
Paryżem
o d'b ył
się w tych dniach
ciekawy
pokaz
ratownictwa. Do
le~ącego na polu
rannegD wezwano przy pomocy
krótkofalowej slacji nadawczej pomocy.
\-\'krótce
nadleciał
samolot, z którego na
spadochronie OIPuścil
się
lekarz
wraz z przyrzą
dami umożliwia
jącymi dokonanie
operacji.

a papiery jego skonfiskowano i poddano
rewizji. ,Wśród papierów tych mianowkie
znaleziono kwity na dute snmy, zło?one
w bankach. Jeden opiewał na 50C 000 franków, złotonych w sierpniu 1935 r. w pewnym banku belgijskim, drugi - na prawie milion franków - wystawiony był
przez duty bank francuski.
Był to oczywisty dowód,
te Michon,
posądzony w swoim czasie o kradziet na
poczcie ł uniewinniony przez sąd, rozporządzał olbrzymimi sumami, choć na kwitach nie było jego nazwisl{a.
I tu zaczyna się prawdziwy wodewil.
Według
judykatury francuskiej bowiem
człowiek, uniewinniony z jakiegoś oskarżenia przez sąd,
Ci tó BamO przestępstwo po raz drugi, na-

,

Jakichś

aresztowany za mimowolne zab6jstwo,

ale

~

~

rządzają
zdjęcie
krytycznej
sytuacji.
Dawniej pOdQbne funkcje spełniali fQtoreporterzy, którym zajęcie to nie raz bal'dZQ dobrze się QpłacałD, szczególnie gdy
w grę WChDdziły t'Owarzystwa ubezpieczeniQwe.
Obecnie pewne n'OwojQrskie towarzystWQ asekuracyjne ogłQsiłQ bardzo ciekawy prDspekt ilustrQwany, który zainteresuje nie tylko psychDlQga, ale także i sę
dziegQ, ile że wykazuje, iż zeznania na'Ocznych świadków nigdzie nie należy
przyjmQwać z taką QstrDżnQścią jak wła
śnie w tej dziedzinie.
Z prQspektu tego
wynikałQby,
że
kierQwcy samQchQdów
posiadają w danym mDmencie najlepszy
PQgląd na sytuację, w przeciwieństwie do
pasażerów,
którzy przeważnie zachQwują
się bardzQ kQmicznie.
Jest tam więc zdjęcie, przedstawiajnce
zderzenie dwóch otwartych samQchQdów
osobowych, które wprawdzie nie PQniQsły
zbyt poważnych uszkodzeń, ale przewróciły się na bDk i 'Odleciały 'Od siebie. Obaj
kierD\Vcy stQją pl'zy wolantach i obrzucają się wzajemnie gniewnymi sPQjrzeniaUli. Pasażerlm w pierwszym aucie jest
niewidoczl1a, PQnieważ wtuliła się w głąb
s iedzenia i markuje strusia. Druga pjtsażerka, starsza dama,
ma twarz zupl'!łnie
nieprzytQmną, jak gdyby w hipnozie. Wyciągnęła 'Ona w górę 'Obie ręce z rQzczepiQnymi palcami, jak gdyby chciała w ten
sposób PQkazać kQmuś jakąś liczbę. Że
tacy naQczni świadkQwie nie mQgą złotyć
rzeCZQwego zeznania jest zupełnie zrQZUmiałe.

Tak
W

wygląda "Tydzień

c~asie

Tygodnia

Morza" wAnglii

pr~edstawia się ró~norodnq d~ialalność
~eglar~a

W okresie 'Od 17 do 21, lipca 'Odbywał się
w SouthamptDn pierwszy brytyjski "Tydzień Marynarki HandIQwej". W,gpaniała wystawa pomieszczona w 'Obrębie doków, zobrazuje calą różnorodną działal
ność żeglarza na statku.
Z 8 glównych sekcyj wystawy - sekcja
ekWipunku unaoczni zwiedzającym postęp
w żegludze za pomQcą lwntrastujących ze
sDbą starych i nowych statków i narzędzi
nautyczny-ch; zdQbić ją będzie barwny
zbiór flag wszystkich brytyjskich tQwarzystw okrętowych nadto 'Obrazy z dziejów mQrskich, medale i inne zabytki. Zadaniem PQzostałych sekcyj będzie wykazać, jak żeglarz przewQzi, żywi, odziewa,
bawi i broni swych ziDmków. Caly szereg
p'Okazów i mQteli PQuczy laika Q wyglą
dzie i manewrQwaniu nowQczesnego liniowca i jachtu. -

,i statku
wysŁawie urządzą wychowankowie
teglars'kich przedstawienia taneczne
i pokazy musztry, odbędą się tam również
gry pokładowe, 'Ognie sztuczne, obrazy filmowe itd. PublicznDść zobaczy przy tej
sPQsobnQści wiele sla wnych statków, jak
transatlantyki Aquitania, Asturias, Empress of Britain, Queen Mary, Warwich
Ca.etla, wQjenny okręt liniQwy ,ResolutiQn" i nowy krążQwnik "Southampton",
oraz będzie miała mQżność wzięcia udziału
w wycieczkach morskich.
ZnakQmici fach 'Owcy wygłoszą odczyty
n .... tematy PQPularne. 'Wielu dostojników
(m. in. lordowie - merowie głównych pDrtów) odwiedzi w tym czasie SouthamptQn,
a uroczystego 'Otwarcia tygodnia dok 'Ona
w dniu 17 bm. sio-stra królewska, księż
niczka AliCja.

Na

szkół

Na innym zdjęciu widać PQważnego,
starszegQ pana, który w chwili zderzenia
zdjął
prawą rękę z wolantu i
pięścią
zmierza się w Iderunku swegQ przeciwnika. Jest to gest QdruchQWY, ale nie mniej
niezwykle charakterystyczny.
Panie przy wQlancie gorzej sprawują
się niż mężczyźni.
SzykQwna, młQda kobieta, w chwili katastrQfy, PQdnosi 'Obie
ręce w górę jak gdyby wolała: na miłość
bQską, nieszczęście. Czy przynajmniej nQgą naciska barnulec,
nie widać na zdję
ciu. Inna rzuca się w ramiona siedzące
go obok pana, pozostawiając auto jegQ 1'0SQwi.
Na innym zdjęciu widać olbrzymiego
psa Qwczarsl<iegD, który siedzi QbQk kierowcy i grDźnie szczerzy kły w kierunku
niezręczn e gQ kierowcy tamtegQ WQZU. RQzumie on widQcznie sytuację i byłby może
znakomitym świadki e m, gdyby PQtrafił
mówić.
Bywają

tet sytuacje, gdzie zdjęcia fotQgraficzne wykazują QbustrQnną winę.
Zbyt krewcy kierDwcy nieraz z błahych
powodów zaczynają sQbie wymyślać i dopierQ wtenczas tracą panowanie nad
maszyną i nieszczęście jest gotQwe.
Tak tQ technika rozwiązuje CQraz to
nQwe, a dla czlowieka tak watne zadania.
(Kk.)

G

WŚRóD

HUKU ARMAT I

ŁEZ ZBŁĄKAŁ SIĘ UśMIECH DZIEWCZĘCIA

Gdyby świat pozostawił Hiszpanię jej własnemu losowi, pożar wojny domowej w):gasłby już dawno. Nie leży. to jednak w interes'ie Sowietów i gdy tylkQ 'Ogień morderczy przy~a~a, rQzdmuc?uJą go na nowo. PC?za tym .dopomaga czer\\'D!lym obrQncom .Madrytu pstra zbleranma przeróżnych awantumików, ~tÓt'7. ~· zbiegli sic z cale~o
'''''ia ta, chcl\on lupów wOJennych. Od rQku WlęC grzmIą bez przerwy dZIała (rys, 1). MIasta walą SIę w gruzy (rys. 2). W dQmach pUl'.Ustaly ;;1łlt1 e k ohiety i dZll': \I częLa
/"rys. 3). I nawet wejścia do sklepów madry.ckich pDprzemienianQ w fortece (rys. 4).

