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DOROBEK WYCHOWAWCZY B. KURATORA LEWICKIEGO

powie dni wniosek. W odpowiedzi Churchillowi zauważył, że miń. wojny zwrócił się już do odpowiednich władz wojskowych, aby na razie procedurę w tej
sprawie zawiesiły.
Min. Hore Belisha oświadczył, że nie
ma mowy o tym, aby trybunał wojskowy wkraczał w sferę przywilejów Izby
Gmin. Rzeczą tego trybunału jest tylko ustalenie, czy i w jaki sposób oficer.
armii brytyjskiej nadużył zaufania.
Izba Gmin jednomyślnie zgodziła
się na wniosek premiera. aby odbyć posiedzenie zwolane w trybie nagłym gelem powołania specjalnej komisji parlamentarnej.

[órkakomunistka i syn komunista
Córka b. kuratora siedzi wwięzieniu, skazana za komunizm - Syna aresztowano
również za akcj ę wywrotową

. Prasa informuje, że przed kilku
dniami aresztowany został w Krakowie
bezpośrednio po pr'zyjeździe z zagranicy syn b. kuratora Lewickiego, Bolesław Lewicki. Aresztowany Bolesław
Lewicki przewieziony został do Warszawy i będzie odpowiadał za działalność komunistyczną, prowadzoną

za-

równo w Warszawie, jak i Lublinie.
W ten sposób dwoje dzieci b. kuratora Lewickiego znajduje się obecnie
. .,
;"łolnos'ć komunl'
w wlęzIenIU
za d Zua.
...
styczną Wanda Lewicka skazana _
jak wLadomo - na 4 lata więzienia,
siedzi od 15 grudnia ub. roku na Zamku Lubelskim i oczekuje na rozprawę
apelacyjną, obecnie jej brat, Bolesław
Szczęsny Lewicki siedzi za to samo
przestępstwo w
więzieniu warszawskim.
W aktach sprawy Wandy Lewickiej figurował list Bolesława Lewickiego do głośnego komunisty Kliszki, korepetytora Lewickich, którego k'lrator
Lewicki pl'otcgow,ał na ... aplik,au ta są
dowego do Lublina. List ten stwierdzał, że sympatie do komunizmu są nagminną przypadlością w rodzinie Lewickich. Bolesław Lewicki pisał w
nim, że gdy chodzi o ideologię to odpowiada mu najbardziej komunizm niezbyt materialistycznie pojęty. Oświad
czy t dalej, że do parti i komunistycznej
nie wstępuje, bo nie wierzy w jej zdolnoŚĆ do zl'calizo\yania glO!'ZOllych haseł.
Z<lpowiadal w nim, ie wstąpi do
artii komunistycznej, gdy się wszyst-

I ko w

Polsce unormuje i będzie w niej
dobrze.
Pamiętamy wszyscy proces Wandy
Lewickiej. Pamiętamy jak b. kurator
Lewicki oświadczał, że w jego domu
panowała atmosfera głęboko religijna
i narodowo - państwowa (!). Twierdził
wówczas b. kurator i jego obrońcy, że
wszystkie zarzuty stawiane jego córce
są kłamliwe, dokumenty ją obciążają
ce - sfałszowane prz.ez władze, a cała
sprawa
- . prowokacJą,
ukutą przez
ł d
t
wa ze pal~s wowe. .
.,
Proces Jednak uJawmł, ze było zgo-

Czv

poseł

Sandvs

ła

inaczej.
Przez dom kuratora Lewickiego prze-

wijało się masę młodzieży żydowskiej

i komunistycznej.

Jego córka przyja-

źniła się właśnie z żydziakami, uczniami uprawiającymi działalność wywrotową.
Atmosfera "religijna i narodowo-państwowa", p.anując.a w tym domu
była tak wybitna, że oddziałała odpowiednio nie tylko na córkę, ale i na

Za szmugiel dewiz
T o ruń.

(Tel. wł.). Przed Sądem
Okręgowym toczyła się rozprawa karna o przestępstwa dewizowe. Na ławie
oskarżonych zasiedli: Guenter
Eber-

syn&..
Dorobek wychowawczy b. kuratora
Lewickiego to syn komunista i córka
komunistka.

nadużył

dyrektor "Vereinsbanku" w
33-letnia Alicja Schneider
i Karol Trenkel zBielczyn.
W wyniku przeprowadzonej rozprawy sąd skazał Eberhardta na rok
i 6 miesięcy więzienia, oraz 2000 zł
grzyv. ny, Alicję Schneider i Karola
Trenkla po 6 miesięcy więzienia i 1000
zł grzywny.
hardt,

Chełmży,

zaufania 1

Poseł Sandys 'lŁ'e~wany do śled~twa wojslwwego w sp,.'Qwie
ujawnienia taje»łnic wojskowych - l~ba g'tnin powolala
specjalną ko-misję

. L o n d y n. (P AT) Sprawa ujaw- prośbą o określenie, jakie stanowisko
nienia tajemnic pallstwowych z dzie- ma z.ająć, wyrażając wątpliwość, czy
dziny zbrojeniowej przez posła kon- dopuszczalne jest zmuszanie posła do
serwatywnego Sandysa, zatacza coraz wydawania źródła jego informacyj,
szersze kręgi.
z których korzysta w ramach wykonyW środę pos. Sandys oznajmił zdu- wanych obowiązków parlamentarnych.
mionej Izbie Gmin, że Jako porucznik
Speaker zgodził się z pos. Sandysem,
51 stacjonowanej w Londynie brygady że przytoczony fakt. stanowi istotnie
przeciwlotniczej wojsk terytorialnych, bardzo ważny wypadek i możliwość
otrzymał wezwanie, aby się stawić w
naruszenia przywilejÓW Izhy.
czwartek w mundurze w gmachu do\Vobec powyższego oświadczenia
wództwa okręgu wojennego dla prze- premier oznajmił, że najstosowniei bysłuchania go w związku z podejmowałoby przekazać tę sprawę natychmiast
nym przez specjalny sąd śledztwem. stalej komisji parla,.entarnej dla strzePos. Sal}dys zwrócił siQ do speakera z żellia pn.ywilejów Izby i wysunał od-

Kara śmierci za napady
na samochody
B e r l i n. (TeL wł.). \"'1 czwartek
rano stracono w Berlinie braci ' Waltera i Maksa Goetze, skaz,anych w' dniu
24 czerwca rb. przez sąd doraźny na
k,arę śmierci za szereg napadów na samochody, st,acje benzynowe i dworce
kolejowe, oraz za zabójstwo funkcjonariusza policji i robotnika.
Skazanie nastąpiło na zasadzie wydanego w c'zasie procesu braci Goetze
prawa, przewidującego z "ziałaniem
wstecz, karę śmierci we wszystkice
wypadkach napadu na samochody. .

l
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Wyjazd premiera wnieznane
War s z a w a. (Tel. wł.). Z rana
premier Składkowski udał się w niewiadomym kierunku dla przeprowadzenia inspekcji urzędów w kraju. (w)

Prowokacje niemieckie przy powitaniu memieckiego statku w porcie k'łajpedzkim Reakcja litewskiej załogi stała się hasłem do rozruchów - Krwawe starcia z policją

I

L o n d y n. (PAT) Agencja Reuta- zebrało się z górą tysiąc ludzi, których nych w porcie sikawką strażacką· Ostara donosi z Kowna, że na powitanie jednak odgrodzono od portu przygoto- tecznie doszło do starcia z policją., w
statku niemieckiego "Hansestadt Dan-I wanym
W
po przyktórego
osób
zig" zgromadziło się w porcie kilka t y- byciu statku zaczęto polewać zebra- odniosło rany.
sięcy Niemców, którzy zaczęli intonować pieśni narodowo - socjalistyczne i
wznosić okrzyki
na cz~ść kanclerza
Rzeszy. Protestując przeciwko tej manifestacji członkowie załogi stoją.cego
obok statku litewskiego "Perkunas"
Dr Woli o sUlej wi~ycie - Statut narodowościowy ma być
skierowali na zgromadzonych strumień
wprowad~any etapami
wody z sikawki pożarnej.
.
"..
Było to hasłem do rozruchów, któP l' a g a. (ATE). W środę premier my do prec~'zowall1a swych z~dan:.
re przez dwie godziny trwały na ulicach Hodża przyjął przedstawiciela mniejK~a polItyc~ne ugr~powan mUleJmiasta. Manifestanci wybili szyby w szości polskiej na Śląsku Zaolzań- SZOŚCJQ~'I'yCh t~'I'lerd.zą,. ze s~t~t narodowoścJOwy Ole weJdzle w zyCIe w ca:
kilku budynkach rządowych litewskich skim, dra WoHa.
Ze słów dra Wolfa wynika, że pier- łości, lecz z.ałatwiany będzie etapaml
oraz w miejscowej synagodze.
Policfa energicznie reagowała. Tłum wsza wizyta u premiera sprowadziła w zależności od kszt.ałtowania się posię do zakomunikowania mu, iż statut łożenia oa arenie międzynarodowej.
zajął tak agresywną postawę, że musia.no użyć broni palnej, przy czym je- mniejszościowy przedłożony zostanie Pierwszym etapem ustępstw będzie
den z demonstrantów został zabity, a stronom zainteresowanym w drugiej przygotowywana nowelizacja ustawy
połowie lipca. Ze swej strony dr Wolf języ~{Qwej, k~óra ma wejść w życie po
kilkudziesięciu odniosło rany.
Niemieckie
Biuro
Infol'macyjne oświadczył premierowi, że mniejszoM zlOCie Sokołow.
. Zwr~ca.ią. uwa~ę na wtor~~we p~:
przedstawia zajścia w następujący spo- polska na Śląsku ZaoJzailskim żąda
autonomii etnograficznej, SOCjalnej, . 1edzeme prezydIUm CZeSkle] Partll
sób:
Narodowo - Socjalistycznej, do której
W czasie postoju statku "Ranse- kulturalnej i gospodarczej.
"Dokładniej nie precyzowaliśmy należy m. i. dr Benesz. Prezydium tej
stadt Danzig" w Kłajpedzie doszło do
poważnych
incydentów. Gdy statek naszych postulatów - mówił - wy- partii uchwaliło rezolucję, że zgodzi
się. trlko .na t!lkie .ustępstwa yvobec
_przybijał do portu, na powitanie jego chodzą.c z założenia, że Polacy w Czechosłowacji mają prawo ż~dać tych
mmeJSzoścl, ktore me naruszą Jednosamych swobód, które rzą.d przyzna litości i siły zbrojnej Czechosłowacji.
innym mniejszościom. Ponieważ nie Ponadto autorzy reZOlucji występują
zapoznano
mnie z treścią statutu na- w ostrej formie przeciwko polityce
Spały
Czechosłowacji rodowościowego,
nie miałem plaHoT- obozu k~, Hlinki.
War s z a w a. (Tel. wł.). B. poseł
Franciszek Wójcik, który przed pół 1IIIIIIIIII/HlllllłllmmllmIlIllIlHIIIUlRRIIUI'IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIHIIJJUIII"IIIIIIIIII"'I'IIIIIIIIII//1I111I11I1111111IIII/IIIIIIIII//IIII/III1""IIIIIIIII!1II
tora miesiącami był przyjęty na dłuż
szej rozmowie przez Prezydenta R. P.
w Spale, udaje się do Czechosłowacjj.

łańcuchem.

chwilę

następstwie

kilkadziesiąt

Przedstawiciel Polaków upremiera Hodży

Ze

do

Pryszczyca u ,.Sanacji"

(w)

f

Obrady
nad projektem ustawy
o samorządzie Warszawy

'v

J
a r s z a w a. (Tel. wł.). \V czwartek w godzinaCh południowych f"ejmowa komisja specjalna dla spraw samorządu miejskiego podjęła obrady nad
ostatnim z czterech projektów samorządowych, a mianowicie nad projektem ustawy o samorządzie gminy m.
vVarszawy.
Obrady rozpoczęły się od referatu
posła H o p p e g o, który wskazał, iż
na~większa trudność polega na tym,
że nie podobna określić, jaki to system
u nas obowiązuje: demokracja liberalna czy totalizm, centralizacja czy
decentralizacja. Historia ustroju m.
\Varszawy jest bogata, Warszawa bowjem broniła się przed degradacjI!
do strUkturalnej miary powiatu, bropjła. się przed wojewodą stołecznym,
który byłby jednocześnie prezydentem
Warszawy. Dzi~iaj stolica wola o uregulowanie trwają.cych od lat udręk
wybierania między ratuszem a komi"Sanacja": - Czy nie ma widoków na wyleczenie - panie doktorze?
sariatem rządu, Woła o jeden tor i
Lekarz: - Niestety, droga pani) będzie to bardzo trudne!
WSkazuje, że ratu~z centralny coraz
bardziej oddala się od rozrasf,ających J/IIIIIIIIIIIIIIII/II/II/IIJlJlRlIIIIIIIIIIIII/lIIIIIIIIIIIIIIIIIII/11111/I1111111I1II1JI11I11J1I1111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIII1111/11111011111111n/lllllllllOll/lllllllllll
się
przedmieść,
co wskawje na potrzebę decentralizacji,
Główną trudności~ obrad
jest to,
że do dzisiejszego dnia nie wyjaśnio
no, jak ma wyglądać dekret o organizacji w zakresie działania władz
administracji ogólnej. (w)

Wojska gen. Franco wyrównują
front kasłelloński

Pr~eciwnata'ł'cia

. ,Prace przygotowawcze
nad budżetem na r. 1939-40
War s z a wa.
(Tel.
Kwiatkowski rozesłał do
urzędów

wł.).
Min,
wszy~tldch

państwowych
okólnil{ · w
sprawie nowego budżetu na rok
1939-40.
\Vydatki nie powinny być preliminowane wyżej, niż w roku bieżącym.
Wydatki osobowe i kredy'ty administracyjne nie powinny być również
wyższe,
niż w roku bieżącym.
Przy
preliminowaniu etatów urzędników
państwowych oraz uposażeń za podstawę nal('źy wziąć stan z 1 lipca rb.
Konieczność
utworzenia nowych etatów może nast~pić po porozumieniu
Min. Skarbu z Radą Ministrów.
Dla zachowania przejrzystości w
preliminanach budżetowych będą utrzymane nlbryki porównawcze, zawie1'u.iąre cyfry z lat ubiegłych i ogólne objaśnienia. Wszystkie projekty
budżetowe
mają.
być prz€dstawione
Min. Skarbu do 15 września. (w)

wojsl(, "c~erwonych" odparte - Angielski
patrol nieinterwencji dla stwie'ł'd~en;a, ClnJ gen. Franco
otr~ymuje nlemieck ie transporty broni

Komunikacja lotnicza
Warszawa - Budapeszt
Warszawa. (PAT). \\7 dniu 1
lipca rb. o godz. 11.15 w Warszawie na
Okęciu wyląduje pierwszy samolot regularnej linii Budapeszt - \Varszawa.
Odlot o godz. 13 min. 30.
Lini.a obsługiwana będzie przez wę
gierski~ towarzystwo Malert w poniedziałki, środy i piątki.

Żydowska żałoba

War s z a wa. (Tel. wł.). Organizacje żydowskie wydały apel do swych
członków, aby nosili opaski żałobne z
powodu pierwszego wypadku stracenia
Żyda wyrokiem sądu polowego w Palestynie. Odwołano również wszystkie
akademie i obchody wyznaczon~ na
najbliższy tydzień. (w)
•
•

I

Zakaz upraWiania
"hazar dowych
gier

War s z a w a. (Tel. wł,). Władze
administracyjne zwróciły uwagę na uprawianie gier haz.ardowych w przystaniach klubów sportowych oraz na
plażach. Będzie wydany specjalny zakaz uprawiania gier hazardowych.
(w)

Wspo"l·n"lk Konowalca _
szpiegiem .

Ha ga. (PAT). W.wyn!ku procesu wytoczonego WSpÓ.llllkoWI zamordow.anego w ~oterdamJe K?nowalca.JarosławowI
BaranowskIemu, allas
Boroo, sędzia policyjny Roterdamu dr
Brongers skazał Baranowskiego na
dwa. miesiące więzienia za nielegalne
przekroczenie granicy na mocy fałszy
wego paszportu i fałszywej fotografii.
Rozprawa wykazal.a, że Baranowski
posiadał wpierw paszport "nansenowski". Następnie uzyskał od niejakiego studenta czeskiego nazwiski~m Bora paszport, za którym wyjechał do Holandii. Na zapytanie sędziego Brong-ersa, czym się z,ajmuje, odpOWiedział
Raranow ki,. że jest szpiegiem. _
Sąd umotywował swój
wyrok tyro,
ze Holandia w obrolłie swego bezpieczeństwa z całę. surowością karać musi fałsz·erstwa. paszportowe, a stosunkowo łagodny wyrok zawdzięczać należy tej okoliczności, że przestępstwo
nie było skierowane przeciwko Hil>landii.
Baranowskiego odprowadzono natychmiast do więzienia, paszport Bory
zniszczono i wręczono mu znów paszport nansenowski na właściwe nazwisko.

. Trąd wRumunii

Czerniowce. (PAT). W Konstancy zostały internowane w szpitalu
4 -osoby, 2 m'ężczyzn oraz 2 kObiety,
zdradzające charakterystyczne objawy
trądu. Ponieważ przeprowadzone badania potwierdziły przypuszczenia co
do chorOby, chorzy zostali zesłani do
obozu trędowatych do Ticholesti.

Szalony Arab

J er o z o l i ma. (PAT). W j~dnej
z wiosek w pobliżu Jerozolimy całe rodzina została wymordowana przez pewnego Araba, który zabił naprzód ojca i córkę, a następnie zacz,aił się n.a
cmentarzu i zastrzelił matkę i syna,
kroczących w orszaku żałobnym
poprzednich ofiar szaleńca.

eJ}
,

łtIIJJ ~T ,.ł

~W

Il-I..IJ-l

S a l a m a n k a. (PAT) Komunikat nia się na Majorkę, Ta niesPodZiewa-.
kwatery głównej gen. Franco dono"i: na decyzja spowodowała wielką sensa- 1
.
Próba przeciwnatarcia wojsk "czerwo- cję· Admiralicja angielska oświadczyFrancuR,ki samolot bomhardowy., .stado.nowa.
te ' ..które należ"
do cllWllę
ny ,!a lotnIsku yru.ry spadł w pobhzu Re11l;Is w
l1ych " na froncl'e Teruelu zakOllczyła la , iż torpedowce
, .
. ...
PO starcIe l splonął, przy czym zgmelo
się
zdecydowanym niepowodzeniem patrolu OlemterwencJl, udały SIę na 5 lotników wojskowych.
Nieprzyjaciel posługiwał się wielką swoje zwykłe posterunki na zachod.
..
.
z ktÓI'Vch
5 uległo Z111'
- nim Morzu
Śródziemnym
Pl!Ot so,wleckl
z lotmsk::l
j'IOŚCI'ą czołgów,
J
'
•
•
moskIewskIego
do Kokmab
lotu bez startowa}
lądowama na trasIe
Wiceminister spraw zagranicznych MQsk.wa -. Wladyv.:ostok (7.009 km). Według oszczeniu.
Butler oświadczył w Izbie Gmin że statmch WiadomOŚCI Kokmatl wylądował we
. .
,Władywostoku.
Powstańcy
dokonali wyrównania
swych linij na odcinku Araya ;:ontu nie posiada potwlerdzellla wiadomości,
i~: w ostatnim czasie Niemcy wysłali
Brytyjska ekspedycja na szczyt Mount - l1hekaRtelloil~ld~go, na odcinku zaś Ribedla gen, Franco nowy transport WO]'- rest z powodu niekorzy~tnych warunków atmosalbes zdobyli wzgórze Cordal. W ręce
sferycznych zrezygnowała z zamiaru i w bieżą
ska i amunicji przez przełęcz Brenne- cym roku nia ponowi już próby zdobycia tego
powstańców wpadły tam znaczne zaszczytu.
pasy materiału wojennego, m. in. 18 ru, a potem drogą. morskę. z Genui.
ciężkich karabinów maszynowych.
Policja wykryla w Marsylii w składzie celnym 6 skrzyli zadeklarowanych jako węrlliny, a
Na froncie Estremadura nieprzyjazl}wierająee znaczne ilości opium, o wadze okolo
Lt8 kir.
ciel przeprowadził kilka ataków na
odcinkach Peraler i Zaucejo, został jeZmarł w wieku lat 82 F. W. Vanderbilt. wlpdnak po poniesieniu wielkich strat
M o s kwa. (PAT). Marszałek Blu- !iciciel największego w Stanach Zjednoczony rh
koncernu
kolejowego.
zmuszony do odwrotu.
cher, który prZeszło przed miesiącem
L o n d y n. (ATE) Dwa torpedowce przybył do Moskwy, w!!tL.e »domości
~.Pary!. donosza: Była mistrzyni świata w
angielskie - "Imogen" i "Isis" w Gi- nieoficjalnych na DalekI ~."chód do- tem~le ZuzllJI1\a Lenglen jest ciężko chora na
złoślIwą
anemię, Stan jej jest groźny nomimo
braltarze otrzymały nagły rozkaz uda- tychczas nie wyjechał.
dokonania już kilku transfuzyj k.r)l!i...
.
•

*.

*

Marsz. BlUcher
nie wróci na Daleki Wschód

*

*

*

.

Numer 148

lEC

Z

NASZEGO

bRĘDOiYNIK,

scbota, dnia 2 I1pca !m

strona 3

STANOW ISKA

lydzi nie maj~ praw obywatelski[h
OlJecna dehata sejmowa dotyczflca
onI) nacji wyborczej do samorządów
IIl'zYPoJl1lliala polskiemu ogóło,,-i za
sadlljczą spraw~, jaką jest sprawa udziału Żydów w życiu pUhlicznym '"
Polsce.
Cz~' Żydzi są obywatelami Polski?
Czy są współgospodarzami naszego
kraju? A t~ lU sam~-m, czr mają prawo
uczestniczyć w nasz'-m ż~-ciu puhIicznym i \"plywać - wraz z Polakami )ja poszczególne dziedzin~' gospodarki
i polityki naszego kraju, a miQdz~' innymi i na tak ważną. dziedzinę, jaką
jest samorząd?
Sprawa ta nie jest dyskutowana w
polskiej opinii narodowej (to znaczy:
wśród prz~· tłacza.ią.cej wi~kszości polskiej opinii w ogÓle), gdyż jest w niej
już od dawna przeSądzona: Żydzi polskimi ohywatelami być nie mogą i do
żadnych praw w życiu pUblicznym nie
mają moralnego prawa.
Ale niestety, opinia narodowa o
hrzmieniu ustaw i rozporządzell w Polsce dziś nie decyduje. Oprócz "kraju
rzeczywistego", w którym dominuje
Obóz Narodowy, istnieje jeszcze "kraj
legalny", w którym obóz narodow)'
jest zgoła nieobecny.
Otóż "kraj legalny" jest dziś w poglądzie na sprawę uprawnień polityczll~-c h Żydów w Polsce w jaskrawej kolizji z "krajem rzeczywistym", to znaczy z naj szerszą opini~ Narodu. To, co
jesL przedmiotem debat w Sejmie, co
zapełnia łamy "popularnej" prasy, co
jest dyskutowane po społecznych ka" ' iarniach - różni się od poglądów
najszcrszrch warstw narodu na roJę
Ż) dów w samorządzie (i w ogóle w ży
ciu pUblicznym) w sposób biegunowy,
\\'pływowy ódłam "kraju legalnego" jest zwolennikiem nieogralliczania
praw Żydów w samorządzie w najmniejszym stopniu, a. nawet wyposażenia ich na tym terenie w przywileje.
Ref'zta "kraju legalnego" popiera myśl
pewnego ograniczenia praw żydow
skich w samorządach (np. drogtł ustanowienia osobnej kurii wyborczej ży
dowskiej, wybierają.cej tylu radnych
do rad miejskich, ile wynosi odsetek
Żydów w państwie), ale zasadniczo !!toi
jednak na tym stanowisku, że całko
wicie pozbawić Żydów praw - nie
można.

trudno W' to wątpić, że obecna debata parlamentarna, poświęcona
ustawom samorządowym, do uzgodnienia ustawodawstwa samorządowego z
i"tniejącym poczuciem prawnym szerokiej opinii kraju nie doprowadzi, i
k.rmalnego pozbawienia Żydów prawa
uczestnictwa w samorządzie z sobą nie
przyniesie.
Mimo to - nie ma już takiej siły,
która by dla naj szerszych kół społe
czeństwa mogła sprawę uprawnień poToteż

Nowa

książka

Giertycha

\V naj})l iższym czasie ukaże się w
łłruku kfdażka znanego nublicysty naJ'odowpgo <,Jr,dr7.eja GierŁrrha pt. "~
w~' jści(l. z kl'yz~ · :o;u".
I{siążka
będZie
zaopatrzona w p"zeclmow«' pióra p"ezesa zarządu głównego Stronnictwa
TaJ'oclowego, adw. Kazimierza Kowal!>kicgo. Treść książki stanowi zobrazowanie położenia, w jakim Polska ?becnie sie znajduje, oraz wskazame
dróg, któn' mi należy Polsk~ poprowadzić clo lepszej prz~·szłości.
l{siażka zostnnie wydana na zasadzie abonamentu. Cena książki w
przedpłacie
wraz z opłatę. pocztową
W\"llOsi -1, zł. Po wyjściu książki z druku, w sprzedaży księgarskiej cena jej
będzie wynosiła 5.50 zł. Książka obejmować będzie około 400 stron druku.
Przedpłat!' uii"zczać należy
na konto
1'1(0 111' ~1.O1? (\\'laściriele konta: k~.
kan. B. Gru<lzieJi5ki, K. Kowalski, J.
Giert~ ' ch) 7 dopiskiem: Pr7.edpłata. na
~l:,jqżk~: ,,0 w)' jście z kryzysu",

litycznych Żydów w Pobce (w samo'l'ądzie i w pal'lstwie) wznowić i na
~('WO urz,- nić k,,-estią otwartą. Spra,ra ta jest już w świadomości całego
Ilarodu kwestią przes'1dzoną, a podążenie ustawocla,,-stwa za tym, co zdążyło się już stać ugrunto\yanym i nipzachwianym poczuciem prawnym narodu, jest już iylko k\\'cstiQ, czasu.
Bardzo cz~sto tak b.,·wa, że siQ rozwój
usta\\'oda\\'sh\"a za poczuciem prawnym ogółu spóźnia; ('oś, co siQ już "de
facto" stało praw<:'m (przecież pra\\'cm
jest nie tylko prawo pisane!), \\. l i t er z e prawa jeszcze u,,"zglc:dniellia nie
znajduje. Usta\,"oda\\'stwo pisane w danej b\'Cstii jest już "'ówczas tylko uschniQtą. gałązką prawa, bądź nie mają.cą praktycznego zastosO\\'ania, bądź
znajdUjącą jeszczc formalne zasto ~lOwanie, ale tak dalece przestarzałą, ŻC
nie może b.\'(; mow.,· o podlrz~' mrwaniu tego formalnego zastosowania
przez czas dłuższy.
\\' roku 1936 Stronnictwo ?\arodowe puhlicznic wysunęlo tezQ, że Żydzi

nie mogą mieć w Polsce slano\"iska
obywateli, nie mogą mieć praw polit~- czn~- ch, oraz w szczególnoścI uie mogą mieć czynnego i hiernego
prawa w~- borczego przy wyborach par18mentarnych i samorządowych. Ab~s}Jrawdzić, cz~r teza ta odpowiada na~tro.iom i przekonaniom szerokiego ogólu Polaków, Stronnictwo skorzystaLo z odbywających siQ właśnie w~-bo
r~mT do rady miejskiej w Łodzi i ogło
s1l(1 tc ",.,' bon' za plchiscyt, dotyczący
sprawy upl'aWniell politycznych Ży
dów.
Plebiscyt ten przyniósł wspaniale
zw~·ci<.'stwo tezy odebrania Żydom
praw politycznych i stanO"'iska ob~' 
wateli paIlst\Ya: cbociaż Stronnictwo
:\'arodowe nie zdobyło wiQkszości mandaló" w radzie miejskiej, to jednaJ.;:,
po lloliczeniu glosów żydowskich, któr." rzecz prosta w plebiscycie iym nic
były brane w rachubę, glosy polskie
w wiQkszości po prostu przytłaczającej
pacllr na łist~ naroc1o\"ą, co 11yło równcznaczne z oświadczeniem si~ w ple-

i1:~',·L·,'~·<"·'

fil setną rocznicę urodzin Jana lI1a(Pjki
~o1'(]onizowana została

w

To,,?

Zachęty

Sztuk Pięknych w TVarszawle. wysfa1C,!
dziel wielkiego misl1'za. Na zd]ęcw rzezba Jana Matejki, dłuta Antoniego Mrtdeyskiego
lliscycie za tezą obozu narodowego.
Zarówno fakt ogłoszenia plebiscytu,
jak i jego wynik, przyjęty był przez
~aly kraj z żywiołowym entuzjazmem.
Bd to w poglądzie całego narodu pol~
skiego na sprawę praw politycznyc~
Żydów moment przełomu.
Od owe]
d;wili mowy już być w Polsce nie może o tym, by Żydzi mogli być za oby.
wateli Rzeczypospolitej uznawani. Naród już okreśłił swoje stanowifiko ........
i już si~ z tego stanowiska nie cofnie.
Cóż wi~c sądzić o treści ustaw, które jeszcze Żydom prawa obywatelskie
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przyznają?

,
lV niedzielę, 26. bm. odbył się w Wejherowie na Kaszubach pierwszy wielki
zjazd Stron. Narodowe,ąo z udziałem ~alej okolicy. Na ryn.~u 1?rezes obw. Prusil/ski zdaje raport prezesowz okr. ks. red. Chudzznskzemu

\Vola narodu nie zostala. jeszcze
przez ustawodawstwo wykonana oto wszystko. Ale ta wola istnieje i
ma moc prawotwórczą· I w końcu wyrazi siQ również i w literze prawa pisanego.
Żydzi nie są obywatelami Polski ..
I choć nie odebrano im jeszcze polskich paszportów, choć nie napisano
wyraźnie w
ustawach, że żadnych
praw politycznych w Polsce nie mają.
- są oni w t~ 'm położeniu, co nieprawy posiadacz jakiegoś przedmiotu,
którego odebranie mu nie zostało jeszcze nakazane przez uprawomocniony
wyrok sądowy, ale którego posiadani~
go przez niego jest mimo to bezprawne.
(J.)
czł()!l~owskich trzech
"Zarzewia" na woj. ślą
skie, agem.cja "Kabel" otrzymała ~ Sku~
pienia Sląskiego "Za:n:ewia" ośwlada;e~
nie, stwierdzające, te zawieszenia tego nie
pr-zyjmuje ono do wiadomości do walnego
zebrania, "mającego się rzekomo odbyć na
jesieni roku biet." i te Z3:n:ąd główny'
przekroczył w danej sprawie s~je upra.wnienia statutowe.
Jak z tego wynika, próba zlikwidowania dekompozycji w "Zarzewiu" spelzła na
niczym ...

cym w prawach

Sztandar polski z żałobą
ku czci żydowskiego terrorysty
Skandalic~na

sprawa, która dom,aga się wyjaśnień i
o(lpotviednich konseku'e'l'W,?/j

członków zarządu

wyciąg

nięcia

spru\\'y Ben Josefa, terrorysty ny pozwala sobie dla uczczenia jakiegoś
skazanego przez angielski te1'rorysty żydowskiego, straconego na
sąd wojskowy
w Palestynie na karę podstawie prawomocnego wyroku sądu
śmierci, Światowe żydostwo rozpętało nie- • innego państwa, na podobne wystąpienie
o charakterze demonstracji przeciw pańsamowitą wprost burzę.
ł
Interwencje żydowsldch światowych stwu, które wyrok wydalo.
Dotychczas flagi pailstwowe do poło
organizacyj u najwyższych czynników rzą
wśród
wy masztu opuszczano na znak żałoby z
dlł angielskiego, wciąganie innych państw
Po inauguracji prac "sanacyjnej" Słut
do współdziałania na rzecz ułaskawienia racji śmierci czy też rocznicy śmierci hi- by Młodych na Polesiu, w orbitę których
skazanego, olbrzymia kampania prasowa, storycznych i zasłużonych postaci Polski. WCiągnięty
został
przede wszystkim
w której uczestniczyły również żydowskie Czy konsulat polsld przez swe postępowa Z. M. P. zdawało się, że rozwój okręgu popisma, · wychodzące w Polsce, stwarzały nie zamierzał straconego rozbójnika ży leskiego pÓjdzie normalnymi drogami.
pozory, że sprawa terrorysty jest zagad- dowskiego postawić w rzędzie zasłużo Tymczasem siedziba Z. M. P. w Brześciu
n. Bugiem stała się ostatnio wiuownią gor~
nieniem natury międzynarodowej i do- nych bohaterów Polski?
szącego zajścia. Na tle ideologicznym wy~
Sprawa
ta
wymaga
wY.lasnienia
ze
tyczy jakichś ' olbrzymich zagadnień polistrony czy~nników oficjalnych i wyciągnię nikła między członka.mi bójka. Obecny vr
tycznych.
lokalu kierownik okręgu, p. Ryszard 2ół~
Nie zabieraliśmy głosu w sprawie tej cia konsekwencyj wobec tych, którzy so- kiewski usiłował interweniować, co wy.kampanii, traktujqc ją, jalco czysto we- bie pozwolili na podobne podeptanie god- warło taki skutek, te skłóceni czlonkowie
ności naronowej flag.i Polski.
wnętrzną sprawę żydowską, chociaż wie"zawarli rozejm" i zagrozili pobiciem kiele dałoby się napisać na temat występów
rownikowi, który zmuszony był wycofa~
terrorystyczynch żydowskich "chaluców"
się do swego gabinetu i telefonicznie wryPogłoski ustąpieniu
wać policję ...
IV Palestynie, którzy mimo ustawy w~' jąt
Nie ma co mówić, ładna konsolinakowej napadają z bronią w J'r.ku na ludOŚWiaty
cja ...
ność arabską.
W kolach politycznych warsza wskich
Mimo szalonych wysiłków i porusze- krążą pogłoski, "te p minister W. RiO. P.
się
nia wszystkich sprRżyn tydowski terrory- Swiętoslawski ma objąć odpowiedzialne
sta zostal stracony.
stanowisko na Sla,sku i w związku z tym
I oto co przynosi żydowska
prasa zrezygnuje prawdopodobnie z godności
la'k informują pisma warszaw~kie,
przedstawiciel federacji Żydów polskich
(łódzki "Głos Poranny" i "Republika" z ministra".
Nie sądzimy. Bo urząd ministra W. R. w Ameryce, rabin dT Joszua L. Goldbel'g
dnia 30 czerwca):
i O. P. to chyba takte odpowiedzialne z towarzyszącym mu drem Henrykiem
"W konsulacie polskim w Tel-Awi- stanowisko. "
Swskiesem, 1:ostał przyjęty dn. 27 bm,
wie opuszczono flagę do połowy ma•
w Ministerstwie Spraw Zaga-anicznych,
s~tu na znak żałoby z powodu straceRozkład
gdzie omówił szereg spraw, dotyczących
fila Ben Jose!:).."
"
."
zagadnienia mniejszości tydowskich w
Zd;o;iwion.v czytlenik przeciera oczy i
r skupieniach europejskich.
W związku z komunika lem p1'a,gowym
Czy nasze M. S. Z. nie ma..pilnie~eli
nie mote zrozumieć, z jakiego tytułu i z
jakim pra wcm p o l s k i urząd konsular- zarząd u glównego "Zarzewia", za wies;o;aja.- spraw do załatwienia?
O-koło

żydowskiego,

"Ideologiczna" bójk.a
"sanatorów"

O
ministra

Czym
zajmuje
Min. Spraw Zagranicznych?,

I

sanacyJnego"
"ZarZeWia

I
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SPRAWY GOSPODARCZE

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

owe możliwoś(i gospodarcze wsi

IIPed. ebor6b sUr. weDer, , moezopleloWJl'b

Lódt, 6 Sierpnia Z.

tel 118-33.
Przyjmuje 9-12 I 3-9, w niedzielEl: 11-12.

fizycznej, organicznej, przemysłowej
oraz podsekcji dydaktycznej. Przygotowano 230 referatów specjalnych oraz
wiele odczytów o charakterze ogólnym.

Po lnie - zbieranie ziół stwarza warunki poprawy bytu dla wsi
W i I n o, w czerwcu.
Wielkie, zapowiadane na konfere~
cjach ministerialnych plany inwestycYJno-gospodarcze, dotyczące Wileńszczy
zny, zawodzą w całej pelni. Dużo. się
mówi o naszych kresach wschodmch,
ale jakże. jeśli chodzi o sfery rządowe,
mało dla nich robi. Jeśli istotnie następuje jakaś realna akcja gospodarcza,
szczególnie gdy chodzi o podniesienie
gospodarstwa rolnego - tej biednej. zubożałej calkowicie wsi to inicjatywa
tego wychodzi od Judzi prywatnych.
Tak było z lnem, tak dziś jest z zielarstwem.
Do niedawna o możliwościach proaukcji zielarstwa na wielką skalę na
Wileilszczyźnie nikt nie myślał. Gdy
medycyna zaczęła powracać do leczenia
ziołami i gdy już w całej Polsce rozpoczęła się produkcja na eksport ziół, u
nas, w tym wielkim zbiorniku ~ielni
czym, nic się w tej dziedzinie me robiło.

Dopiero przed paru laty, na zjeździe
'farmaceutycznym w Poznaniu, profesor
U. S. B. Jan Muszyński "odkrył" największą w Polsce kopalnię ziół Wileńszczyznę.
Od tej chwili Studium
Farmaceutyczne przy U. S. B. rozpoczę
ło akcję propagandy hodowli i zbioru
ziół. Akcji tej omaIże nie położył kres
słynny ze swych "przemyślanych" zarządzeń p. Jędrzejewicz, decydując się
na zamknięcie Studium. Dekret jego
jednak został cofnięty i pomijając inne znaczenia istnienia Studium Farmaceutycznego w Wilnie, może ono przy
tym nadal prowadzić rozpoczętą akcję
zielarską.

TARGI ZIELARSKIE
Przed paru właśnie dniami odbyły
'się w Wilnie po raz pierwszy,
przy
czym pierwsze tego rodzaju w Europie
- Targi Zielarskie. Liczni przyjezdni
nie tylko z Polski, ale i przedstawiciele firm zielarskich zagranicznych oraz
turyści (w tym wiecie czka studentów z
:Królewca na cpele z profesorami) mogli się przekonać. jakim bogactwem
ziół leczniczych odznacza się flora kresowa.
Wśród 1600 gatunków roślin - Wileńszczyzna posiada 250 różnych odmian
lekarskich surowców roślinnych. Spotykane są tu zioła, których nie daje
żadna
inna dzielnica Polski. O ich
wartości leczniczej wiedziały jednak
dotąd tylko miejscowe "zielarki", które
z pokolenia w pokolenie przekazywl,ł
ły "tajemnicę" leczenia nimi, któ~a SI~
dziś calkowicie pokrywa z wymkaml
badań medycyny.
Pierwsze Targi Zielarskie miały za
główne zadania: okazanie tego bogactwa pod względem leczniczym flory wileńskiej,
przekonanie czynników decydujących o konieczności zajęcia się tą
dziedziną
gospodarczą,
propaga.nd~
wśród
włościan na rzecz hodowlI
1
zbioru ziół oraz udzielenia potrzebnych

ku
nie
nie
cy,

temu wskazówek, wreszcie ustalecen, standardu i selekcyj ziół. Ostatzadania wymagają jeszcze dużo prapierwsze natomiast Targi spełniły
całkowicie.
Pomijając zainteresowanie
firm tak polskich, jak i zagranicznych,
na Targi przybyły liczne wycieczki
włościańskie ze wszystkich okolic Wi-

Notowan;a giełd
zbożowo-towarowych
B y d g o s z C z, 30. 6. Żyto 22.5Q-2~.7~;
p!nlenica I st. 25.n-2G.25, II st. ~4.7:)-2a.?i):
I gaŁ. 17-17,2.5, II gat. 16.70-17: OWIes
18.25-1875; otręby 7.ytnie 13-13.5,9; otr~by
pszenne m. 12.25-l275, Śr. 12.7ii-13.20. gr. 13.75
do 14.25: mąka ż~tl1ia 65'1. 33-33.50: mąka
pszenna 65'1, 39.75--40.75.
K a t o IV i c p ~O. 6. - Żyto 23-23.25: pszenica cz. 27.25-27.75. jedno 26.75-27.25, zb. 2G.2ii
do 26.75; jeczmiel'i przem. 18-18.~0. past . .J.7.50
do 18; owies jedno 2l.!iO-22. zb. 20.75-21.2;>; otręby 7.ytnie 11.75-12 .2~:
otręhy
pszenne .gr.
13.50-14. śt. 12-12 .•;0. m 11 -11)iO~, mnka~ zytnia (WI. 34.2;;--3:;; moka pszenna f)!, l, 39./ii do
40.25.
4 2.
2895
Ł Ó 11 ~ :lO. 6. Żyto 24-2 .. ); p~zenJca
.•.
do 2R.75. zh. 28-28.2;): jęczmicti 1)I'7~f'm. 17.;'0 do
18: owi,,~ jprln. 21.2~-2U;0. zb. 20,.7,,-21 ~ otrr,!>y
żytnip 13-1::\.25: otr~by pszennp ~r .• 12.2,,-=-12.,.0.
gr. 12.7;>-13; moka żytnia Gij'l, 3.~.2;)-33.7..,: mąka p. zennna 65'1. 40.50--41.1\0 .
•
War s z I. W a. 30. 6. - Żyto I st. 22.7;) do
28.25: pszenica 27.50-28. jedno .27.50-28. zb. 27
dn 21.50: j~czmień I ~t. 18-1ą.2.) . II st. 17.50 do
17 n. TH ~t. 17.25-17.50: OWIe" I st. 22-22.75.
n' ~t. 20 20.7:;: otreby żytnie 12.75-13.25: otrę
hy p~z('nne ):T. 13.75- 14.25. ŚT. 12.50-13. m. 12.50
1:1: mnkn żytnin 65'1, 32.25- 33: mąka pszenna 6~'I. 38.50--40.50.
L w 6 w. 30. 6. - Żyto I st. 21.25-21.75. II
et 20.75-21: pszenica rzet·w. jpdn. 25.75-:-26,) zb.
24'7n- 25 biała jedno 26.21)-26.;;0. zb. 2a.2" do
• 25:!)O: jęczmi('ń przem .• 15.50- 16, past. !4 .50 <1.0
147;;: owies I st. 1!l.7~-20 . 11 st. 18.2<>-18.70;
otręby żytnie 9.75-10; otręby ps.zenne gr .. 11 ~o
11.25. lir. 8.7;)-9.:50. m. 11 - 11 .2.,:_ m:1.k~ z:vt1l1a
6~·1. 32.7:5 33.25; !D~ka pszenna 00'1, 40.;)0 -41.
jęczmień

do

leńszczyzny, żywo ' interesując się tym,
co zobaczyły i usłyszały na Targach.

MOŻLIWOŚCI GOSPODARCZE

Trzeba też wziąć pod uwagę, że Wileliszczyzna jest nie tylko zbiornikiem
ziół, ale też posiada nadmiar, dziś bez
pracy, rąk roboczych. Toteż z jednej
strony naturalne bogactwo, z drugiej
sprzyjające warunki, wytwarzają stan
w którym prodUkcja ziól może dać doskonałe rezultaty.
A że tak jest, dowodzą fakty już
istniejące.

P,rzed 17 laty istniały tylko dwie małe fIrmy żydowskie w Swięcianach i
Kurzeńcu, które wywoziły zioła za granicę via Ryga, Gdańsk lub Hamburg.
Dziś istnieją już b. silne ośrodki hodowli
i przeróbki ziół leczniczych, poza wymienionymi miasteczkami, w Głębo
kiem,
Mołodecznie,
Baranowiczach,
Brasławiu, Białymstoku i in. Istnieje
też zalążek plantacyj ziół, założony

Akcja propagandowa na rze~z zbioru, plantacyj i eksportu ziół daJe coraz
lepsze wyniki. Nawiększe propagaI?-dowe i naukowe znaczenie ma StudlUm
Farmaceutyczne U. S. B., prowadzo~e
przez prof. Muszyńskiego oraz stac~a
aklimatyzacji i selektyzacji w zakładZIe
hodowli roślin lekarskich U. S. B. (w
fermie profesora Uniwersytetu Poznań
skiego, p. Strażewicza) koło Wilna.
ŻYDZI CHCĄ

WYKORZYSTAC
RYNEK HANDLOWY
Niebezpieczeństwo handlowe grozi ze
strony Żydów. Jak zwykle, tak i w tym
wypadku, chcą oni wykorzystać sprzyjającą sytuację i rozumiejąc pozytywne
warunki produkcji ziół, zaczynają zagarniać handel w swoje ręce. Nie tylko
wytrącają go z rąk chrześcijańskich, ale
psują markę

ziołom wileńskim,

(k) Jaja zamrołone - doskonałym artykułem eksportowym. Eksport zamrożonych
jaj z Polski wydaje SIEl mieć zapewniony
dłuższy czas. Jak wiadQmo, jest to
nowy artykuł eksportu polskiego,
pierwszy transport do Anglii wyruszył z

zbyt na

zupełnie

a
Gdyni przed 2 tygodniami. Eksport jaj zamrożonych był dotąd prawie wyłączną domeną Chin, które wywoziły do 3.000 ton
rocznie, obecnie jednak chińskie wytw6rnie uległy zniszcze1liu z powodu działań
wojennych. Zamrażalnie jaj istnieją ponad
to jeszcze w Rumunii i Jugosławii, J!1k jednak stwierdziła ekspertyza. polski system
zamrażamia stoi na najiwyźszym poziomie.
Rozwój eksportu j-aj zamrożonych powoduje. iż po uruchomiemu zamrażalni w Gdyni i Dębicy, powstat ma również t>dpowiedni zakład w Warszawie.
(k) Eksport grzybów I

ziół

leczniczych.

Ksiażeczki

robotników gdańskich
według wzorow Rzeszy ·
War s z a w a. (Tel. wł.)'. Nadeszły
wiadomości, że od 'l lipca wprowadzone zostaną na obszarze W. M.
Gdańska dla wszystkich robotników
książki robotnicze,
obowiązujące do
tej pory na terenie Trzeciej Rzeszy.
Oznacza to całkowite zglajchszalto.
wanie robotników gdańskich z robotnikami Rzeszy, co nie pozostanie bez
skutków na organizacje świata robotniczego w Wolnym Mieście. (w)

tu

Wielka liczba zgłaszających
się o paszporty zagraniczne

.,wodzów" i nie ośmielaj~ siEl ani na. 'jotEl
od linii gospodarczej, wytkniEltej
w miarę zbliżania siEl wywczasów letim · przez rozkazy totalne. Czy w Niem- nich i liczba zgłaszających się po paszporczech i we Włoszech kapitaliści i fa- ty zagraniczne zaczęla wzrastać. Jak dobrykanci rozporządzają dowoli swymi noszą, podobno w ciągu ostatnich k!lku
kapitałami i dochodami? Nie. Są oni tyltygodni miało się z~łosić około 10 tySIElCy
ko chwilowymi zarzą.dcami dóbr państw osób po paszporty na wy,iazd do Francj~,
totalnych.
WIoch, Węgier j innych krajów europeJ.. Co innego w państwach demokracJj. skich.
Tam pp. kapitaliści dyktują swą wolę rzą
Zgłaszajqcych jednakże odsyła się w
dom."
tym wypadku do komisyj lekarskich, które najpierw muszą uznać konieczność .t;tCiekawa jest ta pochwała organu so- kiego wyjazdu. Wtenczas dopiero można
Cjalistycznego dla państw totalnych o pod- ewentualnie uzyskać paszport.
łożu nacjonalistycznym ...
odchylić

Smutna statystyka zaży
dzenia handlu w Polsce

Tygodnik "Zespół" zamieszcza interesujące zestawienie, obrazujące zatydzenie
handlu w Polsce:

Wywóz grzybów z Polski w roku bieżącym
"Zgodnie z danymi spisu ludności
nie mógł się szerzej rozwi·nąć. głównie
wskutek zmniej.szenia popytu na ten arty· (1931 r.) motna ułożyć następującą tabelkEl
z liczbami, które wyobrażają ilu Żydów
leuł na rynkach zagranicznych. Brak dostatecznej' ilości towaru na rynku we- przypada na 100 utrzymujących się
z handlu:
wnętrznym (zwłaszcza grzybów suszonych)
Polska ogółem . . . • • • • • 59
powodu.ie, że ceny kształtują siEl na ogó~
województwo tarnopolskie
I.
85
wyżej, niż w latach poprzednich, co oczystanisła wowskie
85
wiście pogarsza kalkulację eksportowa,.
wołyńskie
i
•
•
83
wpływając hamujląco na wywóz. I tak w
paleskie
• • • 81
ma.iu rb. wywieziono z Polski zaledwie
nowo~rodzkie
• • , 80
1.600 kg grzybów suszonych do Niemiec i
lubelskie
. . . , 78
FrancjIi i około. 2.700 kg grzybów solonyoh
lwowskie . • • • • 76
i marynowanych d·o Niemiec i Palestyny.
białostockie
• • • 70
Wywóz ziół leczniczych utrzymywał się
kieleckie
• • • • 67
nadal w miesiącu sprawozdawczym na niwileńskie
I'"
66
skim poziomie. Stan ten wywołuje zbliża
krakowskie , ••
61
jący się sezon zbiorów, przed którymi połódzkie
. , • I • • 56
ważniejsi nabywcy wstrzymują się z zaku"
warszawskie.
• • 54
pami, oczekując pojawienia się na rynku
m. stoł. Warszawa
• • • , 51
tegorocznych świeżych transportów. W ci.ą
województwo śląskie
• • I • 13
gou maja wywieziono około 13.000 kg rótpomorskie
••• I 4
nych ziół, głównie do AngliJ, Belgii, Danil
poonańskie
••• I 3
i Niemiec.
Tabliczka ta wskazuje zarazem, 1e za(k) Konkurenci rzemiosła. Rzemiosło jak w latach poprzednich tak i obecnie od- żydzenie handlu jest niemal odwrotnie
czuwa coraz poWiększającą się konkuren- proporcjotlalne do odsetka ludności w dację ze strony innych działów gospodarstwa
nym. województwie.
polskie-go. Obok przemysłu fabrycznego,
Z danych tygodnika "Zespołu" widać
od lat wd'Zieraj'~ce.gQ się na rynek obsłu.gl dowodnie, jak nieproporcjonalnie wielkie
wany do niedawna prawie całkowicie przez do stanu ludnościowego było zażydzenie
rzemi·osło (fabryki obuwia, fabryki przetworów mię-snvch) - iakQ silny konkurent naszego handlu.
Pociecha w tym, że statystyka ta porzemiosła występuje
pl'Zwnysł nakładczy
chodzi z roku 1931. Od tej pory Stronnic(chałupnictwo), przemysł ludowy i tzw.
two Narodowe dokonało nie mało, miejmy
przemysł domowy oraz działalność przed ·si~biorstw etatystycznych. W sumie czyni
więc nadZieje, że przy najbliższym spisie
to powil.;I;ną konkurencję nie tylko w zdo- ludności procent żydowskiego stanu pobywaniu nowego rynku, ale i w utrzyma· siadania w handlu oka.że się mniej przyniu dotychc7.asowego stanu posiadania gniatający.
rzemiosła. Na czoło prac Związku Izb Rzemieślniczveh wybijaj'ą się prace nIW tymi
zagadnieniami, celem unormowania stosunków.
w i l n O. (Tel. wł.) Rozpoczął się tu
czwarty zjazd chemików polskich, popOChwała
łączony z obcho~em setnej rocznicy
Jędrzeja Sniadeckiego, znakoW "Dzienniku Ludowym", organie śmierci
mitego uczonego i pedagoga, tWÓJfcy
PPS-u, czytamy:
polskiego słownictwa chemicznego,
"W paIistwach dyktatur!': w retimie profesora Uniwersytetu Wileńskiego.
Zjazd obraduje w czterech sekcjach,
Hitlera i Mussolinl~o, panowie finansia mianowicie: chemii nieorganicznej,
ści i fabrykanci zmiataja, proch spod nóg

Zjazd chemików

Znamienna

War s z a w a (Tel. wł.) Min. Opieki Społecznej wydało wyjaśnienie dla
u.bezpieczalni o przyznawanie rent emerytalnych robotnikom.
Prawo do renty dla robotników,
którzy ukończyli 65, a dla górników,
którzy ukończyli 60 lat, powstaje?~
chwili zgłoszenia się, albo od chWIlI
Vl'cześniejszego ustania zatrudnienia.
Min. Op. Społ. uznało za niedopusr.cza]ne rewidowanie uprawnień robctników do rent inwalidzkich przez
przyjmowanie za podstawę obliczenia
rent z innych okresów, co w konsekwencji spowodowałoby w licznych wypadkach anulowanie praw. (w)

dając

na rynek towar marny i źle posortowany. Handlarzy żydowskich naturalnie
popierają żydowskie firmy zagraniczne,
które z firmami chrześcijańskimi na teprzez
włościanina
Dobkowskiego renie Wileńszczyzny nie chcą nawet
(członka Str. Nar.)~ a skupiający przy
prowadzić rozmów handlowych.
tych pracach około 140 drObnych rolniToteż jeśli jest rzeczą pewną, że Tarków.
gi Zielarskie w Wilnie przyczynią się
Ogółem istnieje obecnie na Wileń- ' do rozwoju produkcji ziół na Wileń
szczyźnie 46 firm zielarskich, z czego 8 . szczyźnie, to rzeczą wysoce pożądaną
eksportowych. Na rozwój produkcji zie- jest, by wreszcie czynniki miarodajne,
larskiej wskazują cyfry. W 1935 r. eks- które tyle mówią o podniesieniu gospoport wynosił w złotych 185.467 w darczym naszych Kresów - produkcją
1936 r. - 238.531, w 1937 r. - 452~444. ziół na Wileńszczyźnie poważnie się zaPrócz tego eksport ziół za pośrednic- interesowały i uczyniły wszystko w kietwem firm zamiejscowych - 300.000 zł. runku. by z tych handlowych możliwo
Oąólem dziś zioła Wileńszczyzny stano-I ści w pierwszym rzędzie korzystała wieś
WIą 81 pet eksportu zielarskiego Polski. polska.
Z. K.

KRONIKA GOSPODARCZA

Prawo do renty
dla robotników

Z rejsu "Zawiszy Czarnego"
G d Y n i a. (Tel. wł.)
Z pokładU
szkunera harcerskiego "ZawiSza Czarny" nadeszła we środę wiadomość, że
statek płynie z Malmoe do Gdyni.
W ciągu ostatnich dni "Zawisza
Czarny" płynął przy niepomyślnych
warunkach atmosferycznych. Wskutek silnego wzburzenia morza na statku
przewaga uczniów
a nawet
niektórzy członkowie załogi ulegl!
chorobie morskiej. Obecnie warunkI
nawigacyjne popraWiły się i "Zawisza
Czarny" najdalej w piątek zawinie do
Gdyni. (p.)

Lot do troposfery
War s z a w a. (Tel. wł.) Z lotniska
na Okęciu będzie dziś podjęty lot naukowy do górnych sfer troposfery samolotem wysokościowym P 23, celem
dopełnienia
badań prowadzonych w
ostatniej wyprawie balonowej na wysckości około 61/t tys. m.
Będą wypróbowane i użyte te przy'
r:1'· ądy, które mają być zabrane do wielkiego lotu stratosferycznego. Lotnicy
~ą zaopatrze~i w ciepłe kombinezy oraz w maski tlenowe do oddychania.
(w)

400-lecie Morszyna
Przed czterystu laty właściciele Morszyna uzyskali przywilej królewski na
wydobywanie soli. Obecnie zarząd zdrojowisl,a na uczczenie tej rorznicy w dniu 3
lipca przystępuje do po§więcenia i otwarcia domu zdrojowego. W przyszłą niedzielę, po uroczystej mszy św. o godz. 10
w kościele zakładowym, odbędzie się uroczyste poświęcenie, po czym nastąpi zwiedzenie zaldadu.

Poświęcenie

dzwonów

W Cieszynie odbyło się uroczyste poświęcenie dzwonów, przeznaczonych dla
tamtejszego kościoła parafialnego. Uroczystej konsekracji dokonał ks. biSkup Adamski w otoczeniu duchowieństwa i
przedstawicieli władz I licznych rzesz
wiernych. Oba poświęcone dzwony wyprodukowane zostały w kraju, a jeden z
nich waży 3.500 kg.
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Czy starosta ma prawo
wymyślać obywatelom ad"durniów"?
Osławiony

starosta Olearczyk skazany został za zniewagę wiceprezesa S. N.

Ra d z y ń P o
stą powiatow~ m

c1 l a s k i. Staro- nie wobec sądu i złożenie ofiary 300 zł ni oną i skazał starostę na 400 złotych
w Rac1zyniu Pod1a·- na FOM, a wobec odmowy starosty grzywny z zamianą na 10 dni aresztu.
skim ie"t Franciszek Oleal'czrk, który popierał oskal'żenie I prosił o ukaranie
Skonfundowany wyrokiem starosta
w okresie swego niespełna dwuletnie- z art. 256 pal'. 1 kodeksu kal'llego.
zapowiedział apelację.
go Ul 'z~c1owal1ia nie z.askarbił sobie
W Radzyniu i calym powiecie wySąd Grodzki wydal w tej sprawie
sympatii ludności, a zwłaszcza słynie wyrok, mocę. którego uzn.ał winę staro- rok skazujący st.arostę wywołał ogromz wrog-iego stosunku do Stronnictwa sty z art. 256 par. 1 k. k. za udowod- ne wrażenie.
KarodO\ycgo, br.dącego na tym terenie
naj~ilnicjszym ugrupowanichl politycz,
nym. Ten sam ·tosunek cecho\val staro!'tc Olearczrka w Lublinie, gdzie brl
starostą grodzkim.
G(h w dniu 3 maja rb . Stronnictwo
Incydent pr~erl g 'machem DY'l'ekcji PKP lee Lwowie
Narodo\\ e zam i cr7..ało ul'zę.dzić akadeW poniedziałek, 27 bm. przed gmaI wtedy nastąpiła konsternacja. Ów
mię ella s\\'oic11 członków - starosta
rohil rozmaite trudności, w związku z chem Drrekcji Kolejowej we Lwowie tajemniczy pan okazał strażnikowi
przy ul. Zygmuntowskiej miał miejsce swoją. legitymację, po cZ~'m strażnik
cz~ rn \Y przeddziell wezwany został na
ił cydellt, który ze względu na charakstanął na baczność, zasalutował i ... odkonferencję wiceprezes zarządu powiatowego S. N. na powiat radzYllski, po- ter biorących w nim osób zaś1uguje na rr, aszel'ował. Tajemniczy pan okazał
wszechnie ceniony i pow,aż,any p. inż. miano sensacji nawet w stosunkach się bowiem jeszcze wyższym urzędni
kiem kolejowym z Warszawy, naczelLudwik Czarnocki, długoletni działacz o ecnYCh.
M:ii:mowicie przed godziną 15 przed nikiem jednego z wydziałów w mininarodowy i społeczny.
\Y trakcie rozmowy p. st.arosta usi- gmach Dyrekcji zajechał samochodem sterstwie. Był to dr inż. Str. Po tej injakiŚ poważny pan, który wysiadłszy
dywidualnej pacyfikacji wsiadł on nałował uczynić inż. Czarnockiego odpowiedzialnym za ewentualne ekscesy, a z wozu informował się u opuszcza.i,ą- tychmiast do samochodu i odjechał na
na oświadczenie p. Czarnockiego, iż crch gmach urzędników, ldóry z wy- dworzec kOlejowy, skąd podobno po",skutek ostatnio przebytej ciężkiej chodzących jest mgr. Kl., zastępcą na- śpiesznym pocię.giem odjechał do Warchoroby serca i podeszłego wieku, liczy czelnika wydziału personalnego wszawy.
Incydent wywołał wśród kolejarzy
bowiem 64 lata, z.apewne osobiście nie lwowskiej Dyrekcji P. K P. Ponieważ
bcdzie brał udziału w obchodzie i nie zaś wkrótce i sam p. KI. się ukazał i olbrzymie wrażenie zwłaszcza, że mgr
jego osobę w~-chod7..ący urzędniCy u- KI. jest r6wnocześnie wiceprezesem w
może \\'zię.ć odpowiedzialności za jego
en' Dnie wskazali tajemniczemu panu, rlyrekcyjl1~' m kole "Ozonu", montowaprzebieg - starosta oświadczył:
jakież b~' ło ich zd7..iwienie, gdy przynym niedawno przy wielkim hałasie i
"To ·pan się może znaleźć w Bere- bysz podbiegł do zastępcy naczelnika jeszcze większym niezadowoleniu prazie!", a następnie dodał: "Niech Pan wydziału personalnego i upewniwszy ceowników Dyrekcji. Jeżeli wysoki unie robi z siebie durnia!".
się, że nie zaszła pomyłka, siarczyście
rzędnik przyjechał aż z \Varszawy i po
Oburzony tym zwrotem inż. Czar- gu spoliczkował. a na~tQpnie gruhą 1a- dojrzałym nam~-śle zdec~Tdował się tak
nocki opuścił gabinet starosty i w tym ską dotkliwie ohił. Nim się obecni u- działać przeciw innemu wysokiemu
że dniu posłał mu swych zastępców.
rzędnicy zorientowali lwowski urzędUJ ;iędnikowi, to rzecz nabiera szczególZastępcy starosty
pp. Andrzej hr. nik otrz~T ma! już kilkanaście uderzeń ne/!,o zabarwienia. Dostojnik warszawPotocki z Międzyrzeca i starosta bial- i leżał na chorllliku. Zrohił się kr7..yk, ski ohdarzył przy tym dostojnika
ski p. Lutman, powołując się na prze- z h~ll:11 Dyre.kc,ii ~T~:le.ciał t~zhrojo!"y IIWow.skie.go kilku el1iteta.mi. kt6re nie
pis kodeksu honorowego, odmówili !'\trazOlk koleJOWy I JUZ zamIerzał Jn- nadają. SIę do powt6rzema, a ponadto
imieniem swego mocodawcy satysfak- terweniować.
powiedział: ty wies7.., za co cię biję.
cji, gdyż kli€nt ich działał w charakte111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
rze urzędowym.
\Vobec powyższego sprawa została UROCZYSTOŚCI ŚJV. JANA n r SUCZAJVIE
skierowana do Sądu Grodzkiego w RadZYlliu i w dniach 2·i i 25 czerwca odbyła się rozprawa, prowadzona częścio
wo przy drzwiach zamkniętych. gdyż
starosta oświadczył, że użycie obraźli
wego zwrotu może wytłumac7..Yć jedynie po dłuższym wstępie, który dotyczy
bezpiecy;e11stwa pal'lstwa.
Samego zwrotu inkl'~' millo\\'anego
starosta nie nego\\' ał, twierclzil jednakże, iż nie ma w nim nic obraźliwego,
że nie miał zamiaru obraż,ać p. Czal'nockiego, że starost.a ma prawo pouczać obywateli i udzielać im
dobrych
rad w tej formie: "Niech Pan nie I:obi
durnia", "niech Pan nie daje z siebie
robić durnia", czy "nabić w butelkę"
itp.
Podczas próby pojednania pełno
mocnik oskarżyciela oświadczyl, że
mocodawcy jego wystarczy przepro,:ze-

•

"

Dygnitarz "Ozonu wopałach

Pamiętnik

Niemcewicza

N o w y Jork. (PAT). "Now~; Ś\viat"
donosi, że sprawozdawca .lego w towarzystwie znanej działaczki dr Ireny
Piotrowskiej zwiedził willę pp. Kean
w Elizabeth w stanie NJW Jersey,
gdzie odnalazł mnóstwo ciekawych
pamiątek po Julianie Ursynie Niemcewiczu.
Niemcewicz w r. 1800 ożenił się z
prababką obecnego właściciela. Karolinę. Livinston Kean.
Sprawozdawca
znalazł .m .
in. trzydziestoarkuszowy
pamiętnik Niemcewicza, kilka przywiezionych
przez niego z Polski
akwarel m. in. "Przysięgę Kościuszki
na Rynku KI"akowskim", szablę Sobieskiego ofial"OWaną przez Adama Czartory kiego oraz całe pliki nie przestudiowan~T ('h notatek i dokument6w odnoszących się do Niemcewicza.

Pielgrzymka polska na konsekrację kotedry w Reims
Kalolickie Siow.
Przyjaźni
Polsko·
Francuskiej w \\·ar;', 7.3.wie, Krakowskie
Przerlm. 42. og-lasza, iż bierze udział w
pielgrzymce od 5-18 lipca. jaka wyrusza
rio . Francji na poś",ięcenie katedry w
ReIms. Pif'lll'rzymka ta. która odbywa
sip' za zgodą J. Em. Ks. Kardynała Prymasa Illonrla. zwiedzi po drodze większe
mia::ila oraz Parrr.. a dalej Lourdes.
Lisif'ux. Chartres i UI·ukselę.
Z~fo s z('nia
udziału
w piel@'rzymee
-Pr7.\'Inlujf' r(,,,,nif'ż wymieniona organ i
zacJa w \Val'::.zawie.

Ku czci ŚW. Piotra i Pawła

M i a s t o Wat y kań s k i e. (P A T)'
Obchodzono w środę uroczyście jedn<l
l najważniejszych tu świąt, dzień apostołów Piotra i PawIa.
Już od wczesnego ranka ściągały
tłumy Rzymian i pielgrzymów cudzoziemskich na jutrznię do bazyliki,
przystrojoną odświętnie w purpurę, adamaszek, zieleń i kwiaty. Szczególnie
tloczno było przed brązową statuą św.
Piotra, ubraną w purpurowe szaty.
tiarę i drogocenne klejnoty. Wierni,
przechodząc kolejno, calowali tradycyjnym zwyczajem stopy KsiQcia ApO'"
stołów.

O godz. 10

odprawił uroczystą mS7..ę

pontyfikalną

ks. kard. PacelIi, a o godzinie 18 - nieszpory. \Vieczoram tłu
my nzymian i cudzoziemców ciągnęły
na plac św. Piotra, aby podziwiać hazylikę.

oświetloną

tysiącem

żywych

płomieni.

Gajowy zabity na zabawie
ś m i g i e l. (Tel. wl.)
Wczoraj na.
zabawie ochotniczej straży 110żarnej
w Prz 'siece Starej pow. l{ościan rozegrała się krwawa bójka, podczas której został ciężko pohity I"ajowy majęt
ności Przysieka Stara. p Jan Marciniak. który wkrótce zmarł, wskutek
odniesionych ran.
Zabity śp. Jan Marciniak nad wieczorem około godz. 19 przybył na zabawę, gdzie przystąpił do niego pewien osobnik proponując wypicie lemoniady. Tenże je.dnak odmówił.
\Vówczas został napadnięty i przy pomocy pala tak zmasakrowany, że niebawem wyzioną! ducha.
Policja dotąd aresztowała 4 osoby,
które osadziła w areszcie w Śmiglu.

Pioruny

o l k u s z.

sieją śmierć

(Tel. wł.). Nad Olkuszem
i częścią. olkuskiego przeszła ostatnio
gwoałtowna burza z piorunami, powodując 'śmiertelne ofiary wśród ludzi i
pożary.
?II. i. w Jangrocie piorun zabil 58-letniego Józefa Piątka. Skutkiem
przestraszenia się uderzenia piorunu
zmarła na udar serca 31-letnia J6zefa
Kalisz z Olkusza. Na przedmieściu
Sikorka piorun uderzył w dom Michała. Króla, rażę.c poważnie
jego żonę.
Dom spłonął. Poza tym w kilku miejscowościach powiatu od uderzenia piorunu spaliło się kilka domów i stodół.
Podczas ostatniej burzy, jaka przeszła
nad terenem gminy Sęclzi,:zów
pow. jędrzejowskiego zginęli od uderzenia piorunu 16-1etnia Janina Siskiewicz z I{rzęcic i 4-letni Jan Miclra z
Pio1ulIek. Również porażonę. została
Zofia Rachwal. Dom, w który uderzył
piorull, spłonął doszczętnie.

Zabrał

27 tYSięcy zł i uciekł

Policja wdrożyła poszuldwania za kasjerem huty "Florian" w Świętochłowi
cach , należącej do koncernu .,\Vspólnoty
Inleres6w··. 30-1etnim Henrykiem Latusl(iem z Świętochłowic. który po odebraniu z kasy dyrekcji 27.000 1.1 na wypłaty
dla PO"zczf'/<,ólnych oddziałów huty. ?biegł
z tą gotó\\'I,ą. \Vedłul! prz~' puszczeń CaŁusek bp,rlzie się slarał przedostać do Nie,miec lub CzechosłowaCJi.

Hitlerowcy lwiedlają kolo . .
nie niemieckie w MałoJlolsce
Dzień św. Jana obchodzony jest szczególnie uroczyście w Suc:.awie, niewielkim
rumul"skim mieście na Bukowinie. W dniu tym przybywa do Suczawy wielu
chorych z calego kraju, aby u trumny świętego modlić się o uzdrolvieni('
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Od kilku lat okradali koleje
Straty skaJ'bu

państwowe

pałłstu;a wynos ~({ okolo 400 000 ~l
lcanie gló'lCłłych oskar~onych

War s z a w a (Tel. wI.) Po dlugotl wałym śledztwie sporządzono akt 0flkarżenia
w olbrzymiej aferze na
,:zl\Odę Po~skich l{olei PaI'lstwowych.
·Władze śledcze wpadly na trop poważnych malwersacyj,
popełnianych
od 1930 r. na więkSZYCh stacjach magistrali kolejowej Częstochowa - Sosnowiec. Nadużycia te polegały na
potajemnej
sprzedaży
zamiennych
szyn i rozmaitych mateJ'iałów kolejowych oraz niedozwolonych machinacjach przy obliczaniu opłat postojowych na bocznicach kolejOWYCh róż
nym zakladom przemysłowym.
. \V czai;ie tej afery postawiono w
sian oskarżenia 17 osóh spośród kolejarzy oraz kupcó~, którzy skłonili
T'racowników kolejowych do narlu1.\'ć.
Zebrano ogromn~'· m(~leJ'ial rlOWO(lOwy. Akt oskarżenia obejmuje 380

-

A.res~to

stron. \"skutek zachodzą,cej obawy
ucieczki głównych oskarżonych na
wniosek prokuratora aresztowano w
o!:-tatnich dniach kolejarzy, kierowników odcinków drogowych: Wiktora
Pawelca, Wiktora \Vl'óblewsl,iego
Dolesława Balccrzaka.
. \V aferze wniesiono powództwo cy\"llne skarbu państwa na sumę blisko
100 tysięcy zł. Proces rozpoczn ie się
Jeszcze przed feriami letnimi w So"nowcu. (w)

Skazanie wywrotowców
k 6 w. (P A T). W Sądzie 0w Piotrkowie odbyła się
rozprawa przeciwko 4 wywrotowcom
aresztowanym w k0l1CU 1937 roku. Sąd
po ro?prawic ska?al kar.dego z oskarżonych na 4: lata więzienia,
p j otr
kl'ęgowym

Do Lwowa przyb~T ła wycieczl,a. złoio
na z 13 czlon ków zwiazku m lodzi<,żv hitlerowskiej, która zwiedzic ma ko·lonie
niemieckie w Małopolsce wschodniej.

-------~----~----~--~
Ambasador R. P. w Paryżu Łukasie
wicz wręczył p. Ewie Curie odznaki kawalerskie krzyża .. Polonia Restitut'l·. nadanego jej przez Prezydenta R . P. za
kSIążkę napi s aną o jej matce Marii Sklodo\\'sk iej-Curie.
Szef pOlskiego sztabu generalnego c:",n.
Stachiewicz przybył w środę rano) do Tallina. W piątek wieczorem gen. Stach'ewi:z
wyruszy samolotem do Hclshlek.
Rząd szwajcarski postanowi! utworzy~
pt'zedstawicielsLwa dyplomatyczne na Lotwie. Litwie. Estonii i Finlandii. 1\Iini"t.er
pełnomocny
szwajcarski. akredytowany
przy rządach wszyst.kich pati.stw bałtyc
kich. b~dzje miał siedzibę w Helsinki.
W kościele anglikańskim St. MartiDa
w Londynie odprawiają się specjalne mo"
dły na inteneję pastora Niem6l1era, który
znajduje się <>becnie w Niemczech w obozie koncentracyjnym.
T~goroczny deficyt budżetowy Paryża
ocenIOny 1':>stał na sumę 916 milionów
franków, całkowity hudżet miasta sięga
5 miliardów.
Królowa bułgarska Giovanna wyjerhata . d? San. Ro~sorf', letniej rezydencji wło
skl,e] ro~zmv królewskiej.
towal'zystwie
krolo\veJ są: następca tronu Symeon ora%
księżniczka Maria-LuiLa..
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Zakład dla panien i mężatek
"poszukujących wrażeń"

KRONIKA PABIANIC

Zamknięcie ulicy. W ub. tygodniu za·
mkniętą została d la ruchu kołowego ul.
Zamkowa począwszy od ul. Kilillskiego aż
do ul. Łasldej, stanowiącej dalszy ciąg tej

ostatl}iej do wylotu ul. Wiejskiej. Zamknięcie nastąpiło z powodu regulacji i
kładzenia nowej nawierzchni na tych ulicach. W na'stępnym roku bę(lzie na tych
ulicach ldadzona 1\ ostka. Cały ruch 1\0łowy skicrowony został przez ul. KiliI'tski ego, Moniuszki i Wiejsl'ą. Zamknięcie
przewidziane jest aż do późnej jesieni.
Gdzie należałoby koniecznie posyłać
polewaczkę miejską.
W związku z zam·
Imięciem ul. Zamkowej i Łaskiej, lączą
cych główny tl'ald Warszawa - Łódź Kalisz - Poznali, cały ruch skierowano
jak to już wyżej podajemy przez ulicę
Moniuszki i Wiejska,. Ulice te zostaly w
ub. roku uregulowane i pobudowane. Pozostaje jeszcze na nich ~ruba warstwa
piasku po ukończonych pracach. Przejeżdżające więc bardzo licznie samochody osobowe, ciężarowe i wozy unoszą za
sobą wielkie tumany kurzu.
MieszkaIlcY
domów wzdluż tych ulic żaJą się. że nawet okien otwierać nie mogą, by sobie
mieszkaI'i nie zanieczyszczać. Apeluje się
wobec tego do Zarządu Miejskiego, by w
pierwszym rzędzie na te ulice polewaczkę
posyłał, gdyż dotąd ona się jeszcze ani razu tam nie pokazała. Należałoby również uporządkować chodniki na tych ulicach.
"Dzień Morza". \V związku z odbywającym się w całej Polsce "Dniem Morza"
odprawione zostało w święto Piotra i PawIa w kościele św. Mateusza uroczyste
nabożeńst\vo,
w którym wzięły udział
poczty sztandarowe różnych organizacyj,
oraz członkowie tut. oddzialu L. M. i K.
i Komitet Obchodu. Na ulicach miasta
odbyła się tak w niedzielę ub. jak i w minione święto kwesta uliczna na FOl\L Gmachy urzędowe i domy udekorowano
sztandarami narodowymi. VI ramach
propagandy przejeżdżały ulicami miasta
Iduże modele oluętów, zwracając na siebie uwagę przechodniów.

KRONIKA ZGIERZA
Masowa redukcja w "Borucie". W związ
ku z bardzo poważnym zastojem w Zakladach Przemysłu Chemicznego "Boruta" w
Zgierzu oraz z unieruchomieniem więk
szości oddziałów tej fabryki na nieograniczony czas, zostało zwolnionych z pracy
ponad 90 osób, z czego 56 rzemieślników,
a resztę robotników podwórzowych. Vv'ięk
szość zwolnionych, to osoby, które posiadają liczne rodziny na swym utrzymaniu,
które teraz znajda. się bez żadnych środ
ków do życia. Jak się dowiadujemy, w
"Borucie" mają być przeprowadzane dalsze redukcje, jeśli obecne stosunki nie ulegną poprawie.
Komunikat "Pracy Polskie'''. Zjednoczenie zawodowe "Praca Polska" w Zgierzu organizuje w sobotę, dnia 2 bm. o godzinie 7 wieczorem w lokalu własnym
przy ul. PiłSUdskiego 28, wielkie ogólne
zebranie, ua którym przemawiać będą pp.
Tadeusz Jędrzejczak z Łodzi i Roman Kotashlsld z Brzezin. Prelegenci przemawiać
będą na tematy: "Położenie robotnika w
Polsce" i "Robotnik w walce o narodową
Polskę".

G8-letni starzec usiłował popełnić samobójstwo. Onegdaj w godzinach popoludniowych 68-letni Antoni Błażeje'cki, zamieszkały na przedmieściu Przybyłów usiłował popełnić samobójstwo przez utopienie się w stawie miejskim. Starzec bezpośrednio przed tym poderżnął sobie żyły
u rąk. Przypadkowi przechodnie wyratowali denata, którego po udzieleniu pierwszej pomocy odwieziono do domu.
Żydzi nadal gwałcą święta. W środę,
dnia 29 ub. m. w święto Piotra i Pawła,
ja k ustaliliśmy, we wszystkich piekarniach żydowskich w ciągu calego dnia u·
prawiany był handel i wypiek pieczywa,
Co na to odpowiednie władze?

I(RONIKA TOMASZOWA
Z życia Stow. Młodzieży Katolickiej w
Smardzewicach. Dobrze rozwijające się
Stow. Młodzieży Katolickiej Męskiej i Żel1skiej w Smardzewicach koło Tomaszowa
przystąpi wkrótce do
budowy własnego
burlynku, w którym znajdzie pomiesz('zenie świetlica, bibliotelm, sala teatralna
itp. Gorliwym opiekunem stowarzysz'3uia
jest proboszcz tamt. parafii ks. Rzeszowski.
Lustracja sklepów spożywczych. W wyniku przeprowadzonej przez miejską lwmisję sanitarną lustracji sklepów spożyw
czych kilkunastu właścicieli sklepów pociągnięto do odpowiedzialności karnej za
brudy i nieporządki. w sklepach.
Spółdzielnia
mleczarska. W Skrzynka cb pod Tomaszowem miejscowi mieszkaMy postanowili założyć mleczarnię
spółdzielczą. Mleczarnia ta będzie przerabiała dziennie od 10-12 tysięcy
litrów
mleka.
1.80 zł za dzień pracy w fabryce dykty.
Robotnicy zatrudnieni w miejscowoj fabryce dyldy zwrócili się do Związlm Zawodowego z prośbą o podjęcie staraIl celem uzyskania ella nich lepszych warunków pracy i płacy. Robotnicy wymienionej fabryki pracują w warunkach antysanitamych i pobierają za swą pracę zaIrdwie 1.80 zł za 8-godzinny dziell pracy.
Orlhyte w tej sprawie konferencje przedsto wicieli rohotnil,ów z właścicielem fahryki nie dały do tej pory żadnych rezultatów.

KRONIKA SIERADZA
Nagły zgon. VI dniu 28 ub. m. powracając z kole/(iaty z nabożCllstwa zmarła nagle \\'sl\\1 te k H ta 1, u sorca śp ..'Vanda Brze-

til'lsl(o (ul. P. O. \\'. 43).

Sc{d ska~al Żydówkę, właścicielkę lupana'ł'u tła L rok wię~ie
nia, a jej córkę ntat'Ur~ystkę na LO '1nies;ęc!/
Ł ó Ll ź, 30. 6. -;- Przed Sądem Okręgowym w Łodzi odpowiadała wczoraj
56-letnia Żydówka !łojza Rydel, właścicielka l'uksusowego domu schadzek,
który si~ mieścił przy ul. Piotrkowskie.i 117.
\V mieszkaniu swym Rydlowa urządziła kilka gabinetów i odnajmo·
wała je zakochanym parkom, pragnącym ul~iknąć wzroku ludzkiego. Wśród
klientek swych miała panny i mężatki, po::;zukujące wrażeń, które również
musiały się opłacać.
Z drugiej strony utrzymywała stały

personel damski dla klienteli męskiej.
Dzięki specjalnemu
systemowi konspiracji zaldad swó.i Rydlowa. prowaclziła do k0l1ca marca rb.
Policja zebrawszy dostateczne doWOdy winy zamknęła zakład, a właścicielkę osadzono w areszcie. Po rozpoznaniu sprawy sąd skazał Rojzę
Rydel na 1 rok więzienia i 500 zł

I

grzywny z pozbawieniem praw na 3
lata.
Na tejże sesji sądowe.i odpow~ada~a:
również córka Rycllowej, 24-Jetma Ll!J
Rydel, osoba wykształcona, matul'zystka. Rydlówna po aresztowaniu
5wej matki naulawiała dwie stałe pen_
sionariuszki zlikwidowanego zakła
elu, aby zeznawal~7, iż oświadczenia
odnośnie pobierania opłat przez RyclIową
zostały
wymu zone
biciem
przez policję. \V ten znany zresztą
sposób Rydlówna chciała
uwolnić
matkę od kary. l{ombll1-acje Rydlówny
zawiodły ją na ławę oskarżonych, albowiem jedna z nakłanianych do
krzywoprzysięstwa odrzuciła propozycję i powi.adomHa władze.
Sąd Okręgowy w Wal' zawie ska·
zał Liii R~-del na 10 11liesięc~T więzie
nia, zav,'ieszając jednak \Y~' konanie
kary.
";';;f.c

:
sję sądowo-lekarską· 'Wprawdzie zwło
ki były w zupełnym rozkładzie, jednak znaleziono kulę z rewolweru "Na-

gan", jaka utkwiła w l{ościach żebro
wych po stronie pleców. I{ula za t~' m
przeszla przez ciało, naruszając ży
wotne organy tak, że w następstwie
tego nastąpiła śmierć.
Mord mial niewątpIjwie pod10że
rahunkowe, bowiem morderca ścią
gnął swojej ofierze buty z cbolewkami z nóg oraz zabrał 20 zł, drugich 20
zł nie znalazł, bowiem były gł~bie.i
schowane. Ponieważ od chwill 7:gonn
clo chwili znalezienia zwłok upłynęło
17 dni, śledztwo jest bardzo utrudnione,
jednakże wszystko
potwierdza
pierwotną hipotezę, że Zasadzin powodując się dobrym sercem
pozwolił
przysiąść siQ lwmuś na wóz, chcąc piechura podwieść, nie wiedząc, jakie
krwawe zamiary on żywi i w trakcie
jazdy padł jego ofiarą.
Śledztwo w tej spra\vie prowadzi
wspólnie policja tarnogórska z lub1iniecką pod kierownictwem
prokuratora Lisieckiego z Tarnowskich Gór,

ludowcy

walczą

z księdzem

P i o t r l{ ów, 1. 7. - Ludowcy, tracoraz bardziej swe wpływy w okolicach Pażniewic, wystąpili ostatnio
z ostrym atakiem na proboszcza parafii Pażniewice ks. Mariana Brylskiego.
Jak wiadomo, niedawno nieznani
spra~vcy
zniszczyli sztandar ludowo
ców, przy . czym ci ostatni oskarżają
l{siędza proboszcza Brylsld.ego o danie inicjatywy w tym kierunku. Ludowcy wystosowali odpowiednie pi ..
smo do J. E. ks. kardynała Prymasa
Hlonda, domagając się wyciągnięcia
konsekwencyj w stosunku do ks. proboszcza Bl'ylskiego, nazywając go demagogiem, używającym z ambony politycznych chwytów, oraz żądając usunięcia niewygodnego im kapłana z
parafii.
Należy stwierdzić, że ks. proboszcz
Bry1ski należy do rzędu bardzo zasłu
żonych
kapłanów.
który na terenie
powierzonej jego pieczy parafii przycz.vnił się w wielkim stopniu do podniesienia kultury ludności wiejskiei,
budując dom ludowy, w ldórym znajdzie pomieszczenie szereg organizacy.i
cący

I

4 górników odcietych od
Po kilku

god~inach

świata

się 'Ws~ystkiclt uratować

udalo

R y b n i k, 30. 6. Na kopalni "Biel-I
szoWice. " w Bielszowicach wydarzył
się w ub. wtorek nieszczęśliwy wypadek. Wskutek tak zwanego tąpnięcia'
zawalił się na znacznej przestrzeni!
chodnik w szybie "Antoni" grzebiąc
pod rumowiskami 4: górników, Zarządzono natychmiastową. akcję ratowni-

czą
i po ltilku godzinach pracy,
shvierdzono, że wspomniani górnicy
nie zostali zasypani, lecz poprostu odcięci od świata, przy czym nie doznali
żadnych kontuzyj. Wszyscy zdrowi i
cali wyjechali na powierzchnię, aby
powiadomić swe
rodziny o swym
szczęściu w nieszczęściu. (P)

l
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Zydzi-komuniści przed sądem
LO lat

I

wię~ienia ~a cl~i(tlalłlość antYIJa'ł8two'W({

P i o t r k ó w, 1. 7. - Przed Sądem
w Piotrkowie toczyła się
sprawa. karna przeciwko Żydom: SZyj
Ajzensztajnowi,
Such.erowi Berowi,
Beniaminowi Kornowi i Arie Lejbi(}
Kojfczyk. Ż)Tdzi ci oskarżeni zostali o
należenie do Polskiej Partii Komunistycznej i działalność na szkodę państwa.
Działalność
żydowskich
komunistów, którzy utworzyli na terenie
Piotrkowa odrębną jaczejkę, polegała
na werbunku nowych członków, kolOkręgowym

portowaniu bibuly komunistycznej, a
przede wszystkim na zbieraniu ofiar
na tzw. "czerwoną pomoc", która jest
octpowieUllikiem dawnego l\IOPR-u.
Sąd po rozpatrzeniu sprawy mimo
obrony adwokatów żydowskiCh uznał
win.~
oskarżonych
za udowodnioną
i skazaloskarżonych Żydów na 2 lata
więzienia każdego i 5 lat utraty praw
honorowych i Obywatelskich.
Tego samego dnia Sąd Okręgowy
w Piotrkowie skazał komunistę, sulejowskiego Żyda Kaumana Kaliszew-

młodzieżowych.
Atal~

Zaginiony wieśniak zosłał jednak
zamordowany
od

utrudnione, poniewalil
L')' dł,i

~brodni upłynęło

koła.

KRONIKA UNIE.JOWA
Licytacja placu Tow. "Rozwój". W dn.
27 ub. m. odbyła się w Uniejowie licytacja
placu należącego do zlikwidowanego Tow.
",Rozwój", Plac kupił p. Gorke, właściciel
polskiego składu drzewa.

KRONIKA WARTY
Wyjazd na roboty do Niemiec. W dniu
28 ub. m. z gmin Jeziorsl,o Pączniew i Dobrej nastąpił wyjazd robotników rolnych
na roboty sezonowe do Niemiec. Robotni·
cy wyjechali ze stacji kolejowej Konin.
Skazanie nożownIka. Sąd Okręgowy w
Kaliszu na sesji wyjaZdowej w Sieradzu
rozpatrywał sprawę niejak.iego
Króla z
Małkowa, oskarżonego o poranienie nożem swojej bratowej. Sąd po rozpatrzeniu
sprawy. skazał Króla na 2 lata więzienia.
Ukarany złodziej. Sąd Grodzki w Sieradzu skazał niejakiego LatuszYllskiego,
mieszkal1ca Lodzi kilkakrotnie już Iml'onego na 6 miesięcy więzienia za kl'adzież
ubrań na szkodę p. Durla Antoniego, wła
ściciela pracowni krawieckiej w Sieradzu.
Nagły zgon. W dniu 27 bm. zmarł nagle na atak sercowy rejent z Warty śp.
1(urol Rllsocki. Przewiezienie zwłok nastą·

I

piło

Łodzj.
,.Kuzyn" ukradł
rewol\\'er wartości GO zło
tych oraz na szkodę Klcc7:yka Stanisława
skracH 1'o\\'cr i 7 zl, po czym odjechał 1'0werem w kierunku Dełchato\nl.

w clniu 28 ub. m. specjalnym samochodem do Su walk, gdzie śp. rejent Rusocki zostanie pocl1owany w grobie 1'0dzinnym.

mieszkalego w

ŁuczYllskiemu

KRONIKA PIOTRKOWA
5eo

PomysłOwy oszust nabrał rolnika na
złotych. \V dniu 21 ub. mips. do mie-

zasłuż.onego

Swojskie pola, lasy, Wisła
Polska - na wakacje woła!

K a t o w i c e (AJ). Sprawa tajem-, dzina została wyjaśniona wynikami
niczej śmierci rolnika Józefa Zasa- sekcji zwlok, dokonanej przez komiAresztowanie Cyganów. W dniu 28 ub.
m. aresztowano w Sieradzu 6 Cyganów, 0skarżonych o dopuszczenie się kradzieży
20 m materiału w sklepie bławatnym. 0bozo~vi cyg~()~ki~mu, który rozłoż.ył eię za
parloem mIeJskIm, nakazano l1lezwł0cz
nie opuścić teren miasta.
Nieszczęśliwy wypadek. Samochód cię
żarowy kierowany przez p. Owczarka z
\Voźnik, wskutek zderzenia się z furmanką wpadł do rowu, przy czym kierowca
odniósł obrażenia głowy, zaś samochód uleg-ł nicznacznym uszkodzeniom. \V;)źnica
z )w{llui wyszedł' cało z w)rpaclku, tylko
wóz zostal uszkodzony przez złamanie

na

wiej:'il<iei ZaJ'Ó\'i'no Itlclowcr . .iak i wicio"'cy bQdą pozbawieni nO\Y~'ch sił
do swych ol'ganizac.l'.i, wyrainie komunizujących i stojących w sprzeczności
z za~:aclami wian' i etyl,i katolickiej.
Ataki ludowców na katolickiego
kapłana na pewno nie odniosą żadnego
skutku, ale za to zadokumentują, wła
ściwy
stosunek tej organizacji do
wszystkiego, co p<llskie i katolickie.

u

Tł'ykł'ycie JJł,ordercy będ~ie bard~o

11.lc1o,,·c6w

kapłana jest zl'ozumia1y z tego wzgl()du, że wohec ożywionej działalności
społecznej l;;npluna wśrór1
młodzieży

KRONIKA RADOMSKA

Czy Radomsko uzyska ekspozyturę Inszkania TIomkowskiego Andl'zcja wo wsi . spektorRtu Pral:Y? Radom "1\0 posiadają
Ocllocice, gm. Kam ieńsk, przybył niewa- ce okolo 8.000 mieszkańców 01'OZ 4 \"ielny osobnik. przcdstuwiając~' się za inży kic zaldady przemyslowo, 8 mniejszych i
niera i kontrolera fil'my "l\:omdrobit·,. olwIo 400 warszlatów rzemieślniczych, za.Jak wiadomo, firma ta buduje JlOWoczC's- tl'udniając~r ch znaczne rzesze robolników,
ną na\Yiel'zcJlllię clrogi Kumiellsk - :\'iech
nic posiada dotąd stalej ekspozytul'Y Inciec. Osobnik tcn wynojrH u Romkow- spC'ktol'atu Pracy. Dla, zalatwienia poski ego miesr.kanie. Na tll'llgi d7,iCll .. in- \\· ~ta.iących zatargów pomiędzy rob01nikażynier" pożyczyl od gospodarza 500 :donu a. pracodawcami przyjeżdża obecnie
tych rzclwmo na wyplatę dla robotników. tylko Jeden raz w tygodniu inspektor pra·
Po uzysl;:aniu gotówki wyszedł i więcej cy z Piotrkowa. Nic dziwnego, że spranic wróciJ.
.
wy te bywają zalotwialle clon'wczn wsl,uZwłoki noworodka w kościele.
W dn. tek Wielkiego nawalu zażaleń. Najwyż
27 uh. mies. w l;:ościele 00. bernardynów szy już czas, aby Radomsko otl'z:imalo
znaleziono zwloki noworodka. pIci żCll stnlo, ekspozyturę Inspektoratu Pracy, co
skiej . Na szyi noworodka widnieją ślady leży w interesie szerokich rzesz robotniuduszenia . . Za wyrodną maU'ą czynione czych i pracowniczych.
są energiczne poszukiwania.
Nie było redukcji w "Ml\zowU". .TpdNagły zgon.
W dniu 28 ub. mies. na ~c z pism. miejscowych podala wzmiankI:',
polaCh wsi Łęki hl'ólewskie gminy Ręcz ze robotmcy fajwyki mcJJli giętyCh Mano zmarla nagle na atal, serca 52-letnia 7.owia" otrzymali wymó\Yicnic
clzl~Ji 1
I{alarzyna Smolarcr.yk. Zmarla byla mie- hm.. Jak się obecnie z wiarogoclll<'go źrń.
s7.kanką wsi Bl~dzin, gminy l\1aslowice,
dl~ .dowiadujemy, \\'rmówienie nic minIo
puw. radomRzczaIiskieA'o.
mIeJsca, a podanq, wzmiankę zailczyć na Kto zabił Wroni szewskiego. 'V dniu leży cIo rzędu zwyklych "kaczek" gazeto27 ub. mies. przejechany został na szosie wy.ch. 'l':"at.omiast w związku z rozpoczyPiotrków - Sulejów 31 letni \Vroniszew- naJącymI SIę urlopami robotników, zostaskj Stanislaw ze Sulcjowa. Okazało się, ną czasowo unieruchomione niektórc tylże auto ciężarowe, którc nie zatl'Zymawko oddziały fabryki.
.
szy się po wypaclku, zbieglo, jest wJasno. Komunikat "Pomocy Zimowej". I{ością Żyda Lejhy P'rydmana z ł,oclzi. Szomltet "P?mo~y Zimo.wej Bezrobotnym"
fer I<ulakowski Adam i pomocnik szofe- wzywa oCIągaJących SIę z placeniem sklara Pl'zeźrlzil, Mieczysław ?:Ostali areszto- flek plalników do urc?-,ulowania. zadeklowani.
ro\\'anych sum <lo dnia 10 bm. Po tnn
Ladny kuzyn. \V dniu 27 ub. mies. do termini~ oporni platni~y narażą się '11[\
mieszkania Łuczyńskiego
Slanislawa, wszystkIe konsekwenCJe zapowiedziane
zam. w Drużbicach gm. \Vadlew, przybył przez. OgólnopOlSki I{omitet Pomory ~j
nieznany osobniJ" podający się za 'je~o moweJ. Wplaty przy.imuje K. K. ci., na.
lHlzyl1o, Łuczyńskiego \Vladyslawa, za- rachunek "Pomocy ZimQwej".
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Kalendarz rzym.-kat.
Piątek:
Przen. KrWl P.
Jez., Halina
Sobota: Nawiedzenie N.

Lipiec

1

Dalsze rokowania
sezonowców

P. M.

KaleDdarz

Ł ó d Ź, 1. 7. Targi sezonowców
o podwyżsczenie płac, rozszerzenie robót itd. trwają w dalszym ciągu i w
bieżącym tygodniu
przeniei:'ione z{}stały na teren Zarządu Miejskiego w
Łodzi,
gdzie oabyć ma się konferencja w prezydium. Czy te rokownaia do~
prow.adzą do .iakiegokolwiek załatwie
nia sprawy należy powątpiewać. są
dząc z dotychczasowych
bezskutecznych zabiegów w Ministerstwie Opieki Społ. oraz w województwie.

słowiański

Bogusl'lw
Sobota: Cjcomił
Słońca: wschód 3.33
Piątek
zachód 20.19
Długość dnia 16 g . 46 min.
Księżyca: wschód 8,28, zad. ód 22,00
Faza: 4, dzień po nowiu
Piątek:

A81el a~miDjUra[j ·

i reOakn WtMl

Piotrkowska 9J

Uruchomienie kolonij

Tel. 1 '73-55

i półkolonij

NOCNY DYZUR APTEK
Nocy dz,i,s.iejszej dr-ż'lrują apte-ki: Pastorowa
Lagiewnicka 96. Kahan~ (Żyd). L imanowskiego
BO. Koprowski. Nowom iejska 15. l-tozenblulD
(Żyd). Sr6dmieiska 21. Barto$"i' wski. Piotrkow·
ska 95 Czyńsk:. Rokic:Mkn 53
L.akrzewskl.
Kątna 54. 8iniecka. Rzgowska
51 T~gwkow
ska. Brzeziliska 24.
TELEFONY
Pogotowie
Pogotowie
PogotowIe
Pogotowie

ź, 1. 7. - Komitet Pomocy dziemłodzieży uruchomił
obecnie
całkowicie pierwszy turnus kolonij i

ód
ciom i

Modele

miejskie 102-90.
P. C. K. 102-40.
Ubezpieczalni 208-10.
lekarzy ebrześcij9D 111·19.

TEATRY
Teatr Polski Teatr Letni -

ZR·

Częstocho
organizują
robotniczą
Częstochowy.
powrót z Czę

stochowy w dniu 15 sierpnia rb.

KRONIKA MIEJSCOWA
. Lustracja zakładów frYzJerskich. Wła
dze a dministracyjne i sanitarne zarządzi
ły przed tygodniem ogólną kontrolę zakładów fryzjerskich
na terenie Łodzi.
Kontrola miała na celu sprawdzenie stanu porzą.dkowego i sanitarnego w zakła
dach fr yzjerskich, jak również kwestię
badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach. W wyniku kontroli
sporządzono protokóły przeciw 49 właści
cielom z a kładów i pracowr..ikom, którzy
nie dopełnili obowiązku b::!dań lekarskich.
Jak zwykle, wśród pociągniętych do odpowiedzialności za wykroczenia
antysanitarne, przygniatającą większość stanowią
Żydzi.

W

bież. sezonie notowany jest wyjątkowo ożywiony ruch na letniskach p.o dmiejskich,
a wskutek tego również ceny najmu letnisk podniosły się znacznie. Tajemnicę teg? zjawiska wyjaśnia fakt wstrzymania

SI~

;Zydów od wyjazdów za granicę do
klimatycznYCh i kuracyjnych w Austrii, ostatnio również w Cze?hosłowacji. Zamożniejsi z nich wyjeżdża
F\ do kl'ajowych kąpielisk i uzdrowisk,
inni znów zajmują wygodniejsze pomieszczenia na letniska ch podmiejskich. Nie
można przemilczeć, iż wskutek tego i ceny wszelkich artylmłów na letniskach są
wygórowane.
mIejscowości

KRONIKA POLICYJNA
Na "gościDDych występach". Na stacji
I..ódź-Kal. zatrzymany został przez policję
A~on WoHowicz z 'Ya1'szawy, znany jako
mIędzynarodowej sławy

wYJ grasu j ący

w

złodziej

kolej o-

przedziałach
pociągów,
operujący
usypiającymi

czę to równi e ż
papi.e:osami. 'YoHowicza zatrzymano w
clnvIll, gdy polował na je(~ną z . upatrzo·
nych ofiar w pociąg u, zdążającym do
Poznania. "Sławna" osobistość powędro
wał a do więzienia.

KRONIKA SADOWA
KosztoWl1e

słowo.

skłaclu

Anclrzej

Łodzi

w nDniu Morza".

Składkowski

w Łodzi

wi~yty s~efa r~ądu byla lustracja robót· kanali~acyj
no-wodociągou'ych, ora~ p 'r ac pr~y
por~ądkowaniu nierucho'ł'łtości

Pielgrzymka robotnicza do
wy. Chrze ś eijailskie Zw. Zaw.
w dniach 14 i 15 sierpnia rb.

Ruch Da letDiskach podmieJskich.

na uLicach

półkolonij letnich.
dzone zostały przy
Łodzi w parkach 3

Celeln

KOMUNIKATY
pielgrzy mkę zbiorową
Oe>
.Wyjazd nastą.pi 13 sierpnia,

okrętów

Premier

"Kobieta I szmaragd".
.. Szóste piętro".

KINA
Capitol - ,.. Koniec pani eheyney".
Corso - "Legion śmiałych".
Ikar - "Panowie w cylindrach· ...
Metro - "Blękitna zaloga".
O§wiaŁowy-Slońce - .. Maly marynarz" i
mek tajemnic".
Palace - .. Kr6lestwo zakochanych".
Przedwiośnie "ślepy zaułek".
Rialto - .. Buziaczek".
Stylowy - .. Pod twoim urokiem".

właściciel

Ł

Kirszner,

rzeźnickiego przy nI.
Limanowskiego 3.'5 , odpowianał przed Są
dem Grodzkim w Łoclzi za !';łowne znieważenie
posterunkowego policji Osuszka,
który w oniu ZO maja rb., zastawszy skład
1(i1's1,nel'a otwarty
god1,. 20 ..10, spisał
pl'otol,ót. Kil'szne1' WÓWCZf,S Z\vymvślał w

°

ordynarn~r sJ10sóh Osuszka. za ro 'flporzl\dzono mu odr ęhny protokół. Sl\d (;.rorlzki
skazał kl'ewkiego
rz!'źmka na 5 mies.
aresztu . .
Pracował i pobierał zasUkl. 3t-Ietni Stefan Janczak pracował na robotach sezonowych miejskich i w zimie pobierał zasiłki z Funduszu Pracy. W dniu 18 grudnia 1937 r. otrzymał pracę w rzeźni miejskieJ, jednak nie zawiadomił o tym Funduszu Pracy, lecz w dalszym ciągu pobierał do dnia 8 marca rb.
zasiłki i w ten
sposób pobrał nieprawnie 126 zł. Po ujawnieniu nadużyć Janczaka pociągnięto do
orlpo\\'ierlzialności karneJ.
Sąd
Grodzki
sk a zał .Jan czaka na 3 mips. aresztu.
zawie szając mu wykonanie kary na 3 lata.

Ł ó d ź, 30. 6. -'W dniu wczor,tj·
szym przybył do Łodzi dla dokonania
lustracji agend rządowych i prowadzo·
nych robót inwestycyjnych i porządkowych premier Składkowski.
Na granicy województwa powitał
premiera wojewoda łódzki. Premier
Skła.dkowski zatrzymał się na krótki
czas w Urzę6.zie 'Wojewódzkim, po
czym unał ~ię do Zarządu Miejskiego,
wrei:'zcie w to\',.' arzystwie woj ew. łóclzkiego i tymczasowego prez. GOdlew-1
hkiego i starosty grodzkiego wyjeChał

dla zlustrowania w pierwszym rzę
dzie robót kanalizacyjnych i wodo..
ciagowych, brukarskich, a następnie
nie zwiedził szereg ulic, badając po..
~tępy robót przy porządkowaniu nieruchomości.

Pan premier zwracał uwagę na
różne braki i zapowiedział
wydani·~
szczegółowych zarządzell. Po zlustrowaniu Łodzi premier wyjechał w dalszą podróż inspekcyjną po woj~wódz

zagadki
tajemniczego postrzelenia

C~as polo~yć kres wyc~ynont au'anturników angażowanY'nt

tiydowskie

Ł ó d ź, 30. 6.
Sprawa tajemniczego postrzelenia na ul. Zawadzkiej,
gdzie postrzelony został z rewolweru
28-letni Marian Świtaszczyk (Andrzeja ?7), została obecnie wyjaśniona.
Switaszczyk zabawił się w restauracji hotelu Manteufel (Zachodnia) i
tam spotkał nieznanego sobie osobnika, z którym po wyjŚCiU na ulicę miał
sprzeczkę.
Na odgłOS sprzeczki wybiegł pracownik żydowskiego
lokalu
"Casanowa" przy ul. Zachodniej, 30letni Maks Formiej (Gdailska 15). Przy
łożywszy do piersi Świtaszczyka stra-

~akladll

rozrylckowe

szak, nabity

specjalnymi nabojami,
przy czym zranił Świta
szczyka, który padł i przewieziony został do szpitala. Formiej zbiegł i usiłował ukryć się.
Z pol,(l<!enia władz
Formieja zatrzymano.
Zaznaczyć należy,
że nie jest to
pierwszy wypadek tego rodzaju awantur przez awanturników speCjalnie zaangażowanych przez żydowskie zakła
dy rozrywkowe. Podobna awantura
w swoim czasie wydarzyła się w "Tabarinie".
wystrzelił,

ó d ź, 30. 6. W ciągu dnia wczorajszego strajk w cegielniaCh kontynuowany był w dalszym ciągu. Ze
względu na to, iż właściciele cegielni
na ostatnią konfer,encję nie przybyli,
a zaproponowali zniżkę płac o 10 pet,
strajk zaostrzono.

Kary na
Kilku.

W poszczególnych cegielniach wystawiono komisje, które niedopuszczają. do załadowania cegły dla ekspedycji, wycofując robotników, którzy do
tej pracy się zgłaszają.
N a tym tle w kilku wypadkach d{}szło do drobnych incydentów.

opieszałych
właścicieli nieruchomości

opał"n.ych wlaściceli osad~ono w ares~cie
osąd~enia pr~e~ Sqd Starościński

do

c~asu

Ł ó d ź, 30. 6. W dniu wczoraj· protokóły, bą.dź udzielono napommen
szym organa policyjne doprowadziły i wydano nakazy z terminem wykonado Starostwa Grodzkiego kilkudzie- nia zaleconych robót.
sięciu właścicieli nieruchomości, któW kilku wyp·adkach wyraźnego
rzy bądź to przez złośliwość, bądź te~ i złośliwego sabotowania zarządzeń
przez opies'l.ałość nie wyJwnali wska- ł' władz opornych wł,aścicieIi zatrzymazanych robót porządkowych.
no do czasu osądzenia przez Sąd Sta. vV 7.ależnośri od !'ltopnia winy prze- rościilski.
cl\vko sprowadzonym bądź to spisano
.

KRONIKA DNIA
62-letni Józef Grabarczyk, zam. przy
Bałuckim Rynku G, w czasie rozprawy nożowej został ranny w nogę i r ę kę , odnosząc kilka głębokich ran kłutych. Rannego opatrzyło pogotowie P. C. K. i odesłało
do szpitala.
25-letnia Władysława Szklarek w mieszkaniu własnym przy ul. Targowej 41, w
celach samobójczych zażyła większa, dozę
kwasu solnego. Desperatce udzieliło pomocy pogotowie P. C. K. i przewiozło ja.
do szpitala. Powodów zamachu samohójczego nie ustalono.
Na ul. Bystr21.ckiej w cza.sie bójki ogól-

w stawie

Wypadek spostrzeżono dopiero po
kilku godzinach, gdy ktoś zauważył
leżące ubranie.
Poszukiwania doprowadziły do wydobycia topielca.

Znów znaczna plajta
Ł ó d Ź, 1. 7. W Łodzi poruszenie
wywołała sprawa zawieszenia wypłat
przez średniej wielkości firmę przemysłu wigoniowego Goldbaum i S-ka, prowadzącą zarobkowo p r odukcję przę
dzy, a ostatnio również tkanin wigo-

niowych, mieszanych (półwełnianych)

przeróbkę odpadków itd.
Według pobieżnych obliczeil

suma

zgłoszonych
wierzytelności
wynosi
280.000 zł, jednak liczba ta z każdym
dniem będzie wzrastała w miarrę zgła

szania pretensy j przez dalszych wie.rzycieli miejscowych z innych dzielnic
kraju or.az zagranicy.
Przeciw firmie toczy się już postę
powanie układowe, które wykaże przyczyny zawieszenia wypłat.

Aresztowanie
nauczyciela-erotomana
Ł

ód Ź, 1. 7.

Z polecenia

władz

zo-

st.ał aresztowany i osadzony w więzie.

Zaostrzenie strajku w cegielniach
Ł

śmierć

Ł ó d ź, 30. 6. W stawie w Kałach
utonął w czasie kąpieli 16-1etni Czesław Peda, zamieszkały przy ul. Piramowicza 36 (Nowe Złotno).

twie łódzkim.

Wyjaśnienie
pr~e~

Te ostatnie urzą
udziale Zarządu m.
maj,a i Ludowym.
Na koloniach rozmieszczono w 12
miejscowościach
województwa łódz
kiego, kieleckiego oraz krakowskiego
łącznie 2.120 dzieci obojga płci, a na.
półkoloniach 3200 dzieci.
Pierwszy turnus zostaje zakoilczony 23 lipca rb. i następnego dni.a rozpoczyna się drugi turnus, na który
przewidziane jest wysłanie również takiej samej liczby dziatwy.

nej zostali ranni i odnieśli ran y tłucz ime
głowy oraz twarzy 3G-letni Franciszek Parol (Bystrzycka 61) i 34,-letni Artur Branc
(Bystrzycka 81). Obu rannych opatrzyło
po~otowie.

W zakładach metalurgicznych firmy
John (piotrkowska 217) uległ wypadkowi
i doznał oberwania palców u ręki robotnik, 3i-letni Walenty Wota (Cedrowa 6).
Rannego po opatrzeniu odwieziono do
szpitala.
Na podwórzu przy Marysińskiej 4 została uderzona wypadającą z okna rozbit1\ szyba, 32-letnia Nacha Fra.jdenrajch,
odnosząc rany cięte głowy i twany. Ranną opatrzyło pogotowie.

niu w Łodzi 32letni nauczyciel Stanisław Grzesik ze w s i. Stróża, gm. Brójce, pow. łódzkiego. Grzesik dopuszczał
się czynów lubieżnych
z uczennicą.
11-letnią. Anną H., z którą udał się do
lasu.
W toku hadail ustalono, że już p{}przednio z innymi uczennicami Grzesi.k uprawiał podobne czyny, w związ
ku z czym został osadzony w więzieniu
do dyspozycji władz.

PPS kokietuje ludowców
Ł ó d ź, 30. 6.
Dorocznym zwyczajE-m Stronnictwo Ludowe przystąpiło
obecnie do prac nad zorganizowaniem
"święta ludowego" w dniu 15 sierpnia br., tj. w dniu Wnieb. Najśw. Ma~
rii Panny.
Na posiedzenie władz okręgowych
Stron. Ludowego delegowano specjalnie przedstawicieli PPS., którzy oświadczyli gotowość uczestniczenia w
święcie ludowców i to możliwi.e jak
najliczniej, by przez to wyrazić "soli..
darność chłopa i robotnika".
Ze względu na niepopularność s()o
r.jalistów wśród ludności wiejskiej ~
okręgu łódzkim, propozycja ta została.
pctraktowana wprawdzie nieodmow·
nie, ale dość ozięble, tak że socjaliści
VI' 7~ sadzie mogą brać udzi . ał w " ś'\vię
cie Judowców" wyłącznie na wła s ne
ryzyko, o ile narzucą. się ze swym u~
czestnictwem.

Tajemnicze samobójstwo '
Ł 6 d ź, 30. 6. 76-letni Żyd Chaim
Miodownik (Zgierska 25) w celach samobójczych wyskoczył wczoraj z okna
pierwszego piętra i upadając na kant
chodnika nad ściekiem, rozbił czaszkę
ponosząc śmierć.

. Zwłoki przewieziono do prosektonum. Powodów. samobójstwa. nie ustalono.

Strona 8

ORĘDOWNIK,

sobota,

łalnością swą różnić się będą. krańcowo
od wspomnianego wyżej obozu w Lidz-

Włoska

wizyta wojskowa
wNiemczech

13 e r l i n (AT8). W kolach dobrze
poinformowanych twierdzą, że glównoclov,' oclzący i szef sztabu generalnego a~
mii wloskiej gen. Pariani przybę~zte
clo Berlina w dniu 3 lipca i zabaWI w
stolicy Rzeszy okolo tygodnia jak.o g~ś~
glównodowoclząceg-o armii nie~IlIe.ckle.l
gen. v. Brauchitscha. G~n. Parta~.l ~o
zejrzy się w
urządzenIach armu memieckiej \V okolicach Berlina, Ilanno·
",-eru i Poczdamu.

(na ŚI~
skul odbędzie się trzyl~'godlliowe prze~zkolenie instruktorek Zellskiej Legii
Akademickiej. Ogółem weźmie w nim
udział od 200 kandnIatek. Absolwentki obozu poprowadzą. zorg,a nizowane
VI'
przyszłym roku akademickim,
tj.
1939/40, Żeńskie Legie Akademickie.
w

I st e h

II

e j

Wybory

w Sowietach

R y g a (ATE). Jak donosi prasa sowiecka, udział w wyborach w Rosji cenLralnej wzięło 99,3 pct wyborców_ Z ogólnej ilości 727 wybranych ka.ndyda-

300000 domów pod wodą
Tokio. (PAT).
katu ministerstwa

Numer 148

1938

pOllll

barku. Zadaniem ich bowiem będzie
praca społeczna wśród tamtejszej ludności. Holą. uczestn ików obozów Legij
Akademickich będzie bezpośreclnie zbliżenie się do tej ludności i krzewienie
wśród niej polskiego slowa i cz~·nu.
Praca jest ogromna.
Budowanie
uróg, mo~lów, świetlic i oucz~ t~- , oraz
poga(lanki i doraźna pomoc, to \\'sz~'s t
ko ma za cel wz.a jemne poznanie si~,
będące wstępem do przyszłej wspólnej
pracy.
Oboz~- te będą clYSPollO\\ 'a ły mię(lz~
innymi także aparaturą filmową i rudiową·
"~l'eszcie

2 lipca

nych ostatnia klęska. żywiołowa w Japochlonęła 120 ofi.ar. ludzkich.
kilkaset osób zostało pora11lonych.
300 tysięcy domów zostalo z-amnych,
101: mosty zabrała woda. V.,re wszystkich cZI;'Ściach kraju z,anotowano 107
\\'\' parlków ob _ unięcia się ziemi.
. KIrska. katastrofy żywiołowej zos(.ul0 < pl:zede
wszystkim
dotknięte
Tokio.

Obozy letnie Legij Akademickich
Praca Legij Akademickich nie ogranicza się do ram roku akademickiego;
VI' rl:!. z.apoczątkowane
zostały
obozy
letnie Legij.
Obozy takie powstaną. w LicIzlJal'ku.
Sokalu, Hównem i Istebnej; różnią się
one swym charaklereni zasadniczo.
Centralny obóz wyszkoleniowy, olldany do d~-s pozycji naczelnej komeudy
Legij Akademickich, znajduje się w
(pow.
działdowski).
L i d z b a J' k u
Rozległe tereny ćwiczeń i
doskonałe
wyposażenie w postaci stadionu sportowego, strzelnic, kortu tenisowego.
pływalll i rozlicznego sprz~tu wioślar
skiego, j,ak lodzie w~ 'śc igowe, spacerowe, kajaki i żagló"'ld, st\yorzą uczestnikom idealne warunki rac,ionalne .i
zaprawy wojskowej i spoJ'towej.
' " centl'alnvm obozie weźmie udział
około 2.000 żołnierzy Legij Akademickich.
Ochotnicze obozy pracy w liczbie 9,
które zostaną rozmieszczone w okolicy
S o kał a i Rów n e g o, a więc na
kresach wschodnich, strukturą i dzia-

linia

Według komunispraw wewnętrz-

tów 568 jest członkami partii komunistycznej. pozostali zaś należą do bloku
bezpart) jnych. Wśróri wybranych kandydatów jest 157 kobiet
.
Na Ukrainie uclzial w wyborach
wzięło
pct wyborców. "Vszyscy wybrani należą ~lo ugrupo\\-ania stalinowskiego i bloku bezparLyjnych .
"YetI ług
ur7.:ędowego
zestawienia
ilość uprawnionych do głosowania w
Mo~k\\'le
wynosiła 2.:120.HG.
Podczas
wyborów w 'g rudniu j937 r
liczba ta.
byla o 219.637 większa. W Leningradzie
lic7.:ba ta jeszc7.:e bardziej spadła i różni
ca \vyn osi 3'1 'I.O:l1 .

on.o

'v

Składki i pOkwitowania
~r1mini~trucji

d:ll~zym

Na

Z

naszego

znajduje się od 1 lipca 1938

Poznaniu

W

"Ilustrację Polskąs'l

I~~~~

Lecznica
zwierząt
MAG. WET.

dla

r.

H. Warrikoffa

przy ul. Chopina 4.

Lonż

Doc. Dr. Żuralski pnyjmuje w lecznicy osobiście

przeżywszy lat 29. Pogrzeb odbędzie się W' piątek, 1 lipca r. b. o god~. 17
z domu żałoby W' Starołęee pod Poznaniem, ul. Starołęeka 3 na cmentarz

od godz. 12-1 i 5-6

uL Kopernika 22
Telefon 172-07

Telefon 31·34
p 567;'-2686

W ciętkim smutku pogrążeni

w

na Wo-

Czytajcie i abonujcie

Doc. U. P. Dr. T. Zuralskiego

Jal'Ollzyków

złożono

Hryńkach

matki 5.-. Józefa Spychalska, l\Iiłosław
1.-, Fl'anci;;zek Biernat, N:epolomice 3.-,
" ri ll rcntv Pck"a. Glazewo 5.-, Aleksander Sla\~'ióski, :\IiJcj6w 1.-. Józef Szumny, Popko\Yice 1.-, razem z poprzednio
pokwllowanymi 139,:)0 zł.
Na kościół w Luhoniu: ~tow. Ojc6w Różań
cowych par. Bożego Ciała 15.- razcm z poprzednio pokwitowanymi 127 złolyrh.

.

Joanna Trachmanowa
parafialny.

kaplicy w

łyniu: Zofia l\o szutska w clniu imienin śp.

Prywatna Lecznica dla Kobiet
We wtorek, 28 czerwca 1938 roku zasnęła w Bogu po ciężkich
pieniach. opatrzona św. Sakramentami, moja najukochańsza żona, nasza
najdroższa mamusia, córka, siostra i eiocia, ś. p.

Di~ma

('in~\l:

budowę

Oddzial

wewnętrzn,.
i chIrurg.
~zczepienle psów i konI, 8trz;yten.e psów i koni. kąpiele dla psów.

Osobnych uwiadomień nie wysyła się.
mąż, ojciec i rodzina
Zakład Pogrzebow,. .. Ceremonial", ul. Towarowa 25. Tel 31-80.

Kucie

koni, nitowanie kOp;yt.
w pr7.ycbodru od 8-1

Przyjęcia

1ł-6.

i od

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, ka1de
dalsze słowo 10 groszy, ;; liczb = jedno słowo,
i, w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów . w tym

5

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

nagłówkowych,

drobnych:

Znak oferty naprzyklad: z 18923, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo_
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30. w soboty i dni pr7.ctIświą.
toczne przyjmuje się do godz. 9.~j.

DROBNE

t.łamowy

milimetr 30 gro.izy.

~._IIilZ==IIII3I211__I_~- ~9rz~s~fe.~~~~.~~~.ot.r~~C.7.~_t,~.'lJ~ !~.t:~~~1l~~r.:tO.~1.c~~lt~, :~~~dnćve~~IIIt!!. DZIERŻAWY _li,
D Onlek

~f:g~:u~ G1~~1y nbr;J~l~~t m:t~:
.",a1'\

I7Al

1>1 94~

-.Sprzedam
.
d?m z !?::Iodem. dochód 1.300."płaty ".OOQ - 6.000 res~ta Ugo(lowa. Oferty Orędownik, Poznań zdg 51896

1[

2.

...

~!2HDZ.
2 000, -

poszl1kuje zabezpieczenie l>io\!'MV-

~4a hiPQte-ka.

Oferty OrędQW,nik .

J'.nnań zd 512&.1

pol"żr>ny z da la od SZOSy pole<!a
PQkoje z pięciol'azowym utrzymaniem 4.- zł.
zd :>14-3·3

1[1.6.__0.ŻE.NiIIIKKllI_ _rJiJJ_
Fryzjer

biedny. na wiosce. lat 26 pośl1;lbi
biedna fryzjerkę.. Oferty m 07. It",.je fotografią. Uredownik - 1J o_
znań.
zd 50 !!30

z

I

iiiF

I..

Skład

Reprezentacja

Motocykli

Phanomen -

-WUIgUm

- Hecker Triumph motorem
Suchsa
Ś'" ia tło elektryczne. Rejestracja
jak I'ower tanio ~przerJaje

Wul- Gum

Wielkie (;al'bar,. 8.
p/.! 5214/5-1334

Piekarnia

pelnym bie/.!u. pipc (piersiowy)dzierżawa 70.- Oferty Orędow
nik. Pozna .ń zn 51733

Rury

sturlzicń
3,;;0 pol~ca Krzymiński, Swal'zedz. Kjlińs!dego 11.
zd 51532

cementowe do

II

w~·stawienia

~

"\\'arunl,ów.
~\rr~n Otto.'l
1"1
d k'
'>.o>sc!an .•, lIl'''Z.
I "U· S -lego.
zll 51767 _ _ __ _

d~nie

lO "

Krawiecki

l>O>mocnik na duże ~ztuld za.ru;
Feliksiak. Obornik\"
npotrzf'obny.
k
14 20.5
.yne -.
n
_

Pomocnik

piekarski. znający cukiernictwo.
]lot.rzebny. J. an _Gą.!ka. Slleh7las pow. Poznanskl.
zd 51740

P

omocn

ik f

•

1 • .1

ryzJers-.

- m~ld do Katowic pootrwb.n7.
Warunki: 20 zł miegięoznie, .;..

- - - - - - - - - dzenie,

Stolarzy

si'palJlie.

ZgłO$Zenia

m.. .

Czeladnik

...";
1••I~m~R;]~~

180ltenS --:- .~onata .. 'l'ryl cliab~1Pokojowa możl1\\'lP
.. z hednarski potrzebny 7.araz lXlea·
S~I " T 8rttlllego (skI'Z.) 18,45 Ko- na wieś do dworu.
na stała. \Valerian Tuli~z.ka . ~
n!gswu~h. - Rcpor~!lz ze spotka- szyciem. [lotrzebna 0:1 zaraz .ltlb Buk. L,,"ó\\,pcka .
N 14 9'70
•
Kl"
515
d"
- ma tlJcscl a.rskH~go • 'IPIUCY - An- llajp6Z11i~.i 15 lipca. Zglos7.f'Tlla 7,
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•
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19.10 Frankfurt _
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10.15 te:,tr w)'o\}ra1.1ll dla dZlec!: 17 ..10 1,rogoram; _1,00 pog. aktLlal- Hymny nal'odowe \\' Eu'ropie.
-----____
n 15 03~
,.Po~;t-ali się ~a_ farbowanyc~ \J- .na.
19.~5 R. Romania _ Muz. rumlll)PoszukUJ''''
Pomocnik
sach wg. bajek .J. Lemańsklego
K' k/.'
8 no
llZ\':k" loklk · k 1'/40 P ad
'"
ł
°10
.
. v
.
t
t ..
od
(2 Poomania); 15,45 wiad. g05pora .,~ ." lll_ . "'.
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y
kow R' z 17,00 [log. aktuahlU; 17,tO melo- Hall. Monachium - "'esoły wi~- I ,.::::,::.:..~._ _ _ _ _ _ _
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\\ y.k .. : J~"'3rtet S:IU.YCZ, y .0.- rlie filmowe - plYly' 2100 CR"'j]- czÓ'·. Sztlljgart - Wesoła anr1.
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h.l'ako,,",kleJ
l~t.
MJkuk
o
l
'
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. "k '" - I sl-,·z FI N'ler"chlo -~ SP eClonu. -, o spor.
\\'o-a n3.
,
. IPS ., leczo l'
«.oDy
sze\\ ~ I
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...
t.
mUozrczny (Ol'k. I soL) Budapeszl
- II skrz. H .. Zarzyei{,1 - altow- . Lódz - 13,45 \łweJ'DUry G .. ROt;- _ Dawne operetki (oJ'k i sol) .
_
'.
ka. I J. Ma:kowlcz - wlolonczel3: <:IlI'egQ - plyty; 14,10 gle-l,da;
16.45 kultura uśmiechlt w Polsce 14.15 muzv.ka oIYiadowu - płyty; 20,30 FłOreneJa - ~felodJe one- pog.; 17.00 muzyk:l t.aneC2'lll3 17;00 s,pOlit; 17,05 m~l'zylk;t pOp'U. l·eLkowe. Lyon - rl·. z ope-ry.
ze.społu Cz. Lewnnclo\·.... klego; -:- 1:1l'11a ply.[)'; 17,3S ,.Łódź \\i- ~~a!!a - I<on cel-tTgal,?wy z o~,a-I
18.00 program; HUO 1'.>Ileert SQ1J- dzia,na oczyma artysty" - pog.; ,ZJl zlotu ~okołn. "._ Elena -;:- I r.
~tó\\'. 'Vyk. Z. Kerntop.f-Roma'!z- 17,iHl o \H,7.y<tk:rn: 17,55 ,poragoram. ; z.op e~·l'. 21,00 :I~cdlOlan - Komekowa (fortemnn); A. J,o~ler (w,o- 21,00 ,r07jmowa z radi05lochac-oza.mJ. (ila. ,;-1,10 Lo!,dl-!1 Reg. - .. :lrac-,I
lonczela); 18.45 fragment z "Pana
beth OP. ' erdiego (akt lID.
Tacleusza" A. Mickiewicza: 19.00
21,16 Luksemburg _ K()ncertr
recital śpiew. W. Mn7lkow~klego
symf. 21,!ló Droitwicll _ .. Mac-,
Ih,:I')'lOll); 19.2~ p,?g. a.ktI13Ina; betl~" op. Y",rniego (akt IV). 21.(;0
19.30 "Z pIesn i ą I tnl1cem [lr""..ez
pllrlS Pl"l' - Hadiok:Jharet. 22.00
,.;I'l"k". Wy.k. ~1:lski Kw"f'tet I,u15,00 Ryj/a
.. 'l'1'3vinta" ()[). Bll(h\)le~z'
'1'1'. 7. zawocl';\\'
1')\\ l·. '1'. Ko,ll1I ... ki (t .. nor) i J. "'''I'diego z I,łyt. 15.45 Berlin_ - ,zt'l'Ini~''l"hYl'h w \Vellecji. 22,05
L ie ,·;'? (ql«)fIIPani:lIuenl): 20.00 Hepol'laż 7. Wible.{cmu. 16,00 KI)- R. Paris "_ Muz. sym[onicu,a.
8uLlycjll dla Polaków za granica: louia. - Wesole pOI)l}łudllie. Hrr1. ?a.\ł d
' dl ci· ,. pt ·ui:~'
l'ok· lin - '\'iąz:1n'a
k
!!2.:1O Frankfurt - 11 U 7.. tanecz~~cJa • ~ .ZIecl
me lO( I'·II. 1'"
~o- ilU. 'Viedc(I _ Kon cert I'oze,w19_0 . :.. ,. I\.u.laklem po n Ilu J nigswllslr. '1'r. Z Kolonii. 17,05
93" D . .
Kiemn ic": 20.4~ dzirnn:k: 20.55. -:- Sztokholm _ Rec. fortev.anowy kowy (ork. i 501.) 2_: o rOltwlch
pog. aktualna: 21.00 przE·d znl- 17'- lA .
tk
Ul'k.
cięta. 23,00 Brllksela fi.
pog. aktualna ; 21.00 przed żniwa.~a \.OS1.~cC rl ec:pere owe - Koncert wieczol'llY. Strasburg
Słomiany wdowiec.
\V wyk
Orkiestl'Y P. R. z ud?. 18.00 RCl'hn - Melonie fllmow-c - Muz. taneczna. Praga - K()nIrmy Kozlows.kicj (śpiew): 21.'iO): r07.r,w-kowe. 1(onigswush. - cert z płyt. 24,00 J(onigswush .,
- Jeteli moja :l:ona nie wróci prędko 7 nad morza. to
sport: 22_00 goclzina niespodzia- Wesoła a~lrł. muz)'czna. Szlok- Wrocław i Wiecleil Konceort będę musiał
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("Lustige Bliitter", Berlin).
L),.

L·

-"

.'

';.

,p' -

J

Poznań

po~zu- ~~ms~;~~k~1~1!~~I~:i:~~~~,PO"

'-U«IO·S-z-en 'l -a·-d-o·- -"0'-- '-'d".\-a·'
.
J t lum ~ PO" ';"1 n
~
o
Centr.'ll~
lSnnl')<:horłO\\3. ~ ł a"c".,
c h Ort ·b ~ 1'!~1
Warsztat
s'lusarski
I;ldacycb
[losady
w teJ rubryce
M:ar cillko"'sk~ Lcsz.no. (~. "al'l1 -,~p r7.~daz_ ::';P lf",zn - 1.!: I~.zPll1a
~bli<!zamy PO jednej trzcciej cenie
towicza 64.
n 12701 wskaz" Or~lo ·.·.:I\..,J)owan
7.Hp",]Pl'!) plpktry.czI)Yffi: SP~""drobnycb.
_ _ _ _ _7.r1 "I ·).1
I CZ;plll kUPIe. w,dzI",rzawlę. Bru54 mórg
Gosp·~da.!'Stwo
l' rl!o. Grodzi"k WI'kp.
n l~ 031
Ogrodnik
l
ka walpr. lO lat I,rakt). 'ki. Po<sZ'1lbudynk i Jak nowe, z.iemia bur~- -.0 mór~ i_n\en.,wI)ie pro.wac,7.one
Z
czan:J komplet Żywy i martwy in- pr_~y \llleSClC staCH PobIPdz~sk.(l.;
kuje samodzielnej po-ady.
!(!Qwentarz cena 16000.
wphta ,\ ledno.
n l ... O"",
,zenia
Agentura
Oredo ,,",I}i,k a.
1300;) zi. Strauss Trzemesl'Jt',o.
Obrzyetko.
~40
n 14 23D
11.
KUPNA
WOLNE MIEJSCA]I
Unieważniam
27.
Ki'
weksel z
Mich.ala
1
del~kate;;ów. śródmieście okazyj_.
<,lD1 enl~
.
'.rurka na zl 100.- płatny w slerPotrzebn..r
nie A.nrzedam. ~średnict'O<'o 10'/0 młynsk le do srutowam8 k~Plę. - pniu na zlec. Stanisława WysocJ
Lód'
4 00if' Oredo,,"'~ik. Gdynia.
Oferty z ceną Oredowl1lk, 1'0- kiego. \\'rsocki ZygmIlnt. Ł6dź, człowiek tlo koni. Ruszczak.
z
.
n 11} 794
znań zd 51941
Pabianicka 29.
N 15112 Brzez.ińska 00.
N 15113

semne z pooaniem dotychezasokilku forniel'owan e. llt'zyjmie za- ",ej pracy i wieku oraz dołączy~
raz. Bromberek. 8knl'żY 8ko-Ka- fotografię. Antoni Biedny. Kamienna. 3-go Mnia_ l 3.
towice, W ojewódzka 17.
n 11 231
PI! 5 841-71.136

Poronin
pensjonat "świt"

~

~o'

I

n 14 029

_

-...:..:.-.-=-_-=-_____
H umor
anI·C"

______

zagr

._-~~------.--------------------~------------------------------~------------~
OO'łoszenia l-lamowy milimetr lub jego miehce kosztuje: w zwyczajnych na stronie II-łaPrenumerata pocztą miesięcznie 2.34. kwartalni ... T,- zł (6 wydań w tygodniu). - Przez
,..
mowej 15 grosz,., na stronie redakcyjnej «(-lamowej) al przy końcu cze~ci
redakcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 groszy, e) na stronie drugiej fiO groszy,

~gentury własne (7 wydań. w t;ygodniu) miesi~cZllie 2.35 oraz oclpow.
doplata za odno.~z~llIe do. domu:. Egzempl~rz pOJedyńczy codzienny 10 groszy, niedzielny 15 gr.

rf) na stronie wiadomości miejscowycb 1.- d. Drobne oglo:łzenia (naiwyźpj 100 słów. w tym
r::JakcJI I 8ił_~;n,"IE~,rJ.I cenlra!neJ: Poznań, ~w'. Ma~cin .70. Telefony: 40-72, 14-76,
~ nagłówkowych) slowo nagl6wlr owe drukiem tłustym, 15 grony, każde dalsze słowo 10 groszy.
.
.3307, 44-61, 3.) _J, 3J _.1. i>O g~iłz. 10 or~z w 11ledzlCle 1 śWI~ta tylko: 40-72. Redaktor
Ogloszenia wIększe wśr6d drobnych poczynajac od ostatniej stron,., l~amowy milimet l' 30 groorlPOwledzlulny: .Jan PłR;:ak z J:'OZll_8111 a. Za WIadomości i. ar~ykuły z m. Łodzi odpowiada
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WlaąySl~w MaClug, ~-,6dz. ul. PIC?trkows.k!i 91. 2;& ogłoszeflla. I reklam;y odpowiada Antoni
LeśllIewlcz z Poznallla. -. RękoPls6w fllezam6wJOJlych redakCJa nie zwtaca __ W razie w _
nadwyżki. Ogłoszenia do bieżącego wydania prz;yjmujem,.
do godzin,. 10,30. 8 n" wydań
P3dkó'Y. spowodowanych ~,Ią "!,,yższą, przeszkód w zaklanzie,' strajk6w itp.. wynR wnictwo nre
rtienzielnych i świątecznych do godzin,. II,?) rano. Za bl'ld;y drukarskie, które nie zl1ipkształcają
orlpowlad .. za .dostBr~zPnJe rllsmR. R p~enl1meratorzy n ie mają prawa domaposnia się nied .
'"n~"i "do'7.pni~ administracja nie odpowiada. Ogł()Szeni~ .>rzyjmujemy tylko 7,a oplat~ z g6ry.
starc7.onych IllmerólV lun oclszkono\\'allla.
o
Naklad i czcionki: DrukaMli~ Pobka !01. A. w PO!ln8nill. - [{'>nto r.' R. O. PoznRń 20014n Pocztowe konto rozrachnnkowp: Pclznań 3. numer k:artotek 03.
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powrót do kraju z nowymi siłami i ()biecują,<: tam powołać Staszka do szeregów. W Warszawie stanął dwa tygodnie temu, ale trudy podróży wyczerpały gO' o tyłe, że zachorował i dopiero
teraz mógł znaleźć się tutaj.
Słuchano go z zapartym oddechem
i wzruszeniem ogromnym, a najbardziej tym opowiadaniem pochłonięta
była Hania. przytulona do boku matki
i zapatrzona w Stanisława Jak w 0braz.
W oczach jej pojawiały się raz łzy,
raz cześć i uwielbienie dla kuzyna,
który ura<;tał w jej wrobraźni na legendarnego wprost bohatera.
J{iedy blady świt przypomniał im
o spoczynku, żadne z nich nie myśla
ło o minionym nieszczęściu, ale czuło
w duszy odzew tych uczuć bO'haterskich i - śniło potem o "niebiesko-szarych" żołnierzykach

Z radością znosił głód i chłód, nadludzkie wysiłki trudów, bił się odważ
nie, za. co dwukrotnie został odznaczo_
ny j awansował na podporucznika. \V
jednej z bitew padł ciężko ranny i
byłby napewno nie powstał, gdyby nie
O'we pamiętki, po których kula ześliz
gnęła się i przeszyła tylko płuco powyżej serca. Rannego kO'ledz~T unieśli
z sobą. i zabrali dO' Francji, dokąd
przedarli się celem tworzen1a nowych
pułków.

. . Odzyskawszy siły zgłosił .się znowu
do szeregów, ale komisja Ol'zekła, ż~
potrzebuje dluższej rekonwalescencji.
prz~-pomniał sobie ,,,,,tedy strrjostwa
i prosił generała o urlop i przejazd dO'
Polski. Zgodził się tym chętniej, że potrzebował wysłać kogoś w specjalnej
misji do Warszawy, a Staszkowi ufał
jak sobie, więc po O'jcowsku wyprawił
go w drogę, zapowiadając ryrhły swój

Wspólnota serc
Rychło,

- Idziemy. - I zaprowadził go do
chlewni.
Równie była czysta, jasna, podziei ob~-watela
lona cementowymi przegrodami. \V
Wypoczęty, rześki, radosny jak za
jednej mieściły się 4 wypasione karmczasów chłopięcych, już nie w mundu- niki, w drugiej kilka młodych wieprzrze, ale w koszuli - zwyczajem ame- k6w, w trzeciej ,.maciora" już na oprOrykallskim - zjawił się na śniadanie szeniu. Przegrody te od przejścia odi po spożyciu śni.adania prosił stryja, mykały się do wewnątrz oopowiedniby mu pokazał swO'je gospodarstwo.
mi klapami, odsłaniając koryta. t"lr
Zaczęli od stajni. Bielone jej ściasamo cementowe.
ny, cementowane koryta, a przy nich
_ Coraz lepiej, stryju!
dwie ładne klacze l' dwa l'oczne źI'eba_
Nie O'dpowiedział. jeno otwO'rzył
ki, hasające za ogrodzeniem po drugiej drzwi do następnej ubikacji:
stronie, środkiem brukowany korytarzf <wreszcie wiszę.ce n.a ścianie i
- A tutaj parnik - wyjaśnił. czyP,to utrzymane "szory" oraz zwykłe Chodźmy- teraz na pQdw6rze.
uprzęże wywarły na Staszku wrażenie
Pokazywał dalej kurniki, wozowładu i dostatku, Po-dkreślił to z uzna- nię, stodołę, napełnioną pod sam strop,
niem, na co stary uśmiechnął się i stogi nieO'Podal, sadzawkę, ogród. warzekł:
rzywny i sad, wreszcie zaprowadził
- No, takie gospodarki zapewne go do domu ze słowami:
widziałeś? Ha, ha, ha! Zobaczymy - Pokażę ci na koniec twój pokój.
dorzucił wesoło. Chodźmy dalej.
- To nie ten, gdzie spalem?
Obora, tak samo czysta, bielona,
- Nie, nie był jeszcze całkowicie
przedzielona na dwie połowy bruko- przygotowany,
wanym przejściem, z cementowymi
Pchnę,} drzwi do trzeciej izby i dokorytami, z wiszącymi nad nimi dra- dał:
bi.nami do zielonej paszy - była jed- Wprawdzie nie bogaty po ame~
n.a.k pusta,
rykańsku, ale przestronny, czysty i
- Bydło na pastwisku teraz - ob- zdrowy...
jaśnił stryj. - Trzymam rasę polską:
- Cudowny, stryju! Słońca i po10 sztuk krów dojnYCh i 8 jałowizny. wietrza moc - to grunt.
- BrawO', strviu, a trzoda?
- Oo! Nawet ci go przybrano kwia_
bo

już

zacierać
sługami na imię

Stas·l.

l·

nazajutrz, zaczął
"znamię Kaina" zadobrego syna, brata

I

NAPISAł. MICHAŁ

POa.:ONUS

tarni. Hania pewno, bo to jej gospodarstwo.
- Śliczne pewnie, jak i ona sama.
Ale twoje gospodarstwo, stryju, pięk
ne. Za. dwa, trzy lata. zrobimy z niego
wzO'ro\",:y klejnot.
- Co ty się tam na tym znasz -

odrzekł

z

pobłażliwym

stary.
- TO'

się okaże!
cając głowę w tył.

uśmiechem

ooparł

-

wyrzu-

Tatku, mateńka prosi - ozwał
od progu głosik Hani. .
Staszek szybko zwrócił się do niej.
- Stryj nie pokazał mi kwiatów
mówiąc, że to twO'je królestwo. Zapro·
wadź mnie tam, Haniu.
- Dobrze ... proszę ... - zgooziła
się uprzejmie O'puszczając rzęsy.
Podążył za nią i stanął na werandzie olśniO'ny.
_ Zgadłem ... Prześliczny. - Postąpił krok i wskazując przypomniał
sobie: - To są malwy, - to. astry, a te ... zaraz, zaraz ... To powoje, róże ... Słowo honoru! jak w bajce.
Musisz bardzo kochać kwiaty, prawda?
- Aa ... - urwała rumieniąc się
lekko.
- Co, Haniu? - patrzył na nią ,;
-

się

wyczekującym uśmiechem.

- Pan ... Staszek lubi? ..
- Ogromnie. Ale będzie jeszcze 0gromniej lubił, jak panna Hania powie wpr()St: "Lubisz Staszku".
W nagłym zmieszaniu zaczęła ()skuby\"ać płatl{l' kWI'atu
- Szkoda tego kwiatka - rzekł z
udanym współczuciem.
Cofnęła gwałtO'wnie rękę i z wyrazem prawdziwegO' i.alu w -twarzy pochyliła się nad zniszczonym ·kwieciem.
On pochylił się również.
- Teraz będzie "przepraszam" prawda?
Wyprostowała się zerkając ku werandzie.
- Nie fruńmy tylko ... - szepnął
cicho z prośbą.
BłysnQla na!'l oczyma i zasłoniła je
,y

•

dłońmi.
Uczuł n.agłą skruchę.

I

Przebacz mi, dziecinko, nie będę
" Tylko - kończył znowu fil uternie - za karę pQwiedz mi: Jesteś
natrętna mucha.
Delikatnie odjął jej rączki O'd twarzy.
-

już.

je mi odwagi. A więc: w tym, co mópani ten głupiec policjant, nie ma
ani słowa prawdy, oszukałem go,
chcąc sobie zapewnić jego usługi! ...
Zanim Odorp skO'ńczył ostatnie wyrazy, rozległ się groźny ryk dźwięków
angielskich:
- Co za łotrostwo! By Godl Taki
bandyta! Wyrzutek! Kpić sobie z policji!
I wypada z krzaków olbrzymi cień
ludzki.
- Jim Faretown! - mruczy Wilm
Odorp.
I chwytając brutalnie Lizzie za rę
kę mówi z wściekłością:
- Przeklęta! Obaliłaś wszystkie
moje planyl Patrz, jak mści się Wilm
Odorp ...
Podniósł w górę rękę, uzbrojoną w
sztylet. " Lecz nagle jakaś postać zasłoniła dziewczynę,..
Ostrze sztyletu
zanurza się w pierś ludzką.. Słychać
jęk kO'nania ...
- Pan Prudent! - woła z rozpaczą. Lizzie rzucając się na kolana przed
bezwładnie leżącym ciałem profesora.
Zanim Wilm OdO'rp zdołał ochłonąć
ze zdumienia i oszołomienia, rozwście
czony Jim przypada doń i potężną pię
ścią. powala na ziemię.
Gdy Wilm Ddorp przyszedł do
przytomności, ujrzał swe ręce i nO'gi,
zakute w kajdanki.
A więc rO'zmowa. Lucynki z uczciwym Jimem Faretown przyniO'Sła owoce.
wił

90)

się, że

odpowiedział. Nie
przypuszczał dotąd, aby młoda dziew-

Odorp nic nie

czyna mogła uwierzyć wszystkim bredniom, jakimi oplątał tępy umysł policjanta. I oto Lizzie przyjmuje je za
prawdę.

- Córka - mówi dalej dziewczyna - musi sądzić swego ojca... To
straszne! Ja nie chcę wierzyć całej tej
cilJmnej historii, pomimo to jakiś głos
we mnie woła: a jeżeli to prawda?
- Cóż więc by pani uczyniła? zapytał Odorp, tracąc zwykłą swą zimną krew.
- Zabiłab~rm się - odpowiedziała
szorstko bolesnym głosem.
Odorp stał be7 słów.
A Lizzie m6wiła dalej:
- Biję się z dwiema myślami: jedna z nich o~karża, druga zaprzecza.
Czy ojciec mój był winien? Czy też
t.'flko skorzystałeś pan z okolic:mcści,
aty go zmusić do przyznania się do
niepopełnionej winy? Jednym słowem
czy to, co mi. opowiadał ów pan lim
Faratown. jest prawdą czy ni~?
'Vobec tak stanowczo postawionego
pytania awanturnik nie wiedział co
mówić. W wahaniu tym je(~nak nie
było bynajmniej skrupułów ze wzgl p du na m:}ość prawdy, ~ylko obawiał

kiedykolwiek dziewczyna "amn.
dcjdzie fałszu. A przy tym w tej chwili wydała mu się tak piękną i tak ponętnę.! Może też w znieprawionym sercu Odorpa zrodziło się jakieś źdźbło lit,)ści, tkliwości.

Lecz długo nie mógł się zdecydoi usta jego wciąż milczały.
- Jeżcii ten człowiek skłamał mówiła
Lizzie, składając błagalnie
dłO'nie zlituj się nade mną i powiedz, jak jest. Od kilku gO'dzin tyle
wycierpiałam, że zdolna jestem wybaczyć
wszystko, z wyjątkiem obawy
wyjawienia przede mną hańby mego
ojca.
- Jakto? - szepną.ł Odorp. - Wybaczyłabyś mi, pani,
żem dla otrzymania jej ręki użył środków.. niebardzo zgodnych z przepisami sumienności i prawdy?
- Przebaczyłabym wszystko - odpowiedziała bez wahania.
Po chwili prosiła cichym głosem:
- Jesteśmy sami. Przyjaciele moi
są zbyt daleko, aby mogli cokolwiek
usłyszeć. :. Jeżeli pan może, błagam
cię wróć mi szacunek dla...ojca.
- A więc, ponieważ mam obietnicę
przebaczenia ...
Przebaczę z radością,
- Z radością? .. Wyraz ten dodawać

W
tek

*

miesiąc później
"Tutan" płynął

wzclłuż

Na

wspaniały

stamajestatycznie

sajgOllskiego wybrzeża.
obok Zalima, Helenr,

pokładzie

- Kiedy ... nie mogę •• i - - wyjQ.kala odwracając O'czy.
- Pomogę ci, spróbuj mówić ze
mnę.: Jesteś ... No ..•
Rzuciła nań figlarnie oczyma..
- Jesteś brzydal - wyrwała mu
ręce i pomknęła do domu.
Z łobuzerskim uśmiechem chciał
rzucić się za nią, ale powstrzymał .się.
Uśmiech ten zamienił się w
tklIwy
wyraz, z którym popatrzył za nią, potem pOChylił się, zerwał nadskubany
kW1atek i mimO' woli tulę.c gO' do ust
wrócił do swego pokoju.
Strzępek ten włożył starannie do
portfelu i ukrył w kieszeni munduru.
po czym rozejrzał się pO' pokO'ju.
Wzrok jego zatrzymał się na etażerce
z książkami i zaczął je przeglądać ze
wzrs.sta.ją.cym zdziwieniem.
Znalazł
tam Sienkiewicza, Prusa, Reymonta,
Rodziewiczównę, Orzeszkową i wiele
innych. Poza tym w pięknym wydaniu Mickiewicza, Krasińskiego, Sło~
wackiegO' niektóre poozje oraz Konopnickiej. Dalej roczniki gazet gospodarczych, książki rolnicze i wresz?ie
jedną z nich zatrzymał w ręku. NOSIła
tytuł: "Rolnik wzorowy". Uśmiechnął
się, siadł i zagłQbił w czytaniu.
- Nudzisz się, co? - rzekł wchodząc stary. - Przejdź się dO' lasu, dawne czasy pamięta, a szumi w nim jak
organy w kościele.
- OO'! To stryj, okazuje się, i m.arzycielem jest.
- At, - machnął ręką - kpij sobie zdrów, a ja ci mówię, że gada on
j ak żywy i to tak, że aż coś za serce
chwyta. Spróbuj ino.
_ Chętnie, ale w innej chwili i z
tobą, stryju, dziś chciałbym się przekonać, czy pnyda.m się na coś. Proszę
mi dać jakąś robotę,
- Nie zawracaj lepiej głowy - 0fuknął go stary. - Przyjechał na kurację, a roboty mu się zachciewa.
- To właśnie jeden z najlepszych
środków kuracyjnych.
Niech lepiej
stryj nie zawra ... - urwał i nadstawił uszu. - Kto tam rąbie drzewo? Wyjrzał oknem i zobaczył, że Hania
przed drwalnią. rozłupywała większe
szczapy na mniejsze. - Retyl, - i
wrzasnął zgorszony i wybiegł tanecznym krokiem na podwórze wołając
z daleka:
- Dziecino, ta siekiera większa jak
ty! Daj no mi ją.
(Cial! da [szv nastaplY.
Darela, Lucynki i Fita dwO'je młodych
ludzi posyłają ostatnie PO'żegnanie
krainie, gdzie tyle przecierpieli, błogo
sławiąc przebyte niebezpieczeństwa, bo
sprowadziły w końcu radość i szczę
ście.

Prudent, blady jeszcze, wyrwany
zaledwie śmierci po straszliwym ciosie Odorpa, opiera się O' ramię swej
pięknej narzeczO'nej.
Skarby sułtana Ligoru, zamknięte
w oddzielnej kajucie.

*

Jim Faretown wróciwszy do Pekinu, "krótko i zwięźle", jak przystało
na detektywa, opowiadał swej szczę
śliwej małżonce różne szczegóły z 0statniej śledczej wyprawy.
- Tak, moja kochana - m6wił na
zak0l1czenie - dzięki szanO'wnemu suł
tanowi Zali m mamy dzi~iaj czterdzieści tysięcy szterlingów. Możemv więc
sobie mieszkać we własnej siedzibie,
w starej naszej Anglii, kosztować whisky (wódka angielska) w najlepszym
g.:;tunku, jeść rozbef i żyć spokojnie,
me myśląc o policji i wszystkich jej
sprawkach.
Pulchna blondynka uśmiechn~ła
się.

A nie żal ci też będzie owych '
i sławy?
- Moja najdroż,sza - odpowiedział
J~m profesorskim tonem policjant
me myli się niby nigdy, ale doszedłem do przekonania, że jeżeli się kiedy pomyli,. może narobić wiele złegO'.
~olę .WlęC zyć na ustroniu i nigdy s0bIe me wyrzucać ludzkiej niedoli.
-

wzruszeń

KONIEC

Z dorocznego międzymostowego wyści gu pływackiego "Orędownika" na Warcie w Poznaniu.
Zl'lWonniC7ki

!'t::ll'h~

$'hO,S.' ).. (" _. ,.,.

Tomczak (3), Małecki (4) i Skibil'lski (5)

Trzej zwycięzcr WySClgU głównego:
zdobywca nagrody "Or<;downil,a" ~Ialcszyl'lski, TIatajczak (2) i Perz (3).

kó\\'na (4)
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Naimniejsze motocykle

zdały

Pierwszy zjazd turystyczny mołorowerkó w - Wyścig terenowy - Jazda spr aw ności p o z n ań 'Vczorajsze święto stało
pod znakiem najmni€'jszych motocykli
tzw. motorowerl,ów, chociaż one dzisiaj
już w zupełności nie są pod0bne do rowerów. Odbył się mianowicie, zorganizowany
przez Motok lub Unia zjazd turystyczny
"setek" oraz równocześnie konkurs specjalnie zastrzeżony d la tf'go typU maszyn.
I\onkurs ten miał wyl,azać wszechstronną sprawność zawodn'ików oraz równocześnie maszyn. Jedni i drudzy zdali egzamin
prawie na celująco. Bardzo pocie szają cym
obiawem był start czterech maszyn polskiej konstrukcji Stefana Malrh~l,a. Wszystkie one spisały się bardzo dobrze,
wytrzymując w zupełności
konkurencję
zagranicznych firm, posiadających przecież długoletnie doświaclcz€'nie i zupełnie
inne warunki pracy. Jedna z nich zajęła
nawet drugie miejsce.
zjeździe turystycznym uczestniczyło
23 zawodnil,ów, którzy otrzymali plakiety

'V

pamiątkow€'o

W .,Konl<t1r!'lie setek" o memoriał śp.
Antoniego Kwiatkowskiego odhyły się
przed po/udniem dwie próby. Wpierw wyścig płaski na dosl<onałej szosie Swarzędz
Kostrzyn (10 km) na której te małe
maszynki uzyskiwały przeciętną szybkość
do 75 km na godzinę. Z kol€'i przeprowadzony został wyścig terenowy na trasie
Wron czyn - Bolechowo (16 km), który
prowadził poprzez lasy, pola i drogami
polnymi.
. W godzinach po'połudDiowych odbył
się wyścig torowy a następnie jazda zręcz-

Łucznicze

mistrzostwa
Polski

BYdgoszcz -

W Bydgoszczy rozpojedenaste narodowe zamistrzostwo Polski.
Zawody te w pierwE'z}'m dniu rozgrywane były w fatalnych warunkach atmosferycznych. Wiatr silny i porywisty niejednokrotnie
unieITIożliwial
celowanie,
częły się w środę
wody łucznicze o

egzamin
Wyś ci g

Wyśc i g

Piłka ręczna

Kajakarstwo
W Jncku

plaski
torowy

noś ci

na boisku Stomila w Starolęce.
Zawodnicy byli podzieleni na dwie kla
sy. W klasie seniorów w ogólnej punkta ·
cji wszystkich czterech konkurencyj zwycięży! dawny zawodnik Umi i b. mistrz
Polski Michał 1\agengast (niest.) na DKW
uzyslwjąc 14.7 punktów. W klasie seniorów kolejno~ć była następujaca: 1) Ba I'anek Alf. (WKS-Ławica) na Hekerzę 2G.i
p., 2) Fraas Jel'zy (Unia) na SM 38.2 p.
3) Augustyniak T. (U) na Phanomen 56.2
p., 4) Tyrakowski (U) na NSU 70 p. (najm!odszv zawodnik - Hi lat). 5) Bruekner
(U) na ' Pl'iorze 76.2 p., 6) Meh Iich (U l na
SM, 7) Malcherej.,: T. (U) na ~M, 8) Brzeskwiniewicz (U) na DKW.
Zespołowa,
nagrodę
przechodnią
im.
śp. Kwiatkowskiego zdobył zespół Unii z
170.6 punktami.
Cala impreza odbyła się sprawnie bez
~adnego wypadku.
Wyniki szczegółowe:
WYNI KI SZCZEGÓLOWE
'" y ś c i g p l a s k i na uystansJe 10 km:
l) Nagengast 8:00. 21 Augustyniak 8:2~. 3) Brzeskwiniewicz 8:75. 4) Fraas !i:U5, 5) Baranek 9:18.
6) Bruekner 9:23.
Wyścig terpnowy na dystansie Hl km:
11 Baranek 33:45. 2) Nagengllst 33:57. 3) Fraas
36:34. 4) Mehlich 37'37, 5) Augustyniak 38 '25,
G) Malcherek 39:10.
.J li z d a z r El c z n o ś c i: 11 Lemallski O p ..
2) Fraas 10 p .. 3) Nagengast J6 p .. 41 Baranek
20 P .. 5) Augustyniak 20 p.
'Vyścig torowy
!fina/)' 1) NagenJla~t
4:39. 2) Brzeskwiniewicz 4:47. 31 Baranek 4:48.
goszcz) 192 pkt .• 2. Truz (PPW Lwów) lag P .. 3.
Borowiak (PPW Bydgoszcz) 164.
Odlegl. 50 m: 1. 'fruz 146 P •• 2. Filip 138 P .. 3.
Rataiczak (Boruta Zgierzl 128 pkt.
W konkurencji L 9.: 1. 'rru:!: 436 p .. 2. Majewski 403 pkt .. 3. Filip 395 pkt. (t-kl

rozpGczął

się

przygotowawczy obóz dla naszych cz%\"ych kajakowcow. 1\a zakm'lczl'llic obozu odbędą się
1U bm. mi~trzosl \\'a Polski. k lóre bQclą równoc ześnie miary
charakter eliminacji
przed ustaleniem :,kladu rl:!prezcntarji
na. pien''''zC' JIli"tl'ZOtillnt ś\\iata, które odb€;dą sit:; \\' Szlokhollllie.

Lekka atletyka
'" mistrzostwach ślą~ka, które odbyły się w
środe w Chorzo\\ ie. ciekawsze wyniki byly na~jęIHlh"p: Tyczk,,: Mu"ha 3 (lU: 400 m: DrozdO\\,~j{i :>1.1: Skok wzwyż: Ra;8ke l8l1 cm. Niewiec 1"2 cm: 110 III pl: H 'I~JlI'I 1:>.2: MIot: \\'t:golal·C'?yk 47.~3. Dysk pa'l: Sg.O:? m.
JKP - ({alisz 118:76 l,kt. \\' Kaliszu odbyly
~ip, w śr')u~ eiekawe
zawody lekkoatletyczne.
ktMe za'<o!iczyly -ie zarówno II pań, jak u panów "\'~'~'ip',t \\'('m rJrllŻnlY ,(idzI< IPi. JJo<iz ia Ilki
zt\ yc;e:hly w ,tO~U11kl1j'ł::?t. a panowie pukonali kali~za" w stusunku 70:.5.:i.
\" JarosJawin odłl.vjy się z,,"'ody '''kkoat'etycz"e z udzialC'1D ezolown:h zawouników polskicl], Wyniki:
1011 ID - Danowski 10 ..8,
:!OO Hl - lJ;IJlu\\ ~kl ł~.:J.
4110 Ul - Gąsso\\::;ki 5U.1 przed Kucharskim
52.2.
800 m -

Korzenio\Y~ki 2:05.7,
;;OOU ID - ~oldan i6:!) ' .
110 l1l pl. - Ha.pel n:2,
40() m Pl. - Niemiec 57.1.
kula - Manngiewicz 12.63.
dysk - Manugiewicz 39.8::>.
O. zczep Manllgiewicz 5~,15.
wda l - Jakowlew 6.71,
w wYŻ - Niemiec 1.82.
4X100 f i - AZS 44.8.

Lotnictwo
Nowy rekord ~wiatowy w locie szybowcowym
u~talili Ni('mcy Ebrich Meyer i Srhneider, któ'
rzy na cI\\'t1o;;ohowym szybowcu typu .. Kranich"
utrzymali Rie w powietrzu 21 godzin i dwie minuŁy. Wy star towali oni z Hornbergu we wtorek
o l:oclz. 23, lądujnc we środę o godz. 20.

Piłka nożna
J <,sienny program

spotkań

międzypaństwo·

wych ustalony zostal już przez zarząd P. Z. P.
N. Ostatecznie zakontraktowano spotkanie 7
,'icmr3mi na 18. 9 .. z Jugosławia i Lotwa na 25.
9.. z Norwegią na 23. 10. oraz z Irlanclia na 12. 11.
Aktualne sa jeszcze spotkania z Bulgaria w
sierpniu. oraz z Rumunia w październiku.

Zmagania ozapory na rzece Jang·Tse
Japońc~ycy

usadowili

si~

na

wyb'ł'~eiu

S z a n g h aj (ATE). Działania wojenne w dolinie rz. Jang-Tse spro\vadzają się coraz bardziej do zmagań o
zapory rzeczne w pobliżu fortów w MaDang.
Ze źródel japońskich i chińskich na.
plywają o przebiegu tych walk nader
sprzeczne informacje.

prowincji KU'an-Tung

walk w tym rejonie zależy powodzenie
ofensywy na Hankau.
Według ostatnich wiadomości z
Hongkongu przedstawiciel wojskowych
sfer chińskich oświadczył, że Japończycy
zdołali sforsować pierwszą tamę na rzece Jang-Tąe pod Ma-Dangiem. Pomię
dzy pierwszą a drugą tamą toczą się zacięte walki. Dowództwo chińskie rzucilo znaczne oddziały wojska celem po-

Według doniesień japońskich manewr okrążający wojsk japońskich mial
się częściowo udać, lak że wojska japOllskie znajdują się obecnie jakoby już
wewnątrz pierwszych 12 zagród rzeczMistrz śu'iala Majewski (z lewej) i mi- nych, przy czym równocześnie japoń
strzyni świata [( urkowslca-Spychajlowfi skie okręty wojenne trzymają pod siloddaj'l strzały honorowe na otwarcie nym ogniem artyleryjskim fortyfikacje
o s t I' Ó w (Tel. wł.) Krótko przed
Ma-Dang, zabezpieczające wzniesiony grdziną
mistrzostw Pol.~lci
19, w prywatnym kąpielisku
przez Chińczyków kompleks zagród
Zacisze utoną] 15-letni Stanisław Puwskutek czPgo wynil<i były bardzo słabe. rzecznych.
RozP!2f'ann nagtępująCE' konlwrencje:
chala, syn Franciszka, zamieszkały tu
l{ollklll't'llrja L. 7 \trójskok długodystallSowy
Według informacyj chillskich Ja- przy ul. Król. Jadwigi 16.
pali) odlpl(l()~ć 70 m: 1. 8korup~k8 (PKh leK Kapończycy odnieśli wprawdzie w począt
towice) HO pkt .. 2. Stepielliówll~ tI'PW 1"raków)
Chłopiec wybrał się
z kolegę. do
1:14 f) .. :1. ~Io('zlllska Kraków 99.
kowym stadium dziala!l pewne sukcesy kąpieli i ćwiczył z kolegą nurkowaOrllpglo"'ć fiU m: 1. Moczulska 132 P .. 2. 8kolokalne. jednak Chiń~zycy kontrataka- nie. Chodziło o to, który z nich najrup<ka 1~[) P.. :1. Pawlowska (PPW Wilno) 124 p
Odl. :;0 111: 1. :o'koruPRka 1(i2 P. i :Swistoinicka mi odrzucili nieprzyjaciela. Te same indlużej pozostanie pod wodą. Gdy Pulfi2 1> .. ~ \)uLJnjow3 (PPW Lwów) Hiti P .. 3.
formacje donoRzą o zatopieniu kiJku po- chała nurkował i po pewnym czasie
}\wi c'ri lhkn fPPW Lublin) 142 P.
mocniczych japo(lskich okrętów wojen- nie ukazywał się na powierzchni, ko8nma punkt6w w konkurencji L. 7: 1. Sko·
rupska 432 P .. 2. Moczulska 365 p .. 3. Stępieni6w
nych przez samoloty chińskie.
na 864 P.
lega jego 7.aniepokojony zaalarmował
KonkurenCJo L. 9. (tr6iskok dlugodystansowy
Faktem niezbitym jest. że obie stro- otoczenie.
panÓ\\ I ndlp~ 1. 90 m: 1. Bielawski (PPW War
sz~wa) 14\ II .. 2. J·'ilip (PPW Lw6w) 12;; p., 3.
ny angażują do decydującej walki o syPoczęto go szukać w wodzie i znaPrllg~r ,PnI!'OI' Lwów) 115 i Wojszmilłow CPPW
stem zagród rzecznych \\'szystkie rozpo- 1(>ziol10 go trzymającego się kurczowo
WIlno) 155 P.
rządgo;alne odwody, guyż od
wyniku wodorostów na dnie wody. Niestety,
Odległość 10 m: 1. Majewekl (PPW B7d-

Reprezenta'c ja 'Varszawy pokonała Team
Polski \V SZCZYPIOrniaku W stosunku 12:5 (6:2)_
Wrocław Katowice 12:5. We środę odbył
się w Katowicach mecz szczypiorniakA mięozy
reprezentRcjami Katowic i \Vroclawia . ~p{)tka'
nie zakOliczyjo ~ip. zwyci~~t\V~m r1ruźrny niem!ec:
kiej IV stosnnku 12:5 ((i :2). ~kład l'I'prezpntaCJl
Katowic, w któreJ grali zawodnicy prz€'widziF.l1i
do repl'('zcntllcii Pol Rki nA mistrzostwa świata.
byl następuiacy : i.:iaj a. T<a s przak, LuhowlPcJo.
KluczYliski, Lói. lJuel'ig. Klukowski. Lazar. Konieczko. 'Viechula, ()gl'odziński. Po przerWle w
drużynie Katowic dokonano zmian. mianOWICIe
wstawiono do drużyny G rzechowiaka i R'lberta
w mieisce Wiechuli i Lazal'a. tak że gra orużY!1Y
polskiej zyskała wiele na wartości. Drużyna Illemiecka oparta była na zp~pole BOl'us~ia Kar!owitz która zaimllie orugie miej~ce w ml~tl zostwach Rzeszy. Reprezentacia \VroclRwia górowala nad Katowicami lepsza grą kombinacyjną.
dobrym opanowaniem t('chnicznym. II na.le
wszystkn groźnymi i celnymi ~trzałami. Dla oru:i;yny polski!'j bramki zrlohy\i GrzeclIowiHk 2,
Grohert i Ogrodzili~ki nraz Piechula po 1.

Tenis
lV \Vimbledonie we śrorlc: odhy)y "ię p6lfinAł:v
grY nojpd.V1icZf'j paliów.
,,, pierwszym pólfinH!p Runny Austin. Jlraiac wohec <:zezelni" wypelnionych trybun n.dlppSZ)' uo,lnj m<,cz \V ",wojej knrl\'I·Z\!. po\,onał 1,d .. Cydo\\'Oll\le NipmrA JJenldn \i:2. HA. !I:łl. \Y O"tlltnim "ecie Niemic(' w ogóle nie h)'1 dop\ll'zrzonv
do glosu. Sukces; tpn. który wywo!:" niehywAły
entuziazm na tryhullaC'h byl o tyle nie",podzipwłł
ny. że H"nkpl znajdował się w hardzo dobrej
formie, nie mógł jponak nic porarlzić. wohec
świetnie dYl'1ponowan('go Anglika. który blysnął
dawno niewidziann formn .
W drugim pólfinnle Amerykanin Rlldge Wygrał z Jugoslowillninem Pllllcecem 6:2. 6:1, 6:4.
Mimo zwycię stwa forma Amerykanina pozosta·
wiala wiele do życzenia. Miał on niewątpliwą
przewagę nad przeciwnikiem, ale popełniał bardzo dużo błęOów.
Do finału zatem doszli Budge i Austin.
'V grze porlwóinei panów para czeska Menzel
i Hecht została wveliminownna przez parę Sturgeon i Tuckett 6:8. 4:6. 4:6.
W ćwierćfinale gry podwójnej pań para południowo - afrykańska Heine Miller i Morphpw
wygrałlł z para angil'lską Jame!' i Stammers 6:4.
6:2. a parOl francusko - angielska Mathieu i
York e wyeliminowała parę Lizana i Scriven 7:5

6:4.

W grze mieszanej para amerykańska Bnor:e
i Ma r\)le wygl'ala z parą francusko - amerykań
ską Borotra i Wills Moody 6:1. 6:4.

wstrzymania ofensywy wojsk nieprzyjacielskich.
Na skutek nieustających silnych opadów tamy na północnym brzegu rzeki
Czieng-Tang w prowincji Cze-Kiang w
okolicy ujścia pod Hang-Czau zostały
poważnie uszkodzone
i znaczne przestrzen ie są już zalane.
Vliadomości o wylądowaniu oddzia·
lu japOllskiego u północno - wschodnich
wybrzeży P1'0 W incjl K wan-Tung zostały
urzędowo
potwierdzone przez władze
chińskie Kantonu.
W pobliżu wyspy Hai-Nan koncen·
tracja floty japOllskiej przybiera corat;
większe rozmiary.

Atak serca pod

wodą

chłopak był już

mezywy.
kres
życiu.
Zwłoki zahrano do
tutejszego szpitala. (os)
Atak serca

położył

młodemu

kostnicy

Złodziej kolejowy
w potrzasku

Policja stoJeczna are!'zto\\ ała nip])pzpiecznego
m i<:clzynaroclowego
z/odzieja
kolejowC'go, Alel,sanclra Ilawryszko. ldóry udajqc po(IJ'Mnego inż}'niera lub dyrektora fabryki, okruuat w podstępny sposób towarzy,:zów podróży. Ostatnio lIa.wrysz1\O okradł w pociągu jednego z dygmtarzy pa~stwowych, wyciągaJąc mu
P?rtfel, zaWleraJący poważną sumę piemędzy~

