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Oznaimiamy Czytelnikom naszym, że już w najbliższym numerze niedzielnym .. Orędownika" rozpoczniemy druk dw6ch
w codziennym odcinku ukazywać się będzie powieść sensacyjna Adama N a w i c z a p. t.:

powieści:

"ZA CUDZE WINY"
"e zA R y"

,

Powieść

,

Jest to barwna opowieść o miłości i poswlęceniu z życia artyst6w, pelna dramatycznych konflikt6w i niezwyklych wzruszeń.
"Za cudze winy" - jak wszystkie powieści "Orędownika" dostarczy Czytelnikom niezapomnianych wrażeń.

W tygodniowym dodatku arkuszowym "Orędownika" drukować będziemy
piękną powieść obyczajową z życia naszego ludu Ireny Ożóg.Millerowej pt.:

Powieść

ta, w formacie książkowym, wzbogaci biblioteki domowe naszych Czytelników.
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Jorawa DDSla laD~YSa orle~ komiJia II~Y ~mjn
Izba Gmin

powołała specjalną komisję

dla rozstrzygnięcia zatargu
Sandysem a minjstrem Hore Belisha

L o n d y n. (P AT) Czwartkowa debata w Izbie Gmin rozpoczęła się od
sprawozdania premiera z obrad komis.ii strzegącej przywilejów poselskich.
Komisja uchwaliła co następuje:
"Nie czyniąc żadnej aluzji ujemnej
w stosunku do trybunału wojskowego
wydaje się, iż wezwanie do stawienia
się przed tym trybunałem mogło być
h,totnie uważane za próbę skłonienia
pos. Sandysa do udzielenia pewnych
informacyj w czasie, gdy Izba Gmin
proponuje powołanie komisji między
partyjnej dla rozważania m. in. sprawy, czy posunięcie tego rodzaju było
stosowne. Komisja stwierdza więc, że
nastąpiło naruszenie przywilejów Izby
Gmin, jednak nie zaleca podjęcia
obecnie dalszej akcjL"
Następnie premier zgłosił formalny
wniosek, przyjęty przez Izbę, o powolanie specjalnej komisji międzypartyjnej
dla rozpatrzenia oświadczenia pos.
Sandysa, postępowania zainteresowanych w tej sprawie ministrów, oraz
sprawy stosowania w ogóle ustawy o
tajemnicach pailstwowych do posłów
przy wykonywaniu przez nich obowią.z
ków parlamentarnych.
W'ohec tego, że premier i speaker
uważali za właściwe odłożyć szczegółową debatę do chwili, gdy komisja
ZakOll.Czy swe prace, poprzestano na
oświadczeniach o charakterze ogólnym.
Pierws7.y przemawiał min. Hore
Belisha. Stw'ierdził on, że pos. Sandys
posiadał co w~nika z jego listu informacje o ściśle tajn~·m planie
liztabu generalnego ohrony przeciwlotr,lczej Londynu z dokladnymi danymi
w dziedzinie rozmieszczenia poszczególn~'cb
bateryj dział przeciwlotniczych. Zdaniem ministra wojny sztab
generalny miał ohowiązek w~l kryć, w
jaki sposóh szczegóły na.ihardzicj tajnf-go plan11 dostały si~ do rąk posła
i dlatego te~ zarządzoJlo dochodzenia
jeszcze zanim pos. Sanc1ys przedłożył
calą sprawę Izbie Gmin. Rozmowa prokuratora generalnego z nim w dniu 24
czenvra miala nn celn jedvnie ulatwienie "'ątlo,Yi ,,"ojg]wwerrlll ' w~ krycie
sprawcy 7.11l'ac1y tajrmllicy wojskowej.
Przf'wódc~' opoz~'c.ii Attlef' i Archihald Sinclair poparli wniosek o usta-

nowienie komisji międzypartyjne) i
domagali się ścisłego oznaczenia zakre-I
su jej działalności. W. Churchill ostro
atakował min. wojny, twierdząc, że
wszczął całą sprawę, aby pokryć uchybienia swego resortu w dziedzinie
przygotowania do obrony narodowej.
Min. John Simon określił stanowisko
rządu z prawnego punktu widzenia, a
pos. Sandys oświadczył, że gdyby min.

Gilmour, jeden z najbardziej zasłużo
nych i powszechnie szanowan ych parlamentarzystów konserwatywnych , dłu
goletni min. spraw wewn ę trznych do
r. 1935 w rzą.dzie Baldwina. Dochodzenia potrwają zapewne około 4 tygodni
i Gilmour starać się będzie zakol'tczyć
prace tak, ahy złożyć sprawozdanie Izzbie Gmin przed odroczeniem się na
wakacje letnie, rozpoczynają.ce się 29
lipca.
Przed komisją., która posiada kompetencje najwyższej instancji sądowej
i jest właściwie trybunałem poselskim,
składać będą zeznania wszystkie wezwane osoby, a więc pos. Sandys, min.
V<tojny Hore Belisha, premier Chamberlain, szef sztabu imperialnego oraz
szereg związanych z tą sprawą wojskowych.

między posłem

wojny z\'I'rócił się do niego o niewnoszenie interpelacji, to nie wahałby się
jej wycofać.
Izba Gmin na zakOllczenie bez glosowania przyjęła wniosek rządu o powołanie specjalnej komisji międzypar
tyjneJ w składzie 14 członków, z których 9 jest ze stronnictw rządowych,
a 5 z opozycji. Przewodniczącym bę
dzie poseł konserwatywny sir John

Straszliwe skutki tajfunu wJaponii
Katastrofalne spustoszenia w stolicy Japonii - Ponad 300 osób
roczne zbiory ryżu zagrożone
T o k i o (ATE). Wskutek szalejącego
nad Japonią tajfunu, środkowe okręgi
głównej wyspy archipelagu japońskie
go. Hondo, uległy straszliwej katastrofie powodzi. Stolica Japonii zostala cał
kowicie zalana. W falach powodzi zgi·
nęło przeszło 40 osób.
W okolicy Tokio są pozrywane mosty, a tory kolejowe podmyte w 24

Ordynarna

miejscach. W czwartek nastąpiła chwilowa prz€lrwa w ulewnych deszczach,
jednakowoż obserwatorium meteorologiczne przepowiada. że tajfun. który
szaleje u wybrzeży japońskich. ponownie zbliża się do stolicy. W bezpośred
nim sąsiedztwie stolicy wskutek konieczności ewakuowania mieszkańców
z całkowicie, względnie częściowo zala-

napaść

Organ Związku Niem. Wschocl!l
("Bund Deulscller Osten"') "OstIand'
ogłasza artykuł o rzemiośle niemiec·
kim w Polsce z pov;odu udziału naszego w wystawie rzemieślniczej w Berli·
nie. "Ostland" ma trzy miliony na-

na

Polskę

względnia roli żywiołu niemieckiego
w rozbudowie miast polskich i poJskiego rzemiosła.
"Na zachód od Niemiec - czytamy
w tym artykule - panuje cywilizacja.
a na wschód - barcarzyilstwO. Niemcy
kładu.
od dziesięciu wieków chcą kolonizować
Artykuł zawiera gwałtowny atak na te Obszary i zwalczać barbarzyl'tstwo.
Polskę. Twierdzi, że nic ma w niej pol- ale udaje się to w nielicznych tylko
skiego rzemiosła, a istnieje tylko nie· wyjątkach. gdyż barbarzyństwo pozomieckie. Autor artykułu mówiąc o u- staje groźne i nieprzełamane."
mieszczeniu na wystawie w Berlinie
Głos
"Ostlandu", przypominający
fotografij ołtarza Wita Stwosza w ko- swą. antypolską. zaciekłością. naj jaściele. Mari~ckim, nazywa .t~. "bezwsty- skrawsz~ w. tej dziedzinie "popisy."
dem l b.rak!em .wycbowan~a . (tYP?~e przedwojennej prasy hakatystycznej,
Ct Chy n lNY! le,("kH~ .. - ~ect.) I tWIf~rd.zl, ze I !;tanowi zapl'awdę ~odny przyczynek
lol.acy w o~()le C.I,:I'P1l!- na "psychlczny do tzw .. PO!'ozu.mlenta y,'asowego polkompleks niewoli.
sko - lllemlecloego, ktore Niemcy jedZarzuca dalej broszurze p!op.B;gan- nostronnie usiłują. wyzyskać na swą.
dowej o rzemiośle polskim, ze me u- korzyść.

zginęło

- Tego-

nych domów. powódź poznawila oKolo
pół miliona mieszkańców dachu nad
głową.
Wielka ilość zalanych domów
runęła. Co chwila wydarzają się mniejsze lub większe obsunięcia mas ziemnych.
W czwartek przed południem na
jednym z przedmieść stolicy. na skutek
obsunięcia się ziemi. zginęlo 40 osób.
Niemniejsze
spustoszenia
tajfun
wyrządził w Jokohamie. ~dzie \" cią.gu
środy kilka domów zawaliło się, przy
czym zgin ę lo 14 osób.
Rozmiary katastrofy dotychczas nie
dadzą się nawet w prz ybli ż eniu olueślić. Do tej pory uton ęło ponad 300 0sób. względnie poniosło śmierć pod
zwalam i obsuwającej się r.iemi. We
wszyst\,ich dotkni ę tych kat af' trofą miejscowościach
trwa ~orączko\Va praca
kolumn ratowniczych z licr.nym udziałem oddziałów wojskowych.
Czy katastrofa powodzi nie zniszczyla tegorocznych zbiorów ryżu. będzie
wiadomem dopiero po kilku dniach:
Należy jednak już teraz przyjąć za
pewne. że część zbiorów jest zniszczona doszczętnie.
T.ajfun obecny jest naj silniejszy od
pamIętnego dnia 21 grudnia iD34 r.,
k!ed.v to w samej Osace 1 076 osób poIllosło ś mierć. a. 3738 zo s łało rannych,
podczas gdy lic7.ba· rannych i zabitych
w innych miastach doc; ir.g nr.la ni eorral
2500 osób.
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Nabrali wody do ust
Wynik wyborów do Rady Miejsldej w
stolicy COP-u - Sandomierzu jest z wie·
lu względów szczególnie interesujący.
Powiat sandomierski i przyll'gle powiaty Kielecczyzny do niedawna były po
wsiach domeną ludowców, po miastach
zaś, jeśli chodzi o ludność polską, znacz·
ne wpływy miala PPS, a i "sanacja" przez
czas pęwien "drążyła" tu dosyć silnie teren.
Praca Stronnictwa Narodowego w pow.
sandomierskim rozpoczęta zostala stO/mn.
kowo niedawno, w samym zaś Sandomierzu Stronnictwo jest organizacją zupełnie
mlodą.

'" tych warunka(lh uzyskanie przez
Stronnictwo Narodowe w wyborach do Rady Miejskiej absolutnej większości glosów polskich (910 gł. wobec 743 gł. uzyska.
nych łącznie przez listy "sanacyjne" i socjalistyczne) jest sukcesem nielada i
świadczy, jak idea narodowa na wszystkich terenach zwycięsko kroczy naprzód!
o ile naturalnie poparta zostanie odpowiednią pracą organizacyjną.

Dodać należy, że na listę PPS glosowala ezęść Zydów sandomierskich; gdy
to uwzględnimy. okate się, że jakieś
d w i e t r z e c i e ogólu Polaków w stQli. cy COP-u poparło listy StronnictwaN,arodowego,
Nic dziwnogo, że w tych warunkach
zarówno prasa "sanacyjna" jak socjalistyczna zachowuje o wyniku wyborów
~alldomierskich. gl,uche milczenie ...

Symboliczna likwidacja
W jednym z ostatnich numerów "Monitora Polskiego" znajdujemy następująco
charakterystyczne
!\abawne zarazem
ogloszenie:
"I.ikwidafor firmy "Instytut Propagandy Pallstwowo Twól'czej", sp. z o. o.
'Varszawa, Slupecka 2 a, Leopold Jerzy
Jaroszewski, wzywa wierzycieli spólki do
zgłoszenia
swych roszczeń w terminie
3 miC'sięcy."
Czy 1il""ic1acju "Tnstytutu Propagandy
Parlstwowo-Twórczej" nie ma charakteru
poniekąd symboli cznego?
Czy tego rodzaju los nie spotka, prędzej czy później,
wszystkich sztucznych tworów "państwo
wo-twórczych" nie mających podstawy w
polsldej rzeczywisto $ci i w żywych silach
narodu?

Germanizacja
na ŚląSku Opolskim

"Ilustrowany Kurier Codzienny" opisuje straszne warunki, w ja kich żyją Polacy na Śląsku Opolskim. Pismo informuje, że szkół polskich na całym Śląsku
jest aż 8 .•. dla kilkuset tysięcy Polaków,
wobec czego germanizacja postępuje stale
naprzód. Poza tYm jednak jeszcze działają terror i szantaż:
polskości otoczonY jest
powszechną nienawiścią przyznawanie się
do polskości, mówienie po polsku. uważane jest przez sfanatyzowanych Niemców
za akt wrogi wobec państwa.
"Z a m o w ę p o l s k ą w Y r z u c II- 8 l ę

,.Kazdy przejilw

z pracyl
"Na. zebrania polslde i uroczystości nawet najprzychylniej dla Polaków usposobieni Niemcy, obawiajl\ się wynajmować
sale.
"To wszystko stwarza dla polskości na
Śląsku Opolskim sytuację nie do zniej!ienia:'
A tu w Polsce mniejszość niemieekl\
korzysta be-z jakichkolwiok przeR7.1,ód z
pelni swobód. Nie tylko to, ale posuwa I!ię
do ilntypaństwowej swawoli. Czy nie najwięk6zy już eZ/'JiI zrównać jej prawa II
"pF~~~i" naezy.eh rodl!o1l6w w Ni",,"

stolicą

War s z a wa. (Tel. wł.). W piątek
między godziną 17 a 18 przeszła koło
stolicy wielka burz.a poł~czona z huraganem oraz ulewę. , (w)

Konferencja prasowa u kom. Buerckla w Wiedniu dla dzie nnikarzy zagranicznych
Los Schuschnigga - Z~gadnienie żydowskie
W i e d e ń. (P AT). Odbyła się na zaproszenie kom. Buerckla konferencja
prasowa dla dziennikarzy zagraniczIlych, akredrtowanych w Wiedniu
oraz przybyłycn licznie w tym celu
korespondentów z Berlina.
I{om. Buerckel na wstępie zaprzeczyi pogłoskom na temat rzekomego
rozłamu .WŚ.t'Ó~ aus,tri.ackich ~arodowych socJałl~tow. O~wladczyl, ~e w 0bozie tym ~clęrały Sl~ wprawd~le z
czątk~ d'wle grupy, Jedn,a, ktora pr(>~adzlła walkę w sposob radykalny
Jeszcze przed przewro.tem, oraz druga,

J

gdyż sę,

uwa7..ani przez narodowy socjalizm za zdraJc6w narodu
.
Na liczne zapytania co do sta~u 1
przyszłości zagadnienia Ż)· do.wHkle~Q
w Austrii odpowiedział, że odzydzen~e

która obrała drogę osiągnięcia celu
przez cichą. współpracę z Schuschniggiem. Udało mu się jednak w myśl
zasady jedności narodu niemieckiego
sprowadzić te różnice do wspólnego
mianownika.
W Austrii przeprowadzono tylko
3.780 aresztowań natury politycznej. z
czego połowę stanowią. Żydzi, trakb.
wani również jako przestępcy poJityczni. Z liczby tej znajduje się 160 w
Dachau. Buerckel trzyma się zasady,
że właściwie należy zamykać wlelldch
przestępców politycznych. natomiast
ludzi małych trzeba zostawiać w !!POlwju.
Na zapytanie, jaki jest los SchusChnigga, odpowiedział Buerckel. że

przedsiębiorstw zostani~ bez,~zględn~e

I

być może, będzie

musiał

odpowiadać

swoją działalność.
B. kanclerz,
twierdził, .fest znienawidzony, a ,Życie
swoje zawdzięcza tylko łasce Hitlera.
Schuschnigg żył w konkubinacie z hr.

za

Fugger-Częrnin. Obecnie mieszka sam
nadal w Wiedniu, ma do dyspozycji
trzy polwje i na niczym mu nie v.bywa. Buerckel nie zgodził się na propo.. .
zycję jednego z dziennikarzy anglosaskich', przeprowadzenia rozmowy z
Schuschnigglem.
W sprawie losu Habsburgów oświad
czył, że dobra icn ulegn~ kor,fiskacie,

przeprowadzone. NatomIast me ma me
przeciwko temu, aby Żydzi hyli .zatrudnieni w przedsiębiorstwach o ]Ie towarzysze pracy nie będą występować
przeciwko nim i o ile nie będą zabierać chloba bezrobotnym At·yjczykom.
Wkrótce wyjdzie ustawa, którl1 ureguluje sprawę wywozu majątku ży
dowskiego z Niemiec. Obywatele obcy,
są i będą pod każdym względem chronieni. Dlatego też sprawa rejestracji
ich majątków ma tylko charakter informacyjny.
W sprawie stosun:iw partii, oraz
państwa do Kościoła l'~atolickiego w
Niemczech oświadczy Buerckel, że
prag-n ianiem rzę,du i pllrt ii jest znalezienie takiej płaszczyzny, która uRunę
łaby raz na zawsze możliwość nieporozumień,

Po skończonej kOl'ferencji dziennikarze byli obecni na odprawie przewódców okręgu wiedeńskiego. W g(>dzinach popołudniowycn mteli moż
ność zwiedzenia różnych fabryk i zakładów
przemysłov ych
w okolicy
Wiednia.

Spór o fundację
Warszawa. (Tel. wł.). Odlat6
toczy się spór o fundację śp. Franciszki Kowrmanowiczowej. Fundatorka
przeznaczyŁa j~ na rzecz kształcących
się młodych prawników.
.
Rodzina chciała testament ohallć i
rozpoczęŁa proces. Obecnie sprawa d~
tarła do Sądu Najwyższego. W dwóch
niższych Instancjach wniosek rodziny;
został odrzucony. Z nieruchomości,
mieszczącej się przy uJ. Chmielnej 23,
wpływy przez wszystkie lata składano
do kasy. Wynoszą one już 92 tyt;..t·

Spław na Niemnie
uniemożliwiony
War s z a w a. (TeJ. wł.). Pomimo
umowy wodnej pomiędzy Pol.ską i Litwą. spław na Niemnie n.atrafIa n8: duże trudności z przyczyn zresztą me~a:
leżnych ani od jednej, ani od drugleJ
strony. Oto okaz,ało się, ż.e s~Il: wody.
w Niemnie jest niezwykle lllskl. Np.
pod Grodnem stan wody wyn~si z8:I~
dwie 10 cm, co naturalnie ullle):IlOzl1wia całkowicie spław. (w)

Rząd

angielski zgodzi~ się na
propozycję gen. Franco .

L o n d y n. (ATE). J{orespo~:dent
polityczny pisma "Star" d0Il:0S I, IZ g~
binet angielski przygotowuJe w m~' ~l
propozycji gen. Fra:r:co plan ogra1
czenia ruchu angIelskich statkow
handlowych z portami republikańskiej
lIi3zp'llnii do jednego p~rtu, wy~n~czo
l.lasotCe ares~tol.ł-'ania rnlodzlei:y ~a c~ytanie (biel Cełłina
nego przez rząd powstanczy. Jezeh poM o s kwa. (ATE)
'V ostatnim l
'V Moskwie krążą uporczywe po- głoska ta odpowiada prawd~je, oznaczasie sowieckie władze bezPieczeń-1 głoski o aresztowaniu premiera Uzhe- cza to kapitulację Chamberjama pr~ed
sŁwa
dokonały
licznych aresztowań kistanu Segisbajewa, nastQpcy Fajsul- gen. Franco, gdyż w ten spos~b ang~el
ski ruch handlowy z repubhką. hlSZwśród młodzieży. W internatach stu- laha
Chodżajewa, rozstrzelanego po
denek ich dolwnywane są często l'ewi- proceSie marcowYm. Od nominaCji Se- pańskę. znajdzie się pod kontrolą azje, l~rzy, czym glówn.a u\\:aga zwraca- gisbajewa upłynt;;ło niespełna 10 mie- gentów rządu powstańczego.
na Jest na poszu.l nvallIe dawnego bIQc~·.
wydania dzj~l Lenlua, l'~dagowaneg()
l\fa~owa
"c~yst1 a"
w sowieckiej
IJł'zer. Bucharma, . 'Vy~lal1le to uznane marynarce woJenneJ trwa naaal. M, i
z?stalo za szkodll\ve l wycofane z 0- usul1ięt~, został szef floty Oceanu Spoudających, się
bJegu.
lwjnego I<il'ięjew, a na jego miejsce
Lond ,yn. (ATE) . . W kolach lo?Obecnie komisariat spraw we- mianowan,v je:lt Kuźniecow.
dYl1skiei City panuje zami ar Zwol~11e
wnętrznych
zarządził masowe rowi.
UsuniQt)' jest równiei i podobno ą.~ nla statków, udają.cych się na wody
zje w środowiskach młodzieży, kol- l'esztowally dowódca floty północnej
hiszpa11skie, od obowiązków. asel{lir~
portujących pozostałe jeszcze egzem- admirał (według terminologii sowiecpl arze tego wydania. Ponieważ a- kiej "f1agman\') Duszenow; jego stano- cji. - Sądzono na poczQ,tku wOJny CYWIlnej, iż ryzykO asekuracji tych .statl'esztowania młodzieży przybraly ma- ",isko za.ią.ł admirał Drozd.
.
sowy charakter, słynne więzienie 1110Jak wiadomo w k0l1CU 1937 r. roz- l<ów pokryte zostanie z nawlązl(.ą.
::.kiewskie Butyl'ki jest przepełnione, strzelan~' został dowódca sowieckicl1 przez wysokie stawki asekuracyjne.
Ogólna ilość wieźniów przekracza sił zbrojnych morskich - Orłow, zaś Okazuje się jednak obecnie, ~e nawet
tam 2G.000. 'Vskutek I1lltlolw i ant y- jego następca 'Viktorow, aczkolwiek wprowadzenie tych staweli me przedstawia żadnego intere3u dla towasanitarnych warunków
szerzą.
się wybrany do rady najwytszej ZSRR,
l'ZYRtw asel~uracyjnych.
.
wśród więźniów choroby epidemiczne.
znikł w tajemniczy sposób.
Znane towar~y::;iwo asekuraCyjne
"Lloyd" zapowiada. na przyszł,ość, ~e
nie będzie przyjmowało ubezpIeCZe11la
ności, zleconych przez wl.adze samorzą.
samorządowe
statków, udających się do portów h~
dom. (w)
szpańskich,
gdyż żadne,
nawet naJwyższe stawki nie pokrywają ryzyk::t
Zwołanie
War s z.a w a. (1'01. wł.), Komisja
\Y .a r s z a w a. (Tel. wł.). ~I.arsz.a- operacji.
samorządowa Sejmu z.akollczyła
rozpr,awy nad sposobem wyborów do rad lek Sł.awek zwol,al I1a środę posiedzegromadzkich i gminnych. Przyjęto ca- nie Sejmu, na którym wejdą. prawdopodobnie pod obrady wszystkie projekły projekt ust.awy ze stosunlwwo nieJ
znacznymi poprawkami, z.aostrzający ty samorządowe oraz aprowizacyjne.
(w)
R i o d e J a n e i 1'0. (PAT). W .
mi kontrolę czynnika oby""atelskiego
nad aktem wyborczym oraz znoszący
więcej
nadchodzącym tygodniu rozpocznie się
mi okr~gi jednomandatowe w gromaw Rio de Janeiro przed trybunałem
O OZ ÓW
bezpieczeńshv.a publicznego proces
dach, a jedno- i dwumandatowe w
\Va l' s z ,a w a. (Tel. wł.). Donoszą przeciw 375 osobom, osk.arżonym o ugminach.
Komi~ja przyjęl,a rezolucję, wzywaz Niemiec, że w Bucherwald kolo Wei- dział w rewolcie komunistycznej z rojącą rząd, ażeby w najbliższym czasie
maru rozpoczęto budowę nowego obo- ku 1935.
przedstawił projekt ust,awy o pracowzu koncentracyjnego, przeznaczonego
Jest to jeden z ostatnich procesów z
nikach samorządowych, o ol'ganizacji mniej więcej na 20 tysięcy osób. Byl- owego czasu. Z podanych wyżej 375 osamorządu wojewódzkiego oraz projeĘt
by to największy obóz koncentracyjny sób znajduje się w więzieniu 135, reustawy, dotyczący unormowania czyn- Rzeszy. (w)
szta z,aś zdoł.al,a zbiec.
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Likwidacja strajku wprzemyśle browarniczym
Robotnicy otrzymali znacz ne POdwyżki płac oraz zawa rcie umów zbiorowych
Wspaniały sukces Związku law. "Praca Polska"
Ł ó d ź, 1. 7. W zwIązku z zatargiem w przemyśle browarnianym i w
wytwórn iach wód gazowych
oraz
trwaj~cym strajkiem okupacyjnym, w
ciągu czwartku i piątku trwały pertr,a ktacje w Inspektoracie Pracy przed_
stawicieli "Pracy Polskiej" z prezesem Bednarcv.ykiem na. czele, z przedstawicielami przsmysłu.
Pertrakt.acje trwaly 2G godzin. Robotnicy lli'.yskali połny sukces, uzyskując całkowite zaspokojenie swych
żądań. W wytwórniacn wód gazowych,
lemoniady i oetu rObotniey uzyskali
podwyżkę plac. sięgają.cą. do 115 pct,

oraz zawarcie umowy zbiorowej, która.
będzie obowiązywać od 5 lipca do 1
października roku przyszłego, z l-mie_
sięcznym
wymówieniem i automa~
tycznym przedłużeniem na pół roku.
W przemyśle browarnianym robotnicy osiągnęli przeciętnie podwyżkę
płac od 12-40 pct. Ponieważ wynikły
jeszcze pewne punkty sporne, d otyczę,ce
niektórych działów produkcji,
a mianowicie w dziale gospodarczym
i techni.cznym, ostateczne podpisanie
umowy w przemyśle browarnic~ym
nastąpi w poniedziałek 4 bm. Robotni.
cy przorwali sŁrajk i dziś pl'zystępują.

do pracy. O ile by w przemyśle browarnianym w poniedziałek nie doszło
do podpisania umowy, robotnicy s~
zdecydowani natychmiast przystąpić
do strajku.
Poważna podwyżka płac i zawarcie
układu zbiorowego jest dużym sukcesem Zwią.zku Zaw. "Praca Polska",
który wziął w swe ręce cal~ akcję
i dzięki energicznej postawie doprowadził
do unormowania warunków
pracy i płacy w tYch właśnie dziedziIlt'.ch przemysłu, gdzie panowały . fa·
tałne stosunki,

-
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Przypomnienie na czasie
Aktualna obecnie sprawa ustroju
i - w związku z tym sprawa roli Żydów w samorządzie,
którym opinia "kraju legalnego" chce
przyznać w samorządzie pewne, więk
sze lub mniejsze stanowisko, a których opinia "kraju rzeczywistego" w
ogóle nie uznaje za obywateli Polski,
uprawnionych do odgrywania w Polsce jakiejkolwiek roli w którejkolwiek
dziedzinie życia publicznego - nasuwa nam przypomnienie ważnego, a
nieco już zapomnianego faktu, jakim
hyły wybory do Rady Miejskiej w Ło
dzi w 1936 r.
'Vybory te były z dwóch względów
znamienne.
Po pierwsze były one jaskrawym
dowodem na to, jak dalece szkodl iwą.
i nienaturalną. rzeczą. jest wyposaże
nie Żydów w prawa wyborcze do samorządów: niektóre miasta polskie (a
m. in. i Łódź) mają odsetek ludności
żydowskiej tak wysoki, że ta ludność
- skoro jest wyposażona w prawo
głosu odgrywa w każdych wyborach rolę arbitra sytuacji. Bo nawet
drobna mniejszość filożydowska wśród
ludności polskiej, jeśli się sprzymierzy z Żydami, wystarcza, by zapewsamorządu

nić Żydom większość.
Wśród

ludności

Łodzi

starczyła, by wbrew blisko 95 tysiącom pozostałych
głosów
polskich
(78.000 lista narodowa, 11.500 blok
"chadecji" z prawicą "sanacyjną.",
4.700 lewica "sanacyjna", mała garstka głosów na listy lokalne) zapewnić
w Radzie Miejskiej większość koalicji
PPS (33 mandaty) z jawnymi Żydami
(11 mandatów).
Oto jest pierwszy powód, dla którego o doświadczeniu wyborów łódzkjch 1936 r . nie można zapominać.
Doświadczenie to dowodzi, że Żydzi
rnogą. rządzić samorządem tego miasta - drugiego co do wielkości w Polsce -, jeśli zdobędą. sobie sojuszników wśród ludności polskiej w ogólnej liczbie 23 do 45 tysięcy przeciwko
95 tysiącom.
A teraz drugi powód: znaczenie
plebiscytowe tych wyborów.
Na listę narodową, to znaczy za tezą o odebraniu Żydom praw wyborczych, padło 78.000 głosów. Wszystkie polskie głosy, które padły na inne
listy, opowiedziały się tym samym
przeciwko tej tezie.
Było tych głosów, nie licząc listy
PPS, około 16.300. A ponieważ na
PPS padło głosów polskiCh 23 do 45
tysięcy, więc razem za pozostawie-

niem Żydom praw wyborczych padło
w Łodzi 39 do 61 tysięcy głosów. Tak
więc plebiscyt łódzki był zdecydowanym zwycięstwem tezy o pozbawieniu
Żydów praw obywatelskich w Polsce.
Łódź opowiedziała się za zdegradowaniem Żydów w Polsce ze stanowiska obywateli.
Plebiscyt łódzki był momentem
przełomowym również, jeśli idzie o
nastroje i reszty kraju. Od tej chwili
cała Polska, cały "kraj rzeczywisty" w
Polsce - zrozumiała, że Żydzi pełno
prawnymi obywatelami Polski nadal
być nie mogą.
Narodowa Łódź - w tej sprawie,
jak w wielu innych wyprzedziła re·
sztę Polski, formułując publicznie,
przy udziale imponującej liczby 78.000
dnrosłych swych, polskich mieszkańców, którzy przez solidarne rzucenie
swych głosów w plebiscycie wolę sw 0ją zamanifestowali, zasadę e l i m in a c j i Ż y d ó w z Ż y c i a p u b l i c zn e g o P o l s k i. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że to, co w r. 1936
Łódź oświadczyła w formie polityeznego stwierdzenia, stanie się z czasem w całej Rzeczypospolitej prawnokonstytucyjnym faktem.
(J.)

katolicy
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(przeważnie Polacy) stanowią 53,5 pct
ogółu ludności, ewangelicy (przeważ
"Przekwitły już pęki białych róż
nie Niemcy) 11 pct i Żydzi (tylko wyznania mojżeszowego) 34,5 pct. Wystarczy więc, by grupa Polaków, wynosząca tylko 10 pct ogółu ludności,
głosowała razem z tydami, by tydzi
(łę,cznie z t, grupę,) uzyskali względ
n~ większość głosów, a przypuszczalnie absolutnę. większość mandatów.
Tak więc posiadanie przez ,tydów
równouprawnienia z Polakami w
dziedzinie praw wyborczych do samorządu w Łodzi zapewnia Żydom - jeśli tylko wystąpią. solidarnie, a solidarnie występują oni prawie zawsze
- stanowisko grupy rządzącej w sa-

..."

morządzie.

Wybory łódzkie 1936 r. przyniosły,
jak wiadomo, 91.000 głosów liście PPS
i Klasowych Związków ZaWOdowych
oraz 78.000 liście Stronnictwa Narodowego. Ale na Stronnictwo Narodowe
głosO'Wali sami Polacy, a. natomiast
sukces wyborczy listy PPS był do zawdzięczenia temu faktowi, że na listę
t~ ław~ glosowali Żydzi (nie wyłącza
jąc naj zamożniejszej burżuazji).
Liczbę tych głosów żydowskich,
które zasiliły listę PPS, obliczano róż
nie: niektórzy twierdzili, że było tych
głosów 68.000, inni, że tylko jakieś 45
do 50.000. To znaczy, że głosów polskich padło na tę listę najwyżej 45.000,
a być może tylko 23.000. Ta liczba
głosów polskich (23 do 45 tysięcy),
nuconych na listę filożydowską, wy-

rym się zawdzięcza to, ze mieliśmy do
czego wracać nad polskie morze? ..
Cóż'

*

za przedziwna

małostkowość ..

się rozprawia o potędze Polski, a:
równocześnie posługuje się metodą,
właściwą umysłom słabym i małym"
Tu się ma wielki gest i gromkie słowo,
tak jakby ono potrafiło uśpić rzeczy"
wistość!

Tu

Daremny trud. Rzeezywlstość hę ..
d:de przemawiała z tym większą siłą.,
z im większą. będzie się chciało ją
przytłumić. Tym jaskrawiej, tym wy·
datniej, tym barwniej przemówi do
umysłów!

Zmierzcli Sławy i powodzenia

o zjetdzie ZwiązI<u PeowiaI<6w w Wilnie z udziałem delegacji Związku Legionistów stwierdza konserwatywne "SłOWOł~
wileńskie, te nie odbił on się zgoła lUt:
wyglądzie miasta, którego "eodzienny nastrój nie uległ zmianie", te "w porównaniu z dawnymi zjazdami legionowymi, za
czasów tycia Marszałka, rótniea była
istotnie frapująca". "Słowo" jest tego zdania, te "dzisiejszy spadek znaezenia obozu legionowego tkwi korzeniami w tym,
te "góra" (jego) była powaśniona".

Od kogo żądać
satYSfakcji honorowej?

- Właściwie to z kwiatka
wieprzowina!

niedużo zostało

-

łączy

nas jednak jeszcze
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Komu Polska zawdzieczadostepdo morza?
\Vicepremier Kwiatkowski z okazji
Dni Morza podzielił się ze społeczeń
twem kilku uwagami ogólniejszego
znaczenia. Powiedział m. i. słowa bardzo cenne:

sknotach narodu, o wysiłku narodu,
o sile ludu, siedzącego nad polskim
morzem - a co najwyżej się powie, że
Gdynię w dobie Józefa Piłsudskiego
zbudował Eugeniusz I<:wiatkowski?
Nie mamy zamiaru nikomu ujmo". .. nasze prawa bałtyckie równoznaczne są wać jego zasług wobec narodu, lecz
z prawĘ'm do niepodległości politycznej doprawdy nie starajmy się sami poWileńskie konserwatywne "Slowo" za- i gospodarcze.i i muszą być zawsze przez mniejs7.ać wła~mego dorobI,u i własneka;i;(\e pokolenie bronione z takim za pamieściło artykuł wstępny pt. "Warunki
["m i z taką wiarą, jak sam byt palis(wa 1<0 wyRiJku. Czemuż· się nie mówi o
zmiany ordynacji wyborczej". I\westia w i nal"Odu."
.T~mie Ludwiku Popławskim, który zaarlykule tym poruszona, została jednak
gadnienie morza polskiego wprowadził
Uwagi, które podpisze każdy Polak. nu naszej umysłowości politycznej, o
przez cenzora gruntownie "wybielona",
poza bowiem tytułem literalnie nic z arty'V tej jednak chwili, kiedy się mó- Romanie Dmowskim i w ogóle o Kokułu nie pozostało.
wi powszechnie o morzu, o potędze, o mitecie Narodow~1m Polskim w Paryp o z a wymienionym artykułem, a Balt~'ku, kied~' się cieszymy z uzyska- żu, którego wysiłkom należy zawdzię
nia i posiadania dostępu do morza, czać uzyskanie dostępu do morza, oraz
właściwie wielką białą plamą, znajdujemy natomiast nieskonfiskowaną senten- kiedy się snuje amhitne marzenia na o tych, którzy za czasów wskrzeszonej
przyszłość czemuż nikt nie wspo- już niepodległości pallstwowej oży
cję niejako a propos następującej treści:
mina oficjalnie o tych ludziach, któ- wieni ideą mocarstwowej Polski naror~rm Polska dostęp do morza zawdziędowej kładli pierwsze podstawy pod
.,JeŚIi wybory są robione przez admini~tracjp', to orrl~' IHI cją wyborczą jest micza? Przy licznych uroczystościach lu- pc l~ki port nad morzem ? ..
n ister spraw wewnętrznych.
\Vszystko
Czemuż nic oddać. hołdu ludowi kajedno, czy ordynacja jest dobra, czy zła. i 1,irlnY się w dociekaniach w przcJ lepsze są czyste, uczciwe wybory przy szłość, istnieją specjalne instytuty, fi- szuhskiemu, który wytrwale trwał
nansowane przez skarb pailstwa, a przez lat dziesiątki na straży polskiego
złe.i ordynacji, .iak wybory "rumuńskie"
więc z pieniędzy, składanych przez
wybrzeża i 7.wycięski bój prowadził z
przy ordynacji najlepszej."
wS7.ystkich obywateli, które się zajmu-, nawałą ohcą? Czemu nic orlc1ać hołdu
Ale lIczch\~ ch wyborów nic motna i~ fragmentami dziejów Polski oclro- naldl1cg-o Ahrahamowi. Dog-ali, dr,iepr7!'pl"ll\\a r lzar pr7..I" pomocy llJclody "ch~- (Izoncj. J1larzcg-o 11 licllH. ki('d~' pr7.\
"i;l!kolll i sr!kOI1l ri("Ii~ ' rh, nir·~nHII.\ ch
rniczlJC'go \\)lJidc\lJia"'.
• chodzi sprawa morza, mó\l'i sj~ o t~
lul) Zi1110111njan~ ch pracowniku\\', ktu- ł

" Wybielona"
ordynacja wyborcza

•\ .
Sprawa posła Sandysa o ujawnienze ta..
jemnic wojskowych, którą obszernie.
przedstawiliśmy na naszych łamacli,
wywołała spór o przywileje angielskiej
Izby Gmin. Na obrazku min. wojny Ho ..
re Belisha spieszący na posiedzenie gabinetu w związku z tą właśnie sprawi(,

W nrze 23-24 tygodnika "naprawiac·
kiego" "Naród i Państwo" mlÓW nie pod~
pisany autor tłumaczy się długo i szerl)ko
z motywów, którymi kierowała 8~ nekomo redakcja tego pisma, zamieszczając
słynną notatkę o prof. Cywińskim. O tym,
do jakiego zakłamania dojść może publi~
cystyka pewnego typu, świadczy m. in.
ustęp tego artykułu, w którym pneprowa.
dza się analogię między sprawą Cywiń
skiego a ... sprawą zabójstwa Prezydenta
Narutowicza.
W tym samym numerze "Narodu i Pań~
stwa" znajdujemy oodzielną notatkę, t"ów~
niet nie podpisaną, w której czytamy:
"Autor niniejszej notatki, będący autorem niemal wszystkich niepodpisanych ar~
tykułów i notatek w naszym piśmie. w tej
liczbie i notatki o Cywińskim, ośwls1Lza,
iż każdy przyzwoity człowiek, bez w~ględu
na poglądy i związki polityczne, m(,że w
dalszym ciągu zawsze otrzymać odpowiedź
pełną co do .iego oscby."
Stylizacja tego zdania pozwala J:'rzypuszczać, że autor gotów joot pod9ć swoje
nazwisko w wypadku, gdyby kt1Ś zażądał
od niego satysfakcji honorowej. Autor jak slusznie stwierdza ,,'W arszawski Dzien.
nik Narodowy" - może więc być nadal
zupełnie sp~kojny: na pewno żaden przy.
zwoity człowiek tej drogi w tych okolicz.
nościach wobec niego wybrać nie możll.
Tygodnik "Polityka" wyciąga jt:dnak
wniose,k z zacytowanej notatki i stwierdzając, że autorem "niemal wszystkicJl
niepodpisanych artykułów i no i atek" w
"Narodzie i Państwie" jest redaktor tego
pisma p. Srocki, ogłasza go jalw autora
słynnej notatki o prof. Cywińskim.
O ile tecly z kolei p. Srocki nie 7.apl'ze
się autorstwa, rola jego zostanie )sbtecznie ustalona.
,

I
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Nowa forma pikietowania
sklepów
_

SPRAWY GOSPODARCZE;

ż Z

•

anowali

rzemiosło

83 tysiące warsztatów żydowskich w g województwach - Ponad 60 procent żydów
w poszczególnych gałęziach rzemiosła - Szybki wzrost warsztatów chrześcijańskich
w miastach, w których by ły zajścia antyżydowskie
.

Wa rs z a w a. (Tel. wł.). Na wre-nie Wilna zanotowano nową. formę pi·
kietowani.a sklepów. Obok bowiem ak·
cji prowadzonej przez Stronnictwo Na·
rodowe, a skierowanej przeciwko Ży~
dom, rozpoczęta została akcja pikietowania sklepów, których właściciele u ...
chylili się od złożenia pewnych świad·
czeń na rzecz niesienia pomocy bezr()botnym. Skutek tej ostatniej akcji
był natychmiastowy, w ciągu jednego
dnia bowiem złożono 2 tys. zł na ten
fundusz i zwrócono się z licznymi za·
pytaniami, w jakiej wysokości opłaty
te są ściągane. (w)

I

cych produkcyjnie w drobnym przeIlość warsztatów rzemieślniczych i
Ostatnio opublikowano opracowaną
w 1936 r. przez światowy kongres ży rękodzielniczych w 7 miastach, w . któ- myśle i rzemiośle zbliża się do
dostwa książkę pt. "Sytuacja ekono- rych miały miejsca zajścia, wynosiła: 400.000 tysięcy".
miczna Żydów na świecie". \V książce Przed zajściami było Żydów 1030, czyli
tej osobny rozdział poświęcono sytua- 80 pct. nieżydów - 253, czyli 20 pct.
'c ji Żydów w Polsce ze szczególnym Po zajściach było Żydów 994, czyli
uwzględnieniem roli, jaką Żydzi odgry- t-8,5 pct, nieżydów - 427, czyli 31,0 pct.
Okazuje się, że ilość absolutna zmniejwają w handlu, rzemiośle i przemyśle.
W dziedzinie rzemiosła ostatnie szyła się tylko o 3 pct, bo o 36 warbadania żydowskie obejmują okres sztatów żydowskich, podczas gdy ilość
Kto 'codziennie rano i wi(!c%o~rn naciera się Kremem N l V E Ą.
od lat 1932-1934: i dotyczą 9 woje- warsztatów chrześcijańskich wzrosła
ten nigdy nie narzeka na zbył stlcnq czy fe! ZDyt «rdili~ ct!Y'~'.
wództw (miasto Warszawa, wojew.: o 174, tj. o 70 pct.
Żydowska ankieta wskazała rówwarszawskie, lubelskie, poleskie, wileń
NIVEA w·z macnia skórę i czyni ją odporniejszą. ·przy ftlltupie noreiy
skie, stanisławowskie, lwowskie, kra- nież, "że ilość przedsiębiorstw handlożądać wyrafnie Kremu NIVEA, bo iedynie NIVEA zdWiera Eueety.tI
wych nieżydowskich w tych miasteczkowskie).
kach
wykazuje
jeszcze
większy wzrost.
Itrem NIVEA %nalaur-sr. _ r.o~1!tu ryBo. o'7Gl'lIó1'i1rcfw opa\;owon/adI.
Ogólna ilość warsztatów rzemieśl
0011,. IltIolle "reparały chętnt. sq "Go
Podwoiły się one. To wskazuje, że hanniczych na tym terytorium wynosiła
"odowone - pn.,Inev<l/ily zClłem przed
'del
żydowski płaci naj drożej za pogronabr-onłem kremu. Ipnedowonego no
179070, w tym 82830 warsztatów ży
wag.; pocł IIOZWct N l V EA..
dowskich. \Vedług grup zawodowych my, w drugim rzędzie idzie rzemiosło,
a potem dopiero przemysł żydowski.
rzemieślnicy i rękodzielnicy żydowscy
We wszystkich tych miastach fabryki
stanowili:
:cena od 0.40 do 2,60
żydowskie nie ucierpiały".
O
swój
stan
posiadania
w
drobnym
w grupie budowlanej
40,5 pct
przemyśle i rzemiośle Żydzi są spo"
drzewnej
28,8 "
kojni. "Są gałęzie, które w Polsce "
włókienniczej
72,7"
jak powiadają oni - przez dziesiątki
"
metalurgicznej 32,4: "
lat jeszcze bli\dą odgrywały pierwszośrodków Spożyw. 43,8 "
"
rzędną. rolę. W tej dziedzinie Żydzi
skórzan ej
4:7,6 "
"
stanowią front masywny we wszyst"
różnych usług
59,5"
kich działach produkcji. Poszczególne
d~lały są tak potężnie opanowane
~
Ogółem przeciętnie
46,3 pct
przez Żydów, że w tych ramach odpor~
Do jakiego stopnia Żydzi opanowali no:S6 ludności żydowskiej może się dać
:;;
rzemiosło i rękodzielnictwo, dowodzą
silnie odczuć". Ilość Ż~rdów "pracująt>e
badania, uskutecznione przez wydział ---------------------------------------------------------------------------------------------~
gospodarczy i statystyczny Naukowego
dzące prawidłowe księgi handlowe.
Instytutu Żydowskiego w Wilnie. ZoPonadto płatne sa.. w lipcu zaległości
stały one przeprowadzone w 49 miaodroczone lub rozlotone na raty z terminem płatności w tym miesiącu oraz postach i miasteczkach, w których nie
datki, na które płatnicy otrzymali nakabyło zajść anty żydow skich, a to dla
T um ra~em kartel 'Utwor~yli prod'Ucenci kotoniny - J es~ zy płatnicze z terminem płatności równiet
przekonania się o postępach pokojowej
w lipcu rb.
c~e jedna placówka s~kodlitvej d~ialalllości dla intel'esów
akcji antysemickiej. Otóż okazuje się,
gospodarki narodowej
że w tych miastach i osiedlach było
Żydów:
Ł ó d ź, 1. 7.
W tych dniach po- którzy tworzą kartel, mający na celu
Przy regulacji Wisły na odcinku Sa:n~
1936
w 1'.1932
wstał w okręgu przemysłowym lódzustalenie cen sprzedaży lwtoniny, jak domierz-Zawichoot, finansowanej przez
Wśród:
kim nowy kartel, mianowicie cztery ofie.ialnie to stwierdzają. Jak to w
kapeluszników
99,0 pct 98,2 pct wytwórnie kotoniny E. Haebler, Tow. praktyce będzie wyglądać, każdy mo- Fundusz Pracy, główne przedsiębiorstwo
otrzymał jeden z kapitalistów żydowskióh,
kamaszników
97,3 "
95,3 "
Akc. Haessler "Kotonia" (Ozorków), żo sobie zdać sprawę, biorąc jaskrawe Kapitalista ten w przeciągu krótkiego cza~
szklarzy
97,3 "
92,3 "
Plihal i Tomaszowskie Zakłady Ko- przykłady z działalności istniejących su zarobił podobno już ogromne sumy pie~
zegarmistrzów
87,5 "
84,3 "
tonizacyjne zawarły między sobą. po- karteli.
nięŻlle_
krawców
87,5 "
81,4 "
rozumienie pod nazwą "Zrzeszenie
Jest jasnym, że nowe zrzeszenie
Czy naprawdę jut na tak powatne stablacharzy
74,1 "
80,0 "
Producentów I{otoniny"_
producentów kotoniny będzie mi.ało na nowisko, finansowane zresztą z pieniędzy
rymarzy i siod!. 73,5 "
73,6 "
Jak wynika ze słów, które padły na celu normowanie w drodze ścisłego po- państwowych, nie można było znaleźć Popiekarzy
68,1 "
74,9 "
pierwszym zebraniu organizacyjnym, rozumienia wysokości produkcji, do- laka?
krawców
68,0 "
73,8 "
zadaniem nowego zrzeszenia będzie stosowania jej rozmiarów do minimalfryzjerów
67,9 "
77,0 "
pokłady
żelaznej
praca nad dalszym udoskonaleniem nego z.a.potrzebow.ani,a
zakreślonego
rzeźników
73,4 "
67,3 "
produkcji kotoniny, porozumienie w przez zarządzenie władz.
kowali
Śląsku
60,1 "
72,0 "
sprawie zakupu i standaryzaeji suRzecz zrozumi-ał.a, że k,artel ten, j,ak
malarzy
40,5 ..
54,5 "
Pewien rolnik w Jakowicacli natrafił
rowca, oraz porozumienie w sprawie i inne, będzie dyktować jednostronnie
cieśli
na swoim gruncie na zloża rudy żelaznej
44,2 "
45,1 "
jednolitych cen sprzedaży kotoniny.
ceny, mając oczywiście n-a widoku swe grubości
około 30 cm.
Jakowice sąsiadu
szewców
50,0 "
44,6 "
Jest rzeczą znamienną, jak prze- jak największe zyski, a w trosce o u- ja, z gmina, Bełk, gdzie przed niedawnym:
stolarzy
47.0 "
42,0 "
mysłowcy reagują na ostatnie pociątrzymanie tych cen na odpowiedniej czasem natrafiono również na rudę że
ślusarzy
42,2 "
40,0 "
gnięcia rządu, który, jak wiadomo, zowysokości będzie ograniczał rozmiary
lazną.
Wobec tych faktów, rozpoczęto
mUlarzy
28,5 "
37,0 "
bowiązał
przemysł włókienniczy
do zatrudnieni.a i produkcji, przeciwsta- obecnie intensywne poszukiwania wiertinnych zawodów 67,1 "
67,5 "
stosowania z dniem 1 sierpnia rb. mi- wiać się będzie powstawaniu ewent. nicze, aby sprawdzić, czy w tych okolicach ruda występuje w gniazdach, czy
nimum 400.000 kg kotoniny miesięcz- nowych f,abryk kotoniny.
też w tylach.
66,7 pct 61,2 pct nie.
Będzie to pCłlYtórzeniem błędów poRząd,
wydając
to
rozporządzenie
lityki
k.artelów
dotą.d
istniejących,
któNaukowy Instytut Żydowski przewychodził ze słusznego założenia, iż
re obrały . drogę najmniejszego oporu,
prowadził również ankietę w miastecz~ach, w których miały miejsca zajścia koniecznym jest co raz większe rozbu- a mianowicie z.amiast dążyć do zdobyw dniu 30 czerwca 1938 r. WyloBOWane zo.
dowanie przemysłu w oparciu o suro- cia nowych rynków zbytu, skurczają stall'
antyżydowskie. Ankieta objęła: Przydo umorzenia bony Funiluszu Inwestycyjwiec
krajowy,
uniezależnienie
się
tym
swą.
produkcję
do
istniejących
na
ry:onego
oznaC7..one numerami' 256. 11.713. 12.357,
tyk, Odrzywół, Milisk - Mazowiecki, 014.144.
20.399 28.045. 32.229 - we wszystkich
samym
od
surowca
zagranicznego,
kach
możliwości
zbytu.
.
. poczno, Zambrów, Wysokie Mazowiec10 seriach wypuszczonych na podstawie rozpopodniesienie stan\! gospodarczego wsi
Otóż niewątpliwym jest, że w chwili, rządzenia Mimstra Skarbu z dnia 10 listo~a
kie i dała ciekawe rezultaty.
1933 r . CDz. U. R. P. nr 89. poz. 694). Wy.
przez zwiększenie rentowności gospo- gdy problem zwiększenia produkcji losowane
bony wykupywane sa przez kasy Udarstw wiejskich, oraz wzmocnienie 0- kotoniny i jej spopularyzowania wśród rzędów Skarbowych po lOt. zI za bon 25 zlotowy.
bronności państwa na wypadek woj- konsumentów znajduje się w powijaNotowan5a giełd
ny.
kach, powstanie k.artelu, który stosozłota
zbożowo-towarowych
W sprawie tej zajęliśmy zdecydo- wać będzie cały arsenał znanych środ
B y d g o s z c z, 1. 7. - Żyto 22.75-23; psze- wane stanowisko, popierając całkowi- ków, nie dopuszcz.ając do realizacji z.a.Rio de Janeiro. (PAT).
Jak
nica I st. 26- 26.50, II st. 25-25.50; jęcZDlieil
I st. 17- 17.25, II g at. 16.75- 17; owies 18.25 tlo cie myśl jak naj szerszego stosowania dalI naczelnych gospodarstwa narodo- donoszą z Limy (Peru) w cią.gu ostat18.75; otroby żytnie 12.75- 13.50; otręby pszenne surowców krajowych.
wegó, jest z gruntu szkodliwe. Nie wie- nich dni w rejonie rzeki Maranon w
m. 12- 12.50. ~r. 12.50-13, gr. 13.50-14; mąka
Inaczej
natomiast
rozumieją,
jak
my
j.ak do powstania nowego 'kartelu dorzeczu Amazonki zapanował olbrzyżyb1ia 63'/, 33.25-33.75; maka pszenna 65'/, 40
do 41.
widać, te zadania przemysłowcy.
ustosunkują się władze, ale w imię ży- mi ruch poszukiwaczy, którzy ciągną
K a t o w i c e, 1. 7. - Żyto 23-23.25; pszeAlbowiem zarządzenie władz nie wotnych interesów gospodarczych i o- kar.awanami w górę rzeki, gdzie odnica . cz. 27.25- 27.75, jedno 26.7[,- 27.25, zb. 26.25
do 26.75; ję c zmień przem. 18-18.50, past. 17.50 zostało jeszcze zrealizowane, a
już bronnych Polski należałoby nie dopu- kryto. olbrzymie pokłady złota.
. do 18; owies j edno 21.50- 22. zb. 20.75- 21.75; o- znalazło się pięciu przemysłowców, ścić do jego istnienia i rozwoju.
Panuje opinia, że świeżo odkryte
tręby żytnie 11.75- 12.2:5:
otręhy
pszenne gr.
pokłady są sześciokrotnie gogatsze, niż
13.50- 14, śr. 12- 12.50, m. 11- 11.50; maka żyt
Jrlia 65'/, 34.2:; -35; milka pszenna 65'/, 39.7:' do
w rejonaCh Junin i Pataz. Złoto, do40.2!i.
bywane bez trudu z piaszczystego dna,
L w ów, 1. 7. - Żyto I s t. 20.75-21.2:5. II ~t.
odznacza się gruboziarnistością i jest
20.2;;- 20.:)0; psu'nica cz. jedno 25 .25-25.50, zb.

Proszę posTuchać

mojt2j ra tj:

Nowv kartel w Łodzi

Antysemityzm w praktyce

Nowe

na

rudy

Losowanie bonów
Funduszu Inwestycyjnego

Nowe kopalnie

w Peru

I

2-1.2:3- 24.:)0. biala jt> dn. 25.75- 26, zb. 24.7ii-25;
ję czmi e ll przcm. 15.50- 16.
pas t. 14.!j()-14.75;
owies I !rt. 19.75- 20. II st. 18.25- 18.75; otręhy
żyb1i e 9.75- 10 : otręby pszenne gr. 11- 11.25 . sr.
8.75- 9.iiO, m. 11- 11.25; m nka żytnia 65'1, 32.75
do 33.25; mąka pszenna 65'1, 40-40.50.
Ł 6 d~. 1. 7. Żyto 24- 24.25; pszenica 28.25
ilo 28.75. zh. 28- 28. 25; j ę czmień przem. 17.50 do
18; ow ies jedno 21.25--21.50. zb. 20.75----21; otręby
ż ytnie n - 13.25; otrę by pszenne ś r. 12-12.25, gr.
12.:50- 12.75; mąka żytnia 65'/. 33.2-5--83.75; mą
ka pszenna 65'1, 40.50-41.50. .
War s z a w n, 1. 7. - Żyto I st. 22.50- 23;
pszeni~a (nie notowana); jeczmieil I st. 18 (lo
18.25, II st. 17.50--17.75. lU st. 17.2:;- 17.50:
owies I st. 21 .5J:-:!2.2ii, U st. 19.iiO- 20.2:i: otrę
by żytnip 12.50- 13; otrphy p~z!'nne gr. 13.iiO do
14. sr. 12.25--1~.75 . m. 12.2-5-~l; maka żytnia
~'I. 32.25-33, mąka pszenna 00'1. 38.E0-40.50.

Terminv płatności podatków wlipcu

W lipcu płatne są nast~pujące podat- kie przedsiębiorstwa, obowiązane do puki: Do dn. 5 lipca - podateł< od energii blicznego ogłaszania sprawozdań o swych
elektrycznej, pobrany przez sprzedawcę obrotach lub do składania sprawozdań do
energii w czasie od 16 do 30 czerwca rb.; zatwierdzenia, a z innych przedsiębiorstw
do 20 lipca - tenże podatek, pobrany w przez przedsiębiorstwa handlowe I i II
czasie od 1 do 15 lipca rb.; do dn. 7 lip- kategorii oraz przemysłowe I-V kategoca - podatek dochodowy od uposażeń di, prowadzące prawidłowe księgi hansłużbowych, emerytur i wynagrodzeń za
dlowe; do dnia 25 lipca - zaliczka kwarnajemną pracę, wypłaconych przez sluttalna (za II kwartał) na podatek przemybodawców w czerwcu rb.; do dn. 25 lipca słowy od obrotu za 1938 r. w wysokości
- zaliczka miesięczna na podatek prze- podatku, przypadającego od obrotu, osiąg
mysłowy od obrotu ,za 1938 r. w wysokości
niętego w ubiegłym kwartale (m-ce kwiepodatku, przypadającego od obrotu, o- cień, maj i czerwiec rb) przez przed s i ę·
siągniętego w czerwcu rb. przez wszyst·
biorstwa , nie wymienione wyżej, a prowa-

wysokowartościowe.

Przeciw szpiegostwu
we Francji

P a ryż. (ATE). Ogłoszony ostatnio
dekret z mocą ustawy prze\viduje karę śmierci za przestępstwa szpiego~twa popełniane podczas pokoju. WoJenne trybunały morskie kompetentne
są do sądzenia tych przestępstw i mogą wydawać wyroki aż do kary śmier
ci włącznie we wszystkich sprawach
naruszenia bezpieczCllstwa PQl\ .:twa.. ,

- ' ORĘDO\V~IK, niedziela, dnia 3 lipca 1938 -

Numer H9

ścianę,

Potworna zbrodnia pod Skierniewicami
Bestialsl(l I)01'a

malżeńsl~a ~amordO 'u:ala c~oro

w tyrn

r~'ieda~'no pohrał.

'l'\a tle

materialn~Tm

dochodziło

c7ęst~-eh niepOI'ozumieó
aż
matka postanowiła usunąć

do
wreszcie
malżel1-

stwo za odszkodo\\'aniem 2 tys. zł.
I{iedy nie poszło po dobre.i woli, uzyskała ona prawo do eksmisji.
\\T noc poprzedza.iącą eksl'n i s.ię dol'i. ło do mordu.
Rano okolo godz. 3
przechodzący obok domostwa parohek
Jan Stelmasik spostrzegł unoszący
się z domu d~'m.
Obudl':ił więc sąsia
dów i wspóln)'m wp'iłkiem ugaszono
'f\(,żar.
I{iedy wkroczono do domu,
znaleziono matkę oraz dwie córki 24letnią i H)-letnią zamordowane w sposób potworny dębow~'m drągi cm.
'l'\a }10dwórzu dokonano oględzin
w~'e iągll iętych z domu zwłok i przekonano się, że czaszki ofiar wstały
rll'<.!/Ziem dęhowrm T.upełnie rozstrzaskane. \Yewnątrz domu meble hy1v
alho zni:-:'7.czone, albo cl':f.'ściowo n3.c1-palone. Dom był również nadpalony.

Redaktorzv łewicowvch
"Szpilek" skazani

" T Sądzie

Grodzkim w l'i ',a l'szflwie
la "ię rOZpl'08"'a przeciw redaktorom "Szpilek", lewicowego pisma sa tyr.rcznego, E. Tjlpil'lskiemu i A. Nowickiemu , oskarżbnym o szerzenie pornografii w numerze prima-apl'ilisowym
tego pi-ma. Num{'lr ten po ocenzurowaniu ukazał się w sprzedaży i wówe7.as urzQd ob~-cz.a jowy zakwestiono,...'al dwie "'iadomości, obrażające moodb~

l'<llność publiczną.
Oskarżonych bronili adw. Pl'agier i
Giitman twierdząc, iż wymienione wiadomości nie były pornografią· Sąd nie
Jlodzieli! jednak zdania. obrońców i po
rozprawie wydał wyrok ska~ujący obu

redaktorów na karę po 3 miesiące
zienia z z·a',-ieszeniem na 3 lata.

Praca

społeczna

.wię

na 'Kresach

Z Tamopola donoszą: \Valny zjazd ' se1,I'ctal'iatu porozumiewawczego polskich
(wp-alliz:\ry.1 społecznych uchwalił wybud(\wa(: na Podolu 30 domów handlowych
dla pomie::;zczenia QOO sklepów', placówek
polskich.

n.

os6b, -

pospl llumu'IlU banitą

Na podłodze, na !'lcianacb, na łóżkacb
wszędzie była krew.
Pierze z poduszek było rozrzucone, a w łóżku znalCl':lono zwłoki rocznego synka starszej córki j ·l arianny.
Okazało się,

dziecko za nogi

że

ujął
główkę o

zbl'odniarz
rozbił

i

"Nieporządki"

czaszka

pękła

Nas~e kościoły

i mózg

~fN:~~tmrl~' .~v-~ ..~~'o/,:~'-'~~

Podejrzenie padło na nieobecnych
Nitkowskiego oraz jego żonę \Viktorię.
Ujęto ich
w pobliskim lesie,
skąd obSelWo\yal i plonący dom Ki edy spostrzegli, że Sąsiedzi pożar ugasili, zaezęli uciekać. Ujęto ich jednak
i odstawiono do więzienia w Skierniewicach.
Nitkow!'ki . pl'zy~mał się, że zamordował rodzinę,
!'cbedę.
(w)

cheąc

zagarnąć

~:

. '::::., ':""

całą

wsprawach finansowych

wmagistracie Ostrołeki

Jf/ybitl'lY d;~ialac~ nStr~elca" ~ostał a'l'es~tOll'(,('ł'ly
\V Ostrołę.ce aresztowano i osadzo·
no w więzieniu trzech urzędników magistrackich, a mianowicie: referenta
opieki społecznej Kaniewskiego, kasjera Gromka i rachmistrza \Vitwickiego.
Od kilku już miesięcy naokoło magistratu Ostroł~ki zaczęły krą.ży ć rozmaite wiadomości o nieporządku w
sprawach finansow.vch. \Viadomości
te zostały za.poc~ą lkowane samobójstwem sek westra tora magistratu, znanego tu działacza Związku StrzeleckIego Postalellca.
Przed paroma tygodniami niespodziewanie u::mnięty został rachmistrz

Dziecko

wypadło

Witwicki - aż obecnie bomba pękła
i wkroczYły władze prokuratorskie.
\\'śród społeczeJlstwa wymieniane
są nawet sumy na jakie nadużyc~a
miałyby być popełnione, lecz r:a raz.l~
:,;ą to tylko. domysły, gdyż,w te.l chWIlI
dopiero prowadzone jest sledztwo. .
Trzeba nadmienić, gdyż głośno SIę
o tym mówi w naszym mieście, że
wspomniany wyżej Kaniewski
na
krótko przed aresztowaniem odr: na czony został medalem czy Krzyzem
Zasługi i b\)' ł też znany, jako wybitny
działacz na terenie "Strzelca".

piętra

z II

unikając

Kościół ewangelicki na Helu wobec likwidacji {j1ni l1y ewangelickiej wróci z
powrotem do [{ościola [{ atolickicgo

Tragedia rodzinna
w a .r s z a w a.

(Tel. wł.) W Głusku
pod Lublinem pomiQdzy małżonkami
Tarłowskimi,
właścicielami
sklepu
rzeźnickiego, wynikła sprzeczka, podczas której Tarłowski strzelił z rewolweru do żony i to teściów, a następnie
wy~tl'zalem z rewolweru popełnił samobójstwo.

na bruk

smierci

W Tczewie rozegrała się o.negdaj
scena. Z okna drugiego \
piętra jednego z domów przy ul. Podgórnej n-letnia Stefania Mrozek wyc.hyliwszy się nieostrożnie, zawisla
na gzymsie, t.rzymając się kurczowo
muru. Przeraźl iw\' lU'z\-k dziecka zaalarmował lokatoi'ó\\', którz~' natychmia:-;t po~pieszyli zagrożonemu dziecku z pomo.c(l..
l\' iestety /la przeszkodzie w sz~'bkim
udzieleniu pomoc~' dziecku stanęły
zamknięte drz,,' i mieszkallia.
Zanim
je ,,-~',,'ażono., dziewcz~-nka, którą. opuściły już
siły,
runęła z drugiego

pięt.ra na bruk. Spadając dziecko zaha-

Pomysłowy

Warunki pl'z~' j~cia jak terminy wnoszenia poda11, wykaz potrzf'bnych dokumentów, terminy składania egz'lminów
wstępnych, podadzą do wiadomości odnośne szkoły akademickie.
Ministerstwo WR i OP zachęca zatem
młodzież do ubiegania się o pl'zyjr,cie do
szkół akademickich już w rn],u bieżącym,
gd~Tż po dokonanym wpisip do szkół studenci otrzymają urlop akademicki dla odbycia służby wojSkowej. a \" jesieni 1930
r. hę-cla, mogli rozpocząć stucl ja bez ponownego ubiegania się o przyjęcie.

wstrzl}.sająca

Trzy miesiące siedział
niewinnie

czyło

o mur ogrodzenia parteJ"owego.,
co o.słabiło si.łę ,!pad~u i uchroniło
dziecko ocl Ś1l11erCl. DZIewczynka doznała' tylko
ciężkich
ohrażel'l
,,,ewnętrznych, lecz życiu ,iej nic zagraż'a
n iebezpieczellstwo.
Ofiarę wypadku
przewieziono niezwłocznie do szpitala
na kurację·
Jak ustalono, rodzice dziewczynki
udali Rię do miasta i ułoż~'li ią poprzednio do. snu. Dziecko nie mogąc
za"ną6 wdrapało. się na parapet okna
i naslr.pnie zsunęlo się na zcwllQtrz.

Policja radomska posZ1Ikiwała listami
gOllez~'mi niejaldeg'o Ip;nacego Stefaliskiego, oskarżonego o pr:r,y\daszczenie i oszust\\·a. I olo areszlo\yała dwóch Stefallskich 19nacych, urodzonych w tym sam~'m dniu i których rodzice mieli identyczne imiona.
Ciężka to była spra,,-a.
Zanim spra'llTę
ostntec7.nie wyjaśniono, upłynęły trzy
miesif\ce, które jeden ze Stefańskich przebył niewinnie we więzieniu. Winnego natomiast sl,azano następnie na 15 miesięcy
wi ęzi!'nia.

Ostatnio
częste

w

\\'~' paclki,

trick
Parrżu

złodziejski
zdarzają się

iż

nagle jakiś męż
czyzna lub ko.bieta mdleje z gorą.ca
i upada na ulicy. Gd~- przechodnie zaczynaję. cucić zemdlaleg'o czy zemdlałą powstaje sztuczny' ścisk i zamieszanie, które wykórz~·stu.ią spec.ialiści kieszollko\\'cy, bQdący w zmowie z ' "zemcllonyiu" i ogTahiajl}. przecho.dniów 'z
torebek; portfeli itp.'
'
. \V związku z częstymi wypad!cami
tych pomrsłowych ' kradzieży polrcja
parysl<a wydała specjaln'ą odezwę, ostrzegającą . mieszkallców prz-ed wspom.nianym trickiem . złodziejskim.

Porządek

w pow. olkuskim
musi być!

War s z a wa. (Tel. wł.). Pro"rjzoryczne kierownictwo starostwa olkuskiego, gdzie starostę premier Skład
kowski usunął za nieporządki, objął
wicestarosta z Op.atowa, Stanisław
Mendala. Przystąpiono do natychmiastowego, forsownego. naprawiania dachów; ponadto około 200 bezrobotnych
zatrudniono przy usuwaniu wzgl. malowaniu płotów. (w)

Zbrodnicza para

War s z a w a. (Tel. wł.) W jednej
ze wsi odległych o 30 km od Skierniewic małżonkowie Nicko.wscy siekierą
zamordowali w nocy śpiącą. matkę,
dwie siostry i ba,,,iącą. na letnisku kuz.\·nkę.
Następnie podpalili dom i
chcieli uciec.
.
Pożar zlokalizowano a policja z
trudem uralowała zbrodniarzy przed
saIllos ..~dem. (w)

Dla maturzystów
,,, Z" iązku

B poseł Rumunii w Warszawie Karol
/.
l
Davila 'Zastal pozbawiony ouywale stWtt
za prou.:odzenie kampanii 'P"';:,eciwko
$YS(('1nOll'i r:,ądów i najwyźs:l/m osobi·
~loSciom w Rumunii

że

się rozprysnął.

ł·oc.-;:ne d~iecko

\V a r s z a w a (Tel. wł.)
Rejon
Skierniewic, który zasłynął z morderstw dokonanych na rodzinie gen.
I~oziekiego był znowu ś"'iadkiern straHnego mordcrst\',ia, które wynikło na
tle sporu o majątek. Rozegrała się ta
zbrodnia w Łukowie w odległości 30
l~m ocl Skierniewic.
Zl1roclni dokonal 28-letni gospodarz
'Józef Nitko\yski, któl'v zamieszkiwał
"Ta z z żoną u jej matki 56-letniej
;\farii. Majątek, który slał się przy('z.nlą zhrodni,
składał się
z domu
Li\\'uizbowego, clo którego przylegał 10morgow:> grunt. Spór o majątek trwał
dość długo i opar! się o są.d. Nitkow!:'ki ch eiał usunąć z gruntu teściową,
ale sąd oparł się temu. \Vtedy teścio
wa postanowiła . pozbyć się Nitkow"kiego wraz z jego żoną, z którą się

tak

Strona S

z wejściem \V życie nowej
uStil wy o powszechnym obowiązku wojsko\Y~'rn lnaturz~'ś c i,
którzy uzyskali
świadeclwa c]ojl'zalości w roku bieżącym
będa, po\yolani w jesieni przed rozpoczę
ciem stud iów akademickich do odbycia
służby wojskpwej.
Ministerstwo WR i OP zWI'aca uwagę,
że w intel'esie tych aLitut'ientó\V leiy, aby
ei z nich, którzy zamierzają uczęszczać do
szkół akademickich, już jesienią bieżące
go roku dopelJlili \\'''z~'st kich warunków,
,konieczuych do w:;l.:wienia na daną uczel-

nię.

Gen. Staclliewicz został przyjęty na
audiencji przez prezydenta Estonii Paetsa.
DZiś gen. Stachiewicz zwiedził port talliń
ski i wojenną flotę estollską. a po połud
niu udaje się samolotem clo Helsinek.
Do Tallina przylecia la. esl,adra sa molotów niemieckich. składająca się z 9 wodnopłatowców.
pod kierownictwem kpt_
Buscha. Jednocześnie do portu tallińskie
g-o za lViną! niemiecki statek-tank "Rol111oren".
Budowa portu litewskiego nad Ba łty
kiem u ujśeia rzeki Świętej postępuje IV
przyspieszonym tempie. Port będzie jednym z najnowocześniejsZYCh w Europie.
Związek Niemców litewskicll .. Klllturbund" postanowił ostatnio wvhudować
wielki gmach w Kownie. IV którym skoncentrowane bęclą or!:\,anir,acje ni'cmi eckie,
redakcje pism. klub sportowy it.p.
Niemiecko-szwajcArskie rokowania w
Berlinie zostal~T zakollczone. Obustronny
uk~arl rozlirzE'niowy wstał pr7.erltuiony
o Jeden rok. za.derydC'lwano też osobnf\
proredurę w odniesieniu clo byłei Austrii.
Angielska para królewska, która bl"ala
udział w pogrzE'bie matki królowej w Szkocji, powróciła do Londynu.
Akademia Francuska odznaczyła trzytomową pracę mało znanego proboszcza.
prowincjonalnego, ks. J I3rllg'f'rette'a pt.
.. Kapłan francuski a s pC'lłrczrństwo naszej
doby". DziE'ło to jest bard7.O wvczerptlją~
cym zobrazowaniem historii katoliC'vzmu
we Francji. a szczególnip jpg'O stosunku do
nauki o oaństwie i władzy na11stwowej.
W Londynie zmarł w '\\'ieku 18 lat n:!.
zapalenie pluc radża GallP-puru - Chota
Nagpur. Radła ,,-stąpi! na tron SWf'go palistewka. Her,ącego 3.50000 mieszkal1ców,
pr~ed trzema Ia.ty. Wobec D}ałolf'tności JlanUJa,cego wlarlzę sprawował rczydrnt angielski.

Zatwierdzony wyrok śmierci
na matkobójcę
W ostatnich dniach Sąd Najwyższy
w \Varszawie zatwierdził 6 wyro.ków
śmierci, m. i. na 19-1etniego Floriana
Figlarza, który w dniu 15 czerwca ub.
roku w mieszkaniu Żyda Jakuba Czarnikaua przy ul. ~rickie",icz.a 29 w Poznaniu popełni! pod\vójne morderstwo, zabijają.c swą. matkę, śp. Ewę
Figlarzówl1ę, służącą.
w~ ' żej w"-pomnianego i jego gospodynię Żydówkę
Augustę Oertel.
\Vo.bec wyczerpania toku instancji
wyrok śmierci na matkObójcę Figlarza
stał się prawomocny. Figlarzowi przysługuje jedynie prawo odwołania się
do łaski Prezydenta RP.
Jak się dowiadujemy, matkobó.ica
pragnie skorzystać z przysługującej
mu możliwo.ści i prr.ez swego ohro.ńcę
z urzędu wniósł podanie o ułaskawie
nie.

Mocny środek
. rozwo dom
przecIw

M

O

n t re a 1. (PA T) - J. F. Pouliot,

poseł do parlamentu w Ottawie i znany przeciwnik rozwodów, zaprop'mował w parlamenCie uchwaleni.e prawa,
które zmuszałoby obie rozchodzące się
strony do poddania się sterylizacji
przed o.trzymaniem rozwodu. Propozy_
cje swą zgłosił poseł Pouliot po posiedzeniu, podczas którego uchwalo.no 14
dekretów rozwodowych. Pouliot 0.świadczył, że prawo :takie sprowadziłobv ilość rozwodów do minimum.
Obecnie parlament dominialny załatwia sprawy rozwodowe dla prowincji Quebec, której katolickie s"'d~'
't"
rozwodów nie udzielają; inne prowin·
cje same załatwiają te sprawy.

Związek

Wojujących Bezbożników w

Ros)i SO\\'!eckicj postanowił zaproponowac londynsklemu kongresowi wolnon11'iil.icieli lJaslp,pujących d~Tgnitarz:v sowie'rkl~h nA. członków honorOWYCh: Stalina,
.)ezowa (szefa GPU), .Tar osław>ikiC''''o (kierownika Związ'ku), Dimilro\\'a (sz~fa Kominternu).

<II

Położono kamień węgielny pod hudvnek federalny St. Zjedn. na terpnaC'h Pl'Z\'szłej wystawy Światowej w N. Jorku. '\V
llroa:ystym akcie brało udział przeszło
150 dyplomatów akredytowanych w Wa5zynglonie,.

9trotJI 8

ORE;J)OW)\IK, niedziela, dnia 3 lipca 1938
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Numer Hit

P~BIANIC
wszechności. Dotrchczas bo\\'iC'111 wielu mniejsz~"('h producentów nie hOllOzabawa Rodzlu, PoUc"ueJ. W
rowa.ło umowy i 1Wllkurowalo zlo ś !i~ie(~zit'I() , dnia 3 bu:. l!-rządza Rodzina PohC:rJnu wraz z Pol1 cYJnym KlUbem pCJrL
wie,
El oflQhu.cy w JlJ"~e·myr.le d ~i(l'łlłlllt gl'oi:,{ sf,.a jkic Iłl
Ze swej strony robotnicy wy ta will
t owYI;O w Pabianicach'" miejskim Pafku
Wo l no ś ci c!oroczl1q zabawę latoWL\ połą
Ł ód ż, 1. 7. StoWarzyszenie Przcd- nym fantazy.inym
(w~Tób swetrów)
projekt nowej umowy podwyższa.iącC'j
czonO. z loterią funtową z cennymi lanta- ~i~biorców Tl'n118])Ortowo - Spedycyj- ,,·o!Jr c "'~'po\\'iedzPllia przez Stow. place przeciętnie od 7- 10 pet. Wob oJ''':
mi.
Co będzie z rembą strataok .. ? Jut tylo- l1yCfi Wl'I)Owiedziało umtnvę, zawartą Producentów wyguf-da z dniem 30 ub. łlicuz~' skania zgody rokowania prz e krotnio poruszana pl't,ez nas sprawa bu- z pl'Acowtlikami tV ubiegłym roku. Jl1. OdlJ~' la ~iQ l~o\lfC'J'encja w spra- nie~iono na terp!) ln~pel(to]'atu Pra cy.
upływa
z wie Złn\ arcia IlOWC'j umow~', przr
noboinic~' zagrozili, że " 'obec 'yydowy dla O. S. P. oddzIału Staro-Mil\sto Tel'min wrpowiedzenia
l'emizy stratackJej pozostajll jeszcze na dniem 31 sierpnUl rb. PrzedsiQbiorcy c~> ~' m przedstawiciele fahl'ykantów 0- gaHl1ir:cia umowy proklamują strajk ,
martwym punk cie.
Po voltmy zośtał pragn~ zI1 i~llić wat'unkl na sw~ lw- świadczr1i gotowość poclpistll1ia umo-I o ilE.' nowa kOl1ferenc.ia nic doprowawprawdzie specjalny komitet budowy, rzyść, wskazując, że uprzednia umo- wy 7, warunkiem, że związki zawodo- dzi do pot'ozumienia. Ohecnie w przeJdórego zadaniem miało być zajęcie się ma byla nadmiernie dla nich uciąż- we w drodze akc.ii zbiorowe.i dopJ'o- mrślc trm 1'0ZpoczQt~· zosłał sezon ziprzecie wszystkim kwestią zaurania po- liwa, Na dziel'l 10 bm. zwołana zo- wadzą do nadania umowi e prawa po- mowy i pracuje ok. 1.200 ludzi.
trz ebnego kapitału. Istnirolo bowiom już stliła konferencja obustronna,
pewien kapltał na ton col, leell re8zt!, bra"V cegielnIach w ciągu dRin konkUjącej sumy miala
być Uzupeln1c.na
przez suhwencję miasta i dobrowolne o- tynuOWany był strajk w obostrzonej
fiary przemysłu wieU,iegoJ dtolmelfo oraz formie. Robotnicy nie dopuszczali do
obywatelstwo. Sprawa ta te wiględu na łndowahią. i wywożenia cegieł gotoTr«g;c;;uy u'Yl:Ja(lek lJodc~as serUt8łt ldlłOł('ego
Drzpiec:tenstwo obywateli dt.lelnity Stare wych. Inspektor pracy zwolał na 2
Miasto jest paltl,ca i wymaga, ateb1 powo- 11m. p(:)howl1Q. konferencjQ celem omóL i p i n y Ślą s k i e, 1. 7. - One- pin śl. (1\1ar.5z. Piłsudskiego 2:5), na
łany Komitet intensywnIe
przejęta.
ha
wienia
warunków
zlikwidowania gdaj wieczorem w czasie e.ansu w ki- widok płoną.cego człowieka zwoła t
siebie pracę bUdowy femizy j'ozPOCZ!\ł.
sł.rajku oraz pódpisania układU zbionie "J{as~' no" w Lipinach SI. przy ul. przechodniów i wezwał do udzielenia.
Chwilo....' zast6J
pnem,t18 .ł6Ideu- rowego.
mu ratunku, sam zaś rzucił siC; rlo pło
Marsz.
Piłsucbkiego z
nieustalon~r ch
nic~,m. Jak w poprzeclnj('h latach, tak i
Cech Stolar7ly oraz Stowarzyszenie dotQd przyczyn zapalił się na aparacie nącej kabiny dla opanowania ognia.
w pież. roku w obecnym oluesie Ićtnim
\V momencie, kiedy Hanzlik otwooa je się zauważyć \" tut, prżetnyśle Włó Fabrykantów Obróbki Drewna Stolar- projekc~' jn.vm w kabinie operatorskiej
rzył
drzwi, skutkiem napł~-wu powiewyświetlany
film.
W
strumieniu
ognia
skiego
wypowil:ldziało
układ,
zawarty
kiNl1lj c;;ym, a zwłaszcza drobnym pewien
chwilowy zastój 'ivywołahy bądź to wsku- w tlbiegłym roku, Termin wrpowie- znalazł się oJ~ e\'ator filmowy Hieronim trza do kabill~' nastąpił w~-buch rolek
tek braku zamówień, bądź też braku su- dzania kOl\CZY się 31 bm, Róbotnicy Bal'al'lski z Lipin Ś\. (Byłoll1s!<a 37). filmowych i płomienie buchnęły do
roWca. Niekt61'e mnl~jsze tkalnJe s~ Więc '" żwiązku. z tym zwołali w przyszłym który płonąc jak pochodnia wybIegł drzwi obejmując śpieszącego z ratunna l'azie nieczynne, a inne znóW agl'ańi tygodńi'll zgromadzeni~ ogólne, celem oszalały poci wpływem bólu na ulicę· kiem strażaka,
ctyły dni pracy w tygodnIu. Robotnicy i
Hanzlik doznał poparzenia II ~top
Pr?lccho(lzQc~'
w tym czasie koło
pracownicy tych fabryk rozpoczęli swoje omówietlia warunków i opracowania kina strażak z miC'j:-cowrj ochotniczej nia i pl·1.ewieziono g-o do szpitala huttl'k!!ttl nowej umowy zbiorowej,
urlopy.
.
Umowa zbiorowa \V przemyśle dzia- straży p01;al'nci Pawel Hanzlik z Li- niczego w PiaśniJ·ach, gdzie ró\ynie;'.
Zapisujcie się ua członk6w cbrżeścijań
uprzednio przewieziono llie~zcz~';liwe
ski ch kas hezproceutowegb kredytu. Istgo operatora. Ten ost.atni doznał opanIejące na terenie tut. ka·sy bezprocentorzeil ' III stopnia i stan jego jest barwego kredytu przy StoWatzyszenh1 I{updzo groin~-.
cóW i Przemysłowców Chrześci.ian, Zrzeszeniu Rzemieślników Chrześcijan i ZrtePożar ostatecznie ugasiła mie.if'coszeniu Tkaczy udzieliły już bardzo znatzWa straż pozarlla. Spłonęły zupełn ie
PO'U(l#"te ttarywania fi,.,,,,, ~ag,.altic~llych
ńej pomocy swym człofikom. Będzie motdVJa filmy, składające się na program
na jeszcze Większej pomocy' kredytowej uL 6 d Ź, 1. 7. - W sferach gospo- rowcowych, niejaki Lipszyc. zarwał kina, oraz po" ażnie uszkodzony zo s tał
dtielae, gdy każdy kupiec, rzemieślnik, darczych Łodzi Z~' wo komentowana łond ' llSką firmę na przeszło 8.000 fU1I- aparat projekcYjny. Sa.ma szkoda z typrzeroysłówieć, tkaćz i straganiarz zro:m·
mią wielkie znaczenie tych kas i
kiMy jest upadłość wielkiej firmy eksporto- tów, ni.ezależnie od zarw,a nia krajo- H.lłu uszkodtcnia aparatu przcnosi l'
wej Export Lmtd. Co w Londynie, wych firm i następnie zbiegł.
t~-s. zł. Wartość spalonYCh filmów nie
wszyscy zapiszą się na członków.
Ponieważ takie zarywanie dostawjest dotą.d ustalona. Poszkodowan y
kióta na rynku sU1'Owca bawehHal'lego w Łodzi znana była jako jeden z ców zagraniczn~' ch nie je:-t faktem od. właścićiel kina Leonard Mrozek z
KRONIKA ZGIERZA
Chrop.aczowa (PiłSUdskiego 18) nie by ł
l'laj'''·iększyćh dostawców bawełny 0- o s obnionym, Llziwić dę nic należy, że
Nagła ZWJ'tka cau ua mąkę. W ostatzagranicznl:l firmy nie mają specjal. ubezpieczony.
nich dniach daje się poważnie odczuwad raz S1mM do pr.zl:'lr6bkl.
nego zaufania clo pol kiego handlu,
Jak st\Yierdzono, ópel'ator nie poTajeml'licę
upadłoścl
wyjaśniają
brak wszelkiego rodzAju mąki, a. zwła
szcza tytniej. Miejscowi dostawcy i }lO- tn')'!. że fil'n'la została zal'wana przez który głównie l'epr'ezentowany je~t nORj winy wybuchu pożaru i spowodo~rC(lnicy, }Jl'teważnie Żyd~i, wykorzystu.
zagranicznych odbiorców na znaczna przez Żrdów, nie gardząCYCh żadną o- wany on 60S lal działaniem siły \';yż
JIł sytuację i poclwytezaja, bardzo ztlaczsU1111, między innymi w Polsce stl'a- l~azją, by ,,· zbogaclć siC, a przcz to szcj. \V (,zl\~\e wybuchu POŻUI'U na sali
nie ceny mąki. Gdy w kOńcU ub. tygod- ćik. około 100 trs. funtów angieł::lkich. podrywają opini ę poLkiego handlu kina znajllc\\'R'i ię tylko nieli czni winia cena mąki tytnleJ wynosiła okolo 32
W Łodzi np. jeden z hurtowników su- za gmn icl.! ..
dzowie, t.ak, ;;e nie doszło do \"ybuchl!
zł za 100 kg, to obecnie pośrednicy 21\dapanild. (AJS)
ją 35 zł za 100 kg.
Z.olutenl w hBorucle" zaJmll ... b.ll'
dl.m. Jak już donosiliśmy, \IV Zakładach
Przemysłu Chemiczl1t'go "Boruto."
przeobrazę
prowadzono '" ostatnim clIasie n\9.IIOWO
Policja protvad~i energic1tue {loclłQ(l~e)łie celclll 'ł('ykł'ycia
l'edukcje wśród zatrudnionych robotniŁ ó d '1., 1. 7. - Przed Sąuem Okrę
bestlalsl~ic1t o l)rys1tl~ółv
ków i rzemieślników, Niektórży ze zredugowym w Łodzi oubyła się rozprawa
kOwtlhyćh, po illdAja,l'J drobne ó{jzcz~dl1o·
Radomsko, 1. 7, - Od pewnego trupa ścillgni~to ubranie, bieliznę i będąca echem !;tl'R . znej zbrodni w Ło
ść:i, postanowili zająć się handlem, aby
w ten sposób zapracować na. utrzymani~ czailU na terenie gminy Sulmierzyce huty. O bcstiul~kim \vypadku profa- dzi j a miano\\"icil' zabój~t"'a córki
swych rodzin.
i J{Jesżczów grasuje nieuchwytna nacJi grobu zawiallomtollo Illezwłocz- prilez MariQ Zajcle!.
1\ ie pol icj ę.
szaJka
złoczyńcóW j
profanujących
Jako o~l{arżyciel w~'stt:PQ",ał pl'zy~
KRON I KA S I ERADZA
grOby i ógrablają.cych nieboszczyków.
jaciel Zajdlowej Stanis/.aw Gibki,
Ident~ ' cz])y wypadek
mial
miejsce
Przyjazd premiera Składko•• klego. 0który poczuł Ri~ obrażony treścią brQrówlllCz
na
cmentan~u
w
Sulmierz~'
Ostatnio
grabarz
na
cmentarzu
łę
negclaj o goclz. 14 przyjechał do Sieradza
szur, \\'yda\\'[\n~'ch i l\olporiowan~ch
premier Sklaclkowsl.i, Skąd \V towarzy- klńskitn zauważył rozkopany grób cuch . Pol icja wszczQla energiczne do- mul'\owo na te)'cuie Lodr.i. Jako W~' 
stwiE) wicestarosty p. Ejcbhlata udał si~ l1i~daWllo pochowanego hiebośztzyl{a. chodzenia w celu ujQcia boatialskich
dawczyni lwo!'łzur figurowała 1\lal'in.
na. i1l!łpekCj~ gmi1I.
Pó ot\vat'clu trumny okazało się, że z rabusiów .
l\:otarska (Suwalska 17) Oraz jej mą :::
O hlgleDę słra"alló" owc;cowych. Stra·
'Walelli~' , zllany jako 8pecjalj~ta tego
~fi.J1iane handlujący owocami
hA, tynku.
rodzaju okaz~'jlJych \yydawnicŁw, pootrżyrnali ńakat policyjny
pomalowlillia
śtragan6w na kolot' zielony, jak równie!
przednio jur. skazan~' na 2 mie s iąco
i naczYli drzewnych, używanych do przearesztu. BrQ,zurv wrtll'uko\yane byb~
Kursy lt'ojskofłJe Żydów w m, iejsdowośclach letniskowych
chowywania owoców.
w drukarni IIellocha Rajchmano. w
Rzecz godua uznauia. Rzeczka l{r'a8apod Ło(l~i({
Pabianicach.
wa. na terenie ulic Krakowskie PrzedmieOboje J{otal'skich i Raj chmana oL
ód
ź,
l,
7,
Organizacja
sionina
zhrojenia
żydowskie.
Niezależnie
ście i Wierzbowej zostala J'l'zepr'o\vadzo·
na kanałem zakrytym, co ul1iemożlhvJ !\!tycMitl. NOS proklamowała na tere-, oli tego WQz\yano wszystkich ez/onl,ów skarż~' ł Gibki o ZllieRlawienie w 1>1'0wyd~ielal1ie się 11ieprzyjernnej " 'oni po1I!~ ŁOdti siedmiodniowy okr~ś .ża.łoby
Ol'galti~acji
~~· .ionis.t~· C7.11e.i,
zLloll1F.h s7.ul'ach: .. Straszna. zhl'oclllia łódzk iej
chódzące.! z ó~Plulków uau1A.'uych tą. droź powodu stl.'l1cenla tCl'J'Ol'ysty zydowdo sluzby WOJSkOI\,(',1, aby bcz\\·zglęcln ..~ Gorgollo\\'ej". czyli "Dlaczegoś matko
gą z rzezni miejstiej,
skillgó w Palestynie Ben Josefa.
uczestnicz.I·li \\' kursach przeszkolenia zabiła" i tango "Stachu", którego re'V
proklamacji do sWych członków "'C!jsl,.o,,:ego,
organ izowanych przez fren rozporzynał siO od słów: "Wróć
KRONIKA TOMAS:llDWA
Of'ganizacja wzywa, aby w odpoWiedzi sYJ~n I~tow, ~z~' to w ramach. pl'zyspo- (jO mnie, Stachu, przebaczę ci winy " .
Kary ua o,ieszalJcb włd~oł.lł posa- na postępowanie włauz angielskich w sr~l)lel1lu \YOJ~ko\Ye.go, czy tez. specJal- \V pier,,· .'ż~' m na1 ładzie
nazwi skf)
'YJ. W związlu z Mta\1'\iJl\ rozporża,dze Palestynie, WZfl10glt zbiórkę na Keren me z przeznaczel1lem na wyjazd do Gibkie~o h~' /o wrr'U:i.nie podane, drugi
biem. tycz<\c);m r.montu fł8m.6w i pozaś nakład zo"Łal skonfi. kowany.
tza,dkoweni& p"d-wÓ'n:, kilku właścicieli Kajemeth Le Israel (Fundusz Straż- Palestyny w roli instruktorów obrony.
Sąd Okręgow~' w Ł()dzi po rozponika Palestyn~'), stanowiący fUndusz
\V związku z tym można zaobserĄiśl"\lcłlomoą8i., prsewa;!nie 1:ydów, zostal.nil.niu
sprawy ~ka1.al 1\forir I{otal'skn.
ło ukl1ranyclt Ja. opieszałość )ll"zy \vykowować, szczególnie' w okolicach Łodzi,
i Heno ha :Ra,irhmana po 1 tn~'od1Jiu
J\~4I'1hi zarządzeli. t tak w dbiu one.gdajw miejscowościach letniskowych ży
Hym wład.ze adrn:il\iĄtracyjni~ ukaralY H. BrzeźIHey, Pajllcznie i Cyl'31'Zewie. Obec- dowskich,
masow" udział Żydów w aresztu. l{olal'~kl za~ zORtal uniewill~lłńbluma, właśe'ioielA pofelJji przy ul.
nie przystąpiono ju~ do prac wstępnycłl l'ć:żn.\'ch J{ul'~ach wojskowych, 'jakie są nlon~r.
~ciuszki Zł grzywną" 1'\fYsokośći 300 ,.ł,
pod budowę wspomńianych C!\VOl'CÓW,
organizowane. Do tych przygotowali
Jł'kuba. Brynholca (pre!:ydenta WojcieTow. Przyjaci6ł Jtowalowca. Ri1kakrot- wojskOWYCh organizacji żydowskiej
cbowskiego 5) ~ywnll, 300 d; Surę F'raj~
del'lrajch (W~śoła. 23) i Matkę Wagorl (Wc- nie pisaliśmy jlJż o potrzebi,e zaintereso' należy się odnosić z jak najdalej poiJołll. 11)
p6 200 zł gl'zywny, Wszystkim waftia się władz 1 spoleczellstwa miesz- suniQtą ostrożnością. albowiem nie
gnieŹdzie
llopowostalcj osady robotniczej
ska..:anym kal'ę grzywny w razie bleśclo, kalka.mi
jost wiadomym czy są, one skierowana
Kowalo
\'cu,
gdzie
mie8zka
najwi ę k
gAlllojci, wladze adń'lini!\tracyjne zamieNiororlzienl1l1 fi c1lIWJIIl h i tOJ';B Mlal'ZVsza biedota w prylllit~'\\'l1ie zbudowanY('11 11f\ wyłącznie przeciw wrogom w Pa- la [ ~wc \\sl Pl'lIzlJn IV poblliU IIaIJlhu'rnią na areszt.
szopaeJJ i zicJluunkt\ch. Poruszaliśmy l (; st~'n i e.
g~. llanolViclC j()cleJJ z l'olJOtnikó\\ pop rasprawę koniecznoścI I~rbudowania
tam
WIał dach dOlIlU \\'iejskie~o nil klónJll
KRONIKA RADOMSKA
kaplicy i ochronki dla dzicci, które waJ ę 
znajdowalo II} bocianie gJlil~r.rfO . Ponil'J
Tajemnicze pOdpal8uie. Onegdaj w u· saja.c si~ ~l'Olll;1dall1i, pozbawione ~ą
śmierć młodzieńca wui ""nJuzrft, to pl':r.e.·zl'ndzalo mu IV nabudowaniach Andrzeja Serby We wsi Łęg wszelkie.! OfJleld. Apel t1asi nie pozostal
p.ra\ylnniu dochu, pud l.edł rio llip~w i ZI'7.Ugmił1y lła.dżiechowice
wybuchł
gl'otnj hez echfi j gdy2: 2i uh. Inics. odbylo się żc
T a r n o w s k i e G ó l' y, 1. 7. ,Vczo.
pożar, w wyniku którego
spłonął
do- brnnie prty udziale flO otlób zo wszystldeh mjsze.i nocy został przejel'llany przez clł Je, .Tuli l eż hyło jego trlz i\Ylru ic, g d',Zobu.r~~I, ić Z Kulazrt'l wyfJatłla Ż.'fl\"i knczMIN' społecznYCh,
na Jdórym stwol'zono
szczętnie dom mieszka.lny wraz z całym
urz!:\dzeniem, zaś mieszkl1ncy zdołali u ,jść Tow. Przr.iaCiÓJ Kowtł lo,~ca, mające na pociąg przed semaforem Wjazdowym lm. WOWCUIR l'obohllk Zn ,fol'lul rio wt1(!irzu.
gnla7.du I zob(lc7.. t, 20 w ~njeiclzl(' s ą t.Y\\' ć
:z: tydem .iedynie w bieliini. SpłollQla cc.lu nieSIenie pomocy bl!~ dJ!ej IU ~ln?5ci od ~tl'Olty NaI,la Ś!. na staCji kolejorÓwll]rż stodola wraz ze znajdującymi si~
te.l osady. W zflbranlu m. lTI. WZI ę li u- W{)j w Tat'llowsldch Górach :20-letlli młode lHlczkl. kłór'ym na ~zez('ś cl c lIi c si,'
w niej l1al'z(;!clzlami rolniCzymi. stl'at~' dzia'! ks. kan . Jankoll':;ki (prz e wodniczą \VilIJelm Garus z Tal'no\Vskich Gór nie talo. '''obCtl t~jlO tl'o><I,li":ie lllUil' ci i
sil)gaja, około 10.000 zł. Ponieważ zacho- cy) oraz ezłonkowie \I ~' Iollioncgo późni e j (1(s. Bo11cz)'ka 18).
Garus poniósł gniazdO w tym Ilmym mi ejSCU . • ' a " 'i (>,;,,<
o tym zbIegli ip. mie lkalit:y ",io . kI. któdzi pOd~jrZl'bi0 podpalenia, poliCja pro· komit~tu bunnlstt·z l\waśni c \\'ski. ks. lm- ~1l1ierć na mieJSCU.
llonik Jankowski, l'cjent Bugfijsld, radny
rzy ton ooobll\\'y wypadek znczr:1i tłuma
wadzi energiczne śledztwo.
Budowa 3 dworc6w kOlejowyCh ., Ra· Bartnik, dYl'el,tor Falp,cki, major' 'Vyble, jol<o oobrą wrótbę dla mićb,l
Straszliwie zmasakrowane zwłoki czyć
domst;czpńsklm.
Budowa. nowej linii ko· cr.ółkowski. 1, pt. Ogórldawicz, sęclziowio 7.abezpieczono rio d,Vspozyc.ii kOh1isj i kańców wioski.
lojowej Czętito c howa - Siemkowice, trwa- Wojas i ){l'ól, d~' r Kl'ólld, prof. l\tJ likow- slJc\o\\'o-lekal·~kieJ. Dotąd nio ll~talo
~akt tell jest aulentyczn~r , ('o trzeba
ski, starosta f>aJJllt'ki j in . Zebl'alli zająca od dwóch lat, dobiega obecnie koilkon:ecznio zawncr.y<'. hy pOdejrZliwy cz vno,
czy
miał
tu
mie.isce
zamach
gamo_
oa. W związku z ukOJ'lczeniern budowy, początkowali zbiórkę , deklarując na rzecz
t~ll1l~ n ie wyUumntżyl obie Wpl'O i PI·l. ('wyłoniła. się konieczność
wybudowania budowy kapliey j ochronki pewM sumy bój czy lub nieszczęśliwy wypadek,
elWfi le, ~ mianowicie, ze je st to (ypo" ..
3 dworców k olrjow)'ch, mianowicie W pienieine.
4AJS)
"kaczka cttiennikarska".
.
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Operator filmowy w płomieniach

•

Jak Zydzi szkodz Polsc

Nieuchwytna szajka okrada nieboszczyków

Ciekawy proces o

Żydowskie "wojsko" w Polsce

Kaczka wboclaniem

Tragiczna

Numer

M. P.

z

Niedziela: Heliodor b.
Sobola: Ojcómlł
Niedziela: Milosław
Kalendarz słowiański
Słońca: wschód 3.34
Sobota
zachód 20.18
Długość dnia lG ~. 44 h) in.
Księżyca: wschóll 9.1,8, zachód Z:".23
Faza: 3 . clziel} po nowiu
...., •. ..,.

AUle, a~minbtra(ii i r2~ak[!i ,

lodzi

Piotrkowska 91
NOCNY DYZUR APTEK
Nocy dl!i.!deiszcj dy~urnj;J nal!tetJujące a,pteliil
DU5zkie-wic7"owa. Zgi"'rska 87. Ha ·tmar' (l1;yd).
B r'z€'zilhka ~4. Rowiiis&lI. plac W"lnóśei 2. Pe-'
relmarl (żyd). Cegielniana 32. thnielecki. PIMr:
kowska 127. Wójc:i cki. ~;}piórkowskieilo 2'7 I
Kempfi (żyd), Karolewsko 48.
TELEFONY
Pogotowie
Pogotowie
PogotOWie
Pog!1tuwie

miejskie 102-DO,
P. C. R. 102-40.
Ubel![Jieczalni 208·10.
lekttrzy chrześeiJgn 111·19.

TEATlłY

Teatr Polski - , .ROSIl :Marie".
Tentr Letni - "Dama ód Mal.tSflll'l" ,

({INA
Ca/litłll

... roni ec p~ni Uheyhcy" .

-

.. Legion fhuipT'ci

Corso -

Ikar -

"Gl'zech

fl
•

llllorlo~ci '· .

~Ietl'o "HIt~ kitll a lirygada".
O'światowY-l:Hońce - "Mały marynarz" i !.Zamek tajemnic" ,
Palial'e - "Królestwo zakochanych".
Prz~dwio§nic .,Slepy żaulek".

Rlltlto Slyl'"ty -

,.l:luzi"czek".
"Pod twoim urokiem".

KOMU I

ATY

-

Strona 7

,

Ł ó cI ź;

Ostatnio Zarząd Miejski poczynił
tarania \V kien1nku zaciąglliQcia ~oszych robót puhlicznych. Zarząd j\lfiej- życzki \V Banku Gospodarstwa Kl'aJoEOki, aby móc wykonać swój ruinimaJ- \YCgo, gdzie ma zamial: z~ciąg!1.ąć I<Teny prograu1 rohót, potrzebuje ponad d~r ty nll sumę okolo 2 l poł ImlJona zł.
4 miliony złotych.
Również są prowad~one rozm~wy
z
1'rudności 'tV zaciąganiu
pożycz}{i
belgiskim tow"
mającym udztal
w
odwlekaJy sprawę pelnego wykol'zy- łódzkiej elektrowni.
stania sezonu, toteż na robotach mie,jPl'l\cwic1uje się zaciągnięcie kredyskich, jak to donosimy na innym tów na sumę okolo d\vóch milionów.
miejscu, zatrudnionych jest 3 tys. rO
Razem więc Zarząd Miejski zaciągnął
botników. Jest to w porównaniu z Ub., by kredyty na sutnę 4 i pół miliona Zł.
fokiem liczba skrol11łl a.

1. 7.

'Wcic}ż jest aktualna

spraWa kl'edytów na pro\,'uLlzen le dal-

J

Tel. 173-55

dnia 3 lipća. 1~38

4 i pół miliona złotych pożyczki
na roboty I sezonowe

Kalendarz rzym.-kaf.
Sobota: Nawiedienie N.

Lipiec

ORĘDOWNIK, niedziela,

149

I

Dalsza walka z brudem i nie[hlujstwem
Ulide łIIlfS~({ być ~(lmiffta'łle o godzinie" l'uno
Ł ó d ź, 1. 7. W sali kOl1ferenq jnej
biel'i. odprowadzających wody opado-

Zarządu Miejskiego

Się

m.

Łodzi

odbyło

posieclzęnie Komisji Hegulamil1oWO-PI'!l.wnej, na ktÓl')' ł!1 omawiano
sprawę zatwienlzenia lJJ'Zepisów o 11rząclzaniu pocl\\'órzy
Ha
terenie m,

5

l_olizi oraz
S])I'nwQ
\ovpI'owatlzetli8o
Zmial1 do szczególowych 11l'zepisó\\' sallltal'llo - pOl'zę.c1kowych, oiJo",i~7.l1Jąeyeh na terenie h1. Łodzi.
Jak wiadomo, przepis)' o ltrządzenlu podwórzy przewidują zakładanie
na podwórzach zielellców,kwietników, ogródków, chodników z tI'wałej
nawierzch.ni gładkiej z płyt hetonowych, asfaltu, kostki kamiennej lub
klinkieru. ŁQżrSka ściel{ów, przecllOdzące przez podwórza\ prócz wgłQ-

Piękny

czyn

I

we, musz.ą być urządzone w ,s~os~b,
zapeWtlia.,II1CY odprowadzanie sełekow
do !,uJlulów JniejsJ\ich luh do urządzell
hlłlli;at.c~· .inych ,,·łasnych. Łożyska te
mURzą hyC: lo'yte, duo zaś
i ściany
boczne winny J1yć glaclkle i nicprze[J1..lt<I\CZallle.
Zan!!atanie ich 11owinno oc1lJ~'wać
sir,' o godz. i l'ano. Na tel'enie 1<!;\zc1e:1
11 ieruchomości musi
być urzl',l,c1zenic
clo trzepania odzież~r, pościeli i dywanów, a w klatkach schodowych
spluwaczki napełnione wodą. Przepis:v' regulują sprawę ustępów, dołów
btologiczn~·ch, śmietnic,
utl'zymywal'jia zwieI'z~}.t domowych itp,

obywał

la

łódzkiego

OT"W Anuu: CHitŻESC~JAŃSItII1.t )lA.
LI TARGOWEJ W LODZI. W plorlt,zfcb
dniaoh lipoa rb. nastąpi otwarcie I Chrzeoijlłńskhlj Hall TargU ej w Łodzi.
prll)'
l-{arabin Ul(,s~y,ł.Of('Y dla lJulku, "D~iecl Łod~i" . UJ'OC~Y8tO{;Ć
rynku Bocznica (Zielonym). Hala m. popo'tłJlf~o~"i(t JW u'ego sklelHI f{(bnJc~ue(/o
c1łł'~e~cij((Jiskiej
miaszozenie na 12:0 stoisk nowocześnie u·
f(tb"Uki
wy.·obów
'ł.clókieltu.ic~lIch
f-nlY
Paweł
IJiel~a.·ski
uł\th:onych.
Z"intorosowani zgłaszaĆ się
mogą po informacje: Wydział Akcji GoŁ ó d Ź, 1. 7. Od dwóch lat ist- Rn:~' ża, u8wietnil akt przekallania
spolł.arczej Stron. Narodowego w Lodzi.
niejąca polKka chr7.cścijal'U1.kn. fahrrka
miej " cowemu pulkowi piechoty "Dzieul. Piotrko ska nr 86, m. 111, eodziel\nie
w godz. 10-12, lub Zrzesz. Ohrzeie. Kup- wyrobów Włókienniczych Paweł Pi(>- ci Łodzi" karabillu mas7,~'nowego\ uców Rynkowych w Łodzi, 111. Bandnrskie- karski, któroj spac,ialtlo ' ciQ. jest pro- fUl\l{o\\'Rnego przez wlaśclciela fabl'Ygo 9/U w poniedziałki, czwartki i soboty dukcja wszelkich glltunków buwełnia- ki Pa\Yla Piekarsldego.
no} i jedwabne} podszewki damski e j
czasie tej podniosłeJ uroczystow godz. od 17 do 19.
oraz
n1ę,,,ldej, otwol'z,da w 1)iQ,tek, tj.
ści
j')j·zen1.awiali:
ks. oficjat Bl'.lczek,
Wydz. AkcJI Gosp, 8. Ń.
dnia i bl:11" prz.\' tlI. Nawrot 11 sklep clol"ódca pulku pplk '''aelaw l\ralol.w Jaod:ti.
fabn' czny ella detalicznej spI'zedaży ll'ell-kz, którv p],z~'b)' 1 w t.owarzrstwie
sW~' ch wyrobów.
adiutanta pulku kpt. BI')·sie\\ric1.a, 0Z ~YCIA KATOLICKIEGO
Uroczyśtość otwaT'cia nowej clll'zerar. p. Pie];:arsld. W urocz ., · stości brał
Udział ks. ks. biskupów łódzkich w Kongresie Euchar-ystycznym w Płocku. ldl ścijallskiej placówki, której poświęce- udzial pl'zech.. ta\Yiciel redakcji "Ol'~
1i ,lt5cel('])c ,i<' ks. 1Jihknp \\'t. Jasil't"l.. i i ki';, nia dO]<OllOł ks . oficJał Jan B~c1.ek, c\o\\'Jlika" i "I<uriera p.oznallskiego".
1\i,;1mp dl' K. Tomczak w s"yslcnl'ji kR. pl'oho~zclI parafii Po(h 'y:i:, zenia 8w.
]Ji't\lnla SlHIJi511l\1'1I S1.ahel!'ki('go, redo,ldłJ<
1'<1 ,.Slowu, l{atolicl~iego" wzi!~li udział \v
J1:ol1{(rcs ic EuclIary, tyczl1ylll Kat. stu''''
kobiet II' P]ocku. Z calej diecezji Pl'ZyJly·
lo JHt Kongres pl·ze f' 1.10 4.000 zorgallizowalIych kol~iet oraz delogacje .K S. K. Hzetzypospolitcj Polskiej,
Plłilgrzym.ka do Krakowa, X.lwaril zeNabl'(di ((OBt((lf)CÓW na 110 tys. ~rotychJ u potem sY'lnulou'uli
brzydowskiej i Ozęstocllowy. Ognisko 1'0l~r(Hbiei.J
]lolnicr,c Akcji Kntolickiej organizuje w
li niach od ;2 do 7 bm. pielgrzymkę do KraŁ ó d ź, 1. 7. W dniu 3 stycznia rb." gotówce, które ul,:!'ył w w~glu w piwkowa, 1([ll"'[\1'ii Zebl'zyclow'ldej, \Vleliczki, Oj CO"' ,, i C7. ęs to c hol~·Y, Pątnicy weztrln, \VoH l{utlle'l' (Pol110l'ska 6), pl'owadzą Hicy.
Policja
zal'ząclzila
clocbodzenic,
ut1r.ial w uroc7.ysto;:'citlch mariaJ]8l~ich w cy przy ul. Pomol'skicj U wielki skład
Kal"'al"ii Zelm:ydo\\' skiej, na Jasnej Gó- konfekcji pod firmą W. Kahle!"; zglosiŁ jednak nie llatrafila na ślad sprawcy
rze, po czym z",ipe1zn, r.abytki historyczne sir,\ do V komisal"iatu P. P. i zamel- kl'aclziezy. Przy tej okazji jednak uZielni I(/"nko\\'skipj. Kiero\vnict\\·o te ch- dował, że skl'aclziono nHt 30.000 zl w stalono, że Kutzner, klóry sklad pro!li czne objąl ks. k a n . Stan, !\owicki. Kady
" 'pisoWe w {'ellic zl 12.50 nabywać motlHI.
IV srkl'eiariacio A, K ., ul. GclaiJska nr 111,
8]ł\n~7 Ch
PI'SC nic zostala nagroclz0na. Go3 robotników, w '\VyclziliJe Plantacyj 606,
. IV l\sięgnl'Jli ,.Przyszłość" , Piotrkowska ni'
w f(oua!i7.acji i Wo(łocil\gach 1.378 robot\~"8z~r stkie one są cło o<lel)j'ania w "KrJ jJli
26:3, w kolekturze p. ·VVl. Cianciary, w Mleka", ul. Plolt'ko\\'i:il;a 103.
ników w j~' !11 109 sta tych. nuzem 2.D21.
kwiachll'lli fi. ])ynllwwskie.l, pl. t\oticlelny
I'\acłmienic nHle;i.r , ~e praca , oznaczona
U pl'zcllslęhiol"C"ów zalrudf'tinno 112 roni' G O1'nz I\'e ws z\'::' tkich parafiach łódz])otników 1I11 (lroga ch i 130 u p/'7.cclsię])jor
godlem nr 7, przed8tn\\'iujo,ca wiersz ki ch.
.
ców budowlanych. Ogółel1l tedy na robozostała \\)'1'ózI1iona l może byc zakupiona
za zgodą autot'ct za 20 7.1otych. Ró",nieź tach sezonowycl1 publicznych zatrudniano
zakwalifikownhl1 7.ostalu, cło nabycia pra- 31G9 robotników.
Z ŻYCIA ORGANIZACYJ
Z Polskiego Tow. Krajoznawczego. \V ca pt. ,,:M::lldel'" Zil ('en!) zt 13.
Kolonie letnie dla wychowanków miej- SPRAWY GOSPODARCZE
lliedzicll:, (In :J hm. odb ę dzie się wyl'ie('zka <1ulobu !'I o\\'a do l'iotl'kol\'<t i Sulejowa. skich '"IV roku bieżl\cym cru clIomione zoCeny na targowiskach łódzkich w bici,
\V pl'og'l'<llilie \\'r cieczki zwiedzenie gotyc- staly kolonie leinie dIn. cl7:iee1 miejslc:(' h trgo'lniu ksztaltowały się jak następUje;
domów wvchowawczvch w Sidzinie, na maslo (oselkowe) 2.30- 2,80 \VyłJol'Owe 3.00,
kiej fal'~r i haro ko\\'cgo l((\f;cioła .l ezu i tÓ\V
",/Piotl'kowip, a \\' Su1e.iowie -- WIl!"OWlIC· ,Łysj Górze i nad je1,'lol'awi Augustowski- set' bialy 0.80, twaróg 0.70 r.a kilo, śmieta
go opaclln1 C~'s tCI'SÓW z kościołem l'oma- mi.
na z,, li tr 1.00- 1.:3().,jojn M monelel 1.15
Dzieci 2-go Don1u vVycho\\'uwczei!O wy- do 1.25, )(n pusta 11iu ła (g-lót\'ka) 25- 40 gr,
llo-golyC'li.im z pol'. XUI w. ÓI'tlz kamlonlojechał.Y
cło
Si(l;.\iny
kolo
Jorrłal1owa
na
lomów \\'apit'nin, jUl'njskicgó.
ogórki »ztuka od 35 do 50 gT, kołllfiol'Y od
Z])iól'kn urz(1'liników o godz. (J m. 30 Podkarpaciu, (lz!cl'i 5-go Domu \Vycho- 10 rio :30 gr, rzodkiow\d 5 gT (pęczek), sal\'Clwczego
lUl
J~
yso,
Górę
nad
Niemen,
a
pl'zecl "Iedzihll TO\\'Ht'zyslwa, Al. I{ościu
In ta od 3 Llo 6 gl' głó\\' h:a, l"U mbalJar 15 gl'
dzieci 3-go IJomu (lo je1,i.o1" Augustow- kilo, szpanlgi 0,60 cło 1.20 kilo, szczaw 15
szki 17.
Ko sz t \y~·dcczki dla członków 7.1 4.60, skich.
I-lT, sr.pinnk 25- 30 gr 1.u, kilo, selery 5 gr
!\ac1mienic naJ czy, że na koloniach sztllka, pOl'y 5 gl', tnarch('w od 5 gr pę
dla g oAci zł 5.-.
dzieci 3 i 5 .\Jjd~ld c " Domów \V~' rhol\'aw. czek, ))ur[l(:zld od 5 gr, cebula od 15 gr pę
czych przelJy\\'lIć hę<1zil~ po 20 cJzieci z Kr('- czek, f'zczypiol'ck 5 gr, piet"uszka od 15 gr
KRONIKA MIEJSCOWA
sów "·SCllO(ł11iC'1i.
Jlęcze];, chrzan 60 do 80 Itl' za l,ilo, ziemK. K. O. uruchamia lombard. I\on1llnnlnio!;l stal'e Od 10 itI', miotle ocl 20 gr kno,
na J(IlIlU O ,-;z('zęc1nośd m. Lorl:d oVz)rmnla ZE śWIATA PRACY
g'l'08zek 50- GO g l' , jngod,V czarne 25--30 gr,
upra\\'llit>nia do UI'UChOlnieniu spcrJalnogo clr.in!u poż .l·rzel, pod 1:asbw /'uehornoZlikwidowo..nS' strajk. W wykolH-znlni poziomki 70 clo 90 gl' (Zu, litr), tl"Uskawki
ś d t.j. 10Jllhal'du, DotyclH'ras IV Łodzi isti fa/'biarni firmy 1,0111'01' (IIipoteczna 6) oli GO g-l' kilo, czm:.cilnie ocl 90 gl', wiśnie
uleje oddziill wm'sz alyskicgo tow. poiy- powstai strajk okupa(;yjn~ z powodu wy- (szklanki) od 50 gr kJlo, ptJrzeczki au 60
czek poci za"tilw rLlc]lomośri, grlzie jerlnak dalenia 4, 1"obotnikÓw. \V wy/lilm lwnte- gr kilo, cytl'yny 10-15 gr f'ztuka. Dl'ób w
].:: /'e rl~· t)' udzielane
są
stosunkowo IV ui· rencji ocllJ~' te.i z udziałem przerlstawicieli więk s zej podaży i praC0J10 za sztukę kurs kich Olhetknch wartości zastawu i na zw. zaw. osiągnIęto porozumienie i robot- czald ocl 80 do 1.40, kaczki 1.60-2.'20, kury
i koguty od 2-4 zł. •
rłoś(' llci<\źllwydl warunkach, tak ie lH'Unicy pl'zYSi4piii do pracy.
('homienie dl'ugJej podohl1ej
in1Jt.YtuC'ji
Stan zatrudnienia na robotach publicz.
luerlylow c,i OltlLZUjĆ się całkiem koni~c7.:ne. 'Ilych. I 'n J'ohotnch pulllic1n)7ch, pro\·v a- KRONIKA DNIA
KonllUrs bez rezultatu. Ogloszony w d7.0hycll przez ZUl'ząd I1fiejeki w Łodzi, na
28-lctni Jan ~ita, zamieszkaly przy ul.
fill'oilll l'zn~io kOllluu's na najlepszą pł.·ltt!) dziel'l. 30 uIJ. m. systemem gospodarczym Ohywatelskiej 41 na tejże posesji wsku1
p l. .. Tli',ic c ko w społeczeil.st\\'ie ' · nie pl'zy- zatf"udniano w \Vydziale Technicznym w tek za.lamania SIę
desek: wpadl do dołu
lliósł p o żąd u nego /'ezultatu. Żadna z nadeoddziale dro~owym, regUlacji i pomiarów ustępowego, odnosząc ogólne obra2ellia

'V

----o

Ukaranie

pomJlsłowych

plajciarzv żydowskich

wadził do spółki ze swym synem Izraelem Mordką, W ostatnich dniacb za·
ciągnął olbrzymie zobowiązania,. na.bywając na kredyt wielkie partIe to-

warów i wypuści! większą, ilość weksli, nabierając w ten sposób dostaw·
cóW na SU\l1~ 110.000 zł, po czym sarn

ogłosił niewypłacalność.
Zawi~1.(lomiellie o
kradzieży
było
malle\yrem, maję.cym wohec wierzy·

cieli usprawiediwić jego niewypłacal
Po ustalenIU tych faktów obu
I\utzne1'ów pociągnięto do odpowiedzialności karnej.
\V dniu wczorajszym zasiedli oni
na ławie oskarżonych. Sąd Okręgo
wy w Łodzi po rozpoznaniu sprawY
skazał 61-letnieg'0 Wolia I{utznera na
półtora roku wiozienia i 1000 zł grzywny, a jego syna 28-1etniego Izraela
lVlordkę na 1 rok więzienia i 500 zł
grzywny.
ność.

Ł ó

Trapiczne wypadki

c1 f., 1. 7. Na szosie pod PiotrI<owem drożnik Roman Czel{alski z
Łodzi, jadąc samochodem, najechał na
jadącą' rowerem
18-letnię. Genowefę
Owczarek ze wsi Uszczyn. Rowerzy~t
k80 na sygnał SatllOClloclowy skręcIla
nieoczekiwanie wprost pod koła sa·
n1tJt'hoclu i wskutek doznanych obrażel'l. zmarła. Policja zarządzila dochodzenie.
Na tOl'7.e kolejowym między An~
drze.jowem i Łorlzią, pl'zejechany zostal przez pooią.g 20-1i3tni Josek Kaplan z Ralisza. Przyczyny wrpac1ku
nie zostaly jeszcze ustalone. Zachodzi podejrzenie, lz przejechany rzu?~ł
się sa.m pod pocią.g w Celach samoboJczych.
• \V folwarku Leśmierz pod Łodzią.
w czasie lH~rmienia koni zostal przygiiiecony do żłobu ptze21 konia robotnik; 57-letńi Władysław Zawadzki.
Wskutek zmiażdzenia klatki piersiowej poniósł on śmhn'ć.

Obostrzenie nadzorcze
nad wyrobem lodów

Ł ó d ź 1. 7. -

władze s~nitarne
pł 'ZE'lWOwaclzily

Jak to pOdawaliśmy,
w ostatnich dniach

kontrolę chłodni,

cu-

l\: i e 1'11 i. Idof;ków itp. zakładów, wy twar·za.iąc~lch lorly. Pobrano prżY tej okalilii próbki, Idó1'e przesłane zostały do
!':?:czególo\yej analizy w Pił,11stwowym
Zal<ladzie Higieny w J~oclzL
Batlallia labol'uton'jne ujawniły,
niel(tórzy spl''Zedawcy, holdują,cy za,..
sadzie 11ro(lukoy,rania jak liajtaniej,
używal i do w\'1'obu lodów sacharyny.
RÓwnocZeśnie ' iednak stwierdzono. że
w wielu \\')' paclkaeh t1ż~- \Vano dla nadania smaln1 i zapachu lodom specjalnych gotow~' ch już przypr.aw, któJ~e
zu\\·iE'l'ajlJ. związki chemiczne, szkodllwe dla zch'owia (przy zapachu. orzecbo"'o-migLlałowym), wzglQc1nie wp tost
trujace (fenol).
Ze względu na to, iż używanie
b-eh śrOdli.ó\v nastąpiło nie z winy
samych 11l'oc1ucentów, którz~r preparatv te traktov..·nli jako dozwolone i bezlji('('zne, 7,fŁl'Zac1żnno badania w lderunku ustalenia, kto wyrabia tego 1'0dW ,i u -proRzki. celem zlikWIdowania
nirlegalnej ,,'ytwórni i pocię.gnięcia
winnYCh do odpowiedzialności karnej.

ze

szczęśc:ie wydohyto go w p.ood utoni ę cia w smrodliwej Cleczy. Hal1nc/11u ucl!lieHl pomocy wezwany le1;al'z pogot(Jwia P. C. IL
'
4·1-letni \Vladvslaw Oltanowskj w mieszkHniu ' s,,"ym 'p rzy ul. Pomorskiej 37
przez pomyłkę napił się lel<arstwa prze·
~mo czonego do ",cic'rania w skórę i uległ
zatruciu. Z~d["Utemu udzielit pomocy lekarz pogotowIa.
. Na ul. Gl'zybowej (Chojn~r ) zostal najec}H'Iny pl'zez IVÓZ 3-letni WiesIaw Sta·
wial"sld (Gł ' z~" ho\\'a 18), odnosząc ogólne
obrażeniu, ciala,
Rannego rnal~a po opa·
lrzeniu po~oto\\: ie przewiozło do sł:lpHala
w stanic cięr.l< im.
\V domu IIul'llTlana przy ul. Sienkie"dcza lOg wskutek wadliwego komina zapalily sio sarlze i poddasze. Przybyły IV
oddr.ial' straż y og niowej pozal' w zal'odku
sUwnlt, SIJ'aty są niCZllł\CZne.
Na ul. l\l'aSiI1SldcIl'0 32 syn 101mtora.
7-l ctlli nOll1an Poslo\[,k, zabawiając się
z l'ówipśnikami, został ud e ł'zony kamielIiem IV twarz l uoznal wybicfa' 'iewego
Ol'll. Ralluego po opatrzeniu pogotowie
odwiozlo do szpitala.
\V l1:ieszknniu ",Jasnym przy ul. Sulojo\l'sklCj 16 u legI zatl'ueiu wskutek spożycia na(ln(lcj"tloj ilotici alkoholu :l4-letni
Ah t~mi BI'7.c*niak. Ofiarę nal()gu pogotOWIe pl'ZCWlozio w slani e niejJl'zvtom'
Ilym do leCZJ1icy,
Plcl,al'z Jóżef Grzybowski (Wysockiego 17) .zaI?elctował, że jego pracownik Jan
SiemmsliJ (Głucha 1) sl,radł rnu rower,
wartości 120 zł, następnie zainkasował w
sklepach 40 zI i zbiegI IV nieznanym kiel'unku.
.
\V 7. komisariacie P. P. złożonych zo~la.ło. 70. zł , które na u l. Andł"zeja zgubiła
.lakas nIeznana kobieta. Villaścicielka może zgłosić się po odbiór.

ciala.

Na

rę, l'atując

onĘDO"~IK, nIeoziela,

mrona II

O.KAZYJN~E do sprzedania

w

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno 0;:-10szenie nie może przekraczać 100 słów. w tym

poleca P. '1'. Kupcom

GŁOWACKI, Łódź,

ul. Piotrkowska nr. 102.

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

nagłówkowych.

DOMY-PARCE:=~

l

Kolonialka

NumM' 14'

Ń C Z O C H ~ p~~~~:~
różnyeb gatunkacb oraz skarpetki, tenisówki J t. P

Przemia'l żytni 70 ton na dob~. MIYJ1 nowoczesny 4-ro pi"trowy
magaz~'n zhożowy murow:my. hocZ1iica kolejowa . 2 budynki mieszkalnp. dll7.e tC'rellY. Bli ~ ko lI~j\\'ip'bzego ~rodk" przP111ysłowego • 14, 025
i COP-u. Inforlllacji uLlzkl~ .\.<lmlllistracja .. Orędo,,·nika" w ł,odzi
Piotrkowska 91.
~ J5 114

11[1.

lipea. 19M

p O

M ŁY N PA R OW Y EDWARD
5

~

anIa.

Zarząd Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w KobyliDIe
od 1. 10. 38 na 6 lat. dnia 14 lipca 1938 r o godz. 2-goiej
w Strzelnicy. Do Strr-elnicy należy 23 morgi ziemi wraz
li: łąką, obszerne budynki gospodarskie, dom mieszkalny,
lokale restauracyjne, pełna koncesja, wielka sala, plae
sportowy na miejsc,u. Bliższych informacyj udzieh prezes
Bractwa TyczyńskL
D
7

Znak oferty

DROBNE

drobnych: l-lamowy mfilmetr

3.

naprzykład:

z 1899...3, n 2745, d 1790

i t. d. = 1

słowo.

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do gOdL 10,30, w soboty i dni przedświl\
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

grony.

I

h) Inni

Skład

mieszkaniem. bezkonkurencyjna. koloni"lny. %apJ'ol\ arlwny. mi eIItarg dzienny st0trzydzieści. - 'ięt'znie ;l.noo.- rluża .... ieś kol~
Posady
Poznań.
Focha 39
mjeszl'ani~ iarze.
O('rty Orędownik: 1'0Parcele
woźneA'o. inkasenta dom .... ~r·
zd <>05 dl znań zdg 52284
Dabrowskiego. Bukowska. 8ze- 17.
tości 6.000.- Ofert,. OrędownIk.
laz. Rocha. BniJ1ska. Kąścielna.
Poznań zd 52228
"Usadopol". Rzcczypospohtcj 9.
Skład
Fryzjerski
w 40810
pieczywa bez konkurenc.H tanio sklad 700.- zara? sl>rzedlllll.
Mistrz
sprzedam. Adres Or~downik
Poznań. Stary RynAk 44 (Woźna)
pi'ekarski :r; kart"! r7.emiemni~
Poznań zd 51122
zd 52406
Dom
szuka posady., Ofert,. O~dowIIwa pokoje. kuchnia. hektar 0IIIII
grOOU 5.:;00,- SternaI. Plewido. ·.·-.,..
....
K:I::::....
nik.
7..d 52225
sk:l. .powiat Poznań
zd 52226 na
starcza ..:Automagazyn·· poonań.
CholewkarskJ
Jakubo ,Vujka 9. (prz,. dworcu
PłAćd·
i t
pomocnik. z ukończonym klll"@em
Dom
Autobusowym).
n 13 296
~
Zles ą morgowe
kroiu .modelowania. s:r;ycia. 1\0ogrodowy. 4 ubikacje sprzedam
prywatne. be? długn. budynki sznkuie praey zar~z. Z"loszenia
~TZY dworcu Lazarskim. Pozna(,.
murowane. ziemia pl'zo>nna
kiprować Zenon .Jachnik. Kii!»
re 52296
Zgooa 46.
sprzedam. względnie zamipnie na ,,·iec. pocl':ta Skulsk. pow. Konin
Kolonialkę
3,501) !)Jrz~da m.
powód wykoń dom Poznaniu . Oferty Orędowzd 52523
czenie budowy. Adres wskate nik. Poznań zd 5:? 3;;9
-------------Parcelę
Orędownik. Por-nań. zd 51 623
Jla Dębcu. przy dworcu korzySamotny
&tnie sprzedam. Adre6 Orędow Reprezentacja
u er,e; w,-. dobne '(lolecon:f. lat ~.
18. DZIERtAWY
_
ftik. Poznart zd 52 276
PO!!zukuj~
jaki<'Jkolwi.. k pracy
Motocykli
- w składzie. ogrod",ie lub 1\' poIli.
Oferty
Kurier
POZt1. Mg li! 758
::h~~g~m Warsztat ślusarski
Dom
_ Hecker _ z z8,p~en! elekt'·)".C~'i1lyml &pRWas o.grode.m w Swa'l"zędtmt ~edam. _
Triumph - ~-em kUlPl!). ",)·~I1.lel"LaWI~, ~Ml;
Biurowy
Oferty Kurie'!' P071Tlański
m()torem
d·lo. GrodZIsk " ikr).
n 1",031 pro.!'i e iakiekol'wiek uMe.
zd,g 42 490 t1
Oferty Kl1>r~r Po~nnń8ki
So.chu
.
śWla.tlo elektncme. Reje6tracja
P..d.~ 51 S05
Piekaml
Domek
jak rower tanio eprzedaje
dzierlla'Wy. wsi kościelnej - mb
_ y og:r<Xlem 6500 211. La.sek.
Wul.
Gum
miasteczku
poszukuje.
Oferty
Nowa 11. s.tao.ia Lu.boń.
ślusarz· SDawacz
Pocna1l. Wielkie Garbu,.
Orędownik. Poznań zd 52 29...3
00 52499
hJ.kowy dłuższą praKtyka poemPg 5244/5-133'4
kuje pQS·ady. Miejscowość ołxoiet
na. Zgłonooia do Ku.dera Pom!.
54
•
Cementownia
.
mor".
dobrze r.aprowadzona w tym MO- Mg 52031
budynki Jak nC?we, ~demll. ~a- pY. mieszkanie WrdzH"rżaw.ię rod
cz,n. k()IDPlet ZY'W1 I martw,. m- zaraz.
Oczkowski.
Krotoozyn .
2 000,
Szofer
1\'entu,., cena 16000.
wl>hta Ostrowllka.
N 15 03]
JM)e7JU,k1:tje za.bezpieezem~ J)~- 13003 !li. Straus.~ Tnsemes!ll'io. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ n~ w~Jkie pojazdy meeha"łem@
sza hi.PQteka. Oferty OrędQ'Wni<k. _ _ _ _ _.....:.:n~14=_::~::.;9~_ _ ___
sznkll posarly. Oferty Kurier Popozn a:ń zd J1 2189
znański zdg 51 !}ii4
50
;,nwootal'Z d~ierżawa 18 Id, Zi·
Skład
moń.
Muszynowo
leŚl1@.
pfrczta
Panna slużaca
Kto
dełit~w. śródmoie§cie oku.,.jm 52 511 utlKlłna. wiek średn.i. 'd()lyebczM
JIOIJlote. inteHg. bezrobotneDl'!l i!o rt>ie 81?rsed>am.. p<!średni~o W",. Śrooa.
:r:al'ożem&. warsztatu pracy po- _4000 Orę.elowmk. Gdynu.
l,racowala jalko g06Pooyni • kutyczkom 200-300 zl.
Łaskawe
n 1~ 794
charka.
"kromne
zajofen,. Orędownik. POłln.a1l.
mie s1e zna
"'8zplką
pracaezycie.
większym
domu z wyjątki .. m gotowania. zd 52312
Piekarze
Oferty Kurier P()zn. wg 52297
m.uznta do d?ielenia butek na
Reklama gazetowa
5 000,spnedaż. Ofert,. OrędownIk - jl'S't wartościawa t y loko W'ÓWCZ3<1
ponu~ I hipoteh d()mll war- ...p....o....7m1l,;...;;:.:.;1I.;....;;.zd.;;...5;..:2....22:;.::.;4=--_ _ _ _ _ _ jci;eli ~st planowo i dobn..e pr1A!'
Panienka
toBci 80.000. Of"rty Kurier 1'0m;r,';'lalla. Poradam,i 9lmty Wy· ~:r:uh. l'06arly do dzieci lub "kIlIzn~slri wg 52336-7
MotOry
d 7..i al Pr()P3~andy Oredownika du z pr"niem. SziwlI. "fanie,..::-.
oon2lynowy 12. ropny .• Deutzll" ~\V. Ma rc in j(). l p" od KOOZ. 11 poczta War!!,owo. Oborniki.
15 koni. Zgłoszenia Orlldownik. do U·tej.
zd 50 82-j
zdg 52267
P ()f;ftań zd 52 222

---------------------

gum~~!e d~t~~~n\ch

1·0:.:::M::A:J!Ą:.T

Poznań

i

a:.

Ostrzeżeniel

R. Barcikowski S. A.
Młodszy 1II'ZędDi1t

~zkoła R()lnicza. &II. praktyki. zna
dobrze uprawę 1'0),1. prowad~enie
książk()wości. liwioadectwo IHerwsxor~ne. pny.jmle Jl<?8o.de ta~~
pisal'U od L VII 38 lub pótmeJ
OfertJ Kurier Pozn. ISdg 50 188

Pozaań

Potrzebny

I

zastę~ z 500 - 1.000 zł. Oferł:F
O~ownik. Pozna>tl
5:! :!1%
płektRki

re
Pomocnik

cukierruezy potnebl\7j
zaraz. P·()zna:ń. StarOlękI.. Ludwik :806Y.
sd 52 250

Maszynłstka
- bntro p~
JHeUmlarkt
pisYWań zaraz. Wymagana pe1łn .. bieł,iz~ IIIflSkll potrzebne poH gja. Oferty OredOJ"'ik. PoIma1l.
dom. Adres wskaże Orędownik.
sd IJ2lM
POllmart zd 50 159
Młodszy
II prowlneji. kaucja 1Ii41.- .akt
jakiejkolwiek posady. Luk ......e
zgłoszenia .. Par" pod ..56.W·.
p~ett bezblęd:nie

P 5855-56.79

Czeladnik

bednarslci wtrl'A!bny Za.rH ~
da Mala. Walerian Toli8'1Jka.. ~
BuŁ Lwóweok.a.
N 14970

K.łerownlk

dO.PII'owad,zenia skłailu konf!r«'llaMapesowan:le
cY'Jneco staje -:ynagrodtzerue. - slllehawek 0'.30. Detektory Da
Ofert,. Or~own;k ~oZll'l.ań
~Iośnik 14.50 Radiomechanika. m 5244:~
P02'.I1a1\.. Marcin 25.
Jl13 280

Woz·ny

rowerem. peru;ja 100. C'WM'Im('oja
;;00. "Pawilon". POZitla1\, Focha
lS.
!Id l)2 533
pomocnIk

Poznań.

skiej.

r~~~~~~~~~~~!!!!~

Lecznica

FryzjersJd

dla

rnęsold

pMrzebny Z!lrll/l;.
'Vielkll nar()Żnik Szew2ld 52583

K. Watt"offl

Frrzłerskł

Inteligentna

zwierząt

MAG. WET.

dobra Fila "ar:t'll. Brreh.
panienka III znajomoscia uyela pom~ik
WiJr 37.
niemieckiego po. wkuie posady p()Zl'IU. Górna
LÓDi
M 52 594
do dziec'i luh wyręczycielki pani
uL KoperDlka 2.1
domn. Micj~cowośr: obojętna.
Zgloszenia Kurirr Poznański
Potrzebna
"C:!!!:!t. .~~ Telefon 172.1'1
r-a~_ P..dollJla. M1IIlienna e4u!s>e:~emJe4.:...p~IOr8JWWym ~~~~
Okazja
__ 26. SZUKA POSAD.Y . .
zdg 52319
dient.!,a do SokIadn bławatów. - Oddzlal wewnętrznJ' t ehirurC.
skład eukrów natychmiast Łanio. ~
.B~ia
KMli.mierczatk·i, Kleezew. :Szczepienie psów i koni. Strzyże.,
RY'llek 16.
r..d 52 082 n.e ps6w j koni. k4piele dla psów.
'D..--k~
P.owód rodzinny. Arlres Orędow· aj Slu':"ba ~101noł4'n
Doniemieckiej
konwersacji
ol. lOJilUo~)'
nik. PMna>ti zd 52139
.
.....
--Aientka
Kucie. koni. nitowanie. kOPJ't...
mb Puszczyk6wko. utrzymaniem,
Ek''''1">'"
poszukuje zaraz posady ev.'enhlP
ci
hodni od 8-1
.podanie warunków spi~znie. Wdowa
nInie na wsi lub letnisku. mło- młod!!za. dobre referencje. do. rZyJę a w prąc
.
SkIa d '
Orędownik. Poznań zd 52436
kolontaJ.ny z mieszkanipm. u-rzĄ- ""motna ?fi imie /Sic goopodar- da Niemka z doorym pole('C'niem składu sztucznych kwi:\tów. Po- I od 3-6.
n 14029
•
OSOBISTE
. . dzeniem. Poznali. Wierzbi~cice 3{) stWCl11. ~i1u)(it nC'j osol".. Oferty poważnej rodziny polskiej. Ofpr· zz'n;atI.~.~w;.~r~oc~ł~a~w~s~k~a~2~8~2~9~.;;;;;;ł~~~~~!!!!!!!!~
~.L....................... ___________z_d_5_2__3,_11____________I~_·_u_ri_e_r_P
__o_~
__
aJ_i,_'k_
· i__Z_dD_"_·5_2_2_9_9______t_y__I~_·_U_ri_e_r_P
__o_z_n_al~ls_k_'i__z_d_g__4_9_~~58
zd 52275

Kolon1alka

Tylko prawdziwa Centralina MiPoronin
W'fgod:r. pokój kuchnia dobru chalowskiego tuczy blyskawicz"""""j
.t Ś-"
pl'01!perujaca. tani-o. Adres Urę- nie. Żądać w~ze(lzi .. Oryginalną!
~ ....~a &d" w ..... -downik Poznań zd 52215
p 52462
~y z . .!" a
8!106:r p(»l(loCa
.

I

I

!

Reklama gazetowa

Najta:n.iej

.~ wa·rtościowa

ty,lko wÓ>Wczas.
j.egl\; !l:lan~o i ooorw J>r7.emyli]ana. Poradami s~uży Wydmial PrOlPa~and.y OrOOowll1ika.
n. Mar,cin 70. I "" od gOO,z. ą
M ll-t~.
P..d M 82(i

J~.i

m.l!~(.lit.),,1$l.

••

Dziecko

Niedziela. 3 lipca.
7.15 p'ieś1\ reli,gijna w wykooa-

.... ~..mę wychowall1ie. wtasność
N:romn:ym wynagrodwniem
Oferty Orędo'\\'Jlik. Poznań
w 52206

niu chóru kasZJ1lbskiego ~z 'l'orunia); 7.20 tańce i pieśn' kaszub·
"kie w wykonaniu r-espolów kaszub.skich,. Wejherowa; S",a'l"zewa (chór) i kapela (IZ Torunia);
Unieważniam
8.00 dziel1J!1,ik p<)rllJl1JlY: 8.15 au·
webel _ 'Wystawiony na J.lucj .. dy~j~ dla wsi; 9,111 brarumit;ia fiS'
Szlrndlarek. latny 3. 11. 1938
h~ens.twa ze .Swarzewa \prz~z
podpisami Melcerów Ludwika i 'lw-uft). K~lLalłle. WygI. k~ .. bl'
Alm,. z .powodu niedostawy to- sk1.łp morski StaIvslaw OKoll,Jew·
WIll'U'
P..d 52268 s,kl. Naboóeństwo poprzpdlll re•
portat. Po naboteń9twk ok. godz.
10.:10 mUIL)"lra - płyty; 14.41} przegląd kulturalny; 11,47 l5ygTla~ C'6asu; 12.03 .. ~erenady" _ PQramek
muzyc?ny (z Ł&da:i); 13,00 .. Milość
i przyjaźń w Życm Szekspi.ra" Panna
wzkic literaoki prof. Romana D,.lu 30. g06POdruma. religijna.. PO- bO!!kiego (a.: Knkowa); 13.11) murzlldna. pra~nie zl!-pozn!lĆ .p.an ... zyka obiaoowll _
trall1.Sm!sja z
z braku znsJQmOŚM na JakleJkol- parku Kośoi'lls2lki w Ka,tOW1Cach;
..... i-ek l'0sa~7Ji€. celu .ma~nm. ~114.55 .. Jar-da po mieścje" - pogąWdOWlec Jedn"m dZl~.{'klem. l!le aanka: lli.OO a.n.dycJa dla W81:
.... ykluczony. Oferty Orędowmk. 16,20 komed.ie A1ek~andra Fre·
Pozna:JI zd 52246
drl' (Wieczór IX): ..Mą'!: i ŻOna".
Rarliof()l1iz3JCja Ireny
Dehnel:
Panna
17,20 recital forte1)ianowy .TÓ7.efa
Turczyńskiego: 17,50 chwila Biu·
tlrz,.<fz;esto~ze5cioletnia. !!lZlltehet- ra Studiów; 18,00 .. Kochajmy się"
nego Eerca szuka D1pźa uczciwego. _ koncert rozrywkowy w wyk.
Oferty Or~rlownik Poznań
małej ork o i chóru P. R.; 19,30
00 52469
tygodnik rlzwiE"kO'Wy: 19.50 P"1l'3'
rlanka
Ilktu alna (iI J.\..atow i... );
20.00 pr'Oll'ram na iutro; 20.05 fragmenty maJo znanych oper płyty;
%0.40 pr1!eglą.d politycmJY:
20.50 d7Jiennik wiet'Wl'ny: 21.011
Najlepsza
.. '1'a·joj" - >'I·eso.!e Bud. w oprac.
kolonialka Poznaniu 6,000.- P<J- W. Budzyńskiego (ze L"'frW31:
wodu choroby 2.500.- Fnch~ 41. 21.40 wiadomości 8POI·towe: 22.10
aurlycja
m. 17.
zd 51032 .. W letni wieczór" -

z

SPRZEDAŻE

Oo-ł OSZ

enia

_OlI

23.10 .amoch010WY z Francji. 15.20
'Vierleń - Muzyka kamerahlll da·
wnych mi6tr1l6w. 16.00 KiiuigMw.
- 'l'r. z FJ'ankfurtu. Wiedeń i
KRA OWE
\vroclaw - Koncert ork. i 8Q}iKatowice - 6,15 audy-cja p(}- ~t6w. 11.06 Praga 11 - •. La finrnnna - płyty; 8.35 I'Be-tonowe ta giaruiniera" op. MQza.rta. 18.00
zbiMniJki kiszonkowe' - poga- M. O$trawa Sekstet Cytrzydanka: 8,4'; arie operowe - ply- .tów. Kiini!!swusb. - Piękne me·
ty; 9.05 .. Ro'mimicy wypoezywaia 1orli e. 19,15 Lond)'n kett. - .. l)Q;n
w Beskid,zie śląSokim" poga- Pa~q\lale" op. Don.i,zetviego (akt
danka And.r zeja Madmiokiego. II z GJjndebourne). 19.45 SztokPo nabożelU!twie ok. g.'>dz. 10.30 holm - MG,zyka operowa i opemUlLyklt z· płyt (z '''a ·l''Sz~>'I' Y): retkowa n.1i5 Hilversnm - I
11.45 .. Co slychać. na śl-a",ku?" Koncert FYmfoniczny z Scheve2~.00 .pr.ogr:'oill n~ ]Ubro; :!O,O~ ~90 I' tngen. 20.00 Berlin Wes. wieczór
nledzlel! u Ka<l'hka - hr7..ml PIO- Bruksela fr. - Be-lgijska muzyka
senka. gora muerka; %9,33 ' wiado- wgp61czesna. Kiinigswo!lh. - NO{·
mości sportowe.
IV Italii - muzyka . l\Ionarbiom
- .. Męźczyzrw w księi"cu" Ope-T3
K~II~6w - 8,35 pogadanka dla Kfrm. Dr~ncłt-Buyssa. \'\'iedeń rl\lnlkow; 8.45 ry.lUzy,ką ludowa - Koncert C'rkie.silry symfoniormei
plyty. Po nabooeńetwle Olk. g(I<lz. 20.30 Kolonia - .. Rooamunda" op.
10.30 mlllzyka ('P'I;vty z Wl!'.rSl!;a~;v) ~chuhert:t. Praga - Galowy kon·
11,45 .. Ku,ltwra l smu.ka.; .•Kl\; ceort ku czci Or-echów i Slowl<ka slów o ArlradYD?- Fledlel"Ze k6w z A meryki na zlocie Soko·
wy~. H. Pol.kówna, ZG.OO. odczy- ta. R. Paris - ..La 10Jle par iutal1le . pr()g'!amu na ,dl2lle1} na- meuse" opera kom. Offenbac).a
;<t~PllY. 20.63 :r; tWÓI'CZo;'$!1 " . A. StrasbllrJ: - .. Córka kl'óla Olch"
Moza'rta -: pll'1y; 20,30 lokalne balada ~ i el~a Gadp. 21.00 l\ledio·
wiadomOŚCI s·portow~.
lan - Tragedia. Rzym - .. Zill·
L6di - l!,3Ii audyeja POrlLJl:na gari" OP. LeoocauIla. :!%.IMI Flo·
rrneja
- Muzyka t:\neczna. 22.30
- plyly; '.10 <XlcT,l'tanie progra·
Muzyka lekka..
mll, Po naboieństwle około 10,110 KiiniJ(!'wlL~h. Sztokholm
- Ork iesbra wojsko
płyly lO: W-wy; ll,41i .. Scena robotnicza" - fe.J ieton - " ' lady- wa. "'iedeli - :MulLY'ka rozrywkoI'law KraS'llowieeki; 211,CMI kOlncert '\'Ił. 23.00 Konigswosh.. - Mu~y
kalllHalnv:
241,35
.... i lN3omooci ka lekka. R. Paris - :M\lzyka
taneC'1.l13. R. Romania - KonceT!
::.portowe ·lokalne.
uoony y. ,lyt. ~.OO Konigsw. M.u1.yka lekkil, Frank[or ' - .. Gra na
polu<lnin" opt. Knei,pa. n!lsię.pnip
PROPONUJEMY
mUlTka
taneCl'n3.
Hambnrlf,
Szto'tgart . "'ierleń MUl':yka
LAMPOWICZOM
rio ~ltJ('bu. marsze woj~ko",p i m~
lod;p
rOllrywkowe.
1,116
Konigaw.
11;.1111 rtrankrurt - Koncert z
uzd ro\\-j"!.k a. w przer", ie l'E'<portaż - Tr. !l Frankflłrtu.
mu?yetzno. (Qle
Lwow:l);
ostatnie wiadomooei.

l·lamowy milimetr lub jego miejsce ko~ztuie: w zwycMjnych na stronie /I-lamo,,-ej 15 gros7,Y. no. stronie redakcyjnej (4·lamoIVe.i) a) PI'ZY końcu c7.ęści
redakcyjnej 30 <l;roszy. b) nil stronie czwartej 50 groszy. e) nA stronie drngiej fIO gro.?y,
d) na stronie wiadomości miejscowych 1.- zł. Drobne ogłou~nia (najwyż"j 100 sl6w. w tym
5 naglówkowych) słowo nagł6wkowe druk·iem tln,tym. ]~ R'rOS1.y. bżne rlalsze slowo 10 Il'ro~zy.
Ogloszenia wi~ksze wQr6d drobnycb POCZynAjąc od ostatn iej strOllY. l-h mowy milirnt'tr 30 gro·
5ZY. Ogloszenia "komplikowane. " zastrzezeniem miej-ca __ od PO~l'~2t'g"'lneg~ wypadl<u 20':.
d "
I
~.
10 ~()
d
. d b'
nadwyżki. O glOS7.enl9
o lezącego wy ania przYjmujemy (" g~'j;"'ly
,CI.
a ~ wyrlań
niedzielnych i śIViąlet'mlyc h cło ~odziny 9,-r; rano. Za hle dy (Irl1kal·~kie . ktl\r~ nie ?niekształ('aj'l
'r~§ri ogl,,"zenia. "rlmini~trach nie odPQwiada. O~loszt'ni~ orzyjmlljemy tylko .. a Opł~ t 8 .. gńry.
"'"klad i czcionki: Dru1tlł.rnill Potsk~ ~. A. '" Poznaniu. - Konto P. K. O.
~

Pren U m er ata
doplata

Adres

najpiękniejsze bławaty
na
w firmie
Łódź,

wiosnę

i lato

•

8800

11'. CZIDEI~
Piotrkowska 286, tel. 260.53

•
Humor zagranu:zny

-

po~ta mi~i~c,mie

Fryzjer przed "operacją" brody paDa doktora.
Proszę cię, nie czekaj na mnie z obiariem.
(M)
(.. Prager Presne". Praga).
J
%.34. kwartalnie 7.-

zł

(6

wydań w ty,l:orlniu). -

Przrz

~gentury własne ('1 wydań. w tygodniu) mie~ięcznie 2.3.5 ora7, o,lpow.
za odno.~z~l1le d? dom\~.. Egzempla.rz POJcdy/iczy codzienny 10 groszy. niedzielny 15 gr.
r:dake.ll l arl.:n.inlS~l!,'?1 centralneJ: Poznali. ~w'. Ma~cin .70. 'l'elefony: 40-72. 14-76.
,i',,-07, 44-61. 3~·.4.
po gC!i1z. 19 Ol'=!z w llIerJzlele l śWięta tyłko: 40-72. Redaktor

3"-_,,.

.
N~POwledzlRlny: .Jan PII\!=~k z f:'oznanll\. Z" WIadomości i artykuly li m. ł..odzi odpow i 3d~
"I.a~ysł~w M3CIII,r. !,ónz, nI. Plątrkows,ka 91. ~a ogłoszenia i reklamy orlpowillrla An10ni
Le!'nł.e'''lcz 7. P07,nan I3. -. Ręl{O?I~ÓW TlIezamÓ\\·,ony ch retla :,cja nie Z\\·raClI. - 'V razie wyp:H1k0l.". ~powl)dow:trlyrh ~11;1 ':,yz<z3. pr~e'7.klirl w za klarlzit'. sl rajk,'w itp .. wyrlawnidwo nie
onpowla,la '-" rllJstHl'z/'nle p l ~mrt a prpnłlrnel· ~toI'ZY nie maJą pra\va noma"'Hnia się nierJo.
~tHezo n Yt'h
umptóIV luh odnk"rlow "Tli 3.
Poznań ~ 14!l. Pocztowe konI o r " zr~ r hlln k ,,"' e: P{I!m~ń S. nllmp r kar totek 0:1.

'alarM Mlst,laz~a!dzaqa!u
'eqAZO aZSM'eZ nZJOLU 'e~ i'e2n.rp - LU'el Z'eJlł:! I
l'eUpOMpod 'ef'eJfs nl V 'LUalaloJ m .\ltu'el 'eZ
~nr lsaf PfSt}'eJfAJ}'e 2az.rq
!'e.gn.ILU ~a!zp2 0JtaIlłp
'e!UJ'ellll 'eJfS.lOLU a[2LU a,M.

ł

'J[aJoz~arMpod -eu ;>~raz
np-ePlod z ~u'P:llsO a~q~ azpof-ez a~'eJt {l!S
;>-eA\Ol-eJ u-el!deJt ~{l!M
'}la,IOJf Jfef 'azs'\łoJf
HeJ fa!Jfla!& eu l{lJJfO
lazpOJS Az~nq 'ez.mq
'oSał z JlllWOP llU 'nl V
''el!Mq~ 00 'SfalPw r
nqo-eJls az ,)U~Oł2 'Sz~ełd
',snUllH !Jt('e~ AZ.ll
'rJ[Jawes'ed arJtlSAZSM o{lrM
'-eIAq~.\M {lJf{lzns'ed
a!UeA\Ap llU AU!q{lł2 z
(- !Fnw'eLU 'eS!. op
aru&[zp Auqopod) 'uPlaK"

'AueLUllł Z

-

{)JtzSOJl lsaf
'e!Snllll .[Os-e.red - lZs'eW
"''eJf!UZ pod Auz~aldzaq
- auoz.mqzM al'eJ 'SILUnzs
!qoAUUl.lZa!U M.9Ptl[ op
'e20{'R2 'eula!zp a[UAld
''eJflUZO{),! z LUa[2'e~ pod
'ardllUllJt - ap{).lJto llN

'Jt9~'S!S Jt q::tAU
-pel np~!d Plllsod M P9 J2lłU 9
alzp~q W9ł920 ·epo.I2'eu AZ~lłUZ
-li.M ,,[apll(J\Z,Td f9W" {lJflSlłlM
-od 'SUl3s1deu fawpTlłfllU 'eZ

'LUlłJ[azo O~lM

V 'uadu JE op
TlJffnM. op "81UTllsapTlu 1
lł!UlłSld'eu op SllZO weA\ {)fllQ

lł~sazJ

-

Q()'6

-

-
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fi pieczę

a'Jzięki Ci

Twa, w nauce
dobry Botel

powrocić

mogli znowuł
do naszej dawnej szkoły!

-

Daj blagi czas wakacyj;
- byśmy za dwa miesiące
nabrali hartu, woli
i z sercem pełnym słońca ..
radości j swobody,
wraz z piosnką swą wesołą

Szumią
słonko

i

przydrotne drzewa
w blaskach świeci.
~egnaj nam ... droga szkoło!
~egnajcie drogie dziecil

JOZEF BARANOWSKI.

•

Z. Laubert,KulakowS'ka

N A. W A.KA.CJE ! ...

p ZYJACII;:
BEZPłATNYTYGODNIOWY DOOATc'K
ORĘDOWNIKA DLA DZIE.CI
--\
POD ~EDAKCJA. WUJKA CZ EflA

•

Jlok lU

Przyjęcie

Nr 28

w biblioteczce

(Bajka wakacyjna)

- "Dziś pakuję swe manatki.
Na wakacje wyjeżdżamy •.•
Biedne moje mole dziatki,
llostaniecie w mieście same! •.•

Tu, w szu/ladzie GTeu:t ścisły
grozi każdej zabaweczce,
która nie chce być posluszncr
mnie, troskliwej swej mateczce.

Takie smutne macie buzie,
mi się serduszko ltraje,
ale trudno, - nawet Azor, pies tatusia, też zostaje.

By wam skrócić C7:as czekania,
gdy tu zostaniecie sami,
poltstawiam wam tu jeszcze
piękne klocki z oora;:;.kami.

Pilfca trUto rozjaśnionq
ma i dumnq wielce minę,
wraz z obręczq i hamakiem
wszal. wyjeżdża za godzinę!

No,

CIŻ

już żegnaj, dziatwo mila,
bądź mi ,drowa i wesola,
wrócę do wa<ł na jesieni,
gdy się znów rozpocz.nie szkoła"

W ką.cie zabawek pustki i nuda. Muchy sennie brykają. na
rozgrzanej słońcem szybie. Lalki omdlałe z gorą.ca i nudów
zwisają bezwładnie z wózeczka.
Pajac wykrzywia śmieszną buzię, aby jakoś zabawić towarzystwo, ale nikt nań dziś nie patrzy.
Dzieci wyjechały na wakacje,
Cóż za śmiertelne nudy!

•••

Nie placz 1010 i dzidziusiu,
.tawiam obok was pajaca,
on zabawi was - popatrzcie
jak się śmiesznie w bok przewraca!•••
Misio niechaj będzie grzeczny
i laleczkom nie dokucZ4,
bo żołnierze ołowiani
nie wypuncz;q 80 -P.04 ~

- Urzą.dźmy raut z tańcami
- proponuje strojna w koronki
Lili, ulubiona lalka Zosi.
mruczy"
- E~ też pomy"sł!

pluszowy miś - krę
w tym kurzu i gorącu.••
- Nie, dość już tych bali oponuje reszta zabaw€k. Tylko
bąk
oznajmia swą gotowość
kręcić "dę w tallcu do upadłego.
Jednakże projekt upada. Drewniany konik Jurka występuje z
propozycj:}. przewiezienia na
swym grzbiecie całego towarzystwa do gabinetu ojca i z powrotem, ale ,,,net perspektywa
spaceru nie nęci dziś pikogo.
N-u-u-dno--ool...
Wtem - bęc! coś ciężkiego
spadło z pójki.
Wś ród lalek powstał popłoch.
Ołooviani żołni€rze porwali się
z pu < lełka do obrony granic
kątka dziecięcego, ale alarm
okazał się zbyteczny. To gruby "Bajarz Polski" przybył do
zabawek w delegacji, by w imieniu też nudzących się k s ią,żek
zaprosić zabawki na wspólną.
z

pogardą.

cić się

zabawę·
- Rzeczywiście

,I yśl

-

to

ożywia się

niezła
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słoń,

już

da'\l.-no chciałem po~ .łuchać
o przygodach
mego
"'ieJkiego krewniaka z książki
"S1011 Birara".
- A ja razem ze Stasiem i
NeJ będę podróżował po Afryce - cieszy się mały murz:Tnek.
Bajarz aż zaszeleścił kartkami z wielkiej radości.
- A więc bardzo prosimy do
nas na górną półkę.
' - Ale jakże się tam dostaJ'liemy? zafrasowały się małe
laleczki.
- O nic prostszego! - uspokoił je dobroduszny gruby Bajarz. - Moja tusza przyda się
bardzo w tym wypadku. Poproszę jeszcze encyklopedję, która
może
si _ poszczync jeszcze
"'iększą objętością, i z łatwo
ścią dostaniecie się po nas na
półkę. Co prawda dumna i
zarozumiała na swą wicdzę enerklopedia odmówiła swej po-

-

mocy, ani
tym.

słyszeć

nic

chcąc

o

by po niej przechodziły

"głupie

lale", ale i tak poradzono sobie. Oto wyręczyła ją poczciwa, choć o wiele mniej mą
dra książka kucharska. Gdy
lUZ wszystkie zabawki przetram'portowano na półkł bi...

żek, za~zęla się

zabawa. Książ
ki bawiły swych gości z zapałem : doprawdy nikt s i ę nie nudził.
J edn \ tylko Lala kręciła
noskiem na swego towarzysza
Robinsona, który wydał jej się
7.b~· t mało wytworn~'m i Bleganckim. Ale Liii nigd~- wszak nic
odznaczala się mą.drością ..
"'krótce małe laleczki zawę
drowały razem z Gulliwercm do
kraju liliputów, gdzie czuły się
wyśmienicie.
Miś
razem ze
zwierzętarni Jafka Londona hasał gdzieś po dalekich lasach,
drewnianego konika zabrał na
bezludną wyspę Robinson Kruzoe, ciesząc się, że będzie miał
w nim prz~:jaciela, a ołowiani
żołnierze
pomagali
dzielnie
Jankowi w "Bitwie pod Raszynem".
I{siążki
promieniały.
Tak
smutno im bylo leżeć samotnie
w zapomnieniu, a oto teraz mogły się otrzą.snąć z bezładu nudów.
Nawet
dwaj
cudzoziemcy:
słownik francuski i angielski
sili się gwałtownie brać udział
w ogólnej zabawie pytając co
chwila którąś z zabawcIe jak to będzie po francuski "lalka"? - "jak się mówi po angielsku "bąk"? Hd.
Wieczorem podano obfitą kolację, tzn. że książka kucnarska
przeczytała obecnym aż 2 strony
z rozdziału o najwykwintniejszych potrawach, - co wszystkich wprawiło w jeszcze lepszy
humor. Powstało wiele nowych
przyjaźni. Myszka Miki np, zaprzyjaźniła
się
serdeczn ie z
"Koziołkiem Matołkiem" M ak uszyńskiego, pl'7.y czym posianowiłll. odwiedzić Pacanów, 1'0dsinne miasto ~wego nowego

- J .. e mo " ~c ie gotować 'v
tak pięknych aksall1itn~ 'c h su'·ienkach. y,'ymrślcie coś inn <''::;0.
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weszła Elżunia do pokoju. Przypatrywała się zdumiona i zaraz podbiegla clo
"wej drugiej mamy, pocalm'.,.ała
ją. serdecznie i zawołała:

,~

~

"-tern słOllce odwołano, więc
za clll11ury j już też nie
powróciło. Macoszki znów były
same i zaczęły się namyślać.
znikło

Kamyślały się całe popołudnie,

caly wieczór, a nazajutrz z rana
od nowa się namyślały, ale nic
jakoś nie mogły wymyśleć.
Ale otóż zjawił się ktoś, który macoszkom dopomógł.
:\1łoda kobieŁa jakaś weszła do
ogrodu. Ujrzawszy śliczne macoszki, urwała lilijową i cichym głosem rzekła:
- Macoszki śliczne, jestem
macochą.,
lecz kocham moją
Elżunię. Zerwę z was kilkanaście i przystroję wami obraz
pierwszej mamy mojej Elżuni,
a tym jej sprawię radość.
Macocha przystroiła pokój w
domu i obraz pierwszej mamy
Elżuni. Mama już była w niebie i pozostawiła Elżunię samą.
na ziemi. Obraz pi~knie wyglą
da.ł, okolony całkiem macoszkami, '" ich barwnych aksamitnych sukienkach. Gdy macochll.
;)staŁni kwiatek wkladała na.

- Jakaś ty dobra, mamo!
Macoszki zamyślone rzekły:
- Oj, gdyby to wszystkie
dzicci widziały i sl~-szały, nigdrby już nie mówił~ ', że macochy są. nieclobrc i nic kochają
swych pasierbów.

WAKACJE

SZKOLNE I

'Viatr nam zapachniał łąką.
łąką skoszollvm siane!ll.
0, lato wakacyjile!
0, lipcu na"z kochany.
Spogląda

w nas tablica
w swym kącie przyczajona ...
. i kolorowa mapa

na

ścianie

l·o7.wies7.ona ...

l szkolne, proste 1[1,,·:-:
splamione atrulllcntem.
i za oknami drzc\\'a
i sionko u';'micrhnięfc.
~egna.icic

na

długie

Witclj

mur:-' szkC'lne
(\\\,01

hij>loll~'

mipsiące.

dworku,

"itaj naru wio"ko z s łońcenl!
'l,·itajcie pohkiA .lróry!
\\'i taj nam polskie morze!

.~ "
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Chwycił siekierę i zamachnął nią z
taką siłą, że zagŁębiła się aż po ręko.
jeść.
Starał się ją wyrwać,
ale nie
mógł i stanął na szczapie usiłując ją.
wyszarpnąć. Wyszarpnął wreszcie, ale
drzewce, żelazna część tkwiła w drzewie.
Spojrzał
na Hanię, odrzucił

drzewce i starał się rękoma wyrwać
ale na próżno. Wówcz.as Hania
dotknęła lekko jego ramienia.
- Zaraz... zaraz... Niech Staszek ... To się tak robi.
'Vzięła 7.a jeden koniec szczapy, odwróciła ją żelazem ku ziemi i drugim
końcem uderzyła o pień. Żelazo wypadło z łatwościa.
- O, jakiż ze mnie osiolI - wyżelazo,

krzyknął.
Wbił rękojeść w żelazo i zamachnął się znowu.
Za pierwszym razem
uderzył w pień, ~ drugim odłupał tyl-

ko

mały

~łą.

wiór, a za trzecim - odprysła
szczapa i padła tuż pod stopy

Hani.
Spojrzał na nią z przerażeniem.
mały włos nie zraniłem cię.

NAPISAŁ MICHAł.

POL:ONUS
odbierając

- Stachu, widzę w tobie nie tylko '
baczysz - odrzekł nie przerywając
I Dębicza z krwi i kości, jak to. rzekłeś
roboty.
wczoraj, ale i prawego Polaka. lIej!."
- Jeżeli nie zabruknie ci ocnoty.
żeby to. matka i Hania słyszała.
Stanisław zatrzymał się i przemó- Po co, stryjuJ Zobaczą·
wił z zapałem:
- Mnie? Stryju, o.d dziecka we- Szczęść ci Boże!
Nie miał stary co robić, więc pospół z ojcem marzyłem tylko o uprawi,aniu własnego, ojczystego zagonu. szedł do domu po konie, by przywieźć
Marzyłem potom sam jeszcze goręcej,
nakoszoną. paszę.
W godzinę potem
a nawet wśród świstu ,kul wyobraża wracali obaj. Stary trzymał lejce, Staszek leżał z tyłu fury na koniczynie
łem sobie, jakim będę rolnikiem. To
może nieprawdopodobne, bo urodziłem
i rozglądał się po o.kolicy.
Hania tymczasem zabrała się do
się i wychowałem w mieście, w Ameryce w dodatku. ale widocznie ten zew polewania kwiatów.
Napełniwszy konewkę wodą, wzię
ziemi mamy we krwi.
- Wielu jednak, drogi chłopcze, u- ła ją do rąk, ale postawiła z powrotem.
rodzonych pod strzechą i wykarmio- Przypomni.ało jej się zniszczone kWienych przez tę ś,więtą Macierz, odrze- cie i poczęła go szukać. Znalazłszy,
Ido się jej na zawsze. Iluż to takich też, przysiadła, opierając twarzyczkę na
co. gdzieś tam liźnie trochę nauki i obu rączkach i . zastanawiając się, kto
gardzi nią, z...<tpiera się swego. stanu, mógł je zerwać. Po. chwili snać domywstydzi swoich i nadyma jak paw ... śliła się, bo uśmiech figlarny zaigrał
Ot. '. - machnął ręką z goryczą. i na jej ustach. i odoi,ł się w oczach mismutkiem.
łą. przekorą. Wyrwała sterczącą ,.- łody
- Różne są tego przyczyny, a naj- gę, otrząsnęła z ziemi i starannie Z.agłównieisza .ta. 7.t'l nie wDn.iano w nict:.
tarła ślad.
W tej . chwili usłyszała

Udobrze?
- Jeszcze nie straciłeś ochoty?
- Muszę się nnuczy~ - 7Atciął zęby i Włożył szczapę na pieńku.
- Nie daruję jej teroilz - mruknął.
Hania odeszła śmiejąc się ·z nie2',gl'ahności Staszka. Śmiali się rówpież
Ubawieni starzy stojąc przed domem
i przypatrując się Staszkowym "zapasom", kt6re jednnk wkr6tce odnioRly
zwycięstwo, po paru
minutach bowiem władał już dobrze siekierą.
- Dość już tego, dość, nie męcz się!
- wołał stary. - Jesteś zuch, umiesz!
- Naprawdę? - zapytał ocierają.c
pot z czoła.
- Przed wieczorem popróbujesz
kosy.
- Hurra! - zakrzyknął wyrzucając siekierę w górę i zręcznie chwytają.c ją w locie. Tak mi, stryju, gadaj!
Po drzemce poobiedniej i podwieczorku wyszli obaj w pole; stanęli przy
szlaku pięknej koniczyny. Stryj Złi
cząJ go pouczać jak się trzyma ko ~ ('.
j~k się z nią. staje, jak prowadzić po
ziemi ostrzem i jak .szeroki winien być
StaJ'Y trz~'mał lejce, Staszek
pokos, potem ją.ł kosić.
- Już rozumiem, - zawołał Sta- miłości dla niej ... Nie ucrono poznaszek i odebrał kosę z rą.k starego..
nia wa.rtości i jej piękna w takiej boPierwsze zamachnięcia były nie- lesneJ tęsknocie na obczyźnie, jak
zręczne, ale następne
zupełnie pC).
mnie. "Ile ją trzeba kochać - ten tylprawne.
ko się dowie ...
- Walnie, Stachul Pojmujesz w lot
- ... l<:to. ją stracił" - skoilczył
- pochwalił go.
' wzruszonym głosem stary i obejmu- Wszystko tak pójdzie, stryju, zo._ ją.c ramieniem ml?dego dodał:

NASZA NOWELKA

NAD MORZEM

- Mietku! Co ty robisz' Po co tyle
rzeczy ładujesz do swej walizy? Wiesz
przecie, że podczas gorączkowego ruchu !la dworcu trudno nieraz o traga.
rza I będZiemy zmuszeni sami dzwigać swoje tłomoki.
.
- Biorę tylko rzeczy konieczne: parę garniturów i butów, bieliznę, przybory toaletowe i kilka książek.
- Przecież książki są najcięższe, a
n~d morzem podczas wakacji zgoła
Dle potrzebne I Zdaje ei się, że będzie
czas na czytanie. Podczas pogody bę
dziemy mieli plażę i wodę, a w razie
deszczu brydża na werandzie.
- Dziwne. Sama ni era,. zatapiasz
się w czytaniu, a wykluczal'lz kslą.żki
z przyjemności letniskowych. W moim przekonaniu obok plaży, wody i
ł,rydża, do. przyjemności wypoczvnkowych należy czytanie w wygodnym
leżaku.
- Zapomniałeś, że jeszcze istnieje
coś bardziej życiowo cielmwszego: nowe, interesujl1ce znajomości, analiza

charakterów i niewinny flircik ..
- Ach, r.a to liczys~ ...
- Sądzę, 7jl w pewnych granicach
.... e będzięsz mnie krępował tak samo,
jak ja nie mam zamiaru krępować
ciebie.
- No, zrobiQ ci, moja Alu, jeszcz,e

tę przyjemność, zostawię książki w do-

mu, abyś tam miała więcej czasu na
analizowanie
charakterów
nowych
znajomych ...

*

Deszcz padał od dni kilku. Z oddali
monotonny szum morza.
Po beznadziejnie szarym , niebie przewalały się dężkie chmury.
Ziemia
rozmokła, ludzie brnący po błocie mieli wygląd i miny nie lepsze od. zmo~
kłvch kur, tulących się pod drzewamI
i okopami domów. Na dobitkę zrobiło
się tak chłodno, że na werandzie niepodobna wysiedzieć i trzeha się przenieść z brydżem do jadalni.
Tam znów nowa plaga: muchy dokuczliwe, tnące nieznośnie nogi przez
cienkie pończochy i skarpetki. Nie pomaga żadne ich wypędzenie. Natychmiast wracają przez te same okna
wraz z komarami, chudeuszami pasłychać było

miętnymi długotrwałym swędzeniem.
Dokończono robra. Pan radca Kawałkowski radził zacząć nowy, bodajże piąty od rana, lecz pani Ala wymó-

wiła. się bólem głowy,
pilnym Hfil!~m. PoszH(~-;

a pan Mietek

siebie na F,Jrę.
mam b'i')'dża- z jego kontrami, rekontrami i- panJ:ą dyrektorową, : wychodzącą: spod rlU1.og'o palca.
. - Słusznie. Ciekawszą Jest przecież
~ Dosyć

'\

.koniczynie ...

n,ą.

turkot i sPo.jrzawszy ku drodze, z pospiechem za zęła pracować.
Ujrzawszy Hanię w ogl'ódku, S taszek zsunął się z fury, zręcznie przesadził pło.t i stanął przy niej.
- Pozwól, siostrzyczko, doko.ńczę
sam! Nie powinnaś dźwigać takiego
ciężaru mówił z udanym marsem,

!

,

konewkę.

mu w oczy z ' lękliwym
usprawiedliwieniem:
,
- Kiedy ja wcale nie , czuję .ciężarQ
i zawsze ...
Spojrzenie to wstrząsnęło. nim, jak
cudne olśnienie. Mars zamienił się w
wyraz wewIiętrznego. skupienia, a w
głosie zadrgała głębo.ka czułość:
' '
- Odtąd ja będę z.awsze, Haniu, ' a
ty mi tylko pomożesz, do.brze?
Opuściła powieki.
- Kiedy może...
- Nie potrafię? - O, na tym s~ę
tro.chę znam. Chodzi o to, by równomiernie zwilżać ziemię i tak zraszać
kwiaty, aby strumień wody ide' łam'ał
ich. - Ot tak, popatrz.
'
To mówiąc, z umiejętności~ ją.ł polewać rabatę. Hania postępowała za
nim, przypatrują.c się. - Przy kOllCU
rabaty weszli w smugę słońca,', w którym twarzyczka. Rani, Qkolona , wlii!r
cymi się loczkami, nabrała jaJ~iegoś
nieziemskiego czaru. - l<tedy - Stą..s~ek
wytrząsnął resztki wody ' wykrzyknęła z zachwytem:
.
- BttJ.ł'dzo. dobrzel - Lepie~ jak ' ja.
sama!
.
No widzisz... Więc zgoda? ' Przyjmujesz mnie w służbę, królewno?
Uśmiechnęła się, patrząc na niego
nawpót badawczo i przyjaźnie"
' .
OdwróQił się twarzą. dQ ni!'J i. 90znał znowu o.lśnienia.
Jak ,urzeczony
zapatrzył się w niQ. z wyrazem takiego i'acJ1\vytu, że dziewczę zatrzepotało
rzę s ami, Rpu!\ciło główkę i kło.Potliwie
zacz~ło się bawić kollcami warkoczów.
To go. otrzeźwiło., zrobił krok naprzód i rzel<ł z pozorną. swobodą:
- Przepl'aszam cię, ;Haneczko, żem
się tak zapatl'zył, ale czekałem na twą.
zgodę, jak óW rycerz z bajki - dokollczył z uśmiechem.
- Z jakiej?
Posłuchaj: W najpiękniejszym kraju na świecie - ziemi Polan,
w cf':aro.wn~r m zakątku, zwanym "J{rólest\vem Kwiatów" - żyła piękna królewna. - Nie chodziła w atłasach, ani
'gronostajach, ile' ubieI:ir13. :sfę w sUknie, jakie' nosiły: okoliczne jej' 'i-ówi~
sniczki. Wyglądała Zaś ' tak: Mfała ' j.a
sne, długie warkocze, jasne cźoło, jasne, jak gwiazdy oczy ... a 'była tak dohra, że jak niechcący zniszczyła. kwiatek, to go.to.wa była płakać i na imię
miała ...
Z początl-<u Hania słuchał.ą. ciekawie, potem poderz1i~ie, wk<;,ńcl]: z!l1j~
szana przerwała zzalem.: .
(Ciąg dalszy nastąpi).
..

suń się, Hanuś,

fury
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Spojrzała
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analiza charakterów nowych twoich ,.klawą stypę" gdy mu z'aczą.ł "hakznajomych, jaką chętnie uprawiasz sztag jolę dryfować". Słyszę wciąż tylko o kipach, kilach, piętach i szkotach
przy stole i na plaży.
- Mietku, jesteś niegodziwie złośli j nie z tego nie rozumiem. Pan Frewy!
dzio zn6w, miły zresztą chłQpiec, cale
Pani Ala z cichym jękiem rzuciła traktaty wygłasza o stylu w pływan;~
trudgenem lub krawiem. Zainteresosię na kozetkę i przysłoniła oczy. Pan
wania ich nie sięgają szerszych horyMieczysław siadł w wiklinowym trzeszzontów nawet na lądzie, gdzie obchoczącym fotelu i puszczał kółka dymu
dzą ich bramki, świece, nokauty. Poza
patrżąc w sufit. Zdawał się nie myśleć
sportem ciężscy są. w rozmowie jak ów
o niczym.
tłomok w podróży.
'
Ala poczęła z pasją lamentować.
- Z którego kazałaś mi wyjąć
- Co za pogoda, co za pensjonat
.
,.
zakazany! Dwa brukowce i okropne książki.
- Ach, mój Boże, książki! Źle się
towarzystwo! Wymawiasz mi "analizy"
czy flirt. Jakie i z kim? O czym ja z stało. Zapomniałabym o niepogodzie,
nimi mogę rozmawiać I Przecież oni gdybym miała co dobrego do czytania,
wraz z głowami obracają się nieomal gdybym mogła się przenieść w świat
ustawicznie w kręgu swoich specjal- inny, w świat fantazji autora. Dziś
brak mi szalenie książki i chociaż ty
ności albo upodobań! Robią wrażenie,
jesteś dobrze wychowany (nie robisz
jakby doprawdy nic nie c1.ytali!
- Jakto' A młody prawnik, w któ- mi wymówek 7; powodu niefortunnej
rym widzisz "człowieka z przyszło ' rady przy wyjeździe, przekonana jeścią" ?
stem, że równiei tęsknisż za książką,
- Prawnik jest gorliwym są.downi że masz dość umY.słow~go próżniactwa
kiem i wjeżdża zaraz na procesy. Sły na plaży lub suchYCh wyliqań brydżo
sZfJ wciąż o defraudacjach, malwersa- wych.
Pan Mieczysław spojrzał na . zegacjach, symulacjach, apelacjach i ka!!arek, poderwał się z fotelu i szybko doej ach.
- Interesowali clę sportowcy, kt6- był z szafy płaszcz i parasol.
rzy nawet podcza.s deszczu pluszezą. się
- Doką.d chcesz iść na taki deszcz?
w wodzie.
•
"- Zd~'żę na najbiiższy ' pOCiąg do
- !\ch, Ci panowie o barózo zdro- ł?dynl. Przy-wio2;ę coś 2l n.ajllow8zych
wym wyglądde! Cóż, kiedy z nimi wydawnictw.
.
.
możnlt mówić tr1ko o jachtach i pły~
1\flełku, jakiś ty dobry ...
w!lnin. TnHlno mi 7.t·M;tJmf('ć fr.h ję'"
zyk. Pan Wacio mówił, że miał dziś·
.:fAN SZCZ:&PIWWSKI
I

., .

•

rana na Jole
Chcąc zasilić kasę
W miejscowości francuskiej Dijon obchodziło jedno z malŻCllstw swoje złote
wesele, po szczęśliwym pięćdziesięciolet
nim pożyciu.
"'pra wclzie
szczęśliwi
małżonkowie
mieszkają stale w Anglii, na ten jednak
uroczysty dzień przybyli do Dijon, gdzie
zoslało właśnie prze'cI pięćdziesięciu laty
zawarte ich malż<'llstwO.
Pięlma mloda Francuzka, Maria Ba-

na małżonkę. Lecz Maria stal a D& stanowisku, że zobowiązania swego "loteryjnego" musi dotrzymać. Gdy się spotkali dżentelmeńsl{i Anglik wiele się nie namyślał.
Maria piękna, subtelna oraz posiadająca wielki urok z miejsca podbiła serce zimnego Anglika.

wygrał Anglik,
który w owym czasie bawił u swoich znajomych z wizyta, w Dijon. Wysoce dżentel
meński Anglik zrazu był sldonny zrezygnować z małżeństwa z panną, której wcale nie widział, a która w tak dziwny sposób została dobrowolnie wyznaczoną mu

Jak szczęśliwie tyli, dowodem' tego
,
1Iroczystość złotego wesela.
Całe miasto Dijon brało udział w tej uroczystości, tym więcej niezwykłej, te była.
ona następstwem "loteryjnego przypadku".
J

Linie lotnicze z Amervki do Europy

stide,
miała ciężką młodość.

Ojciec jej zginąl w nieszczęśliwym wypadku, matka schoro\Yana nie mogła pracować, młodziutka I\laria o~ najmłodszych
lat zarabiała na siebie i na matkę. Lecz
o zarobek było coraz trudniej. Maria wpadła na niezwykly pomysł urządziła loterię, mającą zasilić kasę jej matki, a jako
główny fant wyznaczyła sama siebie.
L?teria cieszyła się niezwyl\lym powodzelllem. Żywy fant, w postaci pięknej
Marii -

biednej matki ,urządziła loterię, wyznaczając siebie na fant

Konkurencja samolotów i transatlantyków pasażerskich
ści

2.500 metrów. Szybkość wynosiłaby na
6.000 metrów - 442 km, na wyl',kQści 7.500 m 4~2 km na godzinę.
W tell sposób samolot, startujący o wschouzie slellca \V Elllui)le Ir,c,glby przylecieć
(~O Ameryki Legc.:i: <'~d" wi, (7. rem.
I{alkulacja opła ~aln')"c: projektowanych samolotói\- -,y '[lro " I"'uiu z oplacallloiicią najwit;kszych '!(,.lk0\V p,'5ażerskich
na Atlantyl,u wykazuje wyŻSZJ:5L samolotów. Samolot na 100 pasażel0w będz ' e
wymagał energii 12.000 K~l, tj. 1:':'1 101 n?
jednego pasażera. zamia~1 00 hr.r na stJtkach. ale zato sl\ybkość samolotu jest
8 razy więl,sza. Dlatego ~"ml)l ' pl'zcla'ujący Atlantyl, w 12 gocl7"
zu7\je kilka·
Kl"oLI11~ mniej paliwa liż Jln·~ :.oocC,IOWY.
Jdól':, pl zcplywa Atlan" k \\" ·1 ,ni. "\V d)
clatku pJ'zcciętlta l. ' . hn r.ai. ol' 'Il .~fC;J1e'J o
PU::;Qżl'la jcsl 3-4 1'l~~' nIJlicJ-z,; n,l samolocip niż na nowoczesnych !; ~1I~tł :hl1tykacl! morskich, a nawet 25-30 I'()Z.' ll,nie.,-

W ostatnim numerze francuskiego tygodnika "Journal de la Marine Marchande" ukazał się artykuł pióra p. Camille
Rougeron, głównego inżyniera konstrukcyj
morskich. w którym autor usiluje dać odpc,wiedź na pytanie, czy wielkie f.lparaty
le·tni, ze. będą. mogły konkurować z transatlantykami pasażerskimi. Powodem napisania tego artykułu był projekt towarzystwa "Pan Amcrican Airways" (\\'szech·
ameryka/lskie Linie Lotnicze) utwurzenia
linii do Europy m'zez Atlantyk.
Projekt stawia statkom' powietrzn~'m
następujące wymagania:
zn.sięg 8.000
km; szyhkość handlo ,va na pozlOmie morza - 320 km na godzinę: laclunrl, platlly
- 11.340 kg; liczba pa~a;i.erów - 10u osób;
załoga Hi osób. Program przewiduje loty na \,"~'::;okościach pocbtra tosfer~'czn~7ct,
i wspomina o kabinach. \V których można
by utrzymać plZy lota(c na v,,-ysokmici
6.000 metrów i w~7:i.ej ~tale ciśnienie pIlwietrza, odpowiaclające ciśnieniu na wycioko-

wysokości

sza, jeżeli się wefmie pod uwagę cza.s po.
urózy.
Towarzystwo Wszechamerykańskieh LInij Lotniczych nosi się z zamiarem zam~
wienia 24 samolotów, których dostawa roz·
poczęłaby się w roku 1940. Realizacja tego
zamówienia byłaby punktem zwrotnym w
dziejach komunikacji zamorskiej, zapowiadając zmierzch morskiej żeglugi pasaterskiej. Autor cytowanego artykułu, p. Rougeron, sądzi, że niedługo już tylko pasażer
ostrożny i wymagający wygód będzie podróżował statkiem, natomiast
emigrant
,~ybierze przez oszczędność podróż samolotem.
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SKUTKI N AT,OTU J APOl,'SKIEGO
Stolica Chin lJoludnimcl/ch Kanton stala się ostatnio lJrzedmiotem ataku lotnictwa jopoJiskie.ąo. którego skutki widzimy na zdjęciu
)

NAJNOWSlR nOMHOWCE

WSowietach lmnknięto
50000 herbaciarni
Vi'edlug ,.Prawdy" w
ostatnich

ANGlELSKlR
Minister lotnirl1ca angielskiego sir
Kingsley Wood pl':ylJ1/l na pokaz nowego typu bombolccóW anf)ielskiclz,
które oc!::,nac::,ajq się pier1l'szo1'zędnymi
zaletami bojowymi. S-:,czególy, dotyc::,ą
ce nowego typu. tr::,ymane są jerlnakie
w ścisłej tajem ni Cl/. Na zdjęciu bombowce podczas lotu

ciągu

Ryby bez głów
,,, zatoce Simonstown (poludniowa Afryka), nad l,tórą Anglicy budują nową
silną bazę floty wojennej zdarzy! się niezwykły wypadek, który do tej pory zaprząta umysły bardzo wielu uczonych, nie
mogąc

znaleźć

wyjaśnienia.

Znaleziono w tej zatoce wpdług skromnych obliczeń co najmniej 10 milionów
nieżywych ryb.
Zdarzaly się już tego rodzaju wypadki, na przykład po trzęsieniu
dna morskiego oraz z powodu innych kataklizmów w naturze. VV przytoczonym
przez nas wypadku sytuacja przedstawiała się o tyle zagadkowo, że ani trzęsienia
dna morskiego, ani żadnego innego kataklizmu nie było, a ponadto jeszcze wszystkim rybom brakowalo głowy. ,,, jaki sposób ryby potracily glo\Yy. gclzie te się znajdują oto zagadka, która trapi uczonych.
Ryb~cy stwierdzają jeszcze jeden szczegół,
że mezywe ryby. wy~awały niemożliwy fetur o zapachu slOrlo.

PIERWSZE ZDJJ~CIE Z [(AT liST ROPY W CHINACH
Jak o tym donosiliśmy, zwycięski napór Jap071czyków doprowadził Chi11czyk61l.'
do tego, że chwycili się rozpaczliwego środka obrony, przerywając w 15 miejscach tamy na Zóltej Rzece. Niebywałą powódź obir;ła olbrzymi teren Chin
środkowych; ponad 100000 ludzi padło ofiaro. slras:ncgo żywiołu.
Niewiel(~
tylko osób z terenu kata.strofy o-calało. Na zdjęciu moment zaopatrywania
w żywność ocalałych Chi11,czyk ów przez oddzialy japo//'skie

Gdy

Oryginalny pod~ial funkcyj u Triobriandc~yków - JIt:~c~
ini pielt:gnujq d~ieciJ m.y;ją je ·i lut)'m,;q - li.obiety wykonujq
roboty cit:Mcie
Życie

rodzinne

zamieszkałej
się inB::
podZIał funkCjI

we wsi

I czeJ
prz~z. Triobriandczykó~ układ~
Jak u nas. Inny Jest

-

,

• •VI.')"

•

TU KRYJE

SIĘ

karmi dzieci ...

mężczyzna

, lat zamknięto w ZSRR olwło 50 tysięcy
~ herbaciarni, które miały również charaktrI' jadlodajni llldowych, tanich kawiarni
ild . Z 50 tysięcy tego rodzaju herbaciarni,
które istniały jeszcze w r. 1926. gdzie mogli pokrzepić się i wypocząć, jak mówi
\I"spomniany d7.iennik - chłopi, tragarze,
kolejal'ze i miliony innych ludzi pracy.
ocalały tylko nieliczne wyjątki. Oczywiście
"Prawda", usiłuje wytłumaczyć to akcją.
"wrogów ludu i szkodników", m. in. działal!,ością
przewodniczącego
centralnego
ZWIązku spółdzielni Zieleńskiego, rozstrzelanego w procesie Rykowa i Bucharina.
'" rzeczywistości fakt znikania herbaciarni ma głębokie przyczyny polityczne.
~" herbaciarni luclzie zbyt długo siedzieli
l za .dużo m5'J\vili, a Kreml nie mógł spokOJnIe rozmow tych tolerować. Jednak okazało się, że sprawę załatwiono zbyt radykalnie, poniewat obecnie powstały tajne herbaciarnie, gdzie już wywiad Jeżowa
trudniej trafia.

SREBRO AMERYKI

Na terenie akademii wojskowej Westpoint w Stanach Zjednoczonycli tC1ilnidowano specjalno. for-;.ecc telbetonow4. te kt6rei krvie sic 70 tysięcy ton srebra..

I

między poszczególne płcie, inna też odpowiedzialność.
Do obowiązku mężczyzny
należy przede wszystkim pielęgnowanie

dzieci, mycie ich, pieszczenie i karmienie.
Triobriandczyk musi według zwyczaju
nosić dzieci na ręku.
Poza tym obowiązani są wykonywać jeszcze inne roboty i to w sposób ściśle określony.
Kobiety noszą specjalne kosze
w kształcie dzwonów na głowie. jak również I wszelkie inne Clężary.
Gdyby jednak jaki' m ężczyzna IV ten sposób coś
niósł, a nie (Hk jak to jest w zwyczaju,
byłby zhal1biony na całe życIe.
Charakterystycznym jest również, że
chociaz w zasadzie gospodarstwo tworzy
całość, to jednal, każcly przedmiot należy
albo do męża. albo do żony i każde z nich
samo jest obowiązane clba<' o swoje rzeczy
i utrzymywać je w porzą(l!<u. jak tei naprawiać o ile się zepsują.
Kobieta nie jest więc gospodynią
w europejskim znaczeniu tego wyrazu.
Mężczyzna sam sobie szyje ubranie, sam
je naprawia i składa, sam pilnuje swoje
siekiery, d:ddy, ozdoby do tal1ca, bęben,
na.szyjni.ki i naramienniki. Każde z mał
:i.onków możp dowolnie roz]Jor7.ąd7.ać posiadanymi przedmiotami, a nawet po
śmierci jednego z nich, drugie nie dziedziczy pozostałych rzeczy, które się rozdziela pomiędzy określonych spadkobierców,
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NO}/1 0ści ą urm.ii. włoskiej są traktory,
ktore zl1akomtcze pol~onvją wszelkie
przeszkody terenowe. Na. zdjęciu traktor
ciągnący działo na pochyłości, które za
pomocq lin przytrzymują żołnierze

