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Sąd wykluczył odpowiedzialność oskarżonego za, udział względnie o ganizowanie związku zbrojnego - Możliwość
' całkowitego uniewinnienia oskarżonego
Sąd Najwyższy ogłosił motywy wy.
w sprawie inż. Adama Doboszyńskiego, Motywy te na 12 stronach

roku

w sposób zasadniczy dozagadnienia z dziedziny procesu
karnego, Ze' względu na znaczenie samei sprawy oraz treść motywów przytaczamy ją. w obszernym streszczeniu:
rozstrzygają

niosłe

SENTENCJA
WYROKU
,
Przypominamy, że Sąd Najwyższy
wyrokiem z dnia 15 czerwca rb, uchylił wyrok Sądu Okręgowego we Lwowie w części, skaZUJącej inż. Adama
Doboszvńskiego.
Dokładna sentencja
wyroku Sądu Najwyższego brzmi jak

F

następuje:

,.S:;td Najwyższy na mocy art. 529
i 532 KPI{ zaskarżony wyrok w części
zasą.dzającej osk. Adama Doboszyń
skiego z art. 252 KK i par. 1 art, 47
R07.porządzenia Prezydenta R. P. z
dnia 27 października 1932 r. uchyla
i sprawę w tym zakresie Sądowi Okrę
gowemu do ponownego rozpoznania
przel{azuje. w pozostalej części kasacje prokm'atury oddala.
DLACZEGO NIE UCHYLONO
WYROKU W CALOŚCI?
W pierwszeJ części motywów Sąd
Najwyższy
zajmuje się zarzutami
skargi kasacyjnej prokuratora, które
zmierzały do uchylenia wyroku w całości.
Sąd Najwyższy stwierdza,
że
istotnie prokurator ma formalnie rację wytykając trybunałowi' poszczególne UChybienia, nad zarzutami tymi
jednak sąd przeChodzi do porządku uznając. że nie mogły mieć one wpływu
na treść wyroku. Tak więc nie mogła
wpłynąć na treść wyroku odmowa odczytania złożonYCh w śledztwie zeznań
śwd. Romka, aczkolwiek odmowy tej
trybunał
nie uzasadnił
należycie.
Również, zdaniem Sądu' Najwyższego,
trybunał lwowski nie uzasadnił należycie odmo\vy zbadania trzech świad
ków, zgło3zonych przez prokurat.ora,
oraz odczytania rejestrów karnych,
sporządzonych przez posterunek po-licH,
BADANIE POCZYTALNOśCI
OSKARżONEGO
Rozpatrując

zarzut prokuratury, iż
wniosku niektórych przysięgłYCh o zbadanie poczytalsąd nie uwzględnił

ności
oskarżonego.
Sąd
wyjaśnił, co następuje:

Najwyższy

przez trybunał lwowski, Sąa Na'iwyz- rabinow, l rewolwery, amunicję i inn~
przedmioty wyekwipowania policyjneszy wyjaśnił, co następuje:
"Na pytanie czwarte aktu oskarże go ogólnej wartości 2.500 zł - odponia: CZy osl,arżonv Adam DOboszyński wiedzieli przysięgli siedmioma głosa
winien' jest, że' w 'nocy z 22 na 23 mi "tak" z 'wyłączeniem słów "w celu
czerwca 1936 r. w Myślenicach na cze- przywłaszczenia".
"Prokurator w swej kasacji wyraża.
le grupy, złożonej z 20 ludzi, wydzielonej ze swego oddziału zbrojnego, zap.atrywanie, że słowa "na czele grupy", złożonej z 20 ludzi, wydzielonej
wtargnął do lokalu policji państwowej
ART. 167 KK WYL4CZONY
i zabrał stamtąd wspólnie li: będącymi ze swego oddziału zbrojnego, dawały
OmaWiając zarzut prol,uratora co pod .iego rozkazami uczestnikami wy- trybunałOWi dostateczną podstawę do
do błędnej kwal ifikacj i, zastosowanej prawy, w celu llrzywłaszczenia 14 ka- ' przypisania oskarżonemu przestępstwa
z par. 1 art. 167 KK
"Zapatrywanie to w pł.aszczyźnie
redakcji pytania 4 jest błędne. Z treJA..K ZA.. DA.lJ' NrCH DOBRrCH CZA..SÓTV •••
ści art. 425 KPK wynika, że pytanie
co do winy powinno zawierać wszystkie ustawowe znamiona zarzucanego
przestępstwa, a tego odpOwiedź przy·
sięgłych nie zawiera.

iż przysięgli, którzy mieli
co do poczytalności oskarżonego,
mogli głosować za jego
uniewinnieniem, pomijając jego dowolność, upada wobec faktu, że przysięgli winę oskarżonego w .iednym wypadku wymaganą większością potwierdzili".

prokuratora,
wątpliwości

Ublicze glębokich Chin nie uległo "zarazie" motoryzacji naszego wieku. Nuwocześnże uzb1'ojone wojska przewozi się za p.omocą środków lokomocji, jak
za czasów wodza mongolskiego Dżingis Chana. Na zdjęciu wojska japońskie
na wozie zaprzężonym w woły, udają się na front

rozwiązał
Komunistyczną Partię Polski

Kominlern

}flybitn.y

p'ł'~ywódca

K. P. P., Les~c~yński zostal zlikwidowan.y

,\\T a r s z a w a. (Tel. wl.) Pisma so-1
cjalistyczne na podstawie wiadomości
z Paryża donoszą., że Komunistyczna
Partia Polski
została
rozwiązana
przez wladze Kominternu i dopóki nie
zapadnie nowa uchwała Kominternu,
dotychczasowi członkowie KPP. mają
powstrzymać się od wszelkiej działalności organizacyjnej.

Leński,

Po zlikwidowaniu przez Sowiety
przywódcy KPP. LeszczYllskiego-Leń
skiego, oskarżonego o "robotę peowiacką", nie ma żadnej wybitniejszej
osobistości.

Redakcje kilku pism otrzymały anonimową odezwę, podpisaną przez staryc h działaczy KPP., stojącą po stronie zlikwidowanego Leiiskiego.

(w)

"Rzeczą. trybunału było rozważenie,

zgodnie z orzeczeniem nr 178-31, czy
zachodzą, ' okoliczności (mimo. iż w
swoim wniosku prokurator ich nie
wskazał, ani przysięgli nie skonkretyzowałO,
które mogły budzić wątpliwość co' no poczytalnośCi oskarżonego
Dobosz~'ńskiego.

Tymczasem
trybunał
przesądził
merytorycznie o nieistnieniu okolicznoscI. w~·łączaj.ą.cej pocz,vtanie winy
oskarżonego z obraz:;t art .. 428 KPK Uchybienie to jednak mogło obrażać jedynie prawa oskarżonego, prokurator
zaś zaskąrżajGlc wyrok na niekorzyść
o~karżonefto, nie może opierać kas·ac.ii
na uchybieniu, które praw prokuratora nie obraziło (art. 513 I,PK).
Twierdzenie, wyrażon.. w kasacji

Ciągłe

(TeL wł,), Omawiając niedotychczas ' sprawę losu
Dymitrowa, który - jak już donosiliśmy - mjał popaść w niełaskę i prawdopodobnie zo~tał aresztowany, Agencja FOllrniera dono~i z ]\roskwy o uwięzieniu pierwszego sekretarza komunist~'c7.nej partii Dalekiego Wschoduo Anis:1.imowa.
Okolic;>:ności, l{tóre poprzedziły to
arf'~71owanie, ~ą, nieznane, lecz niewąt
plhvie wiążą, się z ucieczk:;t Łuszkowa.
J W kołach sowiecldch fakt ten wywołał duże wrażenie, Aniszimow był boP a

ryż,

aresztowania wSowietach

wyjaśnioną

wiem
wśród

najwpływowszym
czynnikiem
dygnitarzy na Dalekim Wscho-

dzie
"Daily Express" donosi, że były ambasador sowiecki w Wars7.awie Dawtian, który po powrocie do ZSRR zostal zaaresztowany, popełnił w więzie
niu samobójstwo, a żon~ jego, artystkę
Maksakową podobno skazano na i5 lat
katorgi na Syberii. Również b. sowiecki charge d'affaires w Warszawie Winogradow został podf)bno skazany na
15 lat katorgi do obozu koncentracyjnego na Syberii.

BL4D W CZWARTYM PYTANIU
"Pytanie ulożone zostało przez try. bunał w ten sposób, że zawierało nie
tylkO cechy dwóch odrębnych przestę.pstw wbrew art. 426 KPK, lecz po·
nadto określenia, kt,.órych sens mógł
budzić wątpliwość przysięgłych,
czy
nie mają oni wypowiedzieć się o in·
nym jeszcze przestępstwie oskarżo
nego.
"W tych warunkach odpowiedź
przysięgłych nie może stanowić podstawy do oceny, jaka była intencja
przysięgłych w odpowiedzi
na omawiane pyta nie, zwłaszcza, że trybunał
nie zażądał wyjaśnienia w myśl art.
449 KPK tych wątpliwości przez przy.
sięgłych, jedynie i wyłącznie do tego Vf
myśl tego przepisu powołanych.
"Z treści kasacji pro~uratora, która
pozornie opiera się na jakOby niewa·
dIiwej odpowiedzi przysięgłych, wyni.
ka, że w istocie na tej właśnie niejasności odpowiedzi przysięgłych na py.
tanie 4 ią. buduje.
"W tych warunkach Sąd Najwyż·
szy nie ma możności kontroli, jaka
była rzeczywista intencja przysięgłych
i wobec obrazy art. 426 i 449 KPK. któ.
ra mogła mieć wpływ na treŚĆ wyroku, wyrok ten w części, ws.kazanej w
sentencji, uchyla i sprawę przekazuje
w myśl art. 2 ustawy z dn. 9 kwietnia
1938 r. oraz wobec postanowienia Są.
du Najwyższego z dnia 10 grudnia.
1937 r. Sądowi Okręgowemu we Lwo.wie celem ponownego jej rozpoznania
w ramach punktu 3-A aktu oskarżenia.
PROKURATOR NIE MOŻE ŚCIGłĆ
Z ART. 252 KK
"Niez.ależnie od zarzutów kasacji
Sąd NajwyższV zauważa,
że
mylne
jest zapatrywanie wyroku, jakoby
prokurator w sprawach, w których
władze lub urzędy sę, pOWOłane
do
wniesienia
oskarżenia
prywatnegp,
miały prawo wystąpić z oskarżeniem
publicznym. W myśl art, 55 KPK oskarżyciel publiczny wnosi i popiera
oskarżenie w sprawach
o przestęp
stwa, ścigane z urzędu, a w sprawach,
ścig-anych z oskarżenia prywa"tnego,
prokurator może w myśl art. 73 KPK
objąć ściganie, wszczęte na żę,danie oskarżyciela prywatnego. Bez wniesie- .
nia skargi prywatnej przez pokrzywdzonl} wład?:ę lub urząd, prokuratura
ł,Ciąg dalszy na stronicy 2).

ORĘDOW~II<.

Strona "2
nie może ścigać za przestępstwa z art.
252· KK."

*

Podane w streszczeniu motywy wyroku Sądu Najwyższego niemal w zupełności pokrywają
się z przewidywaniami, które przed rozprawą na ła
mach naszego pisma podaliśmy. Nie
ulega wątpliwości, że Sąd Najwyższy
jeśli · chodzi o istotne zarzuty ze strony . prokuratora, idące w kierunku
przyjęcia winy z potwierdzonego
pytania udziału inż. Doboszyńskiego w
żwiązku Zbrojnym względnie organizowania związku zbrojnego, ostatecznie rozstrzygnął negatywnie dla skargi prokuratorskiej i słusznie zgodnie
z artykułem 426 kod. postęp. karnego
zarzut" ten oddalił. Sąd Najwyższy zatem wykluczył możliwość skazania
inż. DobosZYllskiego z art. 166 i 167
k. .k.
. Nę.dto cala treść motywów wyroku
Sądu Najwyższego idzie całkowicie po
m~śli stanoWiska obrony wyrażonego
j)O' werdykcie przysięgłych. Mianowicie wówczas obrona domagała się uniewillllienia inż. Doboszyńskiego, stając na stanowi sIm, że skoro przysięgli
nie potwierdzili winy, należącej do
istoty czynu pytania czwartego, mianowicie z art. 257 k. k. co do przy'I\.'łaszczenia cudzego mienia,
to Sąd
Okręgowy nie miał podstawy do skazania oskarżonego. Sąd Najwyższy
również podzielił stanowisko obrony,
'że do zastosowania art. 252, tj. uznania winy zakłócenia iniru domowego
potrzebna jest skarga prywatno-karna
i . te niedopuszczalne. było skazanie z
tego artykułu, ponieważ skargi prywatno-karnej uprawnionego przełożo
nego policji nie było, wobec czego po
stronie prokuratora brak jest legitymacji.
Wyrok Sądu Najwyższego w każ
dym razie ,vyjaśnił wszystkie wątpli
wości zw~ązane z zaskarżonym wyrokiem trybunału i p,rzeknzał Sądowi
Okręgowemu
we Lwowie do rozpatrzenia spra,'I'Y ściśle w ramach punktu 3-go aktu oskaI;żenia, czyli w ramach czwartego pytania potwierdzonego przez ławę pl'zrsi~głych. Skoro
"'ięc Sąd NajwyżRzy w motywach, które są. hezwzglQdnie wiążl}ce dla Sądu
Okręgowego
we Lwowie, wykluczy!
możliw'ość prz~, jęcia winy z art. 166 i
167 k. k., nadto skoro dotychczasową.
kwalitil{ację · z art. 252 . ~. ·k. i 47 przepisów .o broni uzn~l zaLwadliwą i nie..dopuS~C2;ą.ll1lh przyjąć na\eży, że przy
pqnownym rozpoznaniu sprawy inż.
Doboszyński będzie zupelnie uniewin-niony:
Podkreślić należy, że Sąd Najwyż

szy W tych warunkach miał podstawę
ąą uniewinnienia inż Doboszyńskiego.
J eże'li tego sam nie uczynił, to ze
względu ' na niemożliwość kontroli intencji przysięgłych w przedmiocie potwierdzonego pytania.

·Zatwierdzenie konfiskaty
powieści Zegadłowicza

War s z a w a. (Tel. wł.) Sąd Okrę
gowy w Wadowicach zatwierdził konfiskatę ostatniej powieści Zegadłowi
'cza "Motory". Zegadłowicz wniósł apelację, która ·będzie rozpatrywana przez
Sąd Apelacyjny w Krakowie.
(w)

Z listów do redakcji

~ .2ydzi

winni ponosić koszty
zmiany nazwiska

-

pismo:
Szanowny Panie Redaktorze!
' Uprzejmie proszę o zamieszczenie na
łamach swego poczytnego
pisma kilka
uwag, które, mam. wrażenie, zainteresują
szerszy ogół czytelników.
. , \V dzienniku urzędowym wyczytałem,
;Ze jakiŚ Zyd pragnie zmienić Swe pięknie
brzmiące nazwis)<o na aryjskie, które ja
właśnie noszę.
Skorzystałem z przysJugu.ią~ego mi ptawa i wniosłem sprzeciw
do odpowieon iego urzędu wojewódzkiego.
Czekałem dość długo na odpowiedź, aż
pewnego ' dnia przychodzi do mnie utzę
dówa kartka pocztowa, w której ów urząd
wzywa mnie do uiszczenia [) zł znaczkami
stemplo\"ymi. jeśli chcę, aby moja sprawa wzięla urzędowy tok. Wyliczyłem sobie, t.e jeśli sto osób. noszących to samo
naz\VisJ<o. co ja. wniesie sprzeciw, to ów
urząd .zbif'rze znaczną. sumkę 500 złotych.
Jest to niezły interes.
Ale przecież ostatecznie koszty manipUlacyjne winien ponosić ten, kto pragnie zmienić nazwisko. a nie ten. który
staje w obronie prawem gwarantowanego pl'zywi leju.
Sądzę. że naletałoby zmienić przepisy
w tym sensie. że wszystltje koszta ponosi
zmirniaja,cy nazwisko. a wtedy napewno
wielu Zydów zrezygnowałoby z chęci
"aryzowania" się.
' proszę pnYj9,t wyrażynale:tMgo sza·
cunku
(pOdpis nieczytelny).
Otrzymaliśmy następujące

Numer 153
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SUWERENNE PRAWA WOJSKOWE NAD GDAŃSKIEM PRZYSŁUGUJĄ POc.sCE

W~~~ń~~u wywi~uon~ nie

i i fli~~ W·~ uWi

Należy się spodziewać interwencji ze strony Polski - Czy w Gdańsku jest ukryty

niemiecki garnizon wojskowy?

G d a ń s k.

(Tel. wł.). Ostatnio za-

uważono, że na gmachu dawnych ko-

szar pruskich w Gdańsku, które obecnie są do dyspozycji gdań~kiej hLandespolizei", powiewa niemiecka flaga
wojskowa. Fakt, że powiewają w Gdań-

I

sku flagi ze swastyką, które są urzędo
wym godłem Rzeszy Niemi~ckiej, może być tłumaczony tym, że w Gdańsku
swastyka jest odznaką. partii. hitle:
rowskiej. Natomiast zawleszer11e flagI
niemieckiej wojskowej na obszarze

Półwysep bałkański

terenem walk

o WpłyWY

Francja i TV. Brytania w~macniajq swe wpływy w panstwach
balkańsltich i naddunajskich, pr~eciwstawiajqc się
wply'lDo'ln Nie'lniec
t
Paryż. (PAT). Zwracają tu uwagę, ich wytw6rczo~(;{·rolne.i.
że prasę niemiecką zaczęły obiegać poWspółzawodnictwo Rzeszy na teregłoski o zamiarze F'rancji, a zwłaszcza nie balk&.J1skim i Bliskiego Wschodu
W. Brytanii, udzieleni
pożyczek o z Francją i Anglią.
wywoluje zrozucharakterze politycznym pewnym pań- miale zainteresowanie opinii niemiecstwom bałkańskim i na<;ldunajskim. co kiej rokowaniami w sprawie sandżaku
tłumaczy się chęcią wzmocnienia swych
Alcksandretty. Stwierdzają.c odpręże
wpływów w tej części Europy. PrasA. nie na tym odcinku, wyraża prasa jedniemiecka dawała nieraz niedwuznac'?- nocześnie ~.dzjwienie. że we Francji
nie do zrozumienia. że południowy przy zawarciu tego układu wskazuje
\.yschód jest dziedziną wpływów gospo- się na niebezpieczeństwo ekspansji
darczych Rzeszy. a współpraca z pań- niemieckiej na Bliskim Wschodzie.
stwami bałkańskimi i nadduqajskimi
Kola polityczne Paryża i prasa natoopiera się - jej zdaniem - na natu- miast z ogromnym zadowoleniem koralnej wymianie dóbr gospodarczych. mentują załatwienie spra'\vy Alel~san
Rolniczy charakter tych państw ma dretty i podpisanie francusko-ture('predestynować je na odbiorców artyku- kiego paktu przyjaźni, podkreślając dołów przemysłowych Hu'szy, która je~t niosle znaczenie polityczne tego układu.
pono znów najlepszym konsumentem

Wolnego Miasta nie może być niczym
wytłumaczone. Suwerenne prawa wojskowe nad Gdańskiem przysługują
Polsce. Zawieszenie niemieckiej flagi
wojskowej na gdańskich budynkach
policyjnych jest i naruszeniem praw
polskich i równocześnie jawnym manif~stowaniem rzeczywistych związków
policji gdańskiej z niemieckimi włar
dzami wojskowymi.
Nie słyszeliśmy dotąd, aby sprawą
tą zainteresowały się polskie czynniki
oficj,a lne. Spodziewamy się jednak, że
wykazujące więcej roztropności polskie
koła wojskowe pomyślą o zajęciu się
tą sprawą i wybadają, czy ostentacyine wywieszenie niemieckiej flagi wojskowej nie jest równoznaczne z tym, że
w Gdańsku jest ukryty niemiecki garnizon wojskowy.

Niezwykłe upały

wMoskwie

M o s kwa. (PAT) W Moskwie od
kilku dni panują niezwykle silne upały. Temperatura w cieniu dochodzi do
37,4 st. Celsiusza, a w słońcu do 50 st.
Wczoraj zanotow..ano w Moskwie 16 wypadków porażeni.a słonecznego. Więk
szość tych wypadków wydarzyła się w
tramwajach, autobusach i restauracjach.
.

Hiszpańskie złoto

pozostanie we Francji

l' y ż. (PAT). Trybunał Paryski
pcstanowił, że 40 ton zlota, należących

Pa

do Banku Hiszpańskiego, a zdeponowanych w r. 1931 w Banku FrancuCzechosłowacja
skim w Mont-de-Marson, pozostanie
War s z a w a. (Tel. wł.) Na posienadal w Mont-de-Mar:;:on. \Yładze obu
gdyńskiego
dzeniu sejmowym uchwalono przehiszpańskiCh stron wojująCYCh dowoWar s z a wa. (Tel. wł.) W bieżą dziły, że Bank Hiszpański dZiała na
mianowanie Centralnego Instytutu
Wychowania Fizycznego na Akademię crm tygodniu przesłały huty czesko- ich terytorium i zażądały wydania
I{ultury Fizycznej. Ustawom sam()- słowackie 12 ton stali vrzez port gdyń złota bankowi w Barcelonie, względ
rządowym b~dą pOŚWięcone obrady we
ski, a przeznaczonej do budowy st.at- nie- w Bw'gos,
swoim czasie sąd
czwartek i piątek. (w.)
ków w FjnlancHi.
(w)
uznał się ' za niewłaściwy.
Obecnie
sprawa była ponownie rozpatrywana
z inicjatywy rządu barcelońskiego.
porządki
War s z a w a. (PAT) Min. spraw
Rozwiązanie
zakładników
wewnętrznych gen. Składkowski wydał następujący ol{ólnik:
B i l b a o. (P A1'). Gabinet w Bur.,Do Panów \Vojewodów.
gos obradm"'al we wtorek nad nową
R i o d e J a n e i r o. (P AT) Komitet
"Wob(;'c wylwnunia przez ludność wi,'j- zbrodnią. władz "czerwonych", które
prezydialny brazylijskiego Rotary·Cluską większości r,rac przy porządkowaniu
csiedli, polecam na okres pilnych robót wymordowały całą. partię zakładnl bu Poodał się do dymisji, czyniąc zaw polu pozwolić wstrzymać prace po- ]{ÓW, przygotowanych do wymiany.
dość' nowemu prawu brazylijskiemu,
rządkowe: a) we wsiach i osadach. hl w
zabraniającemu obywatelom Brazylii
miasteczkach o charakterze rolniczym.
należenia do związków, zależnych od
.. Prace te mają być wykonane w okresie późniejszym."
N ow y Jork. (PAT) Motorowiec zagranicy. (Podobnie powinny postąpić
"Batory" odpłynął we wtorek o półno kierownictwa Rotary-Clubów w Polsce.
- Przyp. red.)
wyrzący do Gdyni, wioząc na pokładzie wiele
iko'
osobistości, m. i. amb. Potockiego, konsula generalnego R. P. w Chicago, Gae
'oN a r s z a wa. (Tel. wł.) Do wszyst- wrollskiego, d~rrektora Targów Poznańśmierć
kich urzędów pallstwowych i wojsko- skich Roppa, kpt. Burzyńskiego, oraz
Jer o z o l i m a.
(PA T) Trybunał
wych rozesłano okólnik w sprawie po- stypendystów "Fundacji Kościuszki".
wojenny skal.ał na śmierć czterech Arakrywani.a szkód, wyrządzonych przez
Słynny aeronauta kpt. Zbigniew Bu- bów, oskarżonych o usiło,vanie podpaurzędników niedozwolonymi czynami. rZ~'11ski oświadczył korespondentowi lenia młyna pod Lyddą.
Ponieważ w wielu wypadkach obowią- PAT, że jest niezmiernie zadowolony
zują krótkie terminy przedawnienia ro- z pobytu w USA, gdzie spotkał się ~
szczeń" procesy cywilne o wyrównanie wielką życzliwbścią w ameryka11skich
strat, wyrządzonych przez pracowni- sferach naukowych.
ków państwowych z powodu urzędoSzczególnie wzruszony był przyję
z a n g h a j. (P A T) W odległości
wania, mają być wytoczone najdalej w ciem ze strony słynnego · aeronauty Ste- 90 mil morskich od Szanghaju został
ciągu roku od ujawnienia szkody. (w)
vensa, który udzielił mu cennych u- zaatakowany brytyjski statek "Ts eo
••
wag, opartych na doświadczeniu ze angtah" przez kilkanaście pirackich
WOJCI
swego rekordowego lotu do stratosfery. dżonek chiIlskich. Piratom udało się •
Burzyński uzyskał wszystkie
instru- wedrzeć na pokład statku, gdzie zraotrzymał
menty, potrzebne do lotu. Sprawa gazu nili ciężko kapitana oraz 3 członków
War s z a wa. (Tel. wł.) B. mini-I helium jest na razie niezłatwiona z po- załogi Chi11czyków, po czym zbiegli,
ster, ludowiec Wójcik otrzymał pasz- wodu znacznych kosztów transportu w unosząc z sobą zrabowaną broń oraz
port n-a wyj,azd do Czechosłowacji. (w)
butlach metalowych.
wieziony na statku ładunek tytoniu.

Akademia Kultury Fizycznej

korzysta

z portu

'V

Odroczone

Wymordowanie

Rotary-Clubu
w Brazylii

"Batory" wraca do kraju

Pokrywanie szkód
dzonych przez urzędn

w

Czterech Arabów skazanych
na

s

ludOWiec

Piracki napad
na statek angielski

Ok

paszport

Now

.,

.

Z JSCI

w

•

ł p

•

Prowokacyjne malowanie nocami swastyk - Bójki na mieście i w porcie

I{ łaj p e d a. (Tel. wł.). Polożenie
w stolicy Kraju IC/.ajpedzkiego tylko
pozornie uległo uspokojeniu. W ostatnich dniach bowiem zanotowano kilka
nowych zajść.
Onegdaj robotnik portowy Girulis
wybił szybę wystawową przez nieuwagę w pewnym niemieckim sldepie. Nięmcy pobili go z.a to dotkliwie, tak
że musiała go zabrać karetka pogotowia.. Gdy karetka rusz.ała 'l miejsca, z
tłumu
Niemców, zebranych wokół
miejsca zajścia, padły strzaly rewolwc-

rowe, nie trafiając na szczęście nikogo.
W nocy na wtorek namalowano znaki swastyki na kilkudziesięciu szyldach o nazwiskach litewskich.
\Ve wtorek rano w porcie doszło do
bójki pomiędzy robotnikami portowymi Litwinami i Niemcami. Zajścia
dopiero po pewnym czasie zdołano zlikwidować. We wtorek, również w godzinach rannych, wybito szyby w 35
,klepach litewskich.
\Vladze Iitew~lde cofnęły zezwolenie na zawijanie do portu kłajpedzkie-

go statków towarzystwa żeglugi "Seedienst Ostpreussen", gdyż ostatnie
krwawe zajścia w Kłajpedzie były wywołane sposobem zachowania siQ Niemców przybyłych tymi statkami. Sprawa ta została przekazana litewskiemu
sądowi wojennemu, przy czym oficjalnym obserwatorem w przesłuchaniach
jest przybYJ.v z Kowna prokurator są
du apelacyjnego Arminas.
PoliCja kłajpedzka zwol niła po przesłuchaniu 5 robotników Litwinów, kilku innych pozostaje jeszcze w areszcie.
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Samorzijd pOlity(zny (zy apolity(zny?
Obrady komisji sejmowej na<l nową.
wyborczą. do samorzą.du
miejskiego, enuncjacje wiceministra
Korsaka na konferencji prasowej oraz
głosy "sanacyjnej" prasy wyk,azały w
całej pełni, że czynniki rzą.dowe stoją.
na stanowisku, iż na terenie samorzą.
du nie ma miejsca dla tendencyj politycznych. Samorzą.d, ich zdaniem' winien służyć przede wszystkim po~rze
bom gospodarczym.
Innymi sło'wy
wypowiedziano się za tzw. a p o l it y c z n o ś c i ą s a m o r z ą d u.
Stanowisko to nie jest czymś nowym. Słyszeliśmy o tym wiele przy
różnych okazjach i to ze strony tych
samych kół. Należy tu nad tą kwestią.
zastanowić siQ i ocl razu stwierdzić,
że s t a n o w i s k o t o j e s t z g l' U 11tu
f a ł s z y w e,
n i e log i c z n e.
Zważmy tylko, czym jest w ogóle samorząd, a z łatwością. wykażemy, że
teza o apoli tyczności samorządu jest

Ordynacją.

warunkach gospodarczych i Społecf-l
nych może być pozbawiona aspektu
politycznego? Zbyt oczywistą jest rzeczą., że właśnie może najbardziej dziedzina gospOdarcza mieści w sobie dziś
n a j w i ę c e j momentów politycznych.
\V tym sŁanie rzeczy nie jest obojętnym, kto i jakimi kategoriami myśli
i działa, pracując w reprezentacji samorządowej nawet wtedy, gdy zajmuje się wyłącznie sprawami gospoclarczymi.
'V samorządzie wi~c z natury rze-

czy, a w polskich wa:nmkach

W'

szeze-

gólności, muszą. ujawniać się

w sposób
nie ukryty, lecz zdecydowany tendEmcje polityczne w s ł u ż b i e i n t e r es ó w n a r o d u i p a. ń s t w & P o Is k i e g o.· Jeżeli ordynacja wyborc~a
zapewnia
udział
w
samorządZie
wszystkim obywatelom bez względu
na ich narodowość, ich cele oraz interesy polityczne, u pewnych ka~ego
ryj obywateli nawet s.I)I"Zec~ne z. m~e
resami narodu polskiego, l daje lm
równe prawa, to należy tu kategorycz-
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apolitycznym byt

• i e m oż e.
Fakt, że w samorządzie, szczególnie
miejskim dużą. role Odgrywa e l em e n t ż y d o w s k i, sprawia że ta.~
właśnie tkwi zarzewie walki politycznej, walki o narodowe i państwowe
int~resy. Gdy nam się mówi, że samorząd to praca gospodarcza, a nie wy...
jaśnia, dla jakich celów i idei tę pra..
cę gospodarczą należy wykonywać, to
- powtarzamy - w naszych warunkach oznacza ona z reguły służbę in~
teresom żydowskim i obcym.
Te fakty i warunki polskiej rzeczywiswści, narzucają samorzą.dowi z góry - czy kto chce, czy nie chce - che...
rakter polityczny, bo na jego płaszczy
źnie, ścierają się bezpośrednio sprzeczn(} interesy nie jednostek, czy grupek
społecznych w ciasnym zakresie, lecz
interesy polskiego narodu z jednej i
eiementów jemu wrogich i obcych z
drugiej strony. Dopóki więc taki stan
rzeczy istnieje, że do samorządu, bę
dą.cego w pełnym zakresie zarządza
niem sprawami naszego narodu i p:ań:
stwa, d o p u s z c z e n i s ą Ż y d z 1
wbrew stanowisku Stronnictwa Narodowego dopóty samorząd apolitycznym nie bQdzie. Ma on dziś więcej;
niż k~edykolwiek, znaczenie polityczne, tym bardziej, że w swych fundamentalnych założeniach n i e j e s t o n
jeszcze oparty na zasadach
p a ń s t w a n a r o d o w e g o.
\Vreszcie z innych zupełnie wzglę
: dów samorząd dziś nie?olitycznym
I być nie może. O r d y n a c J a ~ y b o rc z a d p a r l a m e n t u, a WięC chyba w"borów politycznych, powołała
czynn'ik samorządowy ze wz~lędóv.:
op.ortunistycznych do p e w n e] rolI
p o I i t Y c z n e j. Trudno przeto zrc:
zumieć, dlaczego samorząd ma. podeJmować pe\>,"TIe akty polityczne, gdy
chodzi o wybOry do parlamentu, a
równocześnie ma. być instytucją. niepolityczną na codzień prac! .dla. narodu. Niewątpliwie, gdyby oflc]alm zwolennicy niepolitycznego
samorządu
byli k()l1sekwentni, to w myśl glosz?"
nv!h zasad, winni zmienić ocdynacJ~
";\'borczą. do parlamentu. Trudno
w~zakże mówić o konsekwencji tam,
gdzie całe 'ustawodawstwo ustroj~wo
polityczne służy jednemu celOWI utrzymaniu za wszelką. cenę systemu
przy władzy.
•
Z tych wielkich, 'dyktowanych l'nteresem narodu, i małych, narzuca,..
nych samorządowi zadań politycznych
ze względów opurtunistycznych ostaną się wielkie, a samorzą.d dopóty
będzie politycznym i terenem b~zpa~
donowych walk, dopóki nie stall1~ Się
w p e ł n i n a r o d o w y m.
J. '1'.

I

Z Jr' OJXY CHl'SSKO-JAPONSl{IEJ

szkodliwą. fikCją..

Samorząd jest instytucją. prawa publicznego, wykonującą. - obok administracji rządowej - pewne zadania o
charakterze ogólnopaństwowym i narodowym. Wiemy najlepiej z praktyki, że administracja rządowa, rząd w
normalnych warunkach j e s t p o l it y c z n y, s ł u ż y p e w n y m c e 10m
'Politycznym i prowadzi pol i t Y k ę w myśl zalożcll programowoideowych, jakie wyznaje, o ile je w
ogóle ma. Czyż zatem samorząd jako jeden ze środków rządzenia, zarządzania sprawami ogólnospołeczny
J(~;t
mi i publicznymi - może być niepoJityczny? 'V imię czego czynnik spoGzo/gl japollskie, któ,re ulknęly tv uagnistym. terenie, wydo
przez picclI olę.
leczny, wykonujący samorząd, ma być
pozbawiony w s~'oim działaniu my- ""'''/1'''''/1''''''''/1''''1/1/11/1/1111/1''1/1''''' II ",",,, I' I" '" II' lIlIIIIIUlI ""'" II' II'" "" '" I' 11"1111" III' JJUJJ, J' JJJJJ1111 JJ, JJ, JJ"" IJIJJI' J1111 JJ,',,11/
ślenia politycznego i ideowych aspiracji?
Powiada wicemin. Korsak, że w samorządzie winny
przede wszystkim
znaleźć
uwzględnienie
p o t r z eb y
g o s p o d a r c z e. Zgoda. Ale z kolei
Ostatnie rozporządzenia Minister- wy przez samych zaintE'l'esowanych, co
spytajmy, jaka dziedzina w naszych stwa \VR i OP z 23 marca rb. o prze- może im ,. . 'y jść na korzyść.
kazaniu Kuratorom Szkolnym niektóPrzyszlość więc okaże, czy te rozporych kompeŁency j, przyslugujących do- rządzenia przynoszą poprawę, czy potychczas Ministrowi \VR i OP, a w gorszenia poloźenia nauczycieli.
szczególności nadanie Kuratorom pra:
wa przenoszenia dla dobra szkoły 1
W tych dniach , delegacja Zarządu
według
wskutek zmian organizacyjnych sta- Głównego TNSW zostala przyjęta przez
Oto jak według "Wróbli na dachu" wy- łych nauczycieli, omawia ostatni (14) p, dyrektora dra M. Pol laka. Deleg-aci
"Przegląd Pedagogiczny".
TNS\V przedstawili szereg- postulató\v
gląda idealny obywatel na "ozonową" moOmówiwszy dzieje stabilizacji nau- i życzeń nauczycielstwa. 'vV szczególnodłę reformowany:
czycieli i stwierdziwszy, że każdorazo: ści podkreślili wątpliwości, jakie wsze·
"naletę do LMK i do LOPP-u,
we zmiany w Ustawie Pragmatycznej regach nauczycielskich wywołaJy no\,'e
nie jeżdtę za granicę podczas urlopu,
pogarszały położenie
prawne nauczy- zarządzenia w sprawie przekazania Kupłacę na FO~ i na FO~L
.
.
cieli,
"Przegląd Pedagogiczny" podl,~eratoriom przeniesień .,dla dobra szkoodmalowałem mój parkan l . mÓJ dom.
Nie myślę. Czytam tylko pIsma rządowe, śla że obecna zmiana: oddanie decyzji ly" oraz trudności, jakie na terenie nieo ~mianie warunków życia nauczycie- których okręgów spotyka wprowadzechwalę każdą oficjalną mowę,
la, a tym samym nieraz o jego egzy- nie norm plac i wpisów dla nauczycieli
w tłumie odświętnym wycią.gam szyję
i pierwszy krzyczę: 'Viwat! Niech tyje!
stencji, w ręce Kuratorów Szkolnych, szk?ł 'p~ywatnych. Następn.ie delegaci
1\a wargach zawsze mam g-otowe hasła:
stojących w samym rozgwarze pra~y,
omowlll .szereg spraw, .z\:'lązanych z
frontem do tyłu. frontem do masla,
Cywińskiego ,
budzi ze strony nauc~ycieli żywe z.am~: wyk~na~llem. pragmatyln l ~s!awy ';l'
społem, sól krzepi. duch źywi~,
..
pokojenie. Z drugiej strony moznosc posazemowe,l, w s~czególnoscl. tak~e
wzwyż, mocarstwowość. kolome. na nIWIe,
War s z a w a. (Tel. wł.). Do i~b~
awanse do V stopnia oraz zallczanl!~
ześrodkować.
pod cia,p-nąć, IV wspólnym odwolania się nauczyciela od władzy
karnej Sądu Najwyższego wpł~~ęlll: JUZ
instancji
do
Ministerstwa
daje
możn.o~~
lat
nauczycielom
szkół
rrywatnyc~,
cnlu wspÓlne cele ...
Min isterstwu zapoznać się obok opmll przechodzącym do szkolmcl wa pan- skarga kasacyjna doc. Cywmsk~ego.
Tak, prosze patistwa! Jestem ide'łlnym
Proces odbędzie się prawdopodobme w
obywatelem !'ł Kuratorów i z przedstawieniem spra- stwowego.
początkach września.. (w)
Niestety. nie l,ażdy obywatel chce się
,.poucią~nąć wzwyż" do tego wspaniałego

°
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Poprawa czy pogorszenie
położenia

nauczycieli

Idealny obywatel
"ozonowego" wzoru

Sprawa doc.

III

ideału.

Trafna charakterystyka
Ozonu"

"

W \\'iletls1dm "Słowie" p. Lup tak charakt E'ryzuje ,.Ozon":

.. o .,O zon ie" można powiedzieć w 'zystko. '1\'1kc nic. ;i:P przyczynia się do skonsolido,i'ania na,~ze.!w spOłeCZf'llstwa i rozszerzenia podstaw reżimu, Prze~iwnie: je,st
to budowa. która jak gdyby CIągle zwr,za
S\\oja. por],;tawG. Jednych. ,:,yelim!no.wa:
no. dl'uc]zy ~ię sami wyeltmmowall. lfil1l
mają zanliat· się wyeliminować.. "ą. zon "
jE':'t d7.i"iaj tylko !eren~m .ko~solJda~Jl l!~
pl'a\\inrz~' z p. l\rJ{'rlzll~S].'J1? l P; l\Iled~I:~
skipl!D 7. nal'l·ullla"zaml. l\:1E'ch Im to ") 1dzip na zdroll'ir. Ale mogą to z poworl~~
niem zrobić w j akiejś kaw·iarni. PI?y fIlIżance pól crarnrj: nie ma powodu lTIstalo",ania aż tak wielkiego teatru dla. ~ak
kirpskiej szmki. źle wyreżyserowan&) l o
part a ck iej obsadzie."
;'\ip można powiedzie':, żeby ta. eh~
\cry :,tyka li ic II)'ła U·aha. ..•

Płk Miedziński mądry polityk
'v sferach sejmowych zwracają uwagę

na ujawniony obecnie fakt, it dzień przed
wyborem marszalka Sejmu odhylo SIę poufne zebranie przywódców 07.::-.1, na któ:
rym
zaproponowano
wicemarszałko\Vl
~fieclzil'iskiemu wystawienie jego kandydatUl'Y Pl·Zez koło parlamentarne OZ~,
Płk Mi cc1zili.sk i po namyśle l,anclydatury
lej nie przyjął i oświadr7.Yć miał; iż m!\·
drym jest ten polityk, który stawla sW~J~
kandydaturę wówczas, gdy jest pewny Jej
zwycięslwa. "
Po lym zebraniu "Ozon" zdecydował
się dopiero lIaproponować swoim parla·
mentarzystom wolną ręki:,

Co on zwiedza?
Korespondent agencji .,Kabel" donosi,
it w tych dnia clI 7.wirrlził TRrnopol atta("he przy pos('l.,fwie ZSHn, przybywszy tu
1Y'8"J1 .,·rn "ilrnnc1!')riem.
Co on zwiedza '?

Kiepura -

"błazny

stroi"

Po przybyciu do Warszawy mistrz
Kiepura udzielił "IKC"
"tradycyjnego"
wywiadu na terua t swoich zamierzeń na
przyszJość.
Z wY'wiRdu dOWiadUjemy się,
że Kiepura chce objąć stołeCZl19, operę,
chce założyć wytwórniępol'kich filmów
itd. Poza tym opowiedział Il:iepura dziennika rzowi o tak im zdarzeniu:
.,- 1\a zakońrzenie muszę jeszcze podr.ielić się z czytelmkami "IKC" opowieścią o prr.ygodzie. jaką miał mój brat w
gminie Węp-Iowice pod Częstochową, gdzie
jeźr1ził po metrykę naszego ojca. Wiozący
go gospodarz w pewnej chwili zwrócił się
do niego i powiedział: "No. nasza wieś to
jest sławna na cały świat, w niej bowiem
urodził się Ki epu ra." .. A kto jest ten Kiepum?" - zam' tał się mój brat. "Ano on
za morzem siedzi - odpowiedział gospodarz - i Anscliczanom b. ł a z n y stroi."
- Tak t.o żyję w ludowej legendzie."
Jak li tego wynika, chłop spod Cz~tochowy określił wil'lką S7.tUKę Kiepury dość
osobli" ie.

Olbrzymi wzrost przestępstw

Przebywając stale w towarzystwie r6tnych, mniej lub więcej znanych nam ludz.i, nie zawsze orientujemy się, że nie dl)
każdego z nich można odnosić się z pełnym
zaufaniem. Potwierdza to proste obłicze
nie statystyczne.
,V ciągu ostatnich 3 lat, według danych
policyjnych, popełniano przeciętnie 750 d()
780 tysięcy przestępstw rocznie. Za 3 lata
mamy więc przeszło 2 miliony 300 tysięcy
przestępstw, za 30 zaś la t (przeciętna d}a
jednego pokolenia ludzkiego) - z górą. 23
miliony przestępstw, czyli i tyleż pr7:estęp
ców na terenie Polski. Nawet odlic.zająe
pewien odsClek na recydywistów, nie trudno dojść do wniosku, te w 34-milionowej
Pols ce, na 3 ludzi - 2 spośród nich popeł- .
nBo lub popełni jakieś prze -tępst wo.
~[jejmy się więc na ostro~nościl .•.

jI
ł

Dr med;H. ZIOMKOWSKI
IIpeej. rhfłrób

L6dź,

skór. wen er.

j

mOeZOI)/c~IOwJł"h

6 Sierpnia 2,
teL 118.3l.
_ ..p...rz..,y;.;j_m..u
..J.·e.9..-..1..
2 ..i ...3_.g..,...w__n_i;.;.e_dz_i;;;e_Ię~~:_~_12.~

Sfrona

ci

ł_

ORĘDOWXIK,

piątek,

dnia 8 lipca 1938

- likwidacja strajku

Xumer 153

Si»RAWY GOSPODARCZE

Ł ó d Ź, 5. 7. W dniu wczorajszym
zlikwidowany został strajk we firmie
Hirszberg i Birnbaum (Wodna 23).
Firma zobowiązała się przyjąć wyda,.
lonych robotników na powrót do pra.cy ze zastosowaniem k,ar porządko
wych.
Załoga w liczbie 150 robotników
przystąpiła do pracy.

Znamienne rozporządzenie w Rzeszy, ułatwiające stosowanie bezwzględnego zakazu
kupowania u żydów i udzielania żydom zamówień na dostawy i roboty
"Dziennik Ustaw Rzeszy" (Reichsgesetzblatt) z dnia 15 czerwca rb. przyniósł trzecie rozporządzenie wykonaw'cze do ustawy o obywatelstwie Rzeszy.
·Rozporządzenie to 7.awiera niezwykla
ważne p03tanowienia, mianowicie wytyczne dla oceny, które przedsiębior
stwa należy uważać za żydowskie.
Rozporządzenie to posiada praktycz'ne znaczenie, bowiem członków partii
narodowo - socjalistycznej, urzędni
"ków państwowych i samorządowych
oraz członków wszystkich brganizacyj, działających w duchu narodowOo'socjalistycznym (tzn. niemal wszystkich Niemców!) obowiązuje bezwzglę
dny zakaz kupowania u Żydów, zaś
władze publiczne obowiązuje zakaz
.udzielania Żydom zamówień na dOostawy i roboty.
Rozporządzenie jest zwięzłe w treści. Obejmuje trzy artykuły:

Definicja
Art. 1 stanowi, że uważa się . za ży' dowskie
przedsiębiorstwo,
którego
właścicielem jest Żyd.
Jawną spółkę handlową wzgl. spół
~ę komandytową uważa się za żydow
ską wówczas, gdy choćby jeden tylko
udziałowiec jest Żydem.
Osobę prawną. uważa się za żydow
ską, gdy a) Żydami są jeden lub
kilku prawnych zastępców wzgl. jeden
lub kilku członków rady nadzorczej,
bl gdy Żydzi przeważają dzięki przewadze ilości głosów wzgl. kapitału.
Przewaga kapitału żydowskiego zachodzi wówczas, gdy do Żydów należy po_
n.ad 1/4 kapitału; przewaga głosów ży
do~vskich zachodzi wówczas, gdy prze'wyższają one 50 pct ogólnej ilości gło
sów.
Gdy w dniu 1 stycznia 1938 r. w
spółce akcyjnej wzgl. spółce komandy-

Utracony rynek zbytu

żydowskim.

Znakowanie

Filia przedsiębiorstwa żydowskiego
uchodzi również za przedsiębiorstwo
żydowskie. Filia przedsiębiorstwa nieżydowskiego uchodzi za zakład ży
dowski, gdy kierownik filii wzgl. jeden z kierowników filii jest Żydem.

::lastaw

Postanowienia powyżej streszczone
bardzo rygorystyczne. Zwracają
one nam uwagę na brak polskiej definicji przedsiębiorstwa żydowskiego.
są

zbożowe

dla rolników

Rolny rO::lpr owad::la ki'edyt rejestrotcy pod
i kredyt ~alic::lkowy na ::Ibo~a
.

::Ibó~

przyszłych

po:tyczkobiorców z prośbą,
aby - o ile to możliwe _ ~kladal1' poda"
nia o kredyt rejestrowy na specjalnych
blankietach
do tego przeznaczonych.
U.biegający się o kredyt zbożowy po raz
pIerwszy w P B. R. powinni do wspomllianego podania dołączyć wyciąg nnka· t
l
l
h IpO
7.U
ecznego Z <t dzia ÓW hipoteki,
ewentualny szacunek nieruchomości, dokona.ny przez instytucję kredytu dlugotermll1owego, oraz urzędowo poświadczone wzory podpisów, osób, które mają być
wekslowo zobowiazane
.
.
Kredyt zaliczkowy oprocentowany w
·
4
t
.,
t
.
pc. W S osunku rocznym,
wys.o l(Q,.Ś CI
obejmuje te same płody rolne, co rejestrowy, z wyjątkiem rzepaku i rzepiku.
':!'erminy spłat pożyczek zaliczkowych,
Jak te:t wy okość rat są takie same, ial,
p~zy
kredycie rejestrowym. Pożycżka
~le moż.e pl'zckracz~ć 2000 zł
dla osoby
fIzyczne.!. Wysokośc przyznawanej pożyczki dla zbóż zaś w ziarnie 70 pct.,
przy siemieniu lnianym - 20 zł za 100
kg., a przy gryce, strączkowych i siemieniu konopnym do wysokości 50 pct.
ceny rynkowej.
Na zabezpieczenie kredytu zaliczko.
wego .rolnil~ składać będzie ·instytucji pośredmczące] weksle, bądź z ostatecznym
terminem spłaty, bądź te:t bez term{nu
platnośc~, ]ecz z odpOWiednią deklaracją,
upoważmaJącą
do wypełnienia weksla
tą datą.
Ponadto rolnik składa zobowiązania przeChowywania
zasta wionych

Wzorem lat ubiegłych Państw. BAnk
Rolny przystąpił do r:>zprowadzania bezpośrednie wśród rolników kredytu rejestrowego pod zastaw zb6t oraz za pośrednictwem
terenowych instytucyj kredytowych kredytu zaliczkowego na
zbo:l:u.
Kredyt rejestrowy, oprocentowany w
wysokości
4.5 pct w stosunku rocznym
udzielany będzie na zboża oraz na rzepak
i rzepik, jak te:/: - wyłącznie w ziarnie na grykę, groch, peluszkę, łubin, fasoli>.
Icn, konopio. ROlnicy, którzy korzystali
już z kredylu rejestrowego
i należycie
się wywiązywali z pożyczki, spłacając ja.
w terminie, mogą ubiegać się o zaliczki
na kredyt w wysokości 25 pct. przewidywanego kredytu jeszcze przed załatwie
niem wymaganych formalności, związa
nych z zastawowa, formą kredytu.
Splata kredytu rejestrowego musi nastąpić llajdalej do dnia 30 czerwca 1939 r.,
przy czym pożyczki zaciągnięte w miesiącach lipiec październik rb. muszą
być spłacone do dnia 31 maja 1939 r. Kredyty płatne będą w sześciu ratach miesięcznYCh, poczynając od grudnia rb. Na
zabezpieczenie kredytu, oprócz zarejestrowanej w sądzie umowy o zastawie
oraz polisy ubezpieczeniowe.i zastawionego na rzecz Banku zboża, składane będą
weksle z wystawienia pożyczkobiorcy.
Minimum pożyczki na rejestrowy zastaw zboża wynosi 2000 zł. Wysokość
przyznawanej potyczki wynosić będzie
najwy:l:ej 60 pct wartości giełdowej.
Państw. Bank Rolny
zwraca się do

Kajakarstwo

T

Mistrzostwa świata. w dniach 5 - 7 sierpnia
w Waxholm pod Sztokholmem odbędą się kajakowe mistrzostwa świata. Startować będzie 25tl
zawodników, reprezentujących 17 państw.
'ty dniu 1 sierpnia rozpocznie się w \Vaxholm
międzynarodowy obóz kajakowy, 4 sierpnia posieuzenie międzynarodowej federacji kajak\)wej.

. Lekka atletyka
Tilgner. wyznaczony do kuli na spotkaNe
miedzYP311 twowe Polska - Niemcy. które od·
b~dzip się w niedzielę w Królewcu, zrezygnował
z ullzialu w zawodach o czym powiadomił PZLA
IV "\"arszawie.
Gisella Mauermp.yer zwycięży!a w pięcioboju
lekkoatletycznym o mistrzostwo Niemiec zdoby'
wając 361 pkt. Rekord światowy w tej konkurencji należy do tej samej zawodniczki i wynosi
377 pkt.
Dwa nowe rekordy juniorów Stan6w Zjednoczonych ustanowili: w tyczce: Maynard 417 cm
i na 3.000 m z przeszkodami: Degeorges IV czasiq
9:40.5.
Lekkoatleci amerykańscy w liczbie około 11)()
zawodnik6w startować będll w bież. sezonie w
różnych częśriach Si ... iata.
Druż ... na z 4U zawodników rozegra 13 i 14
Rierpnia' rb. me('z z Nif'mc.ami w Berlinie. W.
Szwecji bawić hp,dzie 8 It>kkoatletów amerykansld('ll. W Anglii 10 lekl;oatletów. Ponadto lekkoatleei alllerykań'cy walczyć mają we Wloszech
i w Grecji.
Dotychcznsowe wyniki lekkoatletow amerykańRkich, uzyskane \V bieżllCym sezonie przedstawinją się illlPonlljl\co: 6 lekkontlet6w skOCZY!o
w WYŻ ponad 2 Ill: Urn ter Albritton. Thurber,
l3ul'ke, Allpn i 'l'holllpson.' 5 lel{koatlet6w slwczylo \V dal ponRd 7.:50 cm: Lacefield, Watson.
Walker. Atchison i .N:uvting. Poza tym 8 zawodIlIk6w ska~zę powyzeJ 4 ID o tyczce, 10 wypycha
kulo .POWyzPJ 15 ID.
••
•
~fJstrzostwa okręgo~e w Anghl, uJawruly
szcreg cJoskon ,J!yclJ wYOJk6w.
~enl"~!cja mi"trzostw
~;,l debiut slynne~()
"mIlera , "\Vooder~onn. ktory tym razem startowal na p6l mili. z<!ohywaj.\c -pierwsze miejsce z
wyniki"1ll 1:56.4. Z innYr'h wyników notujemy:
120 y plotld: Thornt~n 1~,8 sek .. 100 yardów:
Sweeney 9,8 sek., 1 mila: Jj)mery 4:16,2.

I

Ł ó d ź, 4. 7. Znaczną pozycję w
ogólnym
eksporcie
włókienniczym
stanowiły berety. Na rynkach zagranicznych eksport beretów napotykał
na konkurencję Czechosłowacji, Japonii i Francji. Dłuższy czas przemysł
łódzki s~utecznie zwalczał tych konkurentów i nawet do pewnego stopnia
opanował najważniejsze rynki angiels~i i amerykański.
Z chWilą jednak opanowania rynków, żydostwo, które niemal wyłącznie
posiada uprawnienia eksportowe, poczęło przeprowadzać swe kombinacje,
towar wysyłany był w lichszym gatunku, dawano ceny ra~ wyższe raz
niższe, tak że importerzy angielscy i apłodów.
merykańscy nabrali przekonania, iż
nawet najbardziej wytargowane ceny
mogą być jeszcze zbyt wysokie.
Ponieważ obok tego konkurencja
czechosłowacka stale proponowała dos.tawy beretów jakościowo daleko lepszych, a niewiele droższych, przeto
ostatecznie w czerwcu rb. dwa te najważniejsze rynki zbytu beretów zostały utracone i eksport całkowicie nieNarada ti' lłIinisle'ł'slwie Pr::lemyslu i Handlu
mal zanikł. Ten nieodosobniony wyWar s z a w a.
(ATE).
W
Min. ZieliI'lskicgo z Min. Opieki Społecznej
padflk, wskazuje, że koniecznym jest,
aby sprawa eksportu dostała się w in- Przemysłu i Handlu odbyła się wielka oraz dyr. Dietricha z Min. Przemysłu
.
nf, ręce, w przeciwnym razie żydostwo narada gospodarcza w sprawie pod- i Handlu.
niesienia gospodarczego ziem północPo d",rugodzinnej przerwie ddbyła
całkowicie pogrzebie handel polski za
no-wschodnich. Zadaniem konferencji się d:'-'skusja: lIad wysuniętymi w czagranicą·
było omówienie dotychczasowego prze- sie obrad postulatami i tezami.
prowadzenia wysuniętych na naradzie
wileńskiej postulatów w zakresie podNołowan;a giełd
niesienia gospodarczego ziem północ
dążą
usunięcia
zbożowo-towarowych
no-wschodnich oraz omówienie nasuB y d g o s z c z. 6 lipca 1938 r. Zyto 22.75 110 wających się aktualnYCh w tym zakrepośredników żydowskich
23; pszenica I st. 26-26.50. II st. 25-25.50; sie zagadnień.
jęczmień I ga~. 17-17.25, II gat. 16.75-17; oOb~adom
przewodniczył p. wiceW związku z przygotowaniami do
wies 18.25-18./5; otręby żytnie 12.50-13.25: otręby pszenne m. 11.75-12.25, Rr. 12.25-12.7;;,
premier Kwiatkowski, a następnie żniw w organizacjach rolniczych omagr. 13.2.5....:.13.75: mąka :i.ytnia w'/, 33.25-33.75;
min. Roman, który wygłosił dłuż~zy wia się zagadnienie zbytu zboża i umąka pszonna 6;;'1, 40--41K a t o w i c e. 6 lipca 1938 r. Zyto 22-22./j0: referat,
poświęcony
gospodarczemu porządkowania rynku. \V wyniku akpszenica cz. 2G.50- :!7. j. 26 - 26.~0, zb. 25.50- 2(1; podniesieniu ziem północno-wschod_ cji spółdzil'lczej, rozpoczętej przez
jęczmil'ń Pl"zem. 18- 18.50, past. 17.50-18; owjps
j 2U!5- 21.75, zb. 20.;30-21; otrp,by żytnie 11.00
nich. \Vyraził on niezłomne przekona- l7.bę Holniczą, w szeregu wsiach podo 11..')0; otr<:IlY pszenne gr. 12.50-13. gr. 11.00 nie, że wspólnym wysiłkiem rr.adu wstaly spółdzielnie rolniczo-handlowe.
do 11.50, m. 10-10.50; mąka żytnia 65'/, 33.50
i sfer społeczno-gospodarczych oraz Ol:ganizacje t.e rozI?orz~dzaj~c pewnydo 34.25; mąka pszenna 65'/, 39-89.50.
Ł ó d Z. 6 lipca 1938 r.
Żyto
23.50-23.75: przy
współdziałaniu
społeczellstwa
mI kredytaml udZIelają zaliczek na
pszenica 28.25-28.75. zb. 28-28.25; jęczmień.
przem. 17.50-18; owies j. 21.2S--21.50. zb. 20.75 ziem północno-wschodnich podniosą zboże.
do 21: otręby żytnie 12.7~13: otręby pszeIl1le się te na taki poziom kulturalno-goOrganizacje rolnicze postanowiły
lir. 11- 11.25. gr. 11.50-11.75: mąka żytnia 65'/, spodarczy, jakiemu odpowiadać winno przeciwdziałać wszelkimi
środkami
33-33.50; mąka pszenna 65'/, 4('.50-41.50.
W n r s z a w a, 6 lipca 1938 r. Żyto I st. 21.75 ich geopolityczne położenie.
żydowskiej spekulacji na rynku zboża.
do 22.2~: pszcnir3 27.50-2R. J. 27.50-28, zb. 27
Z kolei w~' słuchano ref~ratów dy- ~ydow~kie mach.erki polegają między
do 27.50: j('r'zmieli ] st. 18-18,2,;, II st. 17.50
do 17.7:5, lU slo 17.2:}- 17.JO; owips I Rt. 2UiO rektora dypartamentu w Mm. Skarbu mnyml na tym, ze w okresie omłotów
do 22.25. II st. 19.JO- 20.2J: otręby żytnie 11.50
do 12: otręhy pSZf'nne IH. 12.75-13.25, śr. 11.76 p. Martina, dyr. departamentu Min. i zwiększonej podaży zboża wywołuje
Rolnictwa p. Bobrowskiego, d~rr. Kacz- się sztuczną zniżkę cen, aby nabywać
·or·ot-O!:'"?łr. '!Drr! l!\IuazM '!llfllm :!ll: op
4:{,'?-1! '/.~ l!!Il]A~ TJljl1m :gi;-n~.!.·n 'm 'gina op
markiewicza z Min. Komunikacji, dyr. za bezcen ziarno.

•

ogospodarcze podniesienie
ziem

inwestycje

przedsiębiorstw

Art. 3 upoważnia ministra gospodarstwa Rzeszy do ustanowienia - w
porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych
specjalnego znaku
(Kennzeichen), którym w przyszłości
znakowane będą przedsiębiorstwa wpisane do rejestru przedsiębiorstw ży
dowskich.

wyznaczy minister spraw wewnętrz
nych, prowadzić będą rejestr przedsię
biorstw żydowskich.
Wpisanie do rejestru przedsię-

Państwowy Ba'łłl~

Śląsk robi

ChoJ'zowa donoszą, ~e Rudzkie Gwarectwo Węglowe przystępuje do budowy
nowoczesnej płuczki węgla na kopalni
"Walenty" i "Wawel" w Rudzie Sląskiej.
W związku z tym potrzebne są pewne
przeróbki dla całej kopalni. Łączny koszt
tych inwestycyj wyniesie około 5 milionów zJotych.

żydOWSkich

Rejestracja przedsiębiorstw
iydowskich
Art. 2 zapowiada, iż władze, które

Kredytv

z

biorstw, w których uczestniczą Żydzi
obywatele obcego państwa, W} magać
będzie zezwolenia ministra gospodarstwa Rzeszy.
Wpisu do rejestru dokonuje się z
urzędu .. Odnośne zarządzenie podaje
się do wiadomości zainteresowanemu
przedsiębiorcy, który może wnieść odwołanie w ciągu 14 dni.
Wgląd do rejestru jest dostępny
wszystkim.

towej żaden Żyd nie zasiadał w zarzą
dzie lub radzie nadzorczej, przyjmuje
się, że udział Żydów w danej spółce
nie jest decydujący. Odwrotnie, przyjmuje się, że udział Żydów w spółce
jest przeważający, gdy w dniu 1. 1. 38
choćby jeden tylko Żyd zasiadał w zarządzie lub radzie nadzorczej.
Przedsiębiorstwo uchodzi za żydow
skie nawet wówczas, gdy faktycznie
pozostaje pod przemożnym wpływem

północno-wschodnich

Rolnicy

I

do

Motocyklizm

na torze konnym \V Lawlcy o t. zw.
.,Z":.ty kask". organizowane przed laty corocznie
przez Unię maja być wznowione. Już obecnie
czynione są starania o przepro ..... adzenie tego WY'ścigu w sierpniu wzgl wrześniu. (a)
\,\'yśeigi

o puchar Davisa

Puchar Davisa jednak co rok. W Londynie
odhyło się pORiedzcnie komitetu pu<'haru Davisa.
na kt6rym rozpatrywano wniosek niemiecko - angielski. proponujący rozgrywanie pucharu Davisa <'o dwa lata.
Przeciwko temu wnioskowi opowiedzia! si~
cn Iy szereg krajó\\' z Francja na czele. Zwycieżyła orJOzycjR IV stosunku 14 :7. wobec tego pu,
char Da\'is'a rOzgrywany będzie nadal co !Jk.

Pięściarstwo
. Sklad reprezenla('jj na spotkanie z WIochami
me zq~tal Je~zczc ustalony ato z uwagi na odbywaJ.ace się w nicolziplę roczne walne zebranie
PZB l.możliwuść zmiany na stnnowisku kilPitana ZWIązkowego ... PZB jednak przewiduje. że
sk!8.'~ reprezeJ1tp,~JI wyznaczony zostanie po ze.
br>lmu wzglę<1llJe najpóźniej w poniedziałek.
'YszYSCy reprezentanci oraz rezerwowi w w,gach pólcipżldej i ciężkiej zostana przyrłzieleni
do obozu\ który odbpdzie się pod kierownictwem
trenera .Stamma, który uo tego czasu powróci z
Amen·kl. na tercni" Okrę gowpgO OSrodka W Jj'
\~ Poznaniu. Ohóz p~trwa od 18 hll1. do 2 sierp~ua, w którym to dmu ma nastąpić wyjnzd druzvny clo ,~'enecjL J ak dotychczas. na kicrownika
ekspcąyc.11 'przeWIdZiany je~t dotychczal"owy pre.
zes mJ~ MlI·z~'1isl". q skladzie kierownictwa zadeeyduJe mezaworll1Je walne zebranie.

o

Piłka nożna

do ligi. ,y niedzielę nadchodzącą
r<?zegrane zo~tnl1n w kraju Ilnstępujące mecz\!
PlIkar. kie o wcjgcie do ligi:
\V D"browie: H.KS ~aglęhie - Legia (WarSZ!1wa) : w Krakowlc: mIstrz K"akowa (Ohelmek
IlIb 0l!rhnrnw) - newern (Stanisławów)' w
BI'Z(,gCIl! 10m: POgOił - "\\'KS (Grouno); w .Ś wię
to.chlowlCa<;h: ŚlnRk - Legia (Pozn.): we LwowIe.: Ozarlll - Dąh; w LOllzi: Union Touring _
U:ma (Luhlin); w Łucku: PKS (Luck) - MakabI (\\'llno).
O puchar Polski. W dniu 17 bm. rOzcgrane
zostana mecze ĆWIerćfinałowe o puchar Polski
\V "\"ilnJe gra Wilng i W::IrR7.awa. sędziuje
Otto
. _"\Y Stal)ISlaWOwlC wn1rzn Rtnni~law6w i
K. rako\y.
~ędzla p. SZYbA. We Lwowie sr.otka
~,ę. Lwo~v l sląsk, .sęrlzia dr Lllxtgn rten. wl'e~zci~
w ł.o.dzl Jlra łJóJz z Pomorzem, s<:llzia P. TrygaIskI.
:O;l,wecja - Finla.ndill 4:2. W II('lsingfor~ie
ro~e~n:al~y zo~tnł nl1~~lzypa~~t\\'o\\'y mecz pilki
J~.ozl1eJ Szwecja ~ r.;1I11 11 nrll n, zakoliczony zwy.
c\!-,stweI?1 SZWeCjI 4:2. Do przerwy prowadzili
l-ulllowle 2:1.
wl'jście

P:

Pływanie
. Polska - FinlłlDd(a. 2ą i 24 bm. w WarszaWle roz.~grany zostame. mH:d~ypaJ"i~two\Vy m~c'll
plywąc!n PolRka - .FlI1lanrlła. Skład drużyny
pols,tH!J us~alony ~p.(lzle 18 hm.
11r:IT!O\\:Il~ pr7.YJnrla rll? W'l!"S7.nWY jnż 21 bm.
w 1.!a.Js., lnl~.~sz~: lI~ ~Ida.rlzl(' .. Startownć b ~d ą oN
~lr~l~) l1le fmskl<'J m. lIl. TIltat1nPJl (100 nolV __
'l)g:·~), PllaMn (100.kl. :- 1 :J:;.8) i skoczek NiemePlllrn. Ten ostlltm zaJąl czwarte miejsce na mistrzo~twach Europy.
'V ze~polf' Par; wy~tąpia m. in.: Lin,lml\n (100
dow. - 1:16,4), Nyman (iOO kI. - 1:30,7). (PAT)
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Bohaterski

Romanty(zna odyssea zakochanych
Przez 5 lat szukali się na przestrzeni 600000 knometrów i wreszcie odnaleźn się
•
nazywał się Herbert Belden i
mi pecha, trwała bez przerwy 5 lat. oczekiwane spotkanie doszło do skut1'Jyl młodym bankierem w Australii, Wyprowadzony już z równowagi ban- ku w Paryżu. Bankier oświadczył się
ona zaś była śpiewaczką w francuskiej kier, wysłał do artystki telegram, pro- o rękę artystki i został przyjęty.
kolonialnej stacji nadawczej i cieszy- sząc ją by na wszelki wypadek pozoJ ak szczęśliwi narzeczeni stwierła się sławą najsympatyczniejszej ardzili, to podczas owej 5-letniej gonitwy
stała w Paryżu, gdyż wybiera się potystki, zawdzięczając to swemu głoso nownie do Europy i pragnie już wresz- za sobą, przebyli w powietrzu, na lą
:wi i dykcji.
cie raz położyć kres figlom losu. Długo dzie i na wodzie 600000 kilometrów.
Nazywała
się
Mercedes Brieuc.
,W ielbiciele talentu pięknej śpiewacz
ki nadsyłali jej całe stosy listów pelnych uznania dla jej talentu. Herbert
Eelden znający doskonale język francuski słuchał często audycyj francuł
skie~ stacji kol0!lia!n~j i zak.ochal się
,w pIęknym głosIe spIewaczkl.
"
Nie namyślając się długo, napisał
Fantastyc~lle u'yc~yny ał'es~tanta
tiej wyznanie miłosne w liście, dOł ą -/
'
,
czając życiorys i fotografię. Długo jedW "'ięzieniu stanisławowskim ar e- operacji. Po pewnym czasie Danyluk
nak oczekiwał na odpowiedź.
koń- sztowany pod zarzutem zabójstwa swej korzystając z chwilowej nieuwagi pocu zbrakło mu cierpliwości, spakował żony Prokob Danyluk w obecności licjanta wysltoczył z okna drugiego
manatki i wyjeChał do Europy, ażeby współwięźniów wbił sobie szpilkę w 0- piętra na podwórze szpitalne, usiłując
....reszcie odnaleźć swoją ukochaną·
kolicę serca, chcąc dostać się do szpi- zrealizować swój plan ucieczki. WięRomantyczny młodzieniec jednak tala, skąd następnie spodziewał się zień jednak nie zdołał zbiec, gdyż zotajał złośliwego pecha, gd~'ż w tym sa- uciec. Rzeczywiście Dallyluka prze- stał zatrzymany przez innych chorych.
mym czasie śpiewaczka otrzymawszy wieziono do szpitala, gdzie poddano go
korz~'stne angagement wyjechała na
turnće artystyczne do Australii. Jednocześnie miała zamiar osobiście poznać owego sympatycznego młodz:ień
ca, który jej przysłał tak płomienne
wyznanie miłosne. Młody bankier gdy
Zagadka tajemnic~ego mordersttCa kobiety tcyjaśniona
'tylko stwierdził, że jego ideał wy jeSnelińskiej i przed zbrodnią widziany
ehal z Europy, natychmiast powrócił
K a t o w i c e, 6. 7. - "" związku z był w tym lesie ze Snelińską.
do Australii.
Przy sekcji zwłok znaleziono w uTymczasem znowu złośliwy pech krwa"'ą zhrodnią w lesie brynowskim,
gdzie została zamordowana 27-letnia stach zamordowanej trawę z ziemią,
'ehciał, że śpiewaczka rozczarowawszy
Jadwiga Snelillska (a nie Smole6.ska wtłoczoną przez mordercę, który w ten
się, że nie zastała w Australii swego
,wielbiciela, do którego zapałała praw- - jak informowaly początkowo wla- sposób uniemożliwił swej ofierze krzyk
dziwie gorącą miłością, jak najszyb- dze), przytrzymała pOlicja w trakcie o pomoc i dlatego odgłosy zbrodni nie
ciej zlik,vidowała turnće i udała się pościgu i zarządzonej oblawy 38-let- doszły uszu Jiczn~'ch spacerowiczów.
\Vłodarz po przeprowadzeniu wstęp
z. powrotem do Francji. \V ten sposób niego Franciszka Włodarza z 'Vielkich
Mkochani powtórnie minęli się na Hajduk, ostatnio bez stałego miejsca nvch dochodzel'l. zostanie przekazany
bezmiernych przestrzeniach oceanu. zamieszkania, który był kochankiem do dyspozycji władz sądowych. (AJS)
"'Te Francji oczywiście spotkał ją zawód.
Ponieważ nie podobna było kontynuować dalszego wzaJemnego pościgu,
zakochana para wymieniła listy z ubolewaniem i zlorzeczeniem na złośli
Hordm'co z Pabiauic, TJTloda'I "czyk, w ka,jdałłach u:yskoczyl
wość Josu.
z lJOciągu i ukrył się w lesie
Podtrz.\-mywana cią.gle listami miŁ ód ź, 6. 7. Jak to donosiliśmy
Na odcinku Kutno-Płock w pobliłość
trwała
przez kilka miesięcy,
""'reszcie Herhert Belden, nie mogąc przed ~ądem Okręgmyy.m w Ł~dzi to~ źu Gostynina "'łodarczyk zdołał zbiec.
czył SIę proc~s przecIwko Jo~efowl
Skorz~"stał on z nieuwagi eskorty,
się doczekać szczęścia połączenia się
.z ukochap ą., wybrał si.ę po raz wtóry Włod~rc~ykowl ~ordercy n,ataJczyka szybko ot.worzył drzwi i w~-skoczył z
z Pablan}c oraz Jego ~ztel'.em towar~y- pędzącego pociągu. Pociąg natychmiast
do Europy.
I tym razem los splatał zakocha- szom, ktorzy planowalI UCIeczkę z WJę- zatrzymano i zarządzono pościg.
c
1" "
•
.
.
•
n."m złośliwego figla. Artystka wy.ie- zienia przy ul. Szterlinga. Ponieważ
\: ło~alczyk w. ka.ldal~ach UCIekł do
cha la bo,,-iem powtórnie na w~'stępy Ratajczyk nie porozumiał się ze swym
trm razem do St. Zjednoczonych i Au- obrol1cą, rozprawa zostala odroczona. pobllskJego łasu l tam SJę ukrył.
Po rozprawie \Vłodarczyk został
Na razie band~'ta ukrywa się przed
stralii. I znowu pechowy amant mupod ekskol'tą odWieziony na dworzec, pościgiem i prawdopodobnie skierował
siał wrócić do Australii. gdzie otrzyskąd pociągiem od.iechał do Plocka,
się do \Varszawy. Za 'zbiegłym rozpimał wiadomość, że Mercedes Brieuc
gdzie ostatnio przebywał w więzieniu. sano listy kOllcze i zarządzono pościg.
opuś ciła już piąty kont~'nent.
Ta gonitwa za sobą. wskutek cią.
głego pastwiącego się nad zakochany-

Wbił sobie szpilkę w. serce, a potem
· tra
WYS koczy z d·
rugiego plG

Pijane ryby
Jugosłowial'lSCY celnicy zarekwirowali Żydom większą ilość wódki, któ-

ra wskutek pewnych domieszek okazała się szkodliwa dla zdrowia. Wodkę
tę wylano do Dunaju. Po krótkim czasie powierzchnia rzeki pokryła się całą
masą zatrutych i pijanych ryb. Oczywiści, e rybacy skorzystali z tak nadarzającej się okazji obfitego połowu.

'V

z

Traw~ ziemi~ zakneblował

Stalin członkiem honorowym
londyńskiego związku
wolnomyślicieli ?

ofierze usta

Związek bezbożników w Rosji Sowieckiej zaproponował 10ndY11skiemu
kongresowi wolnomyślicieli następują
cych dygnitarzy sowieckich na człon
ków honorowych. Na pierwszym miejscu figuruje Stalin, szef G. P. U. Jerzow, szef kominternu Dymitrow, oraz
kierownik związku bezbożników Jarosławski. Bolszewicy żywię. nadzieję, że
propozycja ich zostanie przyjęta przez
kongres wolnomyślicieli.

Ciemne okUlary

szkodzą

I

Wzruszaj ąca idylla
Ina cmentarzu

Rell·elacju

'UJ (lzieflziłłie

okulistyki,
piękne

Ostatnio dzienniki amerykańskie
nowy typ okularów, któn'mi
prostu dwa przyszlifowane
szkielka o wewnętrznej powierzchni
dostosowanej do krzywizny oka i mające
odpowiednią
dla krótkowidza

~

której

odpowiednich

Składki

i pOkwitowania

W administracji pisma na~zego złożono ....
dal<z)'m ciągu:
Na budowy kaplicy w Bryńkacb na Woh'nin: MiC'hał M:ł1cinink . Czersk. 1.-. Józef Fórmaniak. ~owawieś hrólcw~ka 7.-.
Jan Zabłocki 2.-. IZB ~ikl,,\\"icz 5.- Klemens Sikor_ki :). -. razem z poprzerlnio pokwitowanymi
174.- zł.
Na pomnik Serca JezosoweJ:'o: Irena KarlowRka z p()lzi('kow~nif'1Il za otrzymane laski 5.-,
I'elagia l-\l1liiwna , Gościeczyn Jl. Obra. 2.-. M.
:-: .. Poznań. ~O', -. Kh,'I11C'JlS SJkorski 5.-. razem

barwach, podobno polub rozjaśnić barwę

wypukłość.

granicę

Płocku.

się b~(l€{ cieszyć

Nowe te okulary stanowią niewąt
pliwie sensację w dziedzinie okulistl-~' ki i na pewno cieszyć się będą. wielkim powodzeniem wśród płci pięknej,
nie "postarzając" uroczych twarzyczek,
chcących zawsze zachować wiośniany
urok młodości.

za

Czesław Kaczmarek, bish:up nominat kielecki, wyjechał
na parę tygodni do Belgii i Francji w celu
zazna.iomienia się z najno"'szymi metodami katolicldego ruchu społecznego i zawodowego. Ks. biskupowi towarzyszy w
podróży zagranicznej ks, dr T. Dublewski,
wiceregens Seminarium Duchownego w

pa'ltie
trafią pociemnić
tęczówki oka.

Nowe te okułar\'. a właściwie szkieł
ka nosi się calkiem wygodnie i niewidocznie wsunięte pod powiekę. Mają.
Olle jeszcze i tę zaleb;), że dobrane w

Wyjechał

Dnia 5 bm. J. E. ks. dr

się

lansują
są
po

oczom

Prof. niemiecki dr Freytag wystą.
pił z rewelacyjnym artykułem, .w którym dowodzi, że dotychczas uzywat:t e
ciemne okulary dla ochrony wzroku
przed słońcem działają bardzo szkodliwie na wzrok.
Pro f. Freytag twierdzi, że działanie
promieni słonecznych na oczy nie je.st
wcale szkodliwe. Tylko przy zapalemu
siatkówki i. spojówek nie tyl~o jest
wskazane, lecz należy koniecznie nosić
ciemne okulary.
Dodać jeszcze należ~', że dzisiejsza
med'-cvna zaleca leżenie na słońcu z
zamknięt~' mi oczyma przez 5 minut.
Wpły"va to dodatnio na wzrok.

Skazany na śmierć bandyta zbiegł zpO(i~gu

Okulary, które będą mieściły
pod powiekami

tołnierz

B y d g o s z c z-P. Franciszek Pytel, notariusz z Łabiszyna, wybrał się
ożaglowanym kajakiem na przejażdż
kę po Noteci. W pewnej chwili sil~
wiatr przechylił kajak tal{ gwałto.
nie, że żagle położyły się na wodzi"
a P. wpadł do wody głową i zaplątał
!;1ię nogami w linach od żagli. P. był
by utonąl, gdyby nie pomoc przechodzącego w pobliżu rzeki
żołnierza,
który rzucił się do rzeki i wydobył
nieprzytomnego notariusza na brzeg.
Kiedy notariusz po zastosowaniu
przez żołnierza zabiegów sztuczn~g?
oddychania doszedł do przytomnoscl,
żołnierz nie chciał wyjawić swojego
nazwiska i, skłoniwszy siC; wyratowanemu, odszedł szosą w stronę Brzozy.

z popr/,p,inio pok\\"ito\\":lllymi 11'3. -

I

zł.

Na Stow. Pań św. ,,'i n~Clltego a Paulo parafii św. Marcina: ~, X 1.- zł.
Na rnn(lnsz wdów i sierót po dziennikan:acb
wypłaciliśmy 3 lipea 50.- zł.

Nagi złodziej wszafie urZedna(zki
Niesamowite "alibi" ściganego rabusia

War s z a wa. (Tel.

wł.)

Terenem
niez\\-ykłcgo zajścia był dom przy ul.
:-'fajdailskiej H . Do mieszkania urzędniczki :\rarii \\'asil\skiej dostał się
j ukrył siC; w nim ścigan.\' pn:estępca,
którego po clwugodzinn~m oblężeniu

lł

Szamotułach

na cmentarzu knIaZic-

kw? odkryto (JI/ia:do uwite 1/a nagrob-

ku d'ueci. Na lonie kamiennej figury
widumy rltlia:rlko. 11) którym się znojdują

/1':,,1/ mlodl' ptaszęta.
Matka
Śllllfl{O po:uje foto(frafowi.

i;eh.

dań ski ej

41.
Na krzyk napadniętego przybyła
policja, która wraz z kilku przechodniami puściła się w pOg0l1 za uciekającym. Gdy na kilkakrotne stukanie
do mieszkania Wasi6.skiej nikt nie
zdołano pochwycić.
odpowiedział, wówczas policja przy poPrzehieg wydarzenia b. ył następują- ł ~ocy doz.orcy pr~ys~ąpiła do wyważeC) : Rano do buciki z papiero!'ami \\'łama dr~wl. Oblęzeme trwało przeszło
d) sława Skoko\Yskiego, przy ul. KITP- 2 godzmy.
skiej, zakradł się złodziej. Gdy wychoPo wyważeniu dl'z\vi, zastano w
dził on z kiosku, obładowany towara- mieszkaniu przerażoną w najwyższym
mi, nadszedł właściciel. Złodziej przy- stopniu urzędniczkę. Na zapytania odchwycony na gorącym ucz~·nku, porzu- powiadala ona wymijająco.
cił łup, ugodził łomem żelaznym w
'\~obec tego przystąpiono do rewigło,,"ę właścicirla łdosku i uciekł. Ha'l,ji, w czasie której znaleziono w ~za.fie
buś ukrył si~ w domu przy uL lIIajrozebranego
do
naga
mężczyznę.

Twierdził on, że lokatorka jest jego
przyjaciółką i że rano jeszcze nie wychodził na ul icę· Zmuszono go do uhrania się i zabrano go na komisariat.

Okuzało się, że rabusiem jest \Vła
dyslaw B ..!kowski. Na podstawie zeZnaJ1 urz~cllliczki okazało się, że w czasie, gtl~· ubierała się do biura. dostał
się do jej mie. zkania Bąkowski i pod
groźbą noża zmusił ją do milczenia
oraz nie otwierania drzwi wejścio
wych. Gdy wybieg ten się nie udał i
wyłamywano drzwi. rahuś rozebrał się
szybko i ukr~'ł w szafie, wymusiwszy
na wystraszonej lokatorce milczenie.
Pomimo niezw~'kłego swego alibi,
B::Jkowski pow<::drm"ał do ,yjQzienia..

Strona 6

KRONIKA PABIANIC
Jubileusz zasłu~onego kapłana. We
wtorek, dnia 5 bm. ks. Dziekan dr Lewandowicz obchodził 25-1ecie święceń kapłańskich.
Z okazji tej odbyło się o godzinie 9 rano w prastarej świątyni św.
Mateusza uroczyste nabożeństwo z udziałem
delegacyj stowarzyszell Akcji
Katolicldej ze sztandarami i olbrzymiej
rzeszy parafian. Mszę św. dzięl<czynna,
odprawił ]<s. prob. IGodkowski z parafii
Bór-Zapilski. Pic;kne i podniosłe ]\.azanie
okolicznościowe wygłosił jeden z przybyłych na uroczysto~ć księży, kolega seminaryjny ks. Jubilata, ks. Zaborowicz z
Kalisza. Po nabożeństwie
w asyście
sztandarów odprowadzono Przewielebncgo Jubilata na plebanię.
Ksiądz dziekan dr Micczysław Lewandowicz urodził się w r. 1886 w Łodzi,
gdzie też UkOllCZył gimnazjum. Wyższe
studia ukończył na uniwersytecie w
Szwajcarii. Święcenia kaplańskie otrzymał we Włocławku w lipcu 1913 r. z rąk
śp.
ks. biskupa Zdzitowieckiego. Następnie pracował w Piotrkowie jako prefekt, w Pabianicach na Nowym-Mieście,
jako proboszcz w Wierzbiu koło WieIunia, gdzie wybudował śliczną plebanię,
organistówkę i budynki gospodarcze oraz
założył piękny ogród.
Drugie probostwo
mial w Borzewicach koło Łodzi; tutaj
sprawia dzwony, oparkanił cmentarz kościelny i doprowadził budynki gospodarcze do porządku. Z Borszewie śp. ks.
biskup Tymieniecki powoluje Jubilata na
sekretarza do l{urii Biskupiej w ł~odzi.
Z Łodzi Wielebny JubIlat przechodzi do
Rudy Pabianickiej, gdzie buduje plebanię, sprawia dzwony i odnawia kościół
parafialny. Z Rudy Pabianickiej przenosi się do Pabianic, gdzie rozpoczyna znów
pracę
w calej pełni. Przede wszysU,im
doprowadza starożytną świątynię do porządku przez piękne odnowienie kościola
i ołtarzy. Dalej buduje okazały Dom
Katolicki przy parafii św. Mateusza, oraz
nadbudowuje dwa piętra do wikariatki
i zakłada przy niej ogród. POlladto ks.
Jubilat znany jest jako wielki spOłecznik
i jako taki odznaczony został w roku 1938

,

złotym luzyżem zasługi.
Do licznie złożonych

nadesłanych
tyczell Redakcja nasza dołącza serdeczne życzenia dalszych pięknych owoców
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Klasow[y Wroli agenta Kominternu
Obrazili się na zarzuty "Orędownika" - Rewelacyjne kulisy działania związków klasowych na terenie tramwajów - Jeszcze historia słynnego strajku - Składki na "czerwoną" Hiszpanię i tow. Marciniak

Ł ó d Ź, 6. 7. Przed Sądem Okrę
gowym w Łodzi toczył się wczoraj
proces przeci\v redaktorowi odpowiedzialnemu naszego pisma z oskarże
nia klasowego związku tramwajarzy.
Proces ten wzbudził duże zainteresowanie. Dotyczył bowiem poważnych
zarzutów jakie postawiono socjalistom. '" związku z trwającym zatargiem w tramwajach jeszcze w styczniu rb, zamieściliśmy na łamach naszego pisma artykuł "Niedoważona
strawa i przedwczesne strajki" omawiający ogólnie przesiąkanie wply-

nie. Z ramienia tego związku wystę
pował znany ze swych I.ewicowych
przekonaI1 adw. Hartman, Zyd.
Obronę wnosił adw. Kowalewski,
sądził sędzia Mauer.
Oskarżony red. "Orędownika" nie
przyznał się do winy i w dłuższych
wyjaśnieniach oświetlił powody wystąpienia pisma.
ZEZNANIA RED. "OR:t:DOWNIKA"
- Ogólnie sę. znane fakty, stwierdzał, że w klasowych związkach zaznaczały się wplywy komunistyczne.
Ten stan stwiel'dził sam "Tydziell Robotnika", organ zawodówek klasowych, który pisał jeszcze w sierpniu
ub. roku, że w klasowych związkach

wów

komunistycznych do szeregów
klasowych. Stwierdziliśmy,
że klasowcom nie chodzi o polepszenie
doli mas robotniczych ale o sianie fermentu i nieporozumienia, w myśl
wskaza11 Kominternu.
Dalej
naszkicowaliśmy
sylwetkę
niektórych "bonzów", którzy stroją. się
w piórka ohr0l1ców robotnika, a na jego karku pną się do wyższych stanowisle.
Naszymi wywodami poczuł się dotknięty klasowy związek tramwajarzy
i wytoczył pismu proces o zniesławiezwiązków

Zuchwałe włamanie

do

składu

podnoszą głowę komuniści, że rosną
oni na silach, wzmagają. swe wpływy.
Również metody działania, stosowane
przez klasowców, świadczą, że w praktyce kierują. się oni zasadami poda-

Z'od~ieje wynieśli

kilka sfftuk jedwabiu u'artości 20 tys. ffl
Złodzieje wynieśli kilka sztuk jedwabiu, wartości około 20 tys. zł. Fakt
niczego przy ul. Legionów 2 dokonano włamania zauważono dopiero rano,
gdy do składu przybył do pracy perw nocy ZUChwałego włamania.
Nie wykryci na razie sprawcy do- sonel.
stali się po rusztowaniu, które zało
Otwór był tak zamaskowany, że z
żono
do remontowania domu, na ulicy był on 'niewidoczny, co znakopierwsze piętro, wybili w ścianie duży micie ułatwilo złodziejom robotę. 'Vlaotwór, przez który dostali się do wnę dze wdrożyły dochodzenia.
trza składu.
Ł ó d ź, 6. 7. Do składu firmy
Łódzko-LioIlskiego przemysłu jedwab-

wanymi przez obce agentury.
CHARAKTERYSTYCZNE
ZEZNANIA ŚWIADKÓW
Po w~7jaśnieniach oskarżonego sąd
przystąpił
d<l przesłuchania świad
ków.
Pierwszy zeznawał śwd. Purtal, urzędnik miejski i znany działacz socjalist~·czny.

Socjalistyczny woźny magistratu

Adw. Kowalewski: - CZY świadko
wi znany jest Zdziechowski?
Śwd.: - Tak, znałem ~o jakodzia..
łacza związku klaso,,·ego przemysłu
jedwabniczego.
Adw. Kowalewski: - A czy świa"
dek wie <l tym, że on uprawiał działaI
C~erWOłta wolność i sprawiedliwość w praktyce
no 'ć komuni~t.yczną?
P i o t r k ó w, 6. 7. - 'V dniu 4 bm. ~oc, lecz zamiast pomocy została poŚdw.: - Tak wiem. że b"ł bardzo
woźny czerwonego magistratu piotrbl ta przez , ..·oźnego.
lewy, ale t<l !'ię często zdarza w klasoRowskiego socjalista Józef PajęczkowPolicja spisała odpowiedni proto- wych związkach.
ski pobił \,,·dowę Stefanię Pala z Piotr- kół o fakcie pobicia i sprawa oprze się
Adw. l{owalewski: - Czy świadek
kowa uderzając ją. w twarz tak silnie, o sąd, gdrż pobita niewiasta otrzyma- wie, że Zdziechowski skazany był za
że okolica oka i oko zaszło krwiq..
la zaświadczenie lekarza powiatowego komunizm?
Wdowa, którą wyel{smitował z o uszkodzeniu ciała. Niew~tpliwie
Świadek zmieszany mocno: Jft
mieszkania czerwony T. U. R. piotr- pl'oces są.c1owy wywoła szerokie echo pr()F.zę o p<lzwolenie nie odpowiadania.
kowski, znajdując się w strasznej nę- w społeczeilstwie polskim ujawniając na to pytanie.
dzy, usiłowała dostać się do Wydziału w całej pełni osławioną socjalistyczną.
Sędzia Mauer: Pan musi odpo.
Opieki Społecznej, by tam prosić o po- w01ność i sprawiedliwość.
wiedzieć, jeśli pan wie o tym.
Śwd.: - Tak, wiem, że Zdziechowski skazany został 7a. komunizm na

pobił eksmitowaną kobietę

na niwie służby Bożej.
!ydom trzeba zakazać u!ywan1a tra.
dycyJnych polskich imion na anonimo.
we firmy. Przy ul. Pułaskiego 10 Żydó\\"
ka. Sybilska. otworzyła sobie sklep ·kapeluszy damskIch pod anonimową firmą
"Jadwig:a", by. J?rz1' pomocy pir.knego
trad~cy)neg? lmlellla polskiego naiwne
PolkI zwabIać po żydowskie kapelusze.
Sprawa ta znalazła reakcję w ten sposób, że. ktoś po prostu zerwał szyld. Ży
dom me powinno być wolno w ogóle uzywania imion polskich jako wabika do iilteresu.

KRONIKA ZGIERZA

śmiertelny wypadek podczas burzy. W
ub. piątek podczas szalejącej nad okolicami Zgierza burzy zdarzył się śmiertel
ny wypadek. Gospodarz wsi Ciosny gm.
Luczmierz Stanisław Kosiewicz podczas
jazdy wozem zosŁał na miejscu zabity pio- ,
runem. Koń, który jechał jeszcze kilka
metrów, padł również nieżywy.
Bohaterski chłopiec. Onegdaj w godzinach wieczornych w stawie mie.isldm podPOJ'ę faktów ~ d~ialal'ltości po~ytec~nej l,lacóu'ki naukowej
czas kąpieli począł tonąć 15-letni S. PieŁ ó d ź, 4. 7. - Przeniesienie PaIl- mie niemal 12 tys. tomów.
trzak. Tonącego zauważył przechodzący stwoweJ· Centralne]· Biblioteki PedagoNowa siedziba biblioteki stała się
w tym czasie obok stawu 17-letni Mieczysław Wieczorek. Bohaterski chłopiec gicznej do nowego lokalu w śródmie- miejscem zebraIl całego szeregu instybez namysłu rzucił się do stawu i wvdo- ściu
(Piotrkowska 86)
korzystnie tucyj i stowarzyszeil. Z gościnności
P. C. B. P. korzrstały dotąd: Towarz~'
był na brzeg nieprzytomnego już Pietrza- wpłynęło na spotęgowanie życia w tej
k~. Po zastosowaniu sztucznego oddychainstytucji. Objaw ten uwidocznił się stwo Przyjaciół Nauk w Łodzi, Tow.
ma niedoszły topielec odzyskał pl·zytom- przede wszystkim w zwiększeniu i1o- Polonistów, Tow. Bibliofilów, Tow.
ność i o własnych siłach udał się do do- ści członków. '" ciągu ostatnich sze- Przyrodnicze, Tow. Neofilologów oraz
mu.
ściu miesięcy zapisał<l się blisko 170
Stowarzyszenia Dyrektorów miejscoI członków nowych.
wych szkół średnich. Kierownik instyKRO NIKA SIERADZA
Przy om~wianiu działalności poży- tucji jest p. E. Grzędzielski.
. Szofer Zię~ek tyje. Szofer Stanisław tecznej instytucji na szczególne podZlę~ek z ~OdZI, który ule~ł cięższym obra.- I kreślenie zasługuje fakt coraz wydat- Wyskoczył
"ętr
żemom cIała w katastrofIe samochodowej, f niejszego promieniowania biblioteki
Z Z
w. której zginął. tr.ag~cznie. sę~zia S~weryn poza Łódź.
Ł ód ź, 6. 7. - Na ul. Pomorskiej 19
Flchtenholz - zYJe l cZ~Je SIę lep,Iej. Do'V ostatnim czasie liczba ksi"żek wyskocz~'ł z okna klatki schodowej z
tąd przebywa on w szpItalu w SlCradzu.,.
.,
...
Natomiast ranni pp.: Szwankowski, Bogu- zWlęl{szy~a SIę ~ pl zeszło 400 tomów, 3 piętra 34-letni Aron Grynsztajn, syn
sła~ski i Fidurski opuścili szpital, zgła- a czasoplsr;n o ~O egzemp!arz:y. Obec- właściciela domu (KiliI1skiego 18). Posza.1ąc się tylko na opatrunId.
ny stan kSIęgozbIOru wyraza SIę w su- niósł on śmierć na 11liejscu.
Od~~~gro~~~ Na ~a~pnYI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
zbiegu ulic Sienkiewicza i Wareckiej przy
•
.
niwelacji terenu natrafiono na murowany. KRON I KA ZDUNSK I Eol WOL I wpadł pod samochód 15-letni Herszlik
grobowiec. \V grobowcu znaleziono tyl~o
Spustoszenia w ogrodach. \Vskutek 0- Uszerowicz. Uszerowicz doznał lekkich 0~ ~etalowe klamry. Jest przypuszczenJ~! statnich upałów na sady i ogrody rzuci- brażcń cielesnYCh i odwieziono go do
ze Jest. to grO~?'':'lec. proI?oszcza parafll ły się cale masy liszek, czyniąc ogromne szpitala żydowskiego.
t~w. śWlętoduskle2' ojca ~aJmund.a Fa~ry- spustoszcnia. \V wielu sadach liście z
Pożar. 'We wsi Zawadów, gm. Łękawa
CJusza (z rok,! .1145), k~ory ~ołozył wIcIe drzew zostały zupełnie objedzone.
spłonął dom na szkodę Józefy Stanowzasług dla ko~cI.ola, szpItala l domu sta:Brak miejsc w gimnazjum Kazimierza skiej. Straty wynoszą (jO~ zł. Przyczyną
c?w. Wspommec na~~ży, że na tym włas- Wielkiego. W ostatnim tygodniu odbyły pożaru było zapalenie się sadzy w komime placu stał kOŚClOł ś,~. D.uc~la, po~u: się egzaminy do pierwszej klasy gimna- nie.
dqwany. przez ryc~rstwo ZIemI sIeradzkle) zjum K. Wielkiego. Egzaminy złożyło z
na pamIątkę ZWycIęstwa pod Grunwaldcm. wynikiem dobrym 60 uczniów. Jednak po- KRON I KA RADOMSKA
łowa z tego może być tylko przyjęta wskuGdy się !ydzi biją między sobą. W nieKRONIKA LASKU
tek braku miejsc. Wobec takiego stanu dzielę po południu liczni przechodnie przy
rzeczy,
zawiązał się komitet obywatelski,
Wielld zlot K. S. M. W dniu 3 bm. w
ul. Reymonta hyli świadkami niczwykłektóry czyni starania w kuratorium o stwo- go wyczynu Żyda dra Lubelskicgo, znaŁasku odbył się uroczysty zlot K. S. 1\1.
rzcnie drugiej klasy równoległej. W przy- nego społeczellstwu Raclomska z czasów
oddziałów męskich i żeńskich z całego powiatu łaski ego. Po uroczystym nabożeJl szłą niedzielę tj. 10 bm. w sali rezerwistów llie istnieJ.ącej )uż dziś poradni. świadostwie w kościele św. l\lichała, Ildbyła się odbędzie się w tej sprawie zebranie komi- mego maclCrzynstwa. Dr Lubelsk.1 napadł
defilada ulicami miasta. Zlot zakollczony Letu i zainteresowanych rodziców.
na przecho~lzącego Żyd~ ,,~VaJchmana,
zostllł akademią..
buchaltera flrmy "Ksa"..·crow l ~raz z poZwłoki noworodka. W Karniszewicach KRONIKA PIOTRKOWA
mocą swych synalków' uzbrOjonych w
laski, poturbował tak swego ,vspółwygm,. Górka Pabianicka znaleziono zwłoki
Kino Czary - "Dwaj urwisy".
znawcę,
ze musiano go przewieźć do ponowororJl,a. Za matką noworodka wszczyKino Roma "Niewidzialnc malteńbliskiego lekarza. Wajchmano. po zalo~cnane ~fl, poszukiwania.
stwo".
B6~ka na kamienie. We wsi Slierzyny
Pielgrzymka na Jasną Górę. W dniu niu opatrunków, przewieziono do domu.
gm. Zakolice Alojzy Kra,,"czyk w cZ<\l'ie /11 bm. wyruszy z Piotrkowa pielgrzymka Ąwantu.ra, której b.ol?aterowi~ rckrutUją
Mjki uderzył kamieniem w głowę Wła- na Jasną Górę. W roku bież. pielgl·zymka Się z ~hty tydow kl~J stal a Slę przedmiodysława Felczyka z tejże wsi, powodując ta liczyć będzie kilka tysięcy uczestników. te:n llcznych uwag l komentarzy w mieciężkie uszkodzenie' ciała oraz wybicie leSamohcód przejechał !yda. W dniu 4 ŚCle.
we~o oka.
lipca w Piotrkowie przy Al. 3-go Maja

Biblioteka Pe.dagogiczna
liczy 12 tysięcy tomów

j

"CZERWONĄ."

HISZPANI~

~wiadek

Ratajczak stwierdził, fe
akcja strajkowa b~'ła kiero,,·ana
interesami politycznymi, a nie ekonomicznymi i zawodowymi.
Podejmowana. była przez klasowców bez wyczerpania wszystkiCh środków, jakio
mieli do dyspozycji, nosiła charakter
wykonywania obcych dyrektyw.
klasowym zwiazku tramwa.iarz~r
istnieją wpływy komunistyczne.
\Vi
1930 r. część członków związku wyła
mała się i st\,'orzyła organizację Wycała

I

I

Drugi wielki działacz klasowy Wojtan, prezes zarządu głównego związ
ku pracowników użyteczl1<lści publiczneJ nie wniósł nic do sprawy.
Świ.adkowie dowodowi Ratajczak 1:
Pawlikowski potwierdzili zarzuty, postawione przez nasze pismo.

SKLADKI NA

I

tr eclego
. pl

5 lat.

a

'V

raźnie czerW<lną, rozwiązaną. później
przez władze. Kilku członków klaso-

wego związku uciekło po tym do Rosji
bolszewickiej. Jeden z nich niedawno
zginął w Hiszpanii, walczą.c po stronie "czerwonych".
Dale.i świadek charakteryzował prezesa Marciniaka. który nie mógł się
wy~iczyć z poważnej sumy pieniędzy
zWIQ.zkowych.
Adw. Kowalewski : - Czv b\"h· zbierane wśród tramwajarzy pien·iądze na
"czerwoną" Hiszpanię?

Śwd.: - Tak, słyszałem, że wysłano do Hiszpanii około 160 zł, poza tym.
sprawozdanie komisji stwierdza. Ż<,
wydano na niewiadome cele około
2000 zł.
~\Vd. Pawlikowski również potwierdZlł zarzut, charakten·zu.iąc metod\'
postępowania klasowców, .iako zgodne
z nakazami Kominternu i szkodliwe
dla interesów Polski.
Tak więc w świetle przewod
. __
I d
11·
kI
~.
u '" ~
g ą a ?) Ic~e
asowego zWią.zku.
POl1lewaz po.wołany na rozprawę w
charakterze ŚWIadka Rtarosta grodzki
dr MORtowski nie stawił Rię, Rąd przerwał rozprawę do dnia (lziRie.i~zego do
godz. 11. Starosta dr MostOWRki mn
naświetlić ostatni strajk. którv Wy".olali klasowc~T w celach politn-zin-ch
a nic w obronie interesów rohotnika.

I

Numer 153
Kalendarz rzym..ksl
Czwartek: Cyryl i Metody
Piątek: Elżbieta kr.,
Pl'okop

,

Lipiec

Kalendarz

n~reJ Ie~a~[ji i a~mini~tra[ji
Piotrkowska 91

Wtodf

TeL 173-55
NOONY DY:tUR APTEK
Nocy dzi.&iejszej dyż'Hują apte'ki: Pastorowa
Łagiewnicka 96. Kahan~ (żyd). Lunanowskiego
80. Koprowski., Nowomiejska 15. Rozenblum
(Żyd). Śródmiejska 21. Bartoszewski. Piotrkow· .
ska 95. Czyński. Rokic:ń;-ka 53. L..akrzewski,
Kątna 54. Siniecka. Rzgowska
51. Trawkowska, Brzezińska 56.

TELEFONY
Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie

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

TEATRY
Teatr Polski - .. Brat marnotrawny".
Teatr Letni - ..Dama od Maksyma".

KINA
Capitol - nipczynny.
Corso ~ .. \Vl ailczyni puszCZy" i "Wiosna lakOc]lHnych" .
Ikar i Metro - nieczynne
O!iwlalowy-SloflCe - "Bohaterowie morz!l"
"Nie ufaj mężC'zyznie".
Palace - .. Sekretarka jej męża".
Przedwiośnie .. ślepy zaulpJr".
Rialto - .. Sherlok Holmes i dr '\Vatson".
Stylow)" - .. Pod twoim urokiem".

ORGANIZACY.J

łaniu

Zarządu

m.

Łodzi

przeprowadził

pierwszy kurs clla przewodników. Na program kursu zlo2yły się wykłady z nastę
pujących dziedzin: polożenie geograficzne
Łodzi, jej historia, życie gospodarcze, budownictwo i znaJuiona urbanistyczne,
ludność, oświata, kultura, wreszcie Łódź
w literaturze pi~knej. Wykłady były obrazowane i uzupełniane wycieczkami. Biuro
łódzkiego oddziału
Polsldego' Towarzystwa Krajoznawczego (Kościuszki 17, tel.
110-10) czynne jest we wtorki i piątki od
godz. 18-20.
Zwi,ązek Niewidomych Dl. Łodzi w no'
wym lokalu. Zarząd Związku Niewidomych m. Łodzi przeniósł swe biuro na ul.
Żwirki 220, front, I piętro. W nowym lokalu będą w najbliższym czasie uruchomione warsztaty pracy, które zatrudnią
fachowo
wyszkolonych. niewidomych.
Otworzony będzie gabinet masażu le.czniczego, spółdzielnia muzyczno-stroicielska,
pracownia szczotkarska i torebkarska.
Sekretariat czynny jest codziennie od godziny 9 do 15.
Zakończenie XII kursu
dla ratowników fabrycznych Polskiego Czerwonego
Krzyża. Oddział Łódzld P. C. K. stale szkoli ratowników fabrycznych. których zadaniem jest niesienie pomocy bez:JOśrednio
po wypadku swym towarzyszom pracy.
Dwunasty kurs zgromadził 50 pracowników z 19 firm łódzkich, z tych 45 zdało
egzamin i \V dniu wczorajszym otrzymało
legitymacje upoważniające ich do niesienia pierwszej pomocy. O obowiązkach i zadaniach jakie ciążą na ratownikach szkolonych przez Czerwony Krzyż mówił pre-'
zes Oddziału J~óc1zkiego P. C. K. dr Br.
Knichowiecki. który r6wniet wręczył kursistom legitymacje. Starosta kursu w jmieniu słuchaczy podzi~kował P. C. K. za
zorganizowan:e kursu, wy'kładowcom za
trudy poniesione przy szl<oleniu i złożył
na ręce prezesa Orlclziału zebraną wśród
slucha.cz~; kursu ofiarę w wysokości zł 66
na cele Czerwonego Krzyża. Należy z uznaniem podnieść fakt, ie prn.wie wszyscy
uczpstnicy kursu zapisali się na członków
C. K. a ponadto doc:cninjąc wartość r rac
prowadzonych przez Czerwony l{l'Z~'Ż zło
żyli jeszc7.e dodatkowo ofiarę. Liczba wyszkolonych ratowników w~' nosi obecnie
531 osób.

. KRON I KA M I E.JSCOWA

Opieka nad dzieckiem. W miesiącu
czerwcu pod opieką I-szej stacji opieki
nad dzieckiem pozostawało ogółem !?47
dzieci. Pod opieką II-iej stacji w miesiącu
czerwcu b"ło 394 dzieri.
Ulica 'żeromsld'ilgo przepołowi park
"Wenecja". Park ,,\\'enecja", który ma

.,
misje strajkowe w cią~u dnia obchodziły mi,asto,
wzyw,a]ąc
pozostałych
woźniców do podjęcia str.ajku, który.
też do wieczora znacznie się rozszerzył.
W godzinach wieczoro'vvych zwołane
zostało walne zebranie wszystkich woź
niców celem poinformowania o wytworzonej sytuacji.
Strajk ma przebieg na ogół spokojny, jedn.akże komisje strajkowe zapowiedzialy, że w wypadku, gdyby sami
właściciele chcieli zająć się przewozem
będą starali się temu przeszkodzić.
Str,ajk łącznie obejmuje pon.ad ~OOO
zawodowYCh woźniców, z których Jednak w dniu wczorajszym zaledwie połowa przystąpiła do strajku.

J es~c~e jedna uch'wala, która pozostala na papieł'~e
ó d ź, 6. 7. - W dniu 22 czerwca ta miała znaczenie czysto manifestaub. m. odbyło się ogólne zebranie fa- cyjne. Mimo bowiem upły'wu tygodni
brykantów zrzeszonych w Związku ani poszczególni przemysłowcy, zrzePrzem~'słu Włókienniczego
w Pa:ń szeni w Związku, ani organizacja sama
stwie Polskim, gdzie prezesem jest dr nie podjęła żadnych kroków, które by
Bruno Biedermann, a dyrektorem dr miały za zadanie realizację postanoBerkowicz.
.
wienia ogólnego zebrania.
Zgromadzeni przemysłowcy w obecSpołecze:ństwo polskie Łodzi domaności wojewody łódzkiego powzięli uga się, aby zrzeszeni przemysłowcy nie
chwałę,
zobowiązującą
poszczególne poprzestawali jedynie na pięknie
warsztaty przemysłowe do podjęcia brzmiących uchwałach. Słowo się rzestara:ń celem ułatwienia spędzenia rokło a więc trzeba zobowiązanie dobotnikom urlopów.
browolnie na siebie przyjęte wykonać.
Jak się obecnie okazuje uchwała

Czterech robotników
z rusztowania

Nie m.o:fna

tlum.aczyć

tego objawu tylko
cyjuyn't odplywe'ln

Ł ód ź, 6. 7.
Charakterystyczi1y
spadek abonentów radiowych wystąpił
na terenie Łodzi. W dniu 1 lipca zarejestrowanych było na terenie miasta i
obwodu pocztowego 45154 radioabonentów. Biorąc pod uwagę, że na 1
czerwca cyfra ich wyrażała się sumą
46804, należy stwierdzić, że miesięcz
ny spadek wyraził się liczbą 1 650.
Spadku tego nie można tłumaczyć

Jak

w ruchu tra'l'Hu'ajÓ1.v na

nich nie

Obława

właściwa działalność.

pos:łic~ególnych

liniach

Tramwaj linii A, dochodzący tylko
do Placu Reymonta, kursować będzie
po całej trasie linii nr 11. Ostatni
tramwaj z Chojen odchodzić będzie o
godz. 0.34, zamiast jak dotychczas o 23 33
Dyr'ekcja Kolei Elektrycznych Łódzkich ma urządzić mORtki nad ściekami dla zapewnienia lepszego dojścia
do przystanków tramwajowych na ul.
Radwailskiej przy rzeźni oraz na rogu
ul. Żeromskiego i Radwallskiej po obu
stronach ulicy.

nabęd~ie

kO'ł'~ystania

~ ~asilkó1.f) ~im.owych
Ł ód ź, 6. 7. W ubiegłym roku
Zarząd Miejski miał do dyspozycji na
roboty publiczne około 9 milionów zł.
Suma ta pozwoliła utrzymać stan zatrudnienia na wyskości sumy 4300 ro-

botników.
W bieżącym roku z powodu zmniejszenia funduszów jest zatrudnionych
na robotach sezonowych tylko 2200
robotników.
Sytuację tymczasowego Zarządu ratuje chwilowo zarzą.elzenie władz centralnych w sprawie generalnego remontu nieruchomości. Przy remoncie

znalazły zatrudnienie tysiące robotników.
W każdym bądź razie położenie robotników sezonowych przedstawia się
bardzo niepomyślnie z uwagi na okres
zimowy, gdyż tylko stosunkowo nieznaczny procent ich będzie mial uprawnienia do korzystania z zasiłków.
Większość skazana będzie na korzystanie z pomocy zimowej.
Ogólnie biorąc trzeba stwierdzić, że
roboty .sezonowe w Łodzi w bieżą.cym \
roku zostaną ograniczone do połowy.

Strajk woźniców został proklamowany
Strajk obejmuje o1io'lo [; tysięcy 'Wo~niców
6. 7. - Od pięciu z górą
Wobec wyczerpania wszelkich

Ł ó d Ź,
miesięcy trwały

targi o umowę zbiorodla woźniców, przy czym w ostat·
nich dniach doszło nawet do jedn()stronnego podpisania układu przez
przedstawicieli związku z,awodowego
woźniców,
natomiast właściciele wozów odrzucili żądania. W dniu 5 bm.
odbył.a się jeszcze jedna konferencja,
która jednak nie doprowadziła do porozumienia.
wą.

przejść
około 5

na

własność

miasta, obejmuje

ha. przestrzeni. Wedle pl'ojel,tu

Miejskiego przez park ten ma
ul. Żeromskiego. W
ten sposób powstałyby na dawnym terenie
parkowym dwa du2e skwery. Jest to jednak muzyka przyszłości. Narazie w sprawie przejęcia paJ'lm toczo, się pertraktacje.
Skwer przy Ubezpieczalni SpołeczDeJ.
Rozpoczęto pnl,re nad Rkwerem
przy ul.
Strzeleckiej i ul. I{ilil'lsldego.
Dział fizyki i chemii w Muzeum Przyrodniczym. W Muzeum Przyrodniczym w
ł_oclzi urządzono nowy dział fizyki i chemii. Powi~kszono taUe dział hodowli pokojowej przez urządzenie czterech nowych akwariów dla ryb krajowych i egzotycznYCh,
30 koncert6w dla młodzieży. Wydział
Oświaty i Kultury
Zal'Z ąc1 u Miejskip.!!,o
zorganizował
ogółem
30 koncel'tów dla
młorlziezy klfls siÓdmych szkół powszt!('hnych w wykonaniu członków Łódzkiego
Zarządu

pójść przedłu~enie

moź-

najbardziej uczęszczanych mleJscowościach letniskowych.
Przetrząśnięto
podejrzane dómostwa, szpelunki, jak również lasy. Zatrzymano 27 osób podejrzanych i posZl.ikiwanych przez policję·

I

sezonowych

upra'w nienia do

na rzezimieszków

Ł ód ź, 6. 7. - Jak corocznie, w ślad
za letnikami cią.gną do letnisk wła
mywacze i złodzieje. W związku z tym
policja zarządziła wczoraj o~ł~wy w

tramwaie

Ciożkie
położenie r-obołników
"
lf1ięks~ość ~

waka-

tylko normalnie notowanym w czasie
wakacyj odpływem abonentów. Takiego bowiem odpływu, w tych rozmiarach jeszcze nie stwierdzono.
Nowa dyr~kcja rozgłośni łódzkiej
ten charakterystyczny objaw winna
szczególnie pilnie rozpatrzyć. Należy
odrobić te szkody, które poczyniła nie-

kursować będą

S~eł'eg ~n'łian

se~onoWlJm.,

runęło

Ł ó d ź, 6. 7. - W Konstantynowie
przy ul. Krótkiej 1 na posesji S.chwe!kerta w czasie remontu zawalIło SIę
wadliwie skonstruowane rusztowanie
i czterej robotnicy runęli z wysokości
pierwszego piętra.
. •
Zostali oni przygnieceni belkamI I
deskami. Jednego ciężej rannego, 35letniego Franciszka Babisia w stanie
groźnym umieszczono w szpitalu. ~al
si trzej, lżej ranni, zostali odesłam do
lecznic.
Policja zarządziła dochodzenie.

Wymowny spadek radioabonentów wŁodzi

Ł ó d ź, 6. 7. Jak już donosiliśmy
HALA TARGOWA. na konferencji w Zarządzie Miejskim
W miesiącu "lipcu \ob. nastąpi otwarcie w przesunięto godziny odejścia ostatnich
Łodzi I-szeJ Chrześcijańskiej Hali Targo·
wozów tramwajowych z krallcowych
wej przy rynku Boernera (Zielonym). Ha- stacji.
la, urządzona nowocześnie, obUczona Jest
Przede wszystkim ustalono przedłuna 120 stoisk. ·Zgłoszenia 'Przyjmufe i informacji udziela: Wydział Akcji Gospo. żyć ruch na linii ul. Brzezi:ńskiej (Dodarczej Stronnictwa Narodowego (Piotr- ly) o pół godziny. Ostatni wóz z krańkowska 86 nt. 10) w godz. od 10 do 12 lub ca ul. Brzezil\skiej odchodzić będzie
Zrzeszenie Chrześcijańskich Kupców Ryn- o godz. 23.53. Ostatni tramwaj z ko:ńca
kowych (Bandurskiego 9-11) w poniedział uL Napiórkowskiego róg TatrzaI'lskiej
kI, czwartki i soboty w godz. od 17 do 19. odchodzić ma później niż dotychczas
Wydział Akcji Gospodarczej S. N.
o 10 minut tJ. o 23. Przedłużono ruch
w Łodzi.
na linii Chojny-miasto o godzinę.
.
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CHRZEśCIJAN SKA

Kurs dla przewodników P. T. K. Zarząd łórlzldego oddzialu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego przy współdzia

dnia 8 lipca 1938

a s'prawa urlopów robotniczych

KOMUNIKATY

Z

.

piątek.

Przemysłowcy łódzcy

słowiański

Czwartek: Krasnoro.da
Piątek: Chwali mir
Słońca: w\;chód 3.;;8
Czv.artek
zachód 20.15
Długość dnia 16 g. 37 min.
Księżyca: wschód 15.44, zachód 0.00
Faza: 5 dzień przed peŁnią

ORĘDOWNIK

..

Jeszcze J-edna katastrofa
samochodowa
Ł

6 d 7., 6. 7. -

W

AndrzeJO~le sa-

mochód, prowadzony przez Stamslawa
Wójta (Targowa 33), naładowa?y 2600
kg jagód, wpadł na wóz Kałuznego z
Bedonia, gm. Gałkówek. Wóz uległ rozbiciu. Wójt, ratując się przed dalszy-

~i
b~~t{P!,~~~~~ ~~~~Ci!a~~~C:dOd;~
wrócił się do rowu. Cały ładunek Jagód uległ zniszczeniu. Straty wynoszę.
2500 zł. Samochód został uszkodzony.
Szoferzy wyszli bez szwanku.

śmiertelny

skok
z lux-torpedy

Ł ó d ź, 6. 7. - W dniu wczorajszym
na torze między Łodzią Fabryczną. a
stacją
Widzew przejechany został
przez pocią.g motorowy torpedę August
Bautz (Rokici:ńska 151).
Bautz wyskoczył z torpedy w biegu
z nieustalonych powodów i uderzony
siłą rozpędu doznał bardzo silnych
obraże:ń i zmarł na miejscu.

Przed strajkiem
majstrów fabrycznych
Ł

6 d ź, 6. 7. -

Majstrowie przygo-

towują się do akcji strajkowej. Szereg
liwych dróg polubownego porozumie- j związków majstrów nadesłał do zarzą
nia, zarząd związku woźniców zgodnie du głównego Związku Majstrów w Ło

z poprzednio już powziętymi uchwałami walnego zgromadzenia w dniu
wczorajszym proklamował strajk woźniców.
Strajk w godzinach rannych objął
wyłącznie

większe

przedsiębiorstwa

przewozowe, zatrudni,ające po kilku
względnie kilkunastu furmanów. Ko-

Towarzystwa Muzycznego. Oprócz tego
urządzono kilka lwncertów
popularnYCh
w wykonaniu Orl<iestry .F:lharmonicznej i
orkiestry Związku Muzyków Chrześcijan.

ZE

śWIATA

PRACY

dzi rezolUCję, wyrażającą gotowość
solidarnego poparcia akcji strajkowej.
Zarząd główny Związku Majstrów
w Łodzi w związku z umową zbiorową zwrócił się do Ministerstwa Opieki
Społecznej o wyznaczenie komisji fachowców, któI:a zakwalifikowałaby
majstrów do odnośnYCh kategOł'yj.
wczoraj posieclzenie specjalnej kom isji
!'zacunkowej dla dozorców domowych.
Komisja w szeregu spornych sprawach
wydala orzeczenia w kwestii zaliczenia
domów do grup i kategoryj. które w
myśl umowy zbiorowej
kwa lifiku.ią dozonę do odpowiednirgo uposaźenia.

- strajki, zatargi, konferencje
'Ve fabryce Luksrmburg i strykowski KRON .I KA DNIA
(ul. Anclrzt'ja G3) w nb. tygodniu wybuchł
Na ul. "VspólrlE>j spadł z. roweru w czaslrajk :r. powodu nipurt'gulowania plac.
Na konferC'!1cji uzyskano pOl'ozumieni~. sie dOść szyhkiej jazdy 3Z-1etni Feliks
Place majstrów ustalono na)2 1.1 tygo- Łuszr:r.yllski (Wspólna 8) i doznnł ogóldniowo, bez w?gl~du na ilość dni pracy nych obraże!] ciala. Rannemu udzieliło
plus
prowizję
od produkcji.
Strajk pomocy pogotowie ratunkowe.
przerwano.
Na ul. Paderewskiego 20 spadła z dra;
Powstał strajk okupacyjny we fabryce
biny
Maria Pietrasik. zamieszkafirmy Maliniak i Marant (ul. Gdańska 77), la podBO-letnia
tym~e actresem i odniosła złamanie
Strajkujący w liczbie okolo stu domagaręki oraz ogólne obrażenia ciała.
Ranną
jl\ się unormowania warunków pracy
oraz płAC. Inspektor pracy interweniuje. opatrzył lekarz pogotowia.
Na ul. Parkowej 8 w mieszlmniu włas
We fabryce Lipszyca (Skrzywana 6)
powstał zatarg z racji
wstrzymania wy · nym uległ poranieniu 20-letni Jan MienpIat. Ponieważ firma uregUlowała na- cyk, który dziwnym zbiegiem okoliczności
leżności. zatarg zostal zlikwidowany.
usiadł na ostrze no~a.
Miencyk doznał
W Insprktol'acie Pracy odbyło się przebicia uda.
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Sowieckie fabryki wypuszczają szmelc
Prasa sowiecka nawołuje do wprowadzenia "bolszewickiego porządku" w fabrykach

Numer 1M

<fnlll 8 lipca 1938

bryka w czerwcu wypuściła 1040 traktorów, czego jednak re gotowI}. produkcję uważać nie można, bo 26 traktorom
brak hcłodnic, 150 kierownic, 76 dynamo, a 81 gąsienic.
Tego rodzaju sytuacja w fabryce
panuje od roku. Przed rokiem wyłonio
no komisję, która miała usunl}.ć wszystkie te braki, lecz do dziś komisja ta nie
ukończyła jeszcze swej pracy. "Izwiestia" widzI}. w tym rękę "wrogów ludu"
i nawołuj I}. do z,aprowadzenia "bolszewickiego porządku" w fabryce".

wojny domowej. Oczekują, że wz~t
terroru zmusi rzątl brytyjski do podlI? cia energicznych kroków.

Tajemnica wojskowa

"Izwiestia" dO-I gotowywane Sl}.. one doraźnie, co wproobowiązuje
noszl}., że charkowska fabryka trakto- wadza zamęt do produkcji. Brakowi
rów im. Ordzonikidze od kilku miesię- części zapasowych zaradzono w ten
L o n d y n. (A TE). Min·. wojny Hore
cy nie wykonuje pl,anu produkcji trak- sposób, iż poczęto sprzedawać części
Belisha oświadcz"ł w Izbie Gmin w
torów gąsienicowych. \V czerwcu man- wybrakowane. Hezultat tego systemu
związku ze sprawą pos ła andysa o
co produkcji wyniosło 2 tysiące trakto- jest taki, że traktory szybko się psują
naruszenie tajemnicy wojskowej, że ~
rów. Poza tym traktory wypuszczane i wymagają kompletnego remontu. Faczłonków Izby, którzy SI}. oficerami arsI}. w stanie niekompletnym, np. trakmii terytorialnej, podlega prawu wojtory gąsienicowe wypuszczane sI}. bez
sko'rvemu we wszystkich wypadkach.
gl}.sienic. Części zapasowych fatryka
Poza tym 57 posłów, którzy SI}. w rezerwinna był,a wypuścić za sumę 4.479.000
wie armii, podlega prawu wojskowerb, a wypuściła faktycznie tylko za sumu podczas pełnienia przez nich służ
mę 1.600.000 rb.
by wojskowej.
Ofensyu'a teJ·rOł"u, :iydowsT.·iego w pO'l Iiedf:iialek, odu:et
'Wspaniale wyposażona technicznie
arabski we u·toreTr.
fabryka - piszl}. "Izwiestia" - zamieL o n d y n. (PA T). Terror w palesty-, Palestynie nieznany sprawca strzelał
niona została na jakiś warsztat zawalony masami uszkodzonych części, nie nie slabnie i sytuacja jest nadal do grupy chłopów żydowskich, z któ'" a r s z a w a. (P A T) Dep,artament
przez które trudno robotnikom przedo- bardzo poważna. We wtorek zanoto- rych trzech odniosło ciężkie r<l;ny. \Y,
wano
w
calym
kraju
wypadki
zabójstw
Jerozolimie
dwóch
Żydów
oJcIec
~
służby
zdrowia Um. Opieki Społ. postać się do swych warsztatów. Dzień roboczy zaczyna się faktycznie dopiero i poranienia Żydów. Byla to odpowiedż syn - zostało postrzelonych ~dy szl~ daje, że w okresie od 12 do 18 czerwca
Arabów na akty terroru, jakich w po- ulicami starej dzielnicy_ Obaj zmarlI rb. na terenie całego kraju zgłoszono
koło południa ,kiedy okazuje się,
że
w szpitalu. W mieście Safed ogłoszony łl}.cznie: 132 wypadki duru brzusznego,
brak jest części składowych dla mon- niedziałelc dopuścrli się Żydzi.
Rano czterech kolonistów Żydów zostal znowu stan wyjątkowy, na slw- 44 d~ru plamistego, ~2 czerwonki; 260
towania maszyn. v,"skutek złe) orga.
błom~y, 34 zapalema opon mozgonizacji jednych części jest z,a dużo, in- zostało zaatakowanych przy pracy w tek demonstracji arabskich.
polu niedaleko posiadłości lorda 1\1elWyrażane są obawy, że stosowaIlle rdze:llo~ych, 523 odry:, 153 krzt,uśca,
nych zaś brak z 11Pełny.
chetta między Jaffa i Hajfą. Dwóch Zy- aktów wzajemnego odwetu prze~ Ży- ł 37 Z,ll!lnICY, 18 .gorl}.cz~l P?łogoweJ, ,56.5
Gdy w czasie montowania okazuje dów zostało przy tym zabitych, ~ d\>.'óch dów i A:ab6w m.oże . dopr.owa.~zl~ do gruzllcy, 91 . .ró~~, 6?3JaglI~y, 6 włoSnI
się brak pewnych części, wówczas przyrannych. Kolo Rospinah \V polnocnej stanu, Idory by me wIele SIę roznII od cy, 1 twardZIelI l 2 splączkl.
M o s kwa.

.

(PAT)

WPalestynie szaleje terror

Choroby w Polsce

Nagłówkowe słowo (tłusto)

15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno agIoszenie nie mo~e przekraczać 100 słów, w tym

I

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

5 naglówkowych.
Krem - Pader i

Mydło usuwają piegi,llszaje. pryszcze itp.

.. JUSTENO Dtfa~~~.TTRiwHOW~KIEJ Łodzi
:...------------o::-:-:=-------------l.
W

n 14026

•
Parcele budowlane
pi~knie położone po niskiej cenie
na dogodnych warunkach splaty
w Staroł~ce. Plewiskach. Jllnikowie. Luboniu. Żabikowie i Kobylepolu pod Poznaniem na sprzedat. Informacyj udziela Ulltscbe
Pedowski. Poznań. Plac Wolności 11 telef. 58-lii .
Pg 5250-14.37

LI!;"~~~~~~;;~;<jj

N~'~~Ynek

drobnych: t-lamowy milimetr 30 groszy.

Prywatne
I1I'ZY Pozl;aniu 36000
Rr.YIllRla - WJ'zcśni~ ~UOSIRW
sb 3.
N 14 66J

112 pszellnej

U Udelikatmaj ą i UpięKszaj ą cerą.

DROBNE

Prywatne
GO l)ul':!f'z""pj. ill\\ent~l'z:lOli hcz
,\llIgu ~:;OUO, RZIllla13 - Wrzpśnia. ~liIMj"wskn.
N 11663

I'

Brunon Trzeczak

zaprzysiężony aukcionator sprze·
codzień 8-18 w wtasnym

daje

naprzykład: z 18923,
i t. d. = 1 słowo.

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

I

się

Gater
gzrhko bif'żny .s?proknść do 650
hf'iJlnrkH. s7.el'okość (j00 mm kulkowI' lożn. Ofcrty Ostrów. skrytka. 57.
N 15063-1

!Ol
l':

R. Barcikowski S. A.

Poznań

Pracy
podw6rzowego wlodarza- poIIzukllje kawaler lat 3(). szkola rolniCZIł. "praktyką.. Ofprty Orędow
nik. Poznati zd 54 354

NOWE

w Lesznie.
9, kilku Lokalu Licytacyjnym
lokator6w. dwa dobrze prosperu. Stary Ryn ek 46'47. kompletne po· • • • • • • •
iace ski ady, restauracja z pocze- koi e męskie. jadalnie. sypialnie.
kalnią autobUSOwa i kolonialka. salony. kuchnie oraz pojedYlicze
~przedam. Zgłoszenia właściciel: meble. urządzenia lc0koiowe i

n 2745, d 1790

~:.ll_.___K.U.P_N_A__. ."
..
,

Inowrocław
- Zdrój
Aparat
fotografi(!zny. centl'nm
Ma)~t~i
!:;
mwsta. w pelnym biegu. korzl·- ):ospo,lal'sb\ a rlzICI'z:l\\ Y,. ilomr, do trwalpj on,l'llaf'ji l<IlP;P • zczesinie sprzerlam. Zgloszenia Ul'~- wille poleca ::;i\\ iak. UIIIC?-1I0 ,;-:; "611>\YP ofcl·ty: Z pnon ;:'Olll m 1.'1'downik. Inowl'oclaw.
N 1;) 2:!!J 'fargo\\
isk_
o _
1. _ _ _ _ _N_
14_,u~
fcld.
idz.
132,2"
____
__
_ _Pow
__
_ _ _ _ _ _N
__
_
Ząklad

Znak oferty

Mlynarz

kawaler obeznany z motoTem g,,zowym poszukuje pracy "a rllz
Cementownia
ewentl. później, Zgloszenia Agendobrze. zapro":'aOzona w .tYlI! sw: cia OT~do",-nik 'Vronki.
py. Illleszkame w~ izl('>rzawl~ (.C
N 15 226
poleca
zaraz.
OczkowskI.
Krotoszyn
Ostrowska.
N 15051
Zastępstwo
w majątku na l>jpiec przyjmie
26. SZUKA POSADY
bezinteresownie rutynowana blllralistka. Ofel·ty Kurier Poznań2
. d o ~O
pod14 820
.. Wuchu".
Siwiak. Gni~zno. Targowisko 1.
-ł
O g.oszema
~
.'ó r dl. a poszu- ski. Gdynia N",
N 14 794.
Prywatne
)/g 151eH
HURT KOLONIALNY
kUjących posady w teJ rubryce
~~!!~"'!I!III!'!I!!Ii!I!!!~
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OO'łoszenia
l-lamowy milimetr lub jego miejlee k03ztuie:
zwyczajnych na stronIe II-ta...
mowej 15 groszy. na stronie redakcyjnej (4-łamowej) a) p,·zy kol'lcu cześci
w

redakcyjnej 30 ~roszy, b) na stronie czwartej 50 groszy, e) na stronie drugiej HO groszy.
d) na stronie wiarlomości miejscowych 1.- ~. Drobne ogło.;zenia (najwyżej 100 slów. w tym
') nagłówkowych) słowo nogl6w].owe drukiem tłustym. 15 gros:r;y. każde dalsze slowo 10 groszy.
Ogłoszenia większe wśród drobnych PDCzYIla;I\C od ostatnie; 8trOny, l-lamowy milimetr 30 gro'łzy. Ogłoszpnia skomplikowane. z Ilastrzetenlem miejsca _ od poszczegÓlnego wypadku 20'1,
nadwy żk i. Oglo.zenia do bieżącego wydania przyjmujemy dl) godziny 10,30. a dn wydań
niedzielnych j ,§wi;lteC~YC h ci.0 l:.odziny 9..'rjJ rano. Za bł.ędy rlr~br~kie. ktl'ire nie znieksztatcaią
·.~<ri nglo~zenr~ arlmLmstraCJ8 me odDowlada. Ogloszema JrzYJmUJemy tylko za opla tą z góry.
Nakład I czcionki; Draka.rnia Polska S. A'. w Pow~nill - Konto P. K . O.

I

zł wydań

Prenumerata pocztl\ mlesieoznie %.34. kwartalnie 7.(8
.... tygodniu), _ Przez
~gentury własne (7 wydań w tygodniu) miesięcznie 2.35 oraz orłpow
doplata za odno.~z~l1le d~. domu:. Egzempla.rz pojedYńczy codzienny lO groszy. niedzielny 15 gr:
redakCji I arl_mmIs tra c:.JI centralnej: POmlM. św. Marcin 7ll. Telefony: 40-72 14-76
.
.33-07. 44-61. 3a-24. 3~-25; PO gC?rłz. 19 oru w niedziele i święta tylko: 40-72 Redakt •
I'dPQwledzlalny; .Jan Plazak z :Ę'oznama. Za wiadomości i artykuły z m. Lodzi 'oopowia3~
WI,acjyslllw MacIag. f,6nz. ul. PIC?trkows.ka 91. Za ogl08zenia i reklamy odpowiada Antoni
Les~lewlCz z Poznania. -. R~kopls6w llIezam6wionych redakcja nie zwraca. - W razie w _
parlków'dsPowOdowany~h
~Iłą pisma
:vyzszą.a przeszk6d
w zakłaązie.
s.trajków
.. wyilawnictwu
odpowl~ a za nost~r~Z(,l1le
prenumeratorzy
me mają
prawa itp
domara
.
.
. nre
d
starczollych ,umerów lub odszkodo\\ ania.
nla Sle me Q .
Poznań 200 lig. Pocztowe konto rozrachunkowe: Poznań 3. numer kartotek Oil.
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I oto, ,iednego z tych listopadowych
ani "Anioł Zwycięstwa" z,agrzmiał w
"Złoty Róg" Wolności i Niepodległo
ści.

Okrzyk tryumfu i radości: "Powstań '
Polsko, zrzuć kajdany" rozpierał pierś
narodu.

NAPISAŁ MICHAŁ

Nie zdarzyło się bowiem jeszcze, aby
na niego czekano.
Jędrek po raz dziesiąty spojrz,a,ł na
zegarek:
- Coś nasz komendant spóźnia sip,
grubo.
- Czy aby się co nie stało? - zauważył któryś.
Jędrek spojrzał znowu
- Całe pół godziny ...

Wolność! Zwycięstwo!
na zegarek.
Jak grom rozległo się po całym kraI zwrócił się do pierwszego z brzelu, jak błyskawica dotarło do najdalszych zakątków i zelektryzowało lud, gu:
- Kopnij się - no na brzeg, może
a w Lanowicach zabłysło iskrą upragnionego czynu. .
idzie?
..
.
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POl:ONUS

zostawiając

nawet materiały wojenne.
Wszystkie większe miasta już wolne,
na prowincjach tylko jeszcze rozbrajają ich. Najdalej jutro wynoszą
się z Błonia.
- A my? My! Staszku, na Boga!
Wyprężył się i z ogniem w oczach
zawołał z mocą:
- Baczność! - I na nas przyszła
godzina działan1a. - Jutro skoro świt,
uformowani w konny oddział, ruszamy do Błonia, aby rozbroić załogę zanim zdoła zwiać i zaprowadzić po niej
należyty porządek!

- Hurra! - Niech żyje Wolna Polska!
- Niech żyje Wolna od tej chwili
- w sercach naszych - podkreślił uroczyście i dodał. - Na kOI,ana, chłopcy, a jutro do dzieła.
Upadli na kolana i przez chwilę
trwali w gorącej modlitwie.
Po czym Staszek wstał i z.akomunikował:

- Zapowiedzianych na dzisiejszą
noc ćwiczeń nie będzie, musicie się bowiem przygotować na jutro, a więc baczność, rozejść się!

Wracali, mało co mówiąc, przejęci

ważnością chwili, w której mieli odegrać swą. rolę i drżeli z podniecenia na
myśl o jutrzejszych wyczynach.

- Bracia! Zwycięstwo!.;; okupanci opuszczają Polskę.
Staszek Dębicz, który do tego czasu
Zaczął znowu chodzić niecierplistał się duszą okolicznej młOdzieży
wie.
i stworzył z niej już prawdziwy ·huPo chwili wysłany wróci! zadyszafiec karnych, wyćwiczonych i goto- ny.
wych na wszystko - zuchów, czekał
- Pędzi przez pola pędem - oznajtylko te.f chwili, jak zbawienia.
miło
Przyrzekł chłopakom, że uczyni, co
- Daleko?
tylko będzie w jego mocy, aby mogli
- W tej chwili już jest w lesie.
pójść z nim razem i dostać się pod je- Baczność! - wydał gromki rozgo komendę w polu. - Sam w duszy kaz.
pragną} tego i z góry radował się na
Zaledwie się uformowali, gdy na
myśl, że przed swym generałem, sf,a.polanę wpadł jak burza Staszek i wynie nie. sam, ale przywiedzie drużynę rzucając czapkę w górę - krzyknął
przygotowanych zapaleńców. - Toteż tryumfującym głosem:
z coraz większą gorliwością. ćwiczył
- Bracia! Zwycięstwo! Okupanci
ich i uczył obowiązków żołnierz,a.
opuszczają Polskę!
Pewnego dnia wyznaczył nocne
Szereg załamał się i przypadł do
ćwiczenia w lesie.
niego:
Zebrali się .fak zawsze ochotnie "i
- Jezu! Co? Gdzie? Mów!
karnie, rozstawiając straże i oczeku- Powtarzam: - Okupanci opuszjąc Staszka z pewnym niepokojem: czają Polskę· - Umykają w popłochu,

ADAM NAWICZ

Za cubze winy
Powieść

sensacy j na

ł)

Nikt o tym nie wiedział .- wyszeptała jeszcze, on kazał przysiąc
mi, że nie powiem ani słowa i umiałam dotrzymać danej obietnicy. Dziś,
gdy już umarł... cóż mu szkodzić
-

może, chociażby się świat dowiedział
malżellstwie ... Jedynie troska o przyszłość Anny zmuSza mnie
do wyjaśnienia tajemnicy ... Może jej

o naszym

nie
j~

odepchną, może przyjmą

za sw(}-

•.• Przecież byłam żoną Zygmunta

Siekierskiego !
Były to ostatnie jej słowa. Spojrzała na Andrzeja raz jeszcze, potem Z8.mknęła oczy na zawsze.
Pielęgniarka ułożyła ją starannie
na łóżku, a chcąc złożyć ręce zmarłej
na piersi, spostrzegła w kurczowo zaciśniętych palcach jakiś papier.
- To pewnie ten dokument, który
chciała dać panu - rzekła i wyjąwszy
p.apier z rQki zmarłej podała go Andrzejowi.
Młody aktor wziął złożoną ćwiartkę, TJ()chylil głowę i wyszedł.
Noc, zalana strumieniami światła
księżycowego. była prawie tak jasna.

I jak

dzień. Pomimo to pobiegł szybko
do latarni i tu dopiero przeczytał powierzony sobie papier.
Był to akt ślubu, zawartego w PoIkowicach pomiędzy Zygmuntem hr.
Siekierskim, młodszym synem dziedzica Polkowic, a Anną, córką Jana
Zborskiego, aktorką, znaną pod nazwiskiem Anny Zborskiej.
Anna Zborska zeszła już na zawsze
ze sceny świata ...
II
.
"Adwokat Milski z Inowrocławia
ma za~zczyt prosić p.ana Andrzeja OrmiIlskiego, artystę
dramatycznego,
który w r. 1925 ważnl',l, z nim prowadził
korespondencję, aby raczył się
zgłosić do jego biura w interesie, odnoszącym się do tej samej sprawy i ()soby, o jaką, wówczas chodziło."
- Ormillski! Gdzież się ul{ryłeś tak
starannie? Patrz, ktoś cię szuka w rubryce ogłoszeń w "Kurierze \Varszawskim". Pewnie chodzi o jaki spadeld
Albo jaka wielka dama zakochała się
w tobie przed laty i szuka cię teraz
znowu! Albo ma3Z , być świadkiem w

\V izbie kuchennej oczekiwali, zelektryzowani niemniej tą wieścią, starzy Dębiczowie. - On miał słońce w
oczach ona uduchowiona wyraz
dziękczynienia. Zdławi/)nymi od wzruszenia głosami, wracali do jednego i
tego samego tematu, spoglądając co
chwila na drzwi, ~rchło pokaże si~ w
nich Staszek i powtórzy wszystko "od
począ.tku do końca".
Hania wysunęła się do ogródka i
tam spowiadała się gwiazdom z uczuć,
które przepełniały jej serce.
Ro-źśpiewał się w jej duszy jakiś przeradosny hymn, w oczach błyszczał zachwyt i szczęście, usteczka poruszały
się cichę. modlitwą: "Ojczyźnie wolnej
pobłogosław Panie".
Usłyszawszy kroki Staszka. powstała z kolan i chciała cofnąć się do domu, ale dostrzegł· ją. i był już przy
niej.
- Haneczko, na miły Ból!. jak można? Klęczeć teraz na ziemi? Dotknął jej ręki. Zimna jak lód...
Chodź zaraz do domu.
- Ciepło mi.
I dodała z rozmarzeniem w głosIe:
- Tak cudnie księżyc świeci.
.. - Bo świeci wolnej Polsce - odpowiedzj,ał takim samym tonem, spojrzawszy na księżyc.
Podniosła
na niego rozj.aśnione

-=

jakim procesie! Andrzej! Co u licha,
gdzież jesteś? Czy tam wszyscy wymarli?
Młody, dwudziestokilkuletni aktor
jeszcze bardziej przymrużył oczy,
zdradzające krótki wzrok, i podnosząc
gazetę nad głową zaczął zaglądać za
brudne, pyłem okryte kulisy teatru.
- Nie krzycz p.an tak! - zawołała
młodziutka aktorka, ucząca się swej
roli - pana Ormińskiego tu nie ma!
Ale ciekawa jestem, co się stało, że
pan tak hałasujesz?
- Jakto, ja hał,asuję? Zachowuję
się jak mysz pod miotłą. JeżelIi pani
przeszkodziłem,
to przeprasz,a,m jak
najmocniej, szanowna Iro BoIska!
Myślę, że mi pani przebaczy, skoro się
pani sama dowie, o co chodzi? Więc
słuchaj: nie chciało mi się uczyć roli,
biorę więc z nudów "Kurier Warsz,a,w~
Rki, leżący od nie wiem kiedy w kącie.
Wzrok mój pada przypadkiem na drugę. kolumnę i czytam,
że
jakiś pan
wzywa od dziesięciu dni Ormińskiego,
który zapewne nic nie wie o tym!
- Co? kto wzywa Ormińskiego? zawołała
młoda aktorka, widocznie
zaciekawiona. - Pokaż pan.
- Proszę - rzekł aktor z niskim
ukłonem. Żałuję tylko, że i mnie nie
poszukuje jald prawnik, może wówczas zdołałbym wzbudzić zainteresowanie pani!
.
.
. Ira Bol~ka roześmi!lła się I!łośno.
- Eh, nie jcst to takie zajml1j~ce

źrenice i zauważyła, że był bez czapki.
- Gdzieś ty podział czapkę?
Przejechał dłonią po włosach i wy.
buchną,! wesołym śmiechem:
- 1-1.a, ha, ha! Nie zauważyłem na·
wet, że jej nie mam. Straciłem po pro-

stu głowę z mdości i zostawiłem w lesie.
Usta jej zadrga.ły śmiechem.
- Co? - Głowę?
Spojrzał na nią pytająco i zrozumiał.

- Ha, ha, bal - Udało mi się, ha,
hal... Nie przypominam sobie, abym
kiedy palnął coś niedorzeczniejszego.
- To na jedno wychodzi, b<> w takim razie zgubiłeś rozsądek w lesie.
- Jeszcze lepiej, ha, ha, ha! ...
Aż przysiadł ze śmiechu.
Ale ona nie śmiała się już, lecz
dotknąwszy jego ramienia rzekŁa z poważną troską w głosie:
- Naprawdę jesteś nierozsądny,
a ...
Wyprostował się i przerwał żartobliwie:
- Tak źle jeszcze nie jest i głowa
też na miejscu.
Pochylił się nieco, jakby ją chciał
o tym fakcie przekonać, a.le wnet wyprostował się znowu i spoważniał naglc.
Patrzyła na niego szeroko otwartymi oczyma, pełnymi tak bolesnego wy.
rzutu, że aż wstrząsnął się· Zrozumiał,
że ten żart, acz nięwinny zupełnie, w
przede dniu już rychłego może wy jazdu na front, wypadł co najmniej nie
na miejscu i dotknął ją boleśnie.
Masz słuszność, dziecinko, jestem więcej jak niel'ozsądn~ - rzekł
z pokorą· - Chodźmy już do domu, dodał krótko i postąpił naprzód, ale
powstrzymał się, mówiąc jeszcze usprawiedliwiająco:
""
- Nie myślałem tak, Haniu, wybacz mi: ..
WIem ... to tylko tak ..•
... tak wypadło dokończył.
To wszystko z mdości. . . Lecz naprawdę ciepł? mi, zobacz. . .
POChY~lł głowę, aby Jej dotknęł.a.
. . Uczymł,a to z wrodzoną lękllwo-

I SClą·

- Boże! Ależ ty jesteś . okropnie
spocony.
I piesz~zotliwie przesunęła mu dłoń
po czole l włosach.
Przeszedł go dziwny prąd. Fala nie_
znanego uczucia b~ogości i słodyczy
zalała mu serce. MIał ochotę klęknąć
pr:zed nią, le~z bał .się, ~e j~ .spłoszy!
WIęC ty.lko Ujął dellkatme Jej rękę l
przytullł do ust.
(Ciąg dalszy nastąpi).
zauważyła, przeczytawszy gazetę
sprawa nie odnosi się do Ormiń.
skiego, tylko do innej jakiejś osoby!
- Pozornie tylko! Ponieważ nie ma
on ani rodziców ani rodzeństwa, ani
nikogo z dalszych krewnych, więc musi to chodzić o niego samego!
Panna BoIska przeczytała mz jeszcze ogłoszenie.
- Może o jakiego przyjaciela? rzekła.
. - Może

o jaką przyjaciółkę _ . poaktor ze złośliwym uśmie
chem. - Nie rozumiem, czemu on lll,b
ona nie załatwiają sprawy osobiscie.
Przyznaję, że chociaż nie uwielbiam
nas~ego pierwszego tragika tak, jak
pame, to jestem przekonany, że go
otacza dziwna jakaś tajemnica.
- Głupstwo - rzekła Ira BoIska,
wzruszają,c ramionami i wr~czrła mu
na powrót gazetę.
wtórzył

. -:- Buj!la fa.ntazja za daleko cię unOSI, J>a;~le .Wlrski - dodała jeszcze
- Ormmskl wyznał mi sam że od
dziesięciu lat pracuje na sceni'e. .
Wcale temu nie przeczę - zawo-.
Wirski, śmiejąc się - lecz to mu
nie przeszkJadza trzymać się z dala ot!
nas i udawać czasem wielldego pana!
Ale otóż i Morski, ten nan1 opowie
najlepiej o pochodzeniu Ormińskiego.
łal

-

(Cię.g

dalszy

n.astę.pl)
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r oceanow - twierdze odwodne

W. Brytania,

korzystając

Za dwa lata pojawia, się na Oceanach
ST?źne okręty, uzbrojone w olbrzymie
dZlala w wieżach pancernych i wodnosamo I o t y, k-t Óre
będą znikać pośród wzburzonyćh fal.
Nie będą. to okręty podwodne, bo mimo
t~: na? wodą.· stcrczeć będą groźne nadbudowkl. Będą. to pierwsze "twierdze podwodne", orkęty ' linio\\"c najwIększych wyrriiarów (;35-..10 000 ton wypomości), które
za pomocą 'specjalnych zbiorn ików wodnych będą się częściowo zanurzać we falach tak, że sylwetka ich będzie zmniejszona do minimum i znacznie mniejsza od
podobnych okrętów zbud:>\\'iUlych dolychczas. Na masztach ich
będą powiewać flagi brytyjskie,
królujące ponad wszystkimi oceanami. 0kręt linio\\'y, który musi mieć już dzisiaj
nie tylko . pancerz d la zabezpieczenia od
n'aJ\\'ięk szych pocisków artyleryjskich ważący~1000kgiwięc~,ale ~kżepanc&z
dla ochrony od bomb lotniczych i torped
J>Qwietn:nych.
nównocz(·sni\'. nie może
być. til k [lowolny jn k dotychczas (21-25
węzlów czyli 40-50 km na godzinę, l,tóry
moż e ' być łatwo storpedowany przez coraz
to szybsze i liczniejf'ze flotylle okrętów
podwodnych.
Dla większej szybkości 0kręty podwodne będą wyposażone w wiel-/
kie. motory, których moc ma wynieść 160
tysięcy IOi (okręt budowy przedwojennej
posiadał najwyżej 45-75 KM).

z wynalazku

włoskiego, przystępuje

do budowy

potężnych okrętów

Inżynierowie wszystkich państw mor-

liniowych

dotychcza1!owycll
skoncentrować całą artylerię ciężką. w częsklch głowili się długo
ści środkowej okrętu celem zwiększenia pancerników brytyjskich i wynosić będzie
nad tym, jak pogodzić wszyst·k'le t e żą d a- pola obstrzału a artylerię obronn"..., na przeszło 30 węzłów czyli 60 km/godz. O:
nia nie podnosząc specjalnie wymiarów dziobie i rufie, gdzie J'est naJ'bardzieJ' po- becnie inżynierowie pracują nad nowymI
a zarazem i kosztów. Równicż i głęboko- trzebna, gdyż unicmożliwia okrętom lek- systemami napędu (na razie użyto turbin
.
ści kanałów Panamskiego i Sueskiego wy- kim dogodne pozycje do .trzału torpedo.- parowych), aby
okręty te mogły się zupełnie zanurza t
warły wpływ na zanurzenie okrętu liniowego.
1 pojawiać się niespodziewanie niosąc
wego. We \Vłoszech dwaj uczellI znaleźli
Poza tym inźynierowie opracowali
zniszczenie okrętom i fortom nadrozwiązanie.
Już w 1932 roku pewien inzabezpieczenie kadłuba "twierdzy
brzeżnym przeciwnika.
~yllier włoski zaproponował zmniejszenie
podwodnej"
pancerza bocznego i przez zanurzenie 0- przez zwiększenie ilości specjalnych ' ko- Lotnictwo wobec "twi~1'dIJ podwodnych~
krętu wykorzystanie wody jako zabezpiemór nacisko-trwałych, lokalizujących u- będzie miało trudne zada~ie. Dawny król
czenie od pocisków. Obecnie zaintereso- szkodzenie od torpecl. Admiralicja brytyj- oceanów okręt liniowy odzyska w całej
wano się tym pomysłem i uznano go za ska skrzętnie wykorzystała te projekty w pełni swą supremację. Następne "twiQrrealny.
...
odniesieniu do nowych pancerników. Pięć dze podwodne", których budowa rozpoczPrzez ~mllleJszellle pancer.za bocznego takich olbrzymów o wyporności 35 tys ton nie f'ię w rb. będą nieco większe (40.000 t.)
mot~a ZW1.ększyć pancerz ~ozJOmr dla zaukaże się na rozległych oceanach. Uzbro- i lepiej uzbrojone (działa 40 cm).
Szybkość, z jaką. zapadła dceyzja bubezpleczema ze strony lotmctwa l opance- jone będa, w 12 olbrzymich armat o śred
rzyć lepiej wieże armatnIe, które ważą. już nicy 35 cm każda w 4 wieżach gazoszczel- dowy "twierdz podwodnych" będzie cendzis!aj ty.siące ton. Następnie proponowal nych, tyleż dział obronnych i 8 dział prze- nym atutem dla W. Brytanii l pozwoli
ów mżynJer. aby
ciwlotniczych.
Szybkość ich znacznie jej odzyskać nadwątlony prestiż. J. M.
manyny o~uyć ~~j~nh c~ad~ą ~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
a podczas zanurzania załoga maszynowa
oddycha laby za pomocą powietrza sprężo
nego w butlach tlenowych . . Zyskuje się
więc bardzo Zllilczne zabezpieczenie najwrażliwszej części .okrętu masz~'n i kotłów. Częstokroć podczas bitwy jedna celpod kierowo Stacha WlchM'J
na salwa przeciwnika, trafiaJąc w kotły,
powodowała ich wybuch bardzo zgubny
ZAGADKI WAJtACTJ'NE
dla okrętu, gdyż uszkarlzala go lub nawet
ułożył irysowal T. Bnuk
zatapiala.
Drugi Włoch, admiral de Foe zaleca
przewyższy

szybkość

I

Rozrywki umysłowe
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'na eza'le. jl'żel i be<l.ziem)· PI<I.e.:kiwaf
lln;;ć pN.
a d a n i e: ,,, kaid~ kolo wpiO'ać ied,no
~Io\\ o, zlożolJp ? t~'lll lit('r, ile jest p(./' (Dla ulatwienia niektóre liter!" są jU7. w,pi"Hne). ~ każ
deg\. stowa WZi'lĆ piel'\v~ze d·wie li·tery. które da rlZ'l rozwiązan ie . Kol~jnog(o slów naS1P,opuie wedlu" wielkości k6ł - od najwi~szegu ku mniej-
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\Y"knz~niE'

za w ~zc jedna.kow:\
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SZTUCZ!( l OBRONY WOJSK CHJlVSKIClI
Wojska japońskie po {lwaltowTl1Jm natarciu zdobył1j twierdzę chińską Amoy
u'raz z osobliwym "dzialem". Okazało się, że sprytni żołnierze chi11scy skonstruowali armaty z... drzewa, które wprowad:..aly w błqd nieprzyjacielską oh. s'erwację lotniczą, utwierdzając Japończyków w pr:..ekonaniu, że twierdza jest
silnie broniona i umocTI1ona

.

Znana w sferach towarzyskich bogata
pani N. miewała najrozmaitsze kaprysy.
Ostatnio postanowiła sobie zdobyć najńmiejszego na świecie pieska.
Prowadziła w tej sprawie rozległą. korespondQncję

1nieć

z najróżniejszymi hodowcami i handlarzami.
Po jakimś czasie przyszła z Paryta odpowiedź, te jeden pan
posiada

rzeczywiście najmniejszego
pieska na świecie

i gotów jest odstąpić go, jednak za bardzo
wysoka, sumę. Do listu dołączył fotografię swego pupilka.
Pani N. zachwycona
wysłała niezwłocznie ża,daną. sumę.
Piesek wyglądał trochę dziwnie, ale sprzedawca odrazu podkreślil, że jest on nieco
zdegenerowany ze względu na swój malusieńki wzrost.
Rzeczywiście
można go
było
całego
trzymać na dłoni i

l

tylko ogon, który był nieproporcjonalnie długi zwisał na bok.
Jednego dnia w wracaja,cym ze spaceru przepełnionym tramwajem, pani N. zoslala nieco przyduszona, jak również jej
piesek, który w tej chwili wydał dZiwny
pisk i ugryzł ją w rękę. Ponieważ w cią.
gu kilku dni zaczerwienienie nie ustępo
wało, wprost przeciwhie stale się zwięk
szało, zaniepokojona miłośniczka zwierząt
udała się do lel'arza.
-CO panią. ugryzło - zapytał lekarz
po dokładnym obejl'zeniu ręki.
- Mój pies.
- Pies? - Pro.zę przynieść mi go
pol;:azać.

t2
lF amerykm/ski1l1 mios(( c::.l:u Lpmon"
niektóre ulice noszą polskie 1laZ1l'Y. Na
z.djęciu skrzyżowanie ' ulicy Ledochowskie(Jo z ulirQoo. M (lrZ?f(lem "1/

Następnego dnia,
prowadr.iła
sprawcę

gdy pacjentka przyswego nieszczęścia,
lekal'z poszedl z nim do gabinetu i po
chwili wrócił, niosąc IV jednym ręku skórę a w drugim ogon z l'zckomego pieska,

który

okazał

szczurem

się

zwycaaj~

małym

rz~eJzia do mlóceonia 2lboża (do r~\vi~zaonia w~ąć
tylko je<lną pierwsa..a lite~ z tpgo slowa), 11) maIy czarny O'WOC, 12) inaczeJ: ochota.

11) hieda. 12 Y'tnak (Kanty). 13) bajka. RoZ'wią
zanic: Ś w i II t Y A n d r z e j B o b o la.

ZAGADKOWY NAPIS
uł. i rys. J. Stan.

.Pies,
. który okazał się szczurem ...
pr~ygotla kapryśnej pani, kt6ra chciała
naj'l1lniejs~ego psa na świecie

u)

-------
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Niesam.owita

S1.ym. 7.naczelI\il' 816w: 1) honorowy ty t uJ przy-

I<lugl1j~C')'
BI·cyhi"kl1[>Ow.i Irnie~n ie ńsko-poznań
~ki"m\1.
2) ioJl3C7..ej: CZy!'ty t1odI6d. 3) gatu,nek.
mal~ny. 4) i,naczei : powl€'l>szae co,; w ilo:'«!i, 5) to
samo co os·pa.
kolec. 7) I:ści" mnrc h\\'i, pietruszki itp. warzywa. 8) do~(I duży owad spot"kany
nad wouami. 1) 7Jwiel'ze ssące workowatE'. 10) na-

W jeolnym z biur pOOróh wywieszono ta,ki
oto afisz. Zada.n iem Czytelników jest oilcz)'hć
zagadkowe haslo. Pomoeą w tym jest zalączone
u dolu znaczenie w,ra,zów.
- imie mes,ide

ptak nocny
-

bariera inaczej
gromada

pszczół

C h o r ą g i e w : 1) sobór, 2) dewocja , 3) Mojżesz, 4) d.ziekaon, 5) pascha!. r,) religia . 7) kazanip~
81 pralaci, 9) SalolDO'!l. Ro~wiązaol1.ie: B o ż e
O i a lo.
M o 1, a i k a
g e o g r ~ f i c z n a:
Poziomo:
Potnari. Kra3l:6w, Lublin. Pionowo: Gdynia, Kielce, GrO<lno .
.. T a n i e c w § r 6 d s I 6 w": Parasol noś l
przy pogodzie.
~agrody za trafnie rozwiązane za(!ania otrzymali: 10 złotych gotówką: 1) Jó~ef Suwalski
Łódź; po 5 zlotyc!t gotówką: 2) Borowicz W .. N:
Ta.rg; a) .T ooef S1:usek, Cieszyn; 4) LuooUtir Wojtkow"ki. Po~nań.
. Doda tkowo pl"ZywaliŚlDY 2() nagród pociE'!31M'TI.1a .w p~taci ksil\żek: 1) MieczySlaw P~wlicki.
ł,ódz: 2) r~oeusoz Derfprt, Bydgoszcz: 3) M. ChudZI11<sk~, P07Jl1all; 4) \Vojci~ch Pawla,k , Mip~oz
kó'W: 'i) K. Go:OOow~ki. Pozna ń: 6) .J ózpf Molik
Kraków; 7) Z. liwiTiski . Pyzrlry; 81 JÓ1.pf Kru~:
ka. Pl"'sze\\'; 9) Zenr>n SllIżalek. SosnowiN': 10)
Z. J~gn.i'ltkowRka. Ki",\('e: 11) ~pwPrY'n \V<"So10,:",'.,ki. Ohol'ni.ki: 121 Alfon. Pr·zyhylski. W~p
~nJa: 1:1) .lan Grzp~ko\\'i~k. Bipdru'dw; 14, 'Y~n
oa 11M"ka. D~hrow3 (lól'ni('z~: l.;) Kazim ierz
Kuli~. ~u<"ha k. Żywca: 16) Tprp,a J(w~p i~ n i6w 
na. ~akopane: li) Z. Pe~ hl'rzP\\'Rka . Goslawiee,
pow. Koni.n: 1 l Rpl!'in~ nronkówna. Pozn~ń;
19) .I-~('ol('ona ~owal'ka. J..6 'lź; 20) Czeslaw P ias('eki,
KiS'lae:.
. \\'YŻpj wymienionym o<:ohom nagrooy zostaną
p!'bes1ane za 2 tygodnlp. Z,am ip, 7ik~li w Pozmamu u'chcą zgl'OOić się P'l na 2'rocJv ""ob:~eip do
rpdakcji w gorlzinach od 11.~0-t:l.:lO 15 lub 16
bm.
SKRZYNKA LISTOWA
Do wS7.ystkiC'h szara!lzistek i s7.araozi",t6w:
Aby uIi'prawnić pr3ee prh' przeglarlaniu rozl\"'a7.ań. proszę 00 .. dzi~ln rOZT'~' \\"ek" t;-Iku n~d,y
lać rozwi~zania za.lań i ew~ntnaln zap;-(ania.
hczacp się tylko .. ozialql r ,zrywek". ~3 mne zapyta,nia nie o,]po\\'ia,lamy i inuyr'h ,praw nie
za~atwinmy. Również Wi'zysey powinni czytać
odpowiedzi nasze w .. sknyncc listowej". aby zapytania sie nie powta rzaly.
Kl~tta Antoni, ~oznań. FaUli wls,.nil' :0., prz~'
znacz) I nagror]e. ~nzwl",ko ZfNllllo przpinaczon-e
".~klltE;'ok.nil"'\\· J'l':ti!lPgC) pl:'Jł1:l. Za
po r><lhlC>r.
~umiński 'Y!t~dysław, Pozna;•.
łymi po.'p ... ~w.kaml moglrhy i,:;ć do
rz ym.lIJp. Je zawszp za p6źno. gdy

Się 7.g1O«lĆ

-

okres 12 mi_ieer.

naimniei d-wÓCh z P<JIWyŻ€ozyeh
zaoaTi wyznaezy1i~my cztery nag-rod~' pieni<)1;ne:
joona w kW\oCie lO zlotych i tJ-zy po i' zl()tY<~h.
Termin naooylania rozwii\zań z dzieiei ..zego
nu.mel'u ulplrwa z d,niem 15 l.'pca rb. Rozwią,z,3111.ie
naileiy przysl'tae pod adresem rw. , .Ored<1w~lhka "
w Pozna lI1iu. św . M3f'Cilll 70 z dopicskiern "Deial
roorywt"k".

Za

rO?Jwi·ązanie

Rozwiązanie zadań

z nr 139

"Orędownika"

Zag3rlkA okoli<:'znoś,-iowa: l) hla~k.
Zł śluby. 3) ba'l1an. {) ,..Ag'<>n, a) bu<lzik. fi) kir\lh
(bucik), 7) brzelt, .3) ta..,." 9) brzoza. 10) 'l'ekla..

parf,'

dni pro~,z.

Zadani~ z ma-

rlrukn. tylko 0t
ro·z"inz:tn'a ~a
J!lÓi n!en~kbualnp . .1pśl.i I'oz\\'i:l"anip j"..;t ,,1;]('7.0111'
~ J~kJm" Ohcl](~dern luh III'()r·z~·,lo;:~ ::I. to 1ll11';ZI~
Je ~t .r Zl"rnR~ mle~"1e przf'd <1:11'1. Co do ,tnlpl!"o
llmif"S1A'ZanI3 zadalI. to nie lllng(~ I';lnll "irZ0,l:r()
prz!"~zekać. gdyż ot IV/,!" III uj" I>nrd7.O wipl .. zarlań
0<1 Czytell)i.k6w .• !,I:ZY .. n 0.<' y !<Iyi'!tojnri'kipj" pro~U) zmlTeTllĆ trl'sc l r()o!1J~\·lIlznnle. a rY .. 'lIonpk pójdZIe. Pro».v~ PIOZY la(- tpz J .. ,zrZt> raz ohjn;nienia
znaczeoni", wytaz(,w oraz rO?l\\'ia7.aniE' ooOI'NlolY'Tli~
ka 1, P07mania" to Ip7, 1Jmie~zC'z,!. Mali' 'jpn<"Ze
p~~ l1wa.g iltl .. P~na. ale moie innym raZ0m lub
ipiOli (-,;a~ , moi. pcm.woli na.pis7:-p' .8zoze,gólowy ·list.
~:rrlct'znJe Ml1l>kuJę za 07mante I ~ pozdrowie-

me.

