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lak WYI\ada kalalia w~Dtawie doreBta [ywiń~kielo1

Sędziemu

wolno mieć poglądy polityczne, ale Sąd powinien być od nich wolny - Sędzia
krewnym gen. Dąb - Biernackiego - "Kartki z pamiętnika" doc. CYWińskiego i jego
stosunek do narodu
,.PJ'zr7. naród
i w pracy dla na\" a r s z a wa, 13. 7. Złożona nie- r Dąh-Biernackiego, inspektora armii
jf'd'10 tka odnajduje, arna siebie.

dawno przez 15 obrońców doc. Stanislawa Cywińskiego skarga kasacyjna.,
jak niemal wszystkie pisma procesowe w tej sprawie, jest wyją.tkowo obSi'.erna, bo zawiera 15 stron pisma maszynowego i obfituje w wiele interesujących zwr(}tów, uwag, argumentów
itp.
''',rw6d kasacji zawiera wniosek:
o uchylenie zaskarżonego w'yroku Są.du Apelacyjnego z dnia '" czerwca
~938 r. i wydanie wyroku uniewinnia]ącego, względnie o uchylenie tegoż
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w innym skladzie sędziów Sądowi Apelacyjnemu
w \Varszawie.
Uzasadnienie
skargi kasacyjnej
dzieli się na dwie CZęSCI, pIerwsza
wytrka obszernie obrazę prawa mat,erialnego, a druga obrazę prawa procesowego. Skarga kasacyjna stoi na
klasycznym poziomie techniki prawniczej i gruntownego uzasadnienia
naukowego oraz znajomości orzecznictwa Sądu Najwyższego,
dowodzą.c
przekonywująco braku winy w czynie
zarzucan~'m przez akt oskarżenia doc.
Crwiń~kiemu.

M. in. skarga stwierdza: "S ę d z i em .u, jak każdemu obywatelowi, wolno
mleć takie czy inne poglądy polityczne, ale S ą d powinien być od nich
wolny".
~karga kasacr.i na zarzuca obrazę
~·r.lątkowo licznych przepisów Kodek$U Postępm"a łl ia Karn ego m. i. art.
41 § 1 lit. c, że w pierw zej instancji
sprawę referował
i są.dzil p. s~dzia
Dyzmailski, hardzo bliski krevmy gen.

"Gestapo"
działa bez skrupułów
War s z a'" a. (Tel. wl.). W kołach
studentów niemieckich " ' ywołaŁa niez.ado,,"olenie wi.aclomość o aresztowaniu p(}etr ·Wiecherta.
Mówi się, że w t~.i sprawie miał interwenio\\'ać u kanclerza Hitlera min.
Rosenberg, klóry wskazał, że w (}statnich czasach "Ge. tapo" panuje bezgranicznie i nawet", g(osunku do ludzi
oddanych calko\\' icie partii działa bez
~kl·l1pUJÓw.
Interwencję tQ uważa ~ię
jako l'kierowaną przeciwko Himmlerowi. (w)

łrlko

w Wilnie, któremu podlej5ala bezpośrednio owa grupa oficerów, których
zachowanie się wobec pp. Cywińskie
go i ZWiel'zYl1skiego jest notorycznie
r.nane. Sędzia fen winien z urzędu wyłączyć się od sądzenia sprawy
twierdzi skarga kasacrjna.
Zbijając zarzut ohl'aq narodu ze
strony doc. Cy\vi6skiego, ohrońcy jego przytaczają. w skardze kasacyjnej
kilka ustępów z "Kartek z pamiętni
ka" Cywiilskiego, Świadcz·ą.cych o jego stosunku do narodu, a nie wzię
tych pod uwagę przez sądy mery tolyczn i€':
.. Nie wolno sobip uzurpo,'; ać roli Otrzpha wi e rzyć w Rog-a i naród; trzeba samemu zostać świętym, aby
sądzić naród.
,.Opierając się na sumieniu, zasada na·
rodowa, na wskroś duchowa, staje się idea,
patrzności,

religijną,.

rc~u

"Przez służbę narodowi własnemu, jenie wvlączme, to bądź co bądź na.iskutpczniej, chrześcijanin spelnia swój
( ' bowiązek zbliżania na ziemię I{rólestwa
Dcżego.
Prawdziwa miloM własnego narodu rodzi w duszach umilowanie i współ
czucie (lIa innych narodów.
"Idra posłannictwa narodowego istnieje w <!u;;zr kaic!pgo czlo\vieka, w którym
zarówno religijność, .iak i patriotyzm są
iywe l twól'cze. Dzi ęki wszechobecności
tych obydwóch uczuć w duszach dwu
pierwszych pokoleń XIX w. w Polsce ,',
życie polskie poszło po linii postępu i
BOW ARD HUGHES
prawdy, tak, te do dziś dn·ia prawdziwy (na zdjęciu w środku) wraz z towarzyinteres polski j~st identyczn~ ze zwyc~ę- szami lotu Harry Connerem i Ryszar..
stwe~ praw~y l postępu, zas .to ZWYCl;':
dem Stoddartem
stwo Jest najwyższym naszym mteresem .
(Romantyzm a rneSjaniZ~. 1914)..
Alaskę
śli

I_

Hughes leci na

. Ze. ~z~lędu na treśc skargI ka~:;c~yleJ Jeslenn,a roz~raw:; ,do~ .. C~w~nsklego. zapowIada SIę l1leZmleIl1le mteresuJąco.
S.
----------------

].f o s k wa: (P AT).
Hughes wyją..
dował o godz. 10.08 w Jakucku. Lot
na trasie Omsk - Jakuck odbywał się
z przeciętną. szybkością 381 km na go-.

dzinę·

"Humanitarny" sposób· unieszkodliwienia
Schus(hnigga

O godz. 13.01 (czasu środkowo - eu.
ropejskiego) wystartował Hughes do
dalszego lotu w kierunku Anadyru. \Vi
czasie startu w,arunki atmosferyczne
byly pomyślne, z Anadyru natomiast
d(}noszą., że panują. tam deszcze i mgła..

Scluuwhnigg ~yje, uległ jed~łak #abur#eniQm nerwQwym

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110

\Va r s z a w a. (1'f'1. wł.) W dzienni- temu zaprzeczono. Popadł w zaburzekach szwajcarskich (}głoszono rozp.lo- nia nerwowe wskutek tego, że w powę z wyższym urzQdnikiem dawnej
koju "Belwederu", w którym począ.t
Austrii, który oświadczył, re Schusch- kowo przebywał, zainstalowan(} głoś
nigg żyje.
nik radiowy o specjalnie wielkiej moPo "Anschlussie" przewieziono go cy. Głośnik ten w sposób ni€zwyklc
do "Belwederu", a stamtą.d clo hotelu dobitny podawał wszelkie transmisje
,.l\1etropol'·, gdzie ochlano mu do dys- uroczystości
hitler(}'\'skich:
mow~'
pozycji 3-pokojow.v apartamcllt. Może Flihrera, Goeringa, Hessa, Goebbelsa,
on robić, co mu się ż~' wnie podoba. Buerckla i in. 'Vszelkie przemówienia,
Dostaje w ~ zystkie dzienniki, jakich a zwłaszcza. ważniejsze, były nadawatylko zażąda. Jest dobrze żywiony, nie ne nieraz kilka razy, gdyż nagrano je
wolno mu jednak opuszczać mieszka- na "stilu".
nia, ani też z nikim sic komunikować.
Na.dawano do jego pokoju specjal\V kołach wiedeń~kich mówiIJ., że nie te przemówieJlia, które w sposób
prawdopodobnie prz~d żadnym są.dem dotkliwy omawiały jego działalność
Schuschnigg n le stanie. D7.isiaj już jako kanclerza. Transmisje trwały bez
nikt się nie (}bawia ogłoszenia jakiChŚ
dokumentów przez Schuschnigga, ani
też żadnych z jego ~trony rewelacyj.
samorządowe
Nie można go bowiem obecnie uważać
za. groźnego.
Schu chnigg poniósł :r.a swoją dzia.łalność przeciwko Hitlerowi specjalnę.
War s z a wa. (Tel.· wł.). Senacka
kar!,'. Jego stan nerwowy ulegŁ zabu- k(}misja samorządowo - administracyjrze-niu.
na przyjęła z dużymi zmianami statut
Na zap~ · tallic, c7.~- moy.e 7.a~(o~ow[\ mia~t.a \\'arszawy oraz ustawę o finanno " 'obec lliego tortur), kategorycznie sach .;amorządowych. (w)

przerwy przez 24 godziny na dobę, uniemożliwiając
Schuschniggowi sen"
Do bezsenności przyczyniało się r6wnież niezwykle intensywne oświetlenie
pokoju za pomocą reflektorów.

Sprawy
w Senacie

Po kilku dniach Schuschnigg za.czął wykazywać zaburzenia nerwowe,
popadł w stan melancholijny przerywany szokami nerwowymi. "UIliem~
żliwiało" to wypuszczenie go na WQlIlOŚĆ.

Schuschnigga będzie można wypuna .wolność, ale będzie on wtedyj
całkowicie
"unieszkodliwiony".
(Jak więc widać, wobec Schuschnigga.,
byłego
kanclerza Austrii, żadnych
"tortur" nie stosowano - dop. red.)
ścić
już

"lalka" Prusa
będzie sfilmowana
War s z a w a. (Tel. wł.). Grupa literatów warszawskich przystąpiła do
prac przygot(}wawczych dla sfj I mowallia "Lalki" Prasa. (w).
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Piorun zabił pOlicjanta
na zbiórce

Nikt nie chce Zvdów

Na konferencji w Evian wszystkie państwa odmawiają przyjęcia tych wysoce niepożądanych emigrantów - Obawy Francji
P a ryż (PAT). Kola polityczne i
prasa z coraz większym sceptycyzmem
oceniają widoki osiągnięcia konkretnych wyników na konferencji w Evian.
W Evian wszyscy nie wyłączając
Stanów Zjedn. ofiarowywali całkowite
poparcie moralne, nikt jednak nie
chciał powziąć żadnych zobowiązań co
do wpuszczenia na swój teren owych
emigrantów, pod których adresem wygłoszono wiele sI ów pełnych wspólczucia,
Jedne państwa tłumaczyły się, że
posiadają już nadmiar emigrantów.
Drugie twierdzily, że moglyby. w ich
krajach powstać fale antysemityzmu.
Inne wreszcie, jak pewne paIistwa
środkowo - amerykallskie, wskazywały,
że mają niezwykle różnorodny element
i tym samym bardzo ograniczoną zdolność asymilowania nowych obywateli.
\Vszyscy, którzy oświadczyli gotowość
przyjęcia pewnych nie nazbyt wielkich
ilości, zastrzegali się, że mogą wziąć
tylko rolników i żądali, aby ci emigranci rozporządzali pewnym kapitałem na
zainstalowanie się.
W tych warunkach część prasy paryskiej zaczyna już uderzać na alarm,
że w wyniku konferencji w Evian powstanie jeszcze raz fatalne położenie

1""

dla Francji: wpuści na swój teren nowe grupy Żydów z Niemiec i AU-\
strii, których potem inny kraj nie zechce przyjąć i pozostaną oni znów nil
stałe we Francji. Obecnie ma ona już

Walen(ja gotuje sabotaż nieinterwen(U .

Zdrowie Ojca Sw.
W poniedziałek został przyjęty na audiencji przez Ojca św. o. Gemelli, uczony lekarz i rektor uniwersytetu
katolickiego w MediOlanie, prezes Papieskiej Akademii Nauk, O. Gemelli
po posłuchaniu podzielił się wrażenia.
mi z wyglądu i stanu zdrowia Ojca
ŚW., stwierdzając wprost cudowne nie
tylko wyzdrowienie ale i jakby odnowienie całego organizmu papieża. doskonały rytm serca, elastyczny chód.
W tych warunkach Ojciec św. może
oddawać się po dawnemu swej ulubio'nei pracy bez szkody dla zdrowia.

Wycieczka Polaków z Prus
Wschodnich pod nadzorem
agentów "Gestapo"

G d y n i a. (Tel. wł.) Przybyła tu
większa
wycieczka Polaków z Prus
Wschodnich, którą opiekował się
Związek Zachodni.
Prasy polskiej o
tej wizycie nie powiadomIono. DzIwnym jednak przypadkiem przy wycieczce znaleźli się niemieccy dziennikarze z Gdańska. Obecność tych dziennikarzy, których związki z niem. policją polityczną nie mogą chyba ulegać
wątpliwości, działała bardzo przygnę
blają,co na uczestników wycieczki.
Związek
Zachodni, podejmują,cy
rodaków zza kordonu, winien w przyszłości zapewnić im większą swobodę,
by z Polski nie - musieli odjeżdżać z
przeświadczeniem, że byli pod nadzo, ~em agentów .,Gestapo". (p)

Fałsze

niemieckie

L w ó w (Tel. wI.). Władze policyjne
skonfiskowały egzemplarze niemieckiego atlasu geograficznego, wydawanego
w Berlinie. a zawierającego fałszywe
objaśnienia tekstu i fałszywe wykresy
map Rżeczypospolitej.

t.~

Organizacja
"ukraińskiej" dywersji

w Monachium

odbył się

w salach Schrońiska Młodzieży Hitlerowskiej pierwszy
zjazd ukraińskiej mlodzict.y z terenu Trzeciej Rzeszy i Wolnego Miasta Gdańska.
W zjeździe wzięli udział nadto delegaci
uniwersyteckich organizacyj studenckich
"Sicz" z Wiednia i Gracu, Wygłoszono referaty na temat pracy i możliwości propagandy ukraiflskich studentów na terenie Trzeciej Rzeszy,
Zjazd uchwalił powołanie nowej organizacji "Narodowego Związku Ukraiń
skich Organizacyj Studenckich Niemiec
i Wolnego Miasta GdańRka".

Kiepura dyrekcji Opery'
nie obejmie
Warszawa.

S Ił.) a m Ił. n k Ił. (PAT), - Korl'sponde~t glównej kw.a~ery wybad.ał,2 dezerterow narodowosc! francuskieJ, którzy
ł wchodzili W skład jednej z brygad międzynarodowych od samego początku
wojny i którzy brali udział we wielu
wielkich bitwach, Oświadczyli. że w
brygadach międzynarodowycll wzrastają fermenty, gdyż .. czerwone" dowództwo nie płaci zaległych żoldów i używa
stale tych oddziałów w pierwszej linii.
Wiadomość o projekcie angielskim
wycofania ochotników miała wywołać
•

Po

lulały Pol

P r a g a. (PAT) W Nowym Boguminie Zw. Polaków zwołał wiec, na
którym uchwalono następującą rezolucję:

"Polacy z Bogumina i okolicy wyz postulatami. mającymi na celu nie tylko uzyskanie pełnych praw obywatelskich
dla ludności polskiej, stworzenie jej
możliwości egz~TstencH i rozwoju, uzysl{anie zupełnego równouprawnienia,
ale także zagwarantowanie tych praw
po wsze czasy dla ludności polskiej
przez oddanie polskiej grupie narodowej autonomii w tych dziedzinach ży
cia społecznego f publicznego, w których dotychczas była wynaradawiana
i upośledzona.
.,Zebrani stwierdzają, ze podstawą
wszystkiCh uprawnień polskiej grupy
narodowej musi być stan posiadania
rażają zupełmł solidarność

Król Jerzy już zdrów

Przeszło

trzy miliardy zł i
na zbrojeenia brytyjskie \
w powietrzu

L o n d y n.
(PAT).. Min.istersty/O
lotnictwa złożyło V( IzbIe Gmm prosbę
O przyznanie do~tkowyc~ kredytó~ w
wysokości ZZ mlllon6w l 90~ t~SlęCY
funtów szterlingów na dozbroJeme lotnictwa. Ogólna suma przewidzianych
wydatków na lotnictwo wojskowe. wyniesie więc w bieżącym roku budzetowym 126 milionów 500 tysi~c,y funtów
szterlingów (przeszło trzy mlllardy zło
tych).
Złożony r6wnocześnie z pr.oś.bą o
przyznanie kredytów raport mlmst~r
stwa stwierdza, że żądana suma zuzyta zostanie na powiększenie personelu
.aeronautycznego z 83 tysięcy l~dzi d.C?
96 tysięcy, na przyśpeszenie. produkCji
samolotów i na powiększeme efekt ywów rezerwowych lotnictwa z 31' tysię
cy ludzi do 50 tysięcy.

riatufu ..a-

ludności polskiej
Śląsk Cieszl'ński

z tych czas6w, kiedy
przez ludność polską
zamieszkały wcielony został do Republiki Czechosłowackiej, przy czym w
odnośnych dziedzinach życia narodowego i kulturalnego powinien być uwzględniony normalny przyrost naturalhy."
W Pradze Komitet Polityczny MinI·
strów rozpatrywał projekty samorządu
gminnego, powiatowego f ziemskiego,
Dyskusji nie zakończono. Po załatwie
niu tych spraw projekt .lostanie prze·
kazany "Komitetowi Sześciu", który,
jak przypuszćzai'!, zbierze się we
czwartek.
Tempo pracy obu komitetów wskazuje, że parlament nie będzie zwołany,
jak 1}ierwotnie przYJ:uszezano, 20 lipca, ale dopiero w ostatnich dniach bie-

Rekunstrukcja

gabinetu s'łr~isk\ego

Dr med. H. ZIOMKOWSKl
.pul. r"or6b sUr. lWeaer, ,

Lód!. 6 S!erpDł. Z.
Przyjmuje 9-12 I 3·9.

lDonłPld.w~1'1I

teL U8·33.

VI nIedzIelę:

Y·12.

Zbliżają się decydujące

żącego miesiąca.

Przed

Dużo lepiej powiodło się Baworowskiemu, który odniósł zwycięstwo nad pogromca, mistrza Niemiec Henkla, Francuzem Pelizzą. Baworowski wygrał. jednak dopiero po ciężkiej 5-setowej walce
5:7, 1:6, 6:1, fi:i, 6:2, wykazując z początku
gry dużą niepewność, Polak spotka się w
półfinale z doskonałym Węgrem Szigeti,
który wczoraj wyeliminował Metaxę (N)
6:8, 7:5, G;4, 3:G, 6:3. Gra Goepferta z Detremeau została odłożona z powodu niedyspozycji ~iemca, W pozostałym ćwierć
finale drugi Węgier Gabory pokonał Redla (N).

Samolot zaczepił '
o linię wysokiego napięcia
F o l i g n o, (PAT). Na tutejszym
lotnisku zetknął się w czasie Ią,dowa
nia jeden z samolotów wojskowych z
przewodami elektrycznymi o wysokim
napięciu
stanął w płomieniach.
Pilot zginął skutkem poparzenia, I

Pożyczka

Wódz hitlerowców węgier
skich w więzieniu

-------------------i pokwitowania

Składki

W administracji pisma naszelrO złożono w
dalszym ciągu:
Na bud OWI) )rapllcy w Hryńkach na Wołyniu:
Paweł Kucharski. Sosnowiec 2.-. N. N. 50 .......
razem z poprzednio pok,yitnwan:vmi 575.50 zł.
Na Pomnik Serca Jezusowego: U. R. 8.-,
razem z _poprzednio pokwitowanymi 113,50 zł.
Na .. Caritas" paf. ŚW. Marcina: Janowie Kajew8CY. zamiast wieńca na trumnc śp. Kunegundy Gromadzińskiej, 10,-

hiszpańskiej

największą ofensywą

Gen. Franeo obejmie

osobiście

dowództwo -

angielska

War s z a w a (Tel. wł.). Toczą się
rokowania ze sferami angielskimi o pożyczkę w wysokości 5 mil. funt. szt. tj.
okolo 130 miln. zł, na cele elektryfikacyjne. (w)

D u da p e s z t. (PAT). Sąd Kasacyjny odrzucił apelację szefa organizacji skrajnie prawicowej mjra Szalasiego przeciwko nakazowi aresztowania go, wydanemu przez Sąd Apelacyjny.
Odwołanie 8zalasiego
od wyroku,
skazującego go na 3 lata robót przymusowych rozważane będzie przez Sąd
Kagacyjny dopiero w jeseni. Do tego
czasu Sz.alasi przebywać będzie w wię
zieniu.

momenty w wojnie

~.

l s ta n b u 1. (PAT). Z Damaszku
donoszą, że w tamtejszych kołach rzą
dowych noszą się z zamiarem rekonstrukcji gabinetu ministrów. Rekonstrukcja ta pociągnąć ma za sobą wejście do rządu członków "bloku narodowego". Ogólnie przypuszczają, że
na czele przyszłego rządu stanie .znów
obecny premier Dżemil Mardam., .

Baworowski WpÓłfinale mistrzostw Niemiec
Hamburg. - srodowe rozgrywki mię
dzynarodowego turnieju o mistrzostwo
Niemiec były niezwykle tragiczne dla
Niemców. Odpadli bowiem z wyjątkiem
Goepferta WRZySCy pozostali jeszcze gracze niemieccy, a więc zawodniczki Horn,
l lllstein i ITamel oraz dwaj repl'ezentanci
Niemiec, wicd(')'ln:ycy Metaxa i TIedl. Pozostał je zeze Goejlfert, który jest najslullszy z tej trójki. Grać on będzie dzisiaj
z Francuzem Destremeau j nie ma więk
szych szans na dojście do półfinału.
Polakom powiodło się połowicznie, Po
wtorkowym wypadku, jakiemu uległa na
korcie ]~drzejowska, nastąpiło u niej pewne załamanie, Mimo niezwykle ofiarnej
i zaciętej gry, Polka przegrała wczoraj
ćwierćfinałowe spotkanie z dobrą Angielka, Lumb w stosunku 6:4, 2:6, 10:8, 'V pozostałych
spotkaniach ćwierćfinałowych
Dunka Sperling wyeliminowała Ullstein
(N) 6:4, 6:1. Angielka Scott - Hamel (N)
~ Australijka Wynne mistrzynię Niemiec,
Horn 6:2, 0:6, 6:2. W póUinałach spotkają się Sperl ing z Scott, a Wynne z Lumb.

Sprawa

L o n d y n. (P AT). Lekar~ dw~r
scy lord Davson i John \Velr odWIedzili króla, po czym wydali kom~nikat
stwierdzajllcy, że w stane zdrOWIa monarchy zaznacza się stała popraw:a.
Biuletyn ten jest przedostatmm z
wydanych.

k6w wCzechosłowacji
Dokoła

wł.).

nie załatwioI1a. Rokowama trwaJąl Kiepura złożył jednak już oświ~~cz~
nie, że dyrekcji Opery ,,:.mrs~wskleJ me
obejmie, natomiast gotow Jest przeprowadzić organizację Opery. (w)

zadowolenie wśród żołnierzy tych brygad, którzy pozostają na miejscu jedynie dlatego. że nie mogą. się stąd wydobyć. Przed miesiącem już odebrano ilI!
pa,szporty i wydano karty tożsamoścI
na nazwiska o brzmieniu hiszpańskim.
Z wyjątkiem dwóch brygad wszystkie
inne zostały rozwiązane, a żołnierzy
wcielono pod nazwiskami hiszpański
mi do pułków hiszpańskiel}, Dwie brygady międzynarodowe zostały utrzymane, aby móc łatwiej wprowadzić w
błąd k.omisje kontrolne.

No.""m. Boguminie rodou:oseio.."ego

UJ

(Tel.

objęcia Opery warszawskiej prze~ Jana Kiepurę nie jesf jesz~ze defn.ltyw-

Żoł'łłier~e b'r ygad 'J'ł'łi~d~ynał'odowych otr~yfnujq his~panski e i»dona i na~wiska i 8t{ wci elani do pułków "c~e.,.wonych"

Uchu:aly ."ieeu
.
M i a s t o Wat y kań s k i e. (KAP)

ponad 200 ty!!. uchodźc6w tego ro~zaj~.
(Nic dziwnego, że wszyscy bOJą SIę
przyj~ow~ć Ż~d?wl Ś~iadc~y to wymowme, IŻ OpInl1l o Olch Jest wszę
dzie jednolita. - Red.)

B r z e ś ć n, B u g i e m. (P AT) Podcza.<s rannej zbiórki na poster.unk~
policji pallstwowej w Woromł0W:I
czach pow, brzeskiego od uderzeOla
piorunu poniósł śmierć posterunkowy
J. Danek, zaś trzej koledzy jego zostali porażeni.

w Hiszpanii

Koncentracja olbrzymich

w celu powstrzymania marszu na

Walencję

sił

"czerwonych"

P a ryż. (PAT). Prasa francuska cej się od Mora de Rubielos do Sagun-, cenę powstrzymać marsz powstańców
z ogromnym zainteresowaniem podaje tu, skoncentrowano około 200 batalio- na Walencję.
nÓw nieprzyjacielskch w łącznej sile
Lotnictwo narodowe i flota wojenna.
wi.adomości,
pochodzące z Hiszpanii
200 tys. ludzi. Jak się zdaje, rząd bar- szykuj Q. się do odpowiedniego poparcia
narodowej,
według
których
gen.
Franw a r s z a w a. (Tel. wł.). Obrońcy
celońsk.i starać się będzie za wszelką sił lądowych.
ledlillskiego, który przebywa od cza- co przygotowuje nową wielką ofensywę
pod
swym
osobistym
dowództwem.
Druga rocznica zawieruchy
su strajku chłopskiego w Przemyślu
B u r g o s (PAT). Z okazji przypada-I rze Hiszpani narodowej. W dniu tym
w więzieniu, otrzymali motywy wyro- Jak twierdzQ., zbliżająca się bitwa bę
ku i założyli apelację. Jednocześnie dzie największQ. w wojnie domowej. jącej na dzień ts lipca drugiej rocznicy gen. Franco ogłoSi orędzie do narodu
hiszpańskiego.
zgłoszony został wniMek o zwolnienie Loty wywiadowcze lotników narodo- wybuehu powstania przygotowywan€
_wych ustaliły, że wzdłuż drogi, ciQ,gnQ,- są wielkie uroczystości na całym obsza
go z więzienia. (w)

Apelacja w sprawie organizatora strajku chłopskiego

I
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Jak donosiliśmy, minister spraw
~' nętrznych gen. Składkowski wydał dwa nowe okólniki: jeden w sprawie anten radiowych, drugi - nawołują.cy do wznoszenia w każdej gminie
pomników ku czci tych, co polegli za

we

niepodleglość.

Cprzednie okólniki ministra spraw
zmierzające do przeprowadzenia "wielkich porządków" w
osiedlach miejskich i wiej ;skich, wywohllr silną reakcję prasy i społeczeń
stwa przeeiw przerostom szkodliwym
i przede wszy s tkim przeciwko metodzie realizowania okólników przez
władze administracyjne
pod prei.ią.
z góry, - metodzie, ignorującej rzeczywiste warunki i potrzeby życia i wąt
pliwej ze stanowiska prawnego.
Co z kolei sądzić o okólniku minislerialn~' m, nawołującym do wznoszenia w każdej gminie pomników ku
czci poległych za niepodległość ojczyzny?
Komu nie byłaby sympatyczną pobudka i tendencja tego okólnika? Kto
nie pragnąłby, by w społecZellSh\' ie,
w jego pokOleniach dzisiejszych i przyszłych wiecznie żyła chlubna pamięć
tych, co życie zlożyli Polsce niepodleglej w ofierze?
A jednak można mieć wątpliwości,
czy wznoszenie we wszystkich gm illach - że się tak wyrazimy: hurtem
i pod co najmniej moralnym nacil>kiem z góry - pomników jest właści
wą. formą utrwalenia w duszy zbiorowei społeczeństwa -pamięci o synach
kraju, poległych za jego niepodległość.
Czy z należytym ich uczczeniem god7.i
się
"okólnikowe", m e c h a n i c z n e
ujęcie sprawy?
Przyznajmy, że dla t a k i e g o traktowania. t a. k i e j sprawy, jak gdyby
za pomocą naduszenia dzwonka przy
biurku ministerialnym,
nie mamy
entuzjazmu.
Odpowie się nam: Właśnie jako nacjonaliści powinniście być zadowoleni
z krzewienia w szerokich warstwach
patriotyzmu.
Musimv tu ~tI\rierdzić, H: właśnie
jako nacj~naliści uważamy m e c h an i c z n e środki szerzenia patriotY'zmu
za bardzo wą.tpliwe i zgoła nie podnoszące poziomu głębszego stosunku ludności do tego skarbu, jakim jeot na.sza
nie.podległość państwowa, czy do tych,
ktÓl'ZY za skarb ten żyeie oddali.
A ter..a,z pytaRie: }ak będzie z pomnikami w okolic.aGh k'ł'.a4u z ludnością.
P()d ' względem narodowy,m mieszaną.,
jak na wschoozie i 'Przede wszystkim
poh:td'l1io~'ym wschodzie?
~'we"'uętrznych,
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Tak

się prledsłłWia

"jeinolito-ść"

"sanacji"

Xa to interesujące pytanie odpowiada
socjalistyczny "Robot.nik", stwierdnjąc,
7,p obóz "sanacyjny" s kłada się ' w tej
chwili z grup nastę-pujących:
,,1) "Ozonu·" (Obóz Zjednoczenia Narodowego) pod kierownictwem p. gen. SkwarczyńskiE'go:

;! ) k"!!.-!O'l"lYał~· ści, jednoli ci w truI'h crlcielliach (poznaliski - "Dziennik PO.l,narlski ", warsza wsko-krakowski "Czas", wileńsko·warszawski "Słowo");

3) ,,~aprawa";

4) przyjaci ele p.

marszałka

"'alcrego

Sławka;

grupa .. Jutra Pracy";
grono p. J. TIutkowskiego spod "falang'owej" chorągwi;
7) przyjaciele bez.partyjni p, gen. :leligo\\'skiego;
8) 1900 masonów obrządku szkockiego,
"wszystko na sLanowiskach kierowniczych";
9) grupa p. Jaworowskiego, zwana ongiś B. B. S.:
5)
6)

10)

J

które tak skn:~ie nakładają ma&!
daty karne na członków Stron. Narodo·
wego za noszenie mieczyków Chrobrego;
zupełnie nie reagują na bezczelność Niem·
ców na Pomorzu."'
nikł,

około sześciu odłamów
tęczowym okryciu."

młodzieto

wych o

Zespół rzeczywiście interesujący
dnoliły . Dzieło konsolidacji pod

i ... jetakim
kierown k! ",elli ZH pewnione. Gwar!IJl t U.lC
to z\\'laszcza grupa owych 1900 masouow_

Czy mamy pewność, że będą. to
pomniki, poświęcone tym, co polegli
za niepodległość Polski? Czy nie będą
tam stawiane pomniki ku czci innych
poległych, innym duchem owiane, innej idei poświęcone? Czy przy nich
nie b<;d7.ie się manifestowało uczuć i
myśli, wręcz godząc~'ch w podstawy
naszej pańshyowej niepodległości?
Nie wiemy, czy okólnik w sprawie
pomników został naprzód przemyślany we wszystkiCh konsekwencjach ,
także nod b rm wzgl~dem, a chyba to

I

Pogłoski o wspÓłpracy
płka · Koca z płk. Sław!<iem

wzglą.d ważniejszy od tych, jakie odgrywają rolę w czysto polskich stro-

Jak informuje Narodowa Agencja In..;
formacyjna. w kołach politycznych stolicy obiegła sensacyjna pogłoska, że jakobYj
były twórca O. Z. N. płk Adam
KoG,;
miał przystąpić do
współpracy z maro!
szałkie-m Stawkiem nad nową organiza r j1\
o charakterze wyłącznie społecznym.
Równocześnie agencja "Echo" donosi , że
w kołach politycznych kursują pogłoski.,
że sfery kierownicze O. Z. N, są mocno.
niezadowolone z dotychczasowego kierow-i
nictwa prasowego i propagandowego tej
organizacji. Akcja propagandowo-prasowa.
Obozu ma być obecnie znacznie rozszerzo ..
na, pa ustąpieniu dotychczasowych kie ..
rownil{ów. Wymieniane jest nawet nazwi~
sko jednego z dziennikarzy stołecznych~
który objąć ma wydział prasy i propagan-i
dy, jako swoisty "minister propagandy"
O. Z. N.

nach kraju.
I jeszcze jedna uwaga: jeżeli się
teraz ludziska zabrać mają. masowo do
pomników, może by raczej pomyślano
o pomnikach ż y w y c h, życie tworzą.
cycb. To byłaby żywa forma uczczenia t~T ch, których zgon był jak owe
"kamienie rzucone na szaniec",
t~'ch. l<tórych krew użyźniła glebę, co
zrodziła nasze życie niepodległe.
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Legioniści

nie

wstąpią

do "Ozonu"

Jak

informuje

prasa,

(Śląsk Cieszyński) odbył się

w Ustroniu
w ostatnich

dniach zjazd zarządów związków legioni~
stów z okręgów: krakowskiego, śląskiegtj
i lwowskiego. Na zjeździe tym omawiano
aktualne sprawy polityczne i m. in. sto ..
sunek legionistów do "Ozonu". W wyniku
dyskusji wypowif'dziano się przeciwko
wstąpieniu członków do OZN.
Jak słychać, z uchwałami zjn.zdu w
Ustroniu zsolidaryzowały się również dwa
da lsze okręgi legirmistów, a mianowicie
lwowski i krakowski.

Zasłony

dymne pustych
haseł "sanacji"

Powa żną sytuacją wewnętrzno· poli~
tyczną Polski zajmuje się autor wst~pne~
go artykułu w "Kurierze 'Varszawskim",
Luuzie "sanacji" wnieśli do społpczeństwa
polskiego niebywały chaos w dziedz ~ nJ&
pragnień, dążeń i działań.

TV zloiq:.ku z naprę:ionq sytuacją tv Pale. 'lIllie, wlad::,e an.q ielskie tv trosce
o spokój i be:::pieczellslwo mieszkallcólO wzmocniły załogi wojskou.-'c. Na zdję
ciu zmotoryzowane oddzialy w drodze do Hai/v

Czy jest to wynik dojścia do władzy;
ludzi nieprzygotowanych do jej sprawo~
wania, ~y ma s-ię tu do ettynienia z sub-!
teIną grą? Wystarczy pn:ropatrzeć się rŹe~
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Czy

istnieją

czywistości:

autentyczne "katalogi"

"Raz się rzuei hasło antymasońskiei
kiedy indziej IlinLyfa.szystowskie. a ludzie'
słuchają, wierzą i burzą się.
..,~~ n?si się projekt ustawy a.ntym:\~
sonskleJ. Słu s znie. Ale wnosi się po czte..
rech miesiącach oczekiwania nie wiad()o<
mo na co, w ostatnich dniach sesji - , by,
Skład osobisty lóź masońskich jest poufny i starannie
jeszcze sprawę cią.gnąć, by była okazja dQ
ukrywany
rzucania słów jątrzących, do popisów bo~
Po tej samej linii, po kLórej szły a rządzą.cych instancyj woll1omular- haterskiej walki.
. "Głosi się np, hasła wyraźnie antyse~
nasze zastrzeżenia co do autentyczno- sikch). Z tych kalendarzy dOWiedZie-I
mlckie, ale przy pierwszej po temu okazji
ści "katalogów mas0l1skich", na które liśmy się o należeniu do masonerii pp.
ustrojowej (w ustawach samorządowych)
się powolał b. premier
p. Leon Ko- Struga, Stempowskiego, Skokowskiego, o tym się zapomina.
złowski,
idą
następujące
wy,vody \Volffkego i kilku innych.
"Ogłasza się gromko projekty nawrottf
,." ' arsz. Dziennika Narodowego":
Ośmielamy się twierdzić, że nie istdo demokracji w prawie wyborczym sejmowym, ale projekty nie mogą ujrzeć
Obóz nasz odsłania istnienie i rolę nieją żadne "katalogi" z nazwiskami światła dziennego na porz!\dku obl'ad
wolnomularzy
polskich
i
że p. L. K.
masonerii nieomal od początków sweIzby."
go istnienia, a więc przez pól wieku (jeśli odrzucić przypuszczenie wyssane
z
palca)
albo
stał się ofiarą mistyfika'V ten sposób szerzy się zamęt, zaciem~
z górą. .r-likt poważny nie może twiernia
horyzont i słownymi zasłonami dym.~
cji,
albo
choć podobno jest "mężem
,dzi, że Demokracja .r-Iarodowa prowaIIauki" - nie ocenił krytycznie doku- nymi zakrywa wątłą pozycję własną.
dziła poli tykę wolnomularską.
Jeśli
W imię egoistycznego interesu grupy mą.ci
mentów.
trzymając się praktykowanych przez
się jasność myślenia społeczeństwa. i czy-;
Byłoby rzeczą. wielce użyteczną. i
siebie metod udało się lożom wprowani wszystko dla s.paraliżowania siłV jego
wskazaną 'wiedzieć, kto vi Polsce nadzić kogoś
do szeregów organizacyj
działania.
l naszych, to nie odgrywał on tam nigdy leży do lóż. Trzeba jednak przy ustaJest w t.ym metoda ...
l€.niu nazwisk i w ogóle faktów z życia
Iważniejszej roli, a w końcu zawsze
masonerii
pamiętać o tym, jakiej me~musiał te szeregi opuścić. Nikt nie
tody trzymała się zawsze sekta, by
moż.e nas tedy posądzić o chęć tuszowania roli wolnomularstwa.
Tym wprowadzić 'IV błąd opinię.
Najprzód zwykle zaprzeczano istzapowiadają
śmielej podamy w wątpliwość istnienie owych "katalogów" masońskich. nieniu wolnomularstwa i ośmieszano I
tych, co o nim mówili. Potem, gdy to '
samorządowych?
Piszący te słowa interesował się ży
wo działalnością. Wielkiego 'Vschodu siC już stało niemożliwe - dowodzono,
Jak dono sz ą , osłalnio odbyly się spe~
i Wiekiej Loży we Francji. Mial w rę ż'J ma ono charakter filozoficzny i hu- cjalne Zjazdy i zgromadzenia Stronnictwa.
manitarny
i
jest
dalekie
od
polityki
ku nie tylko dostępne wszystkim książ
Ludowego, poświęcone sprawom sam:'lrzą
ki i wydawnict,va masońskie, publi- i życia praktycznego. Wreszcie - gdy dowym w następujących powiatach: \Ą ioc..
i
to
już było niemożliwe - starano się
kacje grup i ludzi, walczących z maław s kim, grybowskim, radzyńskim. gró clec.
wprowadzić zam~t w istniejące o nim
sonerią, jak .na ))1'7.yklad dostarczane
ko-jagiellońskim, łukowskim, miósko-ma.
wiadomości, tak, by opinia zaczęła potylko wtajemniczollym sprawozdania
zowieckim i suwals kim. Na zjazdach ty ch
z zebrań konwentów 'Vielkiego \Vscho- dejrzewać, że do masonerii należą lu- uchwalono rezolucje, protestujące prze~
dzie
ze
wszystkich
obozów,
warstw
duo Nigdy jednakowoż nie wpadły mi
ciwko projektom ustaw samorządo\\ ych,
w ręce listy członków lóż . Znam ta- i ugrupowalI.
które - zdanif'm uchwalających - krę
,,,
t
y
m
ostatnim
starlium
jest
akcja
kie listy, lecz są one pracowicie ukła
pują inicjatywę obywatela i nie pozwa.
dane przez t / ch, co zwalczają maso- lóż polskich. Będziemy więc ostrożni. lają decydować mu o swoich spraw3Ch,
Przyglądajmy się bacznie i krytycznie
nerię· Są zaś jak mówią sami ich
podporządkowując samorząd
czynnikom
autorowie - bardzo niekompletne. Bo nawet tym, co atakują. publicznie ma- biurokratycznym.
istnienie masonerii nie jest we Francji sonerię, bo zdarza się, że w ten wła
Poza tym zebrani domagali się dopuukrywane, każdy może się dowiedzieć śnie sposób slużą jej interesom!
szczenia do udziału w samorządzie _
o adresie Wielkiego Wschodu lub
młodzieży, a w razie, gdyby postul:\ty le
Wielkiej Loży, lecz skład jej osobisty
nie zostały uwzględnione, ludowcy Z!\POjest poufny i starannie ukrywany.
wiadają bojkot wyborów.
.
Tym bardziej jest ukrywany w Pol·
Jak
donosi
"Słowo Pomorskie" pojasce, gdzie do niedawna starannie zaprzeczano istnieniu lóż. Co najwięcej wili się na ulicach Torunia liczni Niem·
w dostępnycb dla wszystkich kalenda- c:y z odznakami partU" narodowo-socja li·
War s z a w a, (Tel. wł.) Po trzyrzach masońskich są podawane nazwi- sty cznej Rzeszy w klapach marynareI,
dniowym pobycie w Czechosłowacji
ska dygnitarzy lożowych (którzy nie
powr0C' i ł h , m i 11 is1 ('l' " , ójcik ze spot.
"IhilYll\'1l1 s ip, \\'~' rlni('
pi "z!' .. ~I " " ,
Sił zresztą. dygnitarz"mi II ewnętrznych
POllJOI" ~ hic " że pO\\'olulle u\.< legu l' w•••
kania z WllJ ~_,1ll,

masońskie?

Ludowcy
bojkot

l

wyborów

Dwie miary

Powrót pos. Wójcika

Strona 'I

ORĘDOWNIK,

piątek,

dnia 15 lipca 1938

Numer 159

nariusze państwowi nosili naprawdę
polskie mundury. Do chrześcijańskich
zakładów krawieckich apelujemy, by
więcej
interesowały się przetargami
na szycie umundurowań. Oferty należy składać w poszczególnych dyrekcjach: P. K P., Poczt i Telegra;fów,
Kom. Woj. P. P., naczelników Straży
Więziennej itp.

SPRAWY GOSPODARCZE

omundury funkcjonarius.zv państw. I
z chrześcijańskich

Obecnie

u'łnundurowanie

.

zakładów

dla

krawieckich

funkcjona,,.ius~y państwowych

s~yją p'ł'~ewa:in'ie Żyd~i

Jak wi~domo, umundurowania dla
funkcjonariuszy pallstwowych przeważnie szyją. zakłady krawieckie.
Instytucje państwowe mają. na swoje usprawiedliwienie zaWSze to, że
"oddają robotę temu, kto złoży najtań
szą. ofertę"·

Jak to jednak wyglą.da w praktyce? Żydowski zakład krawiecki wprawdzie oferował najniższą. cenę, ale w
praktyce ściąga różnicę i to o wiele
większą., gdyż pobiera ją bezpośrednio
od funkcjonariuszy pod pozorem lepszego, lub, jak po żydowsku się mówi,
t,uszycia
dopasowanego munduru".
Bez wspomnianej doplaty, mimo że
umundurowanie miało być szyte na
mi,arę, w praktyce obowią.zuje szablon.
Czyli oferta taniego zakładu krawiec-

Czy nie moinaby
paczek żywnościowych
przewozić oddzielnie?

Władże pocztowe od kilku już lat
zaprowadziły przesyłanie paczek żyw
nościowych za specjalną. opłatą. ulgową.. Opinia społeczna przyjęla to z peł

nym z·adowoleniem, ale w praktyce
okazało się, że ta inowacja jednym
przynosi dObrOdziejstwa, innym straty.
Paczki żywnościowe poczta przewozi razem z innymi przesyłkami. W
paczkach żywnościowych, jak wiadomo, przesyła się: tłuszcze, masło, mię
so itp. Paczki te znajdują się w róż
nych miejscach. Zmiana temperatury
pOWOduje, że tłuszcze przesiąkają. i
brudzą inne paczki.
, ' Czy nie można by paczek żywno
ściowych przewozić oddzielnie? Może
by poczta i to zagadnienie rozwiązała!

"Udoskonalony" system

loterii państwowej zawiódł
. Z zestawienia dochodów i wydatków
p.aństwowych
w pierwszych dwóch
miesiąc,ach roku budżetowego wynika,
źe przedsiębiorstwa państwowe wypła
ciły o 5 milionów 331 tysięcy zł więcej
od wpł,at dokonanych w tym samym

t>kresie roku ubiegł,ego.
Charakterystycznym jednak zjawiskiem jest to, że Polski Monopol Loteryjny, który stanowi jedno z przedsię
biorstw państwowych, wpł,acił o 2 miliony zł mniej w porównaniu z wpła
tami z tego samego okresu w roku ubiegłym.

Dlaczego? ... Najwidoczniej wpływy
Pol. Monopolu Loteryjnego zmniejszyły się, a prościej mówiąc: ohecny "udoskonalony" system nie przyjął się i społeczeństwo mniej gra na lote·r ii.

Nie chcą zostać milionerami
Liczha
nieodebranych
wygranych
premiowych
pożyczek
pań
stwowych powiększa się z roku na
:vok. Ogółem wartość wylosowanych
premij dolarówki, obu seryj po~yczek
inwestycyjnych i innych pozyczek
premiowych przekroczyła już cyfrę 3
milionów złotych.
. \Vśród tych nieodebranych premij
znajdUją. się główne wygrane po 40.000
dolarów i 125.000 zł.
Jak wiadomo, premie te, nie odebrane w ciągu 5 lat przez posi,adaczy
Obligacyj, przejdą w myśl obowiązują
tych przepisów na własność skarbu

chałupników chrześcijan

kredytów

Trudności, stojące

na

drod~e

do

chałupnic

twa. Najskuteczniejszą okazała się
akcja Izby Rolniczej.
Jak się okazało w najgorszej sytuacji znajduje się chałupnictwo rzemieślnicze krawieckie i szewskie w
Brzezinach, Ozorkowie, Koluszkach,
Lutomiersku, Sieradzu, oraz przemysłowe tkackie, zgrupowane poza Ło
dzią w Zgierzu, Ozorkowie, Pabianicach, Zelowie i Bełchatowie.
W trakcie rozważania tych spraw
ustalono, że należy rozwinąć jak naj-

Ł ó d ź,

usa1nod~ielnienia

polskich
'

I

częściowo

zastąpić bawełnę

12. 7. -

W Ministerstwie
i Handlu odbyła się konferencja z przedstawicielami przemysłu
włókienniczego.
Poruszono
kwestię
częściowego zastąpienia w produkcji
bawełny wełną krajową.

Min. Rose, pod którego przewodntctwem odbyła się konferencja, podkreślił
konieczność oPracowania planu
zastąpienia surowca zagranicznego surowcem krajowym, wskazując na ko-

za

inwalidę

rze w Helenowie wieczorowe wyścigi treningowe. W programie zawodow będą biegi sprin,
terowskie, biegi dla swsowc6w licencjonowanych i wreszcie bieg dla szosowc6w, posiadaczy:
kart wyścigowych. W zawodach tych Atartować będą wszyscy czołowi kolarze lódzcy.
Podobne zawody treningowe zamierza .ŁOZK or-

energiczniejszą akcję w kierunku tworzenia lokalnych spółdzielni oraz uru- ganizować częściej.
chomienia
odpowiednich
nakładni.
Lekka atletyka
Na polu realizacji tych planów zrobioFinlandia _ Wc:gry 86,5:76,5. W :ę:elsingforsie
no ostatnio niewiele. Jak informuję. zakończylo sic: dwudniowe spotkame lekkoatleb
h tyczne Finlandia - Węgry. Zwycięzyli Finnona przeszkodzie stoi bra k po t rze nyc
wie w stosunku 86.5:76:5.
l<redytów.
.Ciekawsz!l wyniki drugiego dnia były nutęKredyty te jednak znajduję. się dla PUJi.%ÓO m: Hardicka (Fin.) 3:52 rek. Fin.);
żydowskich przemysłowców. Korzy-Ilo.ooo m; ~alminen (Fin.) 30:~4,8, 2. S~ilagy~
sta]'" oni np z wydatne]' pomocy pu- (Węgr~) 30.59,2 (nowy rek. WęgIer). Dysk. Kot
't'
' .
kas (Fm.) 49.98 m.
blicznych instytucyj bankowych. Dla J . W Helsing.foT!!ie odbyły. się le.lFkoatIetyczne
mlstrzpstwa
Jumor6~ W Fmlandll. Clekawsz~
C hałupników , wyzyskiwanych przez
.
wYlllkl byly następuJace:
oszczej> - Boxar 61,la
Żydów, nie ma tymczasem nawet kll- m, 3.000 m - Huupponen 9:05.8 min., tyczka kudziesięciu tyS. złotych. Czy tak być Lehto 360 cm. 100 m - Amiemi .11:3 sek.
.
powinno?
O puchar DaYlsa
.
W pierwszej kolejce strefy amerykańskieJ
rozgrywek tenisowych o puchar Davisa walczy/!
będą w dniach 28 - 30 bm. w Montreal drużyny
Kanady i Japonii. Drużynę Kanady będą reprezentować: Murray, Cameron i Wilson.
.
'V Berlinie rozegrane zostanie w dn. od 22
do 24 bm. spotkanie pomiędzy reprezenta('jami
Francji i Niemiec.
Obied rużyny ustalily już swoje składy reprezen tacyjne ;
Francja wystąpi w składzie: Bousaus. Destremau, Lesueur i Petra, a Niemcy w składzie:
Henkel, Metaxa. Redl i Goepfert.
rzyści, jakie płynąć będą. z tego dla
Piłka noina
gospodarstwa wiejskiego.
Rwestię opracowania standartu dla
O puchar Polski w Łodzi.
poszczególnych działów produkcji i ~
W niedzielę, dnia 17. bm. odbędzie się
planu popierania rozwoju hodowli po- druga kolejk~. rozgrywek pHkar,skich o
ruczono przedstawicielom poszczegól- puchar PolskI l na~rodę Pl',na Prezydenta
nych zrzeszel1, które mają przedstawić R. P. Reprezentac)a Łodz~, któl'a prz~d
ministerstwu projekt do dnia 19 bm. tern P?konał~ zespoI ZagłębIa Dąbrowskl~
ur d .
t db d ' · ·
tó
k
go zmIerzy SIę w medzlelę z reprezentacJa.
YV
Ill~ ym o
,ę ~le SIę pow rn~ o?Pomorza.
fereuc.J~, na kt~reJ przedyskutuJe SIę
Spotkanie to zapowiada się bardzo ~nprzedlozonyprojekt.
teresuiąco, bowiem Pomor:t.anie dysponJija,
silnym zespolem. W roku ubiegłYIL w
tych Tozgrywkach pokonali Łódź. Obecnie reprezentacja Łodzi mó okazję do re-

krajowa winna

uważa się

Kolarstw..
1..0Z1( organizuje w czwartek na to-.

I

Przemysłu

Kogo

Węgierska drużyna pilkarska "Hungari!l"
przybędzie do Polski na dwa mecze.z polskIm
kombinowanym zespolem reprezentacYJnYl!l. Wę
grzy grać będą 3 sierpnia w ·Warszawle, a 5
sierpnia w Łodzi.
.
Nadto w projekcie jest również trzecIe spot~
kanie "I-Iungarii" z naszym zespolem reprezen:
tacyjnym we Lwowie 7 sierpnia. J\:fe~z ten !ltOl
jednak pod znakiem Zapytllllia, dOJdzle bOWIem
do skutku tylkO w tym wypadku, jeś,li w nad·
chouZI1C/\ niedzielę Lwów przegra swoJe za'Y0dy
ze śląskiem w ćwierćfinale o puchar PolskI. W.
razie bowiem zwycięstwa drużyna L'Y0wa walczyć będzie 7 sierpnia w tr~CleJ koleJce walk o
puchar Prezydenta.
...,
W tym wypadku trzeci mecz "Hungaru
przeniesiony byłby na inny teren w Polsce,
względnie odwolany.

niema

•

Wełna

Hungaria przeciwnikiem
reprezenłacj i Polski

Zarząd

chałupników

Ł ó d ź, 13. 7.
W końcu ubiegłego
roku Izby Rolnicza, Rzemieślnicza, a
nawet Izba Przemysłowo-Handlowa
zainteresowały się sprawą

I

Termin składani.a ofert w poszczególnych instytucjach na szycie umundurowań zimowych upływa z dniem
15 lipca, letnich - 1 marca każdego
roku.

kiego okazała się droższą od wygórowane.i oferty rzemieślnika chrześcija
nina.
Czas już byłby wielki, by funkcjo-

Dla

ł

•

Inwalidą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym jest ten, kto wskutek choroby, ułomności fizycznej albo umysłowej, bądź też wskutek upadku sił fizycznych lub umysłowych stanie się nie·
zdolny do zarobienia własną praca, jednej

I

Eksport rzemiosła zwolniony
od podatku obrotowego

War s z a wa.
(Tel. wł.).
Min.
Skarbu przyznało rzemieślnikom ulgi
przy wywozie wyrobów z,a gr.anicę. Wyroby przeznaczone na eksport będą
zwolnione od podatku przemysłowego
od obrotu. W ,arunkiem przyznani,a ulg
będzie wysyłka za pośrednictwem powolanej do życia centrali eksportowej
rzemiosł,a.
Centrala będzie wystawiała odpowiednie z,aświadczenia dla wlaścicie.Ji warsztatów rzemieślniczych.
(w)

trzeciej tego, co zarabia w danej miejscoumyo
i uzdolnieniu.
Za inwalidę, w rozumieniu ustawy uważa się również tego, kto, z przyczyn wymienionych wyżej, stanie się niezdolny do
zarobienia własną pracą połowy tego, co
zarabia w danej miejscowości osoba w peł
ni sil fizycznych i umysłowych o podobnym wyl<ształceniu j uzdolnieniu. jeżeli
przebyła w ubezpieczeniu przez 600 tygodni sl<ładkowych, z czego przynajmniej
50 tygodni składkowych powinno przypa·
dać na okres ostatnich 4 lat przed powstaniem inwalidztwa.
Za inwalidę uważa się również osobę,
która ukończyła 65 rok źycia oraz osobę,
która ukończyła 60 rok życia i przebyła w
ubezpieczeniu 750 tygodni składkowych.
Jeżeli dzień powstania inwalidztwa nie
da się określić za dzień ten przyjmuje się
datę zgłoszenia roszczenia o rentę.
wości osoba w pełni sił fizycznych i
słowych
podobnym wykształceniu

Ilu poczta
ma pracowników?
Państwowe przedsiębiorstwo
"Poczta
Polska, Telegraf i Telefon" zatrudnia w
całej Polsce 44.000 pracowników.
W okresie od 1. 10. 36 do 1. 10. 37 r. przy.i~to
do służby pocztowej 4601 nowych pracowników.
O ileby doliczyć do armii pocztowców
sprzątaczki i dozorców gmachów, liczba
zatrudnionych na poczcie przekroczy 50
tysięcy osób.

Brak tłuszczów WYWOłuje
zamieszki w Niemczech

KRONIKA GOSPODARCZA

W związku z rozdziałem k ,a rt upoJl'aństwa.
ważni.ających do nabyc:La tłuszczów
(k) Przedsiębiorstwa etatystyczne kODw miejscowości Sa.aJb.au przyszło do kurują z rzemiosłem. KonkurencjJa przedtowania giełd
z,amieszek, które wywołały kobiety z siębiorstw etatystycznych, a więc zakładów
No
pOWOdu zbyt długiego czekania na szkolnych, więziennych. wojskowych, kozbożowo-towarowych
przydział tych kart. Główny atak ko- munalnych itp. od lat jest odczuwana doB y d g o s z c z.' 13. 7. Ż.yto }~,75-:-23; 'p~ze- b' t k' ował Sl'ę pI'zecl'wko kl'el'ow
Lkliwie przez rzemiosło. ZwiąJZ_..{ Izb Rze·
lIIica I st 26-26,00, II st. 20-20.00; Jcczmlen I
je s ler . .
.
d
. l: mieślniczych badał to zagadnienie. a przygat. 17-i7,25, II gat. 16.75-1J; owies 18,25- niczce miejscowej naro owo-socJa 1- gotowane materiały posłużyły do wystą18,75; otręb]' ży!-rtie 12,50-13,2;); otręby lP3s2z5en - stycznej opieki spQłecznej, któr,a kobiene m. 11,70- 1235. Śr. 12,35- 12,75, gr.
. t
'1
.
l' .. TT b'
pień na terenie Sejmu. W wielu wypad13,75' maka żytnia 65'/, 33,25- 33,75; mąka ps zenom grOZI a wezw.a~llem ~o .ICJl. .no le- kach Zwia,zek Izb Rzemie~lni-::zych interna 65'/, 40-41
.
. ty wznosiły okrzykI: ,,0, lUZ długo tak weniował u odpowiednich władz, celem uKatow. lce, ~3. 7. Żyto ,?2-22,50. pszen(jl'., tI'W"C' nI'" będz.. j·el. Wy nl'e J'esteścl'e k ó
. kk"
..
ca cz. 26.;,0-21, Jedn. 2G-2I3,t>O. zb, 2~ 'J0- 2 l,
• ""
•
v
-r cenla on 'urenC)l stwarzane) rze-ml'Ojc:czmiell przem. 18-18,GO, pusto 17.2;)-17,75; WleCZnl !u.
siu ze strony warsztatów, b~dących własowi()~ jedno 21- 21,50. zb. 20 ,25- 20.75: otręby
nością Skarbu Państwa, względnie jedno!Żytnie 10- 10,50; otręby pszenne gt:. ~?tiO-.HI'Istek saiffi'orządu terytorialnego.
Sl:o 11- 11.50. m. 10- 10,50; maka żytnl:l. (io'/, 33.25
-34,00; maku pszenna 65'/' 39-1\9,50.
. ,
.
ł. 6 d Z, 13. 7. Żyto 22,75-23; pszenica 28W ostatmm zarządzemu Mm. Poczt
(1<) Rokowania gospodarcze polsko.li.
28,50, zb. 28- 28,25: jęczmień przem. 17.50-~8; i Telegrafów pOleciło, by placówki tewskie. W dn. 12 bm. przybyła d{) Warowies jedno 20,75-21. zb. 20,25- 20,50; otręby zy·
.
.
f' t l
szawy delegacj1a litewska w składzde na'lnie 12.75- 13; otręby pszenne śr. 11-11,25, gr. pocztowe w zagraniCZne] tary le e e11.25- 11,50: mąka żytnia 65'/. 33-33,50: mąka gx:aficznej skreśliły słowo "Austria" stępującym: dyrektQr departamentu banpszenna 65'/, 40,50·-41,50.
- t
.
. słowem b Aus"'ia" i dlowego M. S. Z. Norkaitis, dyrektor li:
. " .
~ ' .
tewskiego Banku Emisyjinego Primka l
\V.a r s z?a_ w a, ~~~ .. 7. ~yto. I st. 21-2; ..59; zas .ę~UJą.c .le
psz!ln:.ca.27 ~o-:-~1.ID , Jedn. ~7,~5-2'L75, zb. ~6.15 pOblelały oplaty tak. }ak do NlemI~c. radca Jurgunas. Delegacja litewska prze-21,2;>: Jp.czmlen I st. 18-18.25. I!. st. 17,50- TelegI'amy ' do Austrl'l' odtąd będ<> k l e '
d'
17,75. TlI st. 17,25- 17.5.0: owies I sto 21,50"
.
.
'"
pro\\'adzl rozmowy na terpat mo U6 VIven22.2:;. 11 st. 19,50-20.25: otręby żytnie 11~11,50; rowane p·r zez NIemcy. A WięC ~mału di gospOdarczego pomi<><'lzy Polsk" a Li1275 13 25 Ś 1150 12
"'"
...
~łr~J:::'l~~ze~ek:rtyo;ia - Ss'/.' ~'25~-:- niąr~ Austria. znika z przepisów urzędo- twą.
ps2emta '65'/. 38,50--40,50.
"
wych.
I

Wykres"'lona Austr·la

I

-I

wanżu.

Skład

reprezentacji łódzkiej ustalony
przez kapitana związkowego, p. Otto,
przedstawia się następująco: Andrzejew.
ski, Karasiak i Gal ecki (ŁKS); N owiszew~
ski (Widzew), Pile i Chojnacki (UT), Ku,
delski (Widzew), Gorzko (UT), Lewandowski (ŁKS), Kudelski (SKS) i Święto
sławski (UT).
Zawody odbędą się na stadionie ŁKS.
Wobec niedzielnych rozgrywek ćwierć
finałowych o puchar Polski na dzień ten
zarządzona
została
przerwa w grach o
wejście do ligi. Następne spotkania odbę
da, się dopiero 24. bm. Mistrz Łodzi
Union Touring rozegra dnia tego ostatnie
spotkanie pierwszej serii walk grupowych
z mistrzem Warszawy, Legia,. Mecz ten
odbędzie się w Warszawie.
Mistrzem okręgu krakowskiego jest
Jednak Garbarnia, tak zadecydował P. Z,
P. N. Rozegranie nowego spotkania jest
nieuzasadnione. Decyzja nastąpiła na
skutek odwołania Garbarni. KOZPN odwołał dla tego spotkanie w Chrzanowie;
i uwiadomił Garbarnię, że ma grać w sobotę z Dębem o wejście do ligi.
,V Lodzi odbedzie się w niedzielę ćwierćfi
nałowe spotkanie o puchar
Polski pomiędzy:
Łodzią i Pomorzem.
Piłkarze
16dzcy czynią
staranne przygotowania i wystąpią w naj silniejszym składzie. Skrad drużyny zostanie
ustalony w przyszlym tygodniu, po zawodach
treningowych.
jl:Ż

ROine
Przed łuczniczymi mistrzostwami świata. W,
dniach 8 do 13 sierpnia rb. w Londynie odbędą
się łucznicze mistrzostwa gwiata. Zawody rozegrane będą na długich i kr6tkich dystansach, a
ty tul mistrza zdobędzie ten zawodnik. który na
obu dystansach zdobędzie najwyższą liczbę punkt6w. Niezależnie od powyższego rozgrywane będa
tytuly mistrzowskie w pojedyńczych konkurencjach. Przewidziane s/\ dystanse mistrzostw: dlugie - 90, 70 i 50 m oraz krótkie na 45, 33 i 25 m.

Tenis

W. .
_.
mlClscowosClach nadmorskich odbc:dzie się
w końcu lipca szereg turniejów tenisowych. w
których uczestniczyć mają najlepsi tenisiści
Polski. ·W tnrnieja('\l tych startować t~ż będą
łodzianie, C'zlonkowie ŁKL'I'. Łodzianie u('ze!<tniczyc będą również w rozpoczynajf\cym sic: 22
bm. turnieju w \Vejherowie, skąd wyjada do
Gdyni na tlll'niej rozpoczynaJ·a.cy sie, 28 li "c·a.
.Łodzianie następnie mają jechać do Sopot na
rozpOczynający się tam w dniu 4 sierpnia doroczny turniej międzynarodowy.
Mistrzowie świata, AmeryI,anie Budge. i Mal.w rozegrali wczoraj w Bialogrod
d
k
ZJe wje gry po -azowe, ponosząc nieSpodziewanie porutkj w obu spotkaniach.
Budge został pokonany przez Kukul.]' eviĆ
5 3 7'5 a Mako rz
'~616:31 '9'7'
p egral z Puncecem
~.
W grze podwójnej para Budge '-' Mak'o pokonała parę jugoslowiań..
ską Kukuljević - Drobny 6..3. ·G~2..

t'r idz· ez oczu

złow· ek,

Niesamowite eksperymenty nowojorskiego lekarza - Czy człowiek posiada "drugi
wzrok"?
N o "'~" .T o r k. (Tel. w1.). Od pewneg() czasu " kolach lekarsldch i
rlziellllikaJ'!"'kich ::\. Jorku " 'zbudza 01brz~ ' Jllią ~pm1H'j<: dr Harlan Tarbel, obdarwn\ llziwl1\ 111 darem widzenia
prl.\· za\\if,lzan.\,ch szczelnie oc zach. Fenomcn (en może ::-ię przy tnn zupeł
nie ~,,(}lJodllie poruszać w nieznan~' ch
mie"zkclliach, Ą na\yet biegle czytać.
OCZ,\ ,,' is('ie, że żQdni sell;;:acji dziennikarze nm\' ojol',"c~ o(al'Za.ic~ \\ ' ''iąż niez\\,~j.;lcgo lekarza i robią z nim najróż
noroclnic j:-;ze ekgprn mellt~' ..\li<;,dzy inn~' llli POIO;;0110
doktoro" i na ot7.tH.: b
olya szczelnie przylegające pudelka,
prz~ ' klejając je do t,,'arz~' tak, że widzeni-e zo"tało c.ałko,,·icie uniemożli
'wione. Ponadto jeszcze o,,'ini~lo do,
ktorowi ~ło" ę czarną chustkę, nie
przepu!'zczającą światła.
Po przedsię
wzięciu tych czynności wprowadzono
doktora TaJ"bel,a do nieznanego mu zupełnie mie:-zka11ia, polecając mu znaleźć telefon,
Ku ogólnemu zdumieniu doktór
Tarhel pewn)'m krokiem podszedl do
telefonu, 5lojącego pomir.dz)- łóżkami
na ,,(oliku, omijając po drodze różne
sprzęt~, jak p:d~ b~' po~lugiwat ' ię 1l01'maInie ~,,' OI11 ,,'zrokieI1l. Dziennikarzom nie dość jednak b~ lo tego ekspen 'men(u, gdyż polecono mu zadz\\ onić
pod "' :-kazan~ llUlUel'. Fenomen, nie
nam,dlnjąc się alli chwili nakl'ęc'ił żą
dan)' lllUlle]', otl'Z)' mując połączenie.
Ponie" aż Jllogloby z,aehodzić })l'zypu;;zczenir, żC' lekarz zapamiętal sobie
kolejność otworów w t.arczy telefonicznej, dziennikarzom ekspel'yment ten
w)'dal się dość wątpliwym. Poslano\\ iono przeto ~prawdzić zdolność jasllOwiclzenia dra Tal'bela w inny spo' ób. illianowicle podano mu do odcz\' tania legit~ l1lucję redakc:jną nieZll~ll1ego mu dziennkarza. Le~al'z na~
tychmi,ast oclez,I' lal numer legItymacjI
oraz nazwisko ,jC') \\Iaściciela. POlladto
o:iobliw,r felJOlllCJl odczrtal calI} stronę OL\\·al'te.i na ch., '1)!1 traIil ksjąż~!.
Tę :iwoją fenomenalną. zc!ol/1ose dr
Tarbel tlumaczy ",,'ysilkiem myśli" oraz długoletnimi "ytrwalymi ćwicze11iami. Według dra Tarbela, który od
dawna interesuje _lę tZ\'I-'. "n.adprzyrodzonymi właściwościami" różnych mediów nie ma w tych eksperymentach
nic nadprzyrodzonego. Jest to - jego
zdaniem - po prostu kwestia odpowiedniego tren i ngu w kierunku udoskonalenia i wyzwołeni.a tzw. drugiego
wzroku, którym obdarzony jest każdy
człowiek.
Ten drugi wzrok, według
dra Tarbela polega na rozróżnianiu
przedmiotów cał,\' m ciałem i. dlate~o
działa on silniPj, gdy posługUjący Się
nim ma na sobie mniej odzieży.
Oczywiście znalazło się dużo sceptyk Ó\1'", którzy odooszą się dość krytycznie do wyczynów nowojorskiego
lekarz,a. Koła lekarskie posądzały jasllowidz.a, że posługuje się on specjaln~' mi pery~kopami, które jakoby umie-

żydzi nawołują do jednolitości w wyborach
Żargonowy "Moment" nawoluje Ży
dów do jel:lnolltego wystąpie.nia Żydów,
jako całości, VI' zbliżających się wyborach

Utrata

kawałka gruntu
przyczyną

chorego
w szpitalu

samobójstwa

DeJlata zastano w chwili, gdy po
zamachu modlił się gorliwie, po czym
ohecnych przepraszał za \\"szystko i w
chwilę polem zako11czył życie.
\\7l a dze prowadzą, w tej sprawie dochodzenie. (jp)

B i e l ~ k o, 13. 7. Góral Franciszek
\Yaszut 1\' Koniakowio pow, ciesz~' I'l
~ki, tak się przC'jął
utrat<! kawalka
ziemi, .iaką po przcpl'o",allzon~' ch pomiarac h przyzna II o :-:ą~iado,,'i, że pl'z~'
),cmocy brz~' t,,·y pod crżnął sobi e gardło.
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Mistrzostwo kajakowe Polski w biegu
na 10.000 m zdobyl w roku bież. Lange
z Sokola w Pucku (na zdjęciu po prawej), bijąc dotychczasowego mistrzll
Sobżeraja z Wilków Morskich w Poznaniu. Poznal'tczyk utrzymał natomiast
tytuł mistrzowski w biegu na 1,000 m.
U pań mistrzostwo Polski zdobyła Eugenia Lanżanka z Sokola (Jrudziądzkiego (na zdjęciu po lewej)"

RZIV[(;( HO ..:I:\'G-110
d~"rekcjr. więzienia

w Sante. Oczywi.
niez\\'ykla ta sprawa budzi oł·
brzymie zainteresowanie.
ście, że

WPolsce
urodziły się czworaczki
\V a r s z R \V R (Tel. wł.). \V Dawidgródku na IJ.olesiu żona rolnika Sipowiczowa urodziła czworaczki, dwie
dziewczynki
i
dwóch
ch!opcó\l.'.
Wszystkie d7.ieci Z.YJCl. Sipowiczowie
posiaLlają jeszcze trojc starszych dzieci.
(w)

Krwawa zabawa

Wskutek umll,~l/1e(Jo ':,eru'ania tam pr-:.ez USfęTJUJące wojsIw chilis/~ie tl'eZbrlL'
nG Jbcha Ż611a. :'0.1010. ollJr:ymie obs'!.'lr!1 uprawnej ziemi i pozbawiła dachu
nad (jlou;. ą kilka milionów ludności. Z wody wystają tylko czuby drzew, a komlmikacja jest mo:'lhva tylko lodzimni
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Dziecko
lec~

wypadło

Clulent nienull

ocalalo~

z trzeciego

nie

Ł ó cI ź, 13. 7. - Pl'z)' ul. \vólczall-,
skie,i 183 zllal'z~' ł siC} Wj padek, którr
tyłko dzięki zhie-gowi przypadków nie
pociągnął za sob~ śmierci jednoroczneg-o dziecka.
Bawiące się w mieszkaniu na trzecim piętl'ze .iednoroczne dziecko Henr?ka
Pietrzaka,
pozostawione na
chwilę bez opieki, wdrapało się na parapct okna i w~'chyli",szy się wypadło
z trzeciego piętra.
Dziecko spadając zaczepiło się o
'\l\'ystającą z pierwszego piętra antenę,

Szczury

piętra

JłOltOS~({C żadn.ego s~łl'(lllktt

która zalamując się osłabiła siłę upadku. Dziecko upadło potem na pul~hną,
I'OzmiC;kłą ziemię, nie doznając żad
nego szwanku, .iak to stwierdził lekarz pogotowia.
l\latka dziecka do\\'iellziawsz~r się
o t) m wypadku, zakończonym dziQld
zbicgowi okoliczności bez tragicznych
następstw, doznała wstrząsu nerwowego. Dziecko zostało przewiezione do
szpitala, celem dokonania prześwietlenia rentgenologicznego.

zagryzły więźnia

na

śmierć

JJl str~qsaj({ca tragedia wie.inia u' Sante wc Francji

P a ryż. (Tel. wł.). \V miejscowoSante pod Paryżcm zdarzyła się
niesamowit.a tragedia, która pociągnę
ła za sobą. śmierć :W-Ietniego urzC}dnika kolejowego Rene Lecocq. l\1tody kołejarz, który cierpiał na lekkie pomie~zanie zmysłów przyhyw,' zy do Paryza, blą·kał SIQ przez dluzszy czas po
nieznanym mu wielkim mieście, a że
miał przy t~' m maniQ glodowania, po.zask.oczyły ludno~.ć ŻY,~lo~"ską ~v .st~.nle cał-!licja znalazła go kicdyś leżącego w jakowlte,l drzorgaDlzaC]1 l rozb1cHI..
.
kimś zaułku hez sił.
Jak z tcf!'O wrn~ka, Żydzi p~'zygoto~'u~ą
Po pewnym czasie Lecocq zostal asię do koncentracJJ wyborczej na WIelką resztowany w :::iante jako włóczęga i
skalę.
wskutek podejrzen i,a o obr,a bowanie
mieszk,ania pewnego Ickar7.-a. przesiezastrzelił
dział w are~zcie 12 dni.
S<;,dzia ślcd
czy jednak zorientował si<;" że ma do
czynienia z umysłowo chorym i zażą
L 'w ó w (Tel. w1.), Do leżącego w dał ekspertyzy p::-ychatrycznej. Przy1'l7:pitalu 7.ydowskim
ci.erpią~ego
na były lekarz potwierd7>il przypuszczegrużlic~ kr<;goslupa Da\;'lda U~ekhos~e nia sędziego śledczego, wskutek czego
ra prz.Yszlo dwóch ludZI, z kt~rych Je- ten skierował Spl'awę do umorzenia.
den Hir ' z Perlmuler, zastrzelił chore- Jednakże brlo już zallóżno, guyż Lego, ' oświadczając w komisariacie, że cocq nazajutrz zmarł.
Jak się potem okazalo przyczyną
zrobił to 7, litości.
RmierC'i I\'i<;źnia In' lo pogn ziC'l1ic go

lyd

możliwiłoby
t~" siącom
ocicmlliał~'ch
cic" zcllia się pełnią żyei<'l,

};ontrolę·

samorządowych:

"Hasło do te~o - wywodzi wsponmiane
pismo - dać musi Warszawa. centralne
kierownictwa stJ'olinictw i organizacyj tydo\Y-kich . Tu muszą być ustalone podsta·
'aiy ogólnoiydo\.vskiego porozu.rnic,nia Iv.y·
Itorczego i tu opracowane lIyl: winny metrukcjc dla prowincji co de sposobu rea!i7,acjl porozumienia wyborczego w po·
szczególnych miejscowościach. Czasu jest
mało. Akcję trzeba podjąć jak najrychlej,
jeśli się nic chcr. aby \V~'bory komu.nalne

Jeśliby fellomenm\'i nowojorskiemu
udalo siC; przekonać lekarzy i dowieść
nau kowo ,,'ej teorii, stanowiłohy to
elon i o s l~' przewrót w dotych czasowych
pOl!łądach na zdolności widzenia i u-

szcza siC; w u,"zach i t~ m też próbo\\'ano w)'tlumac;t,~ ć sobie Ilacl;t,"'.Hzajllc
wntiki cloś,,,iauczcll. Jasno\\'idz jedmik kaleg-oJ',\'cznie zapc,,'nia, że nie uż~ wa żaclll~'ch pocbtępó\Y i godzi si<;
chc;tnie na jak najbardziej SUl'O"' ą

ści

przez szczury, przed którymi bardzo osłabiony nie miał sił się bronić. Uką
szenia gl'~' zoniów spowodowały gangrcnę i śmicrć.
Matka zmal'łeg,o w tak tragicznych
okolicznościach kolejarza zaskarżyła

T o 111 a ~;t, ó w, 13. 7. - Na zabawie
\V Tarnowc.j \\' 01 i pod Tomaszowem
do,;zło do kn\'a\\ ej awantury, której
ofian~ padl :2:J-10tni Właclrsław RuhJ'.l J'].
Mlodzielliec \V czasie, bójki został
uderzony jakimś tQpnn narzQdziem w
glo" ' ę i padł llicpl · z~ · tomny na zicmię,
Do rannego \\' ezwano natychmiast lekarza, któ]'~ stwiel'dził u Kubrynia pę
knięcie podo:tawy czaszki.
Ofiara bójki prze-wieziona do szpitala mieji'kiC'go \V Tomaszowie, pomimo pomoc," zmal'ła nie odzyskawsz)'
prz~ ' tonlności.

"Pan Tadeusz" po węgiersku

\V a r s z a w a, 13. 7. Dl' KovacsI{al'ah, znany i zaslużony dzialacz na
polu zbliżenia \\'Qgiersl,o-polskiego ukOllczyl przeklad nieśmiertelnego dzieła Mickiewicza "Pana Tadeusza" na
język węgierski.
Tłumaczenie to jednak jest prozą.
Również na ukOllczeniu jest przekład "Pana Tadeusza" na język wę.
gierski wierszem przez poetę węgier
skiego Sziklay'a Janosa.

Mąż i żona poniosą śmierć
przez ścięcie
w r o c ław. (Tel. w1.) Przed są.

dem wrocławskim zakOllczyła się sprawa małżonków Eryka Bauera i jego
żony Łucji, oskarżonych o zamordowanie handlarza bydlem Fryderyka
Pohla.
l\1ałżonkowie zostali skazani na karę śmierci przez ścięcie toporem.

Jeleń przebił

gajowego

Ze Stanisławowa donoszą, żt> raniony
przez Idusowników jelpt'J w łasflcl1 okolicznych na pa(1l na gajowego .J fJ na Kołrlrę i
przehodł go na wylot.
!\nlrJra zmarł. za.
nim mu zdotano udzielić pomocy.

(zy (zang-Kai-Szek jest

słowianinem?

Zal-wnnik slotccllsk'i ma być pl'~odldellt d~isie.is~ego dyktatora Chin
p o z n a 11, 12. 7. Pewien student
w CzeChosłowacji od dluższego już
czasu zajmuje się poszukiwaniami w
publicznych i prywatnych biblioteka.ch dokumcntów, którymi chce udo''''odnić, 7.e dyktator pallstwa chińskie
go Czang-Kai-Szek jest z pochodzenia
i'łoweńccl11.

Student ten odkrył podobno w
pewnym klasztorze do);ument, z którego wynika, że w 1620 r. wysłany został do Chin jako misjonarz zakonnik kla<:ztoJ'U nazwisl<icm Ignac J{ai-

!Kek. Misjonarz ten wystąpił później
z klasztoru, porzucił szaty zakollne i
ożen ił się z córką. mandaryna (11 iń
skiego. W clalszych kolejach swego
losu b. zakonnik Kai s cek zostat doradcą ówczesnego cesarza Chin.
\Vspomniany student dowodzi, że
ów misjonarz Kaiscck jel"t pl'zodkiem
dzisiejszego d~' ktatol'a Chin Cza:1gKai-Szeka. Dla st\\'icrdzeIIJa «woich
przypuszCZe1'J student słowiel1ski wybie.-a się do Cbin, ah~' na miC'jscu
'3prawdzić wynil<i <::woirh o:(wliów.
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.K"ONIKA PABIANIC
do syna ze śniadaniem I znalaDerska Bronisława, lat
43, zam. przy ul. Marii Konopnickiej 1 zaniosła do pracy synowi swomu śniadanie.
Kiedy była już na miejscu zasłabła i zmar
la nagle na udar serca. Zawezwany lekarz stwierdził już niestety zgon.
Porzucony łup 18 kg wędlin pod cmentarzem. Nieznani sprawcy skradli 18 kg
wędlin' i rozłożyli się pod cmentarzem katolickim, gdzie jednak w czasie smacznej
uczty zostali spłoszeni i zbiegli nierozpoznani pozostawiając łup na miejscu. Policja zebrała porzucone wędliny i prowadzi dochodzenie.
Harcerstwo pabianickie czuje si. dobrze na obozach. Jak nam donoszą żell
skie drużyny harcerskie przebywające od
kilku dni na obozie na Podhalu pod Nowym Targiem pod kierownictwem p. Ma·
linowskiej czują się bardzo dobrze zaży
wając w całej pełni powietrza górskiego i
zwiedzając malownicze okolice.
Również
Chłopcy na obozie w Glinnikach pod Zgierzem, gdzie przebywają trzy złąclOue
drużyny harcerskie, spędzają przyjemnie
chwile na łonie natury.
Urlopy w
Pabianickich Zakładach
Przemysłowych.
W Pabianickich Zakła
dach Przemysłowych zostały już rozpoczę
te urlopy dla pracowników i robotników.
Obecnie korzystają z dwutygodniowego urlopu pierwsze zmiany, a następnie b~dą
drugie zmiany. Praca w tych zakładach
idzie normalnie.
Apel pod adresem Ł. W. E. K D. Mieszkallcy rozbudowującej sip, dzielnicy miasta od ul. Wiejskiej począwszy at pod
miejski Park Wolności apelują do Dyrekcji Ł. W. E. K D. o przedłużenie dojazdu
tramwajów. Obecnie można by przynajmniej przedłużyć do ul. Wiejskiej, dokąd
tor dochodzi, a póiniej w miarę przedłu
żenia toru mógłby być urządzony przystanek przy licznie uczęszczanym parku
Wolności.
Obecnie dochodzi tramwaj do
stacji kolejowej, a dalszy odcinek toru
prowadzący do ul. Wiejskiej nie zostaje
wykorzystany. Wszyscy mieszkal\cy omawianej dzielnicy oraz mieszkalicy całe
go miasta wyjeŻdżający chętnie do parku
muszą jeszcze znaczny kawał drogi pieszo
wśród kurzu robić.

RZECZYWISTOŚĆ TEATRAL:NA W ośWIETL:ENIU DYREKCJI

CO osiągnęły łódzkie teatry mieiskie1

Poszła

zła nagłą śmierć,

KRONIKA ZGIERZA
2yd mieszka darmo w halach miej.
sklch. W halach targowych miejsk;ch
przy ul. Piłsudskiego ma swój skład jut
od 3 lat Żyd zegarmistrz, który zalega z
komornem za okres jednego roku. Dziwnym zbiegiem okoliczności Żyd ten jest
nadal tolero,vany przez wydział podatkowy Zarządu MiejSkiego, podrzas gdy inni
dzierżawcy chrześcijanie z chwilą, gdy nie
uiszczą opłaty w
oznoczonYm terminie
(pierwsze dni każdego kwartału) zasypywani są upomnieniami i skargami o eksmisje. Jak wiadumo, kierownikiem tego
działu jest p. Dynowski, który w wielkim
stopniu przyczynił się do zażydzenia bal
miejskich. Ciekawym jest, jak długo Żyd
będzie
korzystał
bezpłatnie z hali miojskiej.
Kurs piłkarski. W Zgierzu odbył się
kurs dla tzw. przodowników piłkarskich,
zorganizowany przez Ł. O. Z. P. No W
kursie tym wzięli udział delegaci i przedstawiciele miejscowych organizacyj sportowycb oraz delegaci z Ozorkowa, Strykowa, Głowna i innych miast sąsiednich.

Teatry peryferyjne - Abonamenty robotnicze - 325 tysięcy widzów - Polskie .sztuki .
Ł ó d t,
tnią część

13. 7. Drukujemy poniżej ostalistu dyr. naczelnego łódzkich
teatrów miejskich Kazimierza WrQCzyrlskiego. List jest odpowiedzia. na ataki ży
dowskie!{o recenzenta teatralnego "Republiki" Polaka. Daliśmy Czytelnikowi możność wejrzenia za kulisy teatrów łódz
kich i wyrobienia sobie opinii o ich działalności.
numerze jutrzejszym zajmiemy się oceną wyników pracy łódzkich teatrów i wskazaniem tych niedocilłgnięć, nIejednokrotnie zasadniczych, które musza,
być w imię polskiej kultury usunięte.
Red.
P. W. Polak bezwiednie a stale patrzy
na teatr jako na element rozrywkowy lub
wl'lpółcr.ynnik pięknoduchowego smakoszostwa dla wykwintnej łódzkiej inteligencji
z zamożnych sfer. Zapewne, że teatr łódz
ki posiada i ten odcinek, ale oceniać cały
renertuar pod tym kątem, jest to nie wy-

'V

czuwać zupełnie łódzkiej współczesności.
P. W. Polak potępia repertuar tego sezonu, bo mu się on nie układa w ramki
dotąd dla niego obowiązujących upodobań.

Z czego p, Polak nie zdaje lobie Iprawy?
"Mało mało"
premier, bo garstka
schongeistowsldej publiczności, mogąca za
pełnić trzy razy widownię, nudzi się. Co

tytl7.ierl wykwintna premiera! ~ame za- najbardziej masom odpowi.a~aJą, to pozwo
nowoilci! Występy naJlo!pszycll li Pan, że ja wiem to lepIej od. Pana,. bo
asów stolicy! To mi dopiero byłby teat~! stykam się bezpośrellnio z tą mo)ą publlczA tymczasem większość to stare s~tUkl! nościq" II. nic kalkuluję repertuaru w obło
Co za "brak inwencji". "Co za anetlua ar- kach wspominków "legendarnych trad~~
cvj". To Pan tkwi "w emerytalny~ k.li.
tystyczna!"
macie" stolika kawiarnianego. My ldzJ~
A czy Pan zdaje sobie sprawę. z tego, IDy ku przyszłości i kładziemy pod. mą
te dla "nowych widzów" WszystkIe. st3:re podwaliny! Nie po to siedzę w ŁO<:!.Zl od
sztuki sa, zupełnie nowe? I zup.ełme m~: pięciu lat, nie po to napytałem tu 1;)~ ty~
znane? I że obowiązkiem nas~e) dyrekcJl sięcy złotych długów, chorobę. serca. . l .cujesl obsłużyć nie tylko malejącą grupkę krzycę nic napisawszy w ~amlan am je?
plutokracji, lecz wszystkie sfery .nasze.go nej sztuki ani jednego WIersza, bym SIę
bardzo dużego, bo drugiego po stollC:~ mll!-- bawił w t~atl' dla żądnej rozrywek burżusta miasta robotniczego i na wpół mtellazji.
. . .~
ge~ckiego proletariatu.
.
leźeli tu siedzę zarabia~ąc
mllle] niL.
I dlatego powinniśmy i gramy i gra~ połowę tego, com zarabiał jak? li~er.at. to
będziemy w Odpowiedniej Uo.ści "sztukI dla celu, który uważam za wlelkl, l .trustare" i klasyczne, na które palJ.sk~ gru~ dny: dla teatru szerokich mas łÓu.zkIego
ka publiczności nie pójdzi~, ch?ć .lch Dl~ jutra. Mogę się poszczycić, żem w t~~
zna. Pójdzie jednak na me dZIesl~tkam~ kierunku w ciągu czterech l.at 'poprzedme]
tysięcy ucząca się młodzi~ż i. żołmerze ~
mej dyrekcji poza ciągmęcI~m teatru
pracuja.ce masy. I baWiĆ Sl~ na ~ich l wzwy~ (ile że leżał jak krótkI, gdym tu
wzruszać będą się tak, jak to mgdy me ma
przyjechał) osiągnąłem już pe.wne. zdob:y.:
miejsca z "normalno," publicznościa,. Bo cze, jak .choćby "zorganizowanIe wIdoWlll
teatr jest dla nich nie rozrywką, lecz ra- co potem ode mnie naśladowano w teadosnym lub wzrusz~niowym prz~ży.ciem. trach całej Polski.
Trzeba pójść na takle przedstawIeme by
Wie o tym dobrze Zarząd Miasta popiezrozumieć jal< potężna, rolę dla mas zaczyrając i pomagając w realizacji tych ~a..,
na w Łodzi odgrywać teatr. ~u ~eży obcc: mierzeI"l w przeświadczeniu, że każda mnie lwia część zadania. A Jakle sztukI westycja nie wyłączając kultural~yc? ~o
sztuje. Że trzeba wydać na orkę l ZIarno,
by potem zbierać plony.
_
..
A jak oraliśmy sezon ~93(/38 l. Ile obsialiśmy, to wykazuje pomższy rejestr.
WYNIKI DOTYCHCZASOWEJ DZIALALgranic~me

Żydowska "Republika" miała złamat strajk

pewno nie dałoby się o s i1\,.gnll.ć powyższych
celów, gdyby w' roku hicżl1.cYJ? istniały
dwie wzaj!'!m zwalczające ::Olę l przeszkadzające !Sohie w pracy dyrekcje;
K_\ZI~nERZ WROCZYKSKI
Dyrektor Naczelny Lódzkich Teatrów
Miejskich.

Tragiczny posiew śmierci
K o s ó w P o l e s k i. (P A T) W kol.
Omelno, pow. kosowskiego piorun uderzył w dom V.'ładysława Macharow~kiego, zahijail~,c troje dzieci:
córkę
Marię lat 17, Ferclynanclę lat;) i syna.
Mariana lat H. Macl1aro"i'ski oraz żo
na. jego Jadwiga zosiali porażeni i w
stanie groźnym przewieziono ich do

KRONIKA SIERADZA
Pielgrzymka z LodzL W niedzielę 17.
bm. przybędzie do Sieradza pielgrzymka T.
Łodzi, organizowana przez instytut Akcji
Katolickiej.
Po nabożel1stwie odpustowym prze".. idziane jest zwiedzanie pamią
tek, zabytków i muzeum.
Zmiany personalne. \V urzędzie sl}arbowym w Sieradzu mają nastąpić pewne
przesunięcia personalne.
Przesunięcia te
mają dotyczyć kilku osób.
Potajemny ubój. KomiSja policyjno lekarska z rzeźni miejskiej skonfiskowała
mięso z potajemnego uboju 3 rzeinikom:
Morcinkowi, Poterale i Beckerowi.

szpitala.

Listy do Redalicj i

będzie budowat·
łódzkie ulice?

Kto

Otrzymaliśmy następujący

KRONIKA TOMASZOWA
Sprawa budowy wodociągów w Tomaszowie. Próbne wiercenia nad wyszukaniem odpowiedniego źródła wody dla wodociągów zostały już Ukollczone. \V niedługim czasie Zarząd Miejski przysta,pi do
budowy studzien eksploatacyjnych. W
przyszłym roku ma być rozpoczęta budowa pierwszej serii ·sieci ,,·odociągowycl1.
Zatruty wieśniak opuszcza szpital. Ze
szpitala miejskiego wypisany zostal jut
wieśniak Sadze, którego choroba polegała na zatruciu organizmu jakąś nieznaną.
bliżej trucizną.
Jak wiadomo, żona jego
zmarta wskutek zatrucia organizmu ową.
trucizną.
Sadze nie odzyskał jeszcze w
pelni świadomości, która pod wpływem
nieznanej trucizny została silnie zamf\Co-

na.

O zatrudnienie sezonowców w prz&IDYśle
tomaszowskim. Przedstawiciele robotniczego związku zawodowego odbyli
konferencję z nowym kierownikiem Funduszu Pracy. Delegaci poruszyli kwe!!tię
angażowania przez przemysł tomaszowski
r,obotJlików sezonowych, którzy byli zatrudnicni w roku ubiegłym. Delpgatom
chodziło głównie o tomaszowska, fabrykę
sztucznego jedwabiu, która w roku ub.
zatrudniała większą ilość tej kategorii reLotników.
Kierownik Funduszu Pracy
przyrzekł udzielić :w: tej sprawie swej pomocy.
'.

NOŚCL

Jaki,ni 'łnetodatni bronią fab)"l/kanei sWl/ch tlustl/cll posad
Dzil)ki właśnie połączonym dyrekcjom
L ó d i, 13. 1. - W czasie zatargu w Polsce i świadczę. one, że niektórzy wspólnymi siłami zorganizowano:
1. po raz pierwszy w Lodzi plan.owlJ
w przemyśle browarnianym i pokraw- fa.brykanci przebierają. mia!kę i ni~ funkcjonuja,ce
i zasilane pracą na)lep4
nym niejednokrotnie wskazywaliśmy rozumiej'ł, że akcję robotmka chronJ szych sił artystycznych - Teatry peryfena metody, jakimi się posługiwali prawo, że mu wolno używać wszelkich ryjne, 2. po raz pierwszy w Lodzi zo:gaprz~mysłowcy, aby nie dopuścić do środków, które nie kOliduję. z tym nizowano abonamenty szkolne (40 tYSIęCY
zawa.rcia układu. Przemysł obawiał prawem. Pan Keilich chciał złamać widZÓW), 3. po raz pierwszy nie tylko ,w
się, jak ognia, ustawowego unormowa- strajk i aby go przedstawić w złym Lodzl lecz w ogóle w Polsce przy Wybltnia warunków pracy i płacy - słusz- świetle, zakupił cale masy żydowskiej mj pomocy dyr. J. WOlczyńs~iego .powst~...
nie rozumu,ią.c, że układ zbiorowy po- "Republiki", przeciwnej akcji "Pracy ły abonamenty robotnicze (2.) tySlęCy Wl4
łoży kres dotychczasowym praktykom Polskiej" i rozrzucał ją. wśród strajku- dzów), -l. po raz pierwszy w Lodzl w cią
gu 10 miesięcy do teatru przyszło 325 tykrzywdzącym robotllil~a.
jQ.cych.
sięcy widzów, czyli połowa miasta, 5. po
Kazano robotnikom podpisywać
Oczywiście rObotnicy
na plc",'Y raz
pierwszy w Lodzi połowa repertuaru
specja.lne deklarac,ie, żo nie chcę. u- wzię.ć się nie dali, spowodowało dalszo tzw. zimowego sl.ładała się z utwo~ó\V
kładu zbiorowego, straszono wyrzUC6- poczynania
fabrykantów, jak . na}- polskich.
.
niem tych, którz.v naleźę. do zwil).Zku różnorodniejszo szykany, zatrudmanI'J
Czy te pięć zdobyczy ku1turalnych pozaw. "Praca Polska", jednym słowem celem złamania strajku młodocianych wstałych w ciągu jednego sezonu nie zausiłowano strachem odwieść strajkująitd. Robotnic.v nie dali się złamać j sługuje z punktu widzenia korzyści macych od zajętego stanowiska.
'zwyciężyli, ale mieli obraz tego, ja- sy .,nowych widzów". by sezon 1937(38 .l".
Dziś donoszą. nam robotnicy o tym, \ kich metod. jakich środków chwyta Łódzkich Tealt6w Mi<>j kich zaliczyć )eco się działo w browarze Gustawa się przemysł, byle nie clopuścić do u- żeli nie do do11rze zaslugujących się miado poźytecznych? .
Keilicha. Metody stosowane prz~z wla- szczuplenia swych krociowych docho- stu,A toto przynajmniej
przecie:>. dopiero Jlierwszy rok.
ścicieli browaru, rzadko są. stosowane
dów. (m)
Mamy idl przC'd sobą je~zcze dwa. A na";

Kat. Stow. Mężów przy parafii Najśw. M. Pan1IY tV czasie ill.lroniz.acji obrazu
Najśw. Serca Jezusowe(/o. W ś'rodku siedzi zarząd Stowarzyszenia z ks. proboszc:.em sup. Szadkiem i prezesem p. WaligÓTskim

KRONIKA WARTY
Zebranie Kat. Stow. Kcbiet. W dniu
10. bm. odbyło się w Domu Parafialnym
w Warcie zebranie Kat. Stow. Kobiet. Referat wygłosił ks. prof. Zacharek.
Kradzle! wekila. Skradziono weksel
in blanco na sumę 180 zł podpisany przez
Michała Owczarka z Małkowa na szkodę
właścicielki składu węgla
SObCZY(lskiej.
O kradzieży zameldowano policji.

KRONIKA PIOTRKOWA
Z ruchu Darodowego. W dniu 10 bm.
w Piotrkowie przy ul. Narutowicza 2, zebranie sekcji Żoilskiej S. N.
pod przewodnictwem p. U. Lesiówny, która wygłosiła referat nt. "Rozwój ruchu
narodowego w Polsce".
Grad kar spadł na właścicieli nieruchomości.
\V związku z opieszałym wykonywaniem zarzą.dzeI\
administracyjnych tyczą.cych remontowania. i ooświeża
nia posesyj, cały szereg właścicieli nieruchomości został ukarany przez władze
administracyjne grzywnami od 100 do 200
zł z zamianą na areszt.
Należy zaznaczyć, że olbrzymia większość ukaranych
odbyło się

Sl\ to właściciele mnlych domków na peryleriach, zna.idu.iący się w cif~:tkich warunkach materialnych.
15.000 zł dla deficytowych llmin. Wydział Powiatowy w Piotrkowie przeznaczył na pokrycie niedoborów budtetów
gminnych w pow. 15.000 zł. Ka 23 gminy
pow. piotrkowskiego 9 zamknęło swój bilans ze znacznym nicdobol"f'm budtctowym.
Mlltn strzal.cki Piotrkowa •• rok
1138. W wyniku powiatowych zawodów
strzeleckich w Piotrkowie tylul mistrza
na 1938 rok zdobyło II. 1\010 Zwi~zku Rezerwistów. Do zawodów w roku bież.
stanęło 6 zespołów.
Smutlły bUalłs. Wskutek c1lY\"lych ))0t.arów w pow. piotrkowskim w czasie od
31 marca 19.)7 r. do 1 kwietnia 1938 1'.
spłonęło 221 budynków.
Kupcy tureccy w Piotrkowi.. W bież.
tygodniu spodziewany jest przyjazd do
Piotrkowa grupy kupców tureckich, zainteresowanych piotrkowskim przemysl(1m szklanym. Turcy interesujĄ się
pl'zede wszystkim produkcja, szkła. taflowego, wyrabianego przez hutę "Kara" w
Piotrkowie.

list:
Szanowny Panie Redaldorze!
Nakaz porządkowania miasta nalet.y
powitać z uznaniem. Co prawda dużo by
mOzna mówić na temat r.byt rygorystycznego traktowania nakazów i nie lipenia
się z mot!iwościami zwłaszcza ml1Jej zamożnych
właścicieli nieruchomości,
ale
niewQ,tpliwym jest, że wygląd zewnętrzny
miasta zmienił się wybitnie i przyjął estetvczne oblicze.
Nasuwa się jednak uwaga, że w t:ym
wysiłku o piękniejsze obliczc Łodzi wmni wziąć udział nietylko właściciele nieruchomości.
Ulice łódzkie 81\ w stanie opłakanym.
zarząd miejski nie czyni należytych wysiłków, aby ten stan poprawić. Ulica

Piotrkowsl(a, pryncypalna arteria, jest
już od tygodni rozkopana, a roboty posuwaja. się ż6łwim tempem.
Ulice Andrzeja i Przejazd, niezwykle
ruchliwe, są pelne wyboi, które są nietylko utrapieniem kierowców samochodC'wych, ale również przechodniów, którzy w wypadku niepogody, sa, obryzgiwani strumieniami błota, wytryslmjąceg<)
spod jadących samochodów. Na co pozat)Jn zda się malowanie płotów, jeśli są
one ochlapane blotem?
Taldch ulic w 140'1z1 iest dużo. Niechte magistrat przystąpi do uporządl<owa
nia tych wlaśnie ulic, niech razem z
właścicielami
nieruchomości
stanic do
dzieła nadania Łodzi
europcjsldrgo Wy"
glt'l.du.
i. T. F.. ;

I

I

11

Piątek: Rozesłanie
stołów

Apo-

'Kalendarz słowiański
Czwartek: Dobrogost
Piątek:

Radosław

w,"chód 3.41)
zachód 20.10
~
Długość dnia 16 g. 24 min.
KSiężyca: wschód 20.32, z5chód 5.51
Faza: 2 dz;eń po pełni
Czwartek

Słońca:

ndre~ reja~[łi i a~miDi~tralji WtOdl
Piotrkowska 91
Tel. 173-55
NOCNY DYżUR APTEK
No-cy d~i.siej.s.zej dY:bUJruó'a następ'ujące apt eki:
DUS0kiew.Lczo-wa. Zgierska 87, Hartman (żyd),
Bnz.ezińska 24, Rowińs,ka. plac Wo-lllOŚCl 2. Perelman (żyd), Cegielniana 32, Daruelecki , Pio,t.r.!t()Wl3,ka 127. Wójcioki, Napiórkowskiego 27 i
Kempfi (żyd), Karolewska 48.
TELEFONY
Pogotowie miejskie 102-90.
Pogotowie P. C. K. 102-40.
Pogotowie Ubezpieczalni 208-10.
Pogotowie lekarzy ehrześeij!ln 111-111
TEATRY
Teatr Polski - ,.Brat marnotrawny".
Teatr Letni - "Dama od Maksyma" .
KINA
Corso _
raju".

"Dyplomatyczna

żona"

i ,,2 dni w

Oświatowy-Słońce "Grzech mtodości"
"Czarny korsarz".
Palace - "Ludzie 'Visly".
Rialto - "Niewinnie się zaczęto".
Stylowy - "Kariera panny Joanny".

KOMUNIKATY

Zabawa "Pracy Polskiej"
Wielką zabawę .ogrodową urządza
Związek Zawodowy "Praca Polska" w
niedzielę,

dn. 17 bm., o godz. 10 rano
w Itiilanówku, Szosa Brzezińska 28.
Niespodzianki, dwie doborowe orkiestry. Dojazd tramwajami 1 i 6.

KRONIKA MIEJSCOWA
Ze względU na remont gma~hu, Miejs~a

Biblioteka Publiczna (AndlzeJa H) bęjzle
nieczynna do 15 sierpnia rb.
'V czerwcu rb. na l{Oszt miasta pochowano 86 zmarłych. Ogólny koszt pogrzebów wrnosi przeszło 2000 zł.
W mies. lipcu z pólkolC'nij miejskich
korzysta 1 000 dzieci.
W mies. czerwcu KomHet. Pomocy
Dzieciom wespół z innymi inst,ancjami dokarmiał ogółem niemal 24 000 dzieci.
.
Z miejskich ogródków JordanowskIch
korzystało w mies. lipcu ::l n60 dzieci.
Pod przewodni.ctwem płka Vogla oc1byla się konferencja prasowa w zbiorni tebraczej łódzkiego towarzystwa prze ci wiebraczego. Przewodniczący zapoznał obecnych. z działalnością organizacji, z'yracając się z apelem do całego społeczenstwa,
aby nie udzielało żebrakom datków bezpośrednio.
.
.
.
Łódzki oddzlał PPK urza,dza w medzIelę wycieczkę do lasów Lućmierskich.
W czwa'J:tek, dnia 14. bm przy ul. Banaurskiego 9/11 o godz. 17,30 odbędzie się
zebranie kupców rynkowych, którzy targować będą na terenie pierwszej hali targowej.
Szpital św. Teresy będzie 5 tygodni nieczynny. '\Tobec rozpoczęcia prac nad ska-

nalizowaniem gmachu, w którym mieści
się szpital św. Teresy, zakład szpitalny zostanie zamknięty na okres 5 tygodni w
dniu 15. bm. Chorzy będą przeniesieni do
szpitala na Radogoszczu i do szpitala św.
Antoni,ego.
śWIATA
Echa strajku

ZE

- towirlJ~IU fi~rJ~an[ie I"

Kalendarz rzym.-kat.
Czwartek: Bonawentura

Lipiec

PRACY

Familiarny stosunek klasowców z żydowskimi klasowcami - Dlaczego nie uregulOwano jeszcze spornych spraw w przemyśle kotonowo-pończoszniczym
Ł ó d ź, 13. 7. Komisja rozjemcza
w swym orzeczeniu zaleciła, aby w
terminie do dnia 1 sierpnia rb. powoŁana do życia I{omisja mieszana uregulowała sporne kwestie w przemyśle
kotonowo-pończoszniczym. Chodziło tu
o ustalenie cennika dziennego dla ko-

tonów i sił pomocniczych, maszyn 0krągłych, oraz ustalen'ie taryfy na artykuły nie objęte dotychczasową umową·

!{omisja mieszana, pozostająca pod
przewodnictwem Żyda ~ przemysłowca
Zejdenwurma, odbyła już kilka posie-

Milion 750 łysięcy złotych pożyczki
na rzecz gminy miejskiej
Z posied~enia koleg'i um, m .iejskiego
Ł ó d Ź, 13. 7. Pod przewodnictwem
miejski€go dotyczy zaciągnięcia w
tymczasowego prezydenta
Godlew- imieniu i na rz,ecz gminy krótkoter~
skiego, przy udziale tym cz. wicepre- minowej pożyczki 7-procentowej w suzydenta Pączka obradowało kolegium mie 1.750.000 zł w Banku Gospodarmi.ejskie. Zatwierdzono zrniany sta- stwa Krajowego na cele zasilenia funtutu szpitala miejskiego św. Antonie- duszów kasowych w okresie budżeto
go w Lodzi.
wym 1938-39.
Najważni.ejsza uchwała
kolegium

Jeszcze sprawa
Opinia

public~na

domaga

rzeźni choieńskiej

I

się ~erwania

umowy

~ Żydem,

Blattem
Ł ó d Ź, 13, 7. Sprawa rzeźni gmin~
nej, dzierżawionej przez Żyda Blatta
w Chojnach, a zamkniętej - jak już
donosiliśmy na skutek akcji .,Orędmvnika", z powodu niewiarogodnego
niechlujstwa, przekazana została wladzom wojewódzkim, które zadecydują
o jej dalszych losach.

Obecnie ubój na potrzeby gminy
Chojen (37000 mieszkańców) odbywa
się w rze· źni Łódź nr. 1 względni~ w
Rudzie Pabianickiej.
Opinia publiczna domaga się, aby
umowa z Żydem Blattem zostala bezwzględnie rozwiązana.

Strajki, zatargi, konferencje

dzeń, jednak żadnych rezultatóW. !li~

osiągnięto. Ze strony przedstawIcIelI
przemysłu widać, delikatnie mówiąc,
grę na zwłokę· Widocznie przemysłow

com zalezy, aby stan dotychczasowy
w dalszym ciągu.
Tego rodzaju postępowanie przemyslu i nieliczenie się z nakazem 0rzeczenia spotyka się z dziwną pobła
żliwością ze strony klasowego związ
ku, którego przedstawiciele są w najbardziej zażyłych stosunkach z kapitalistami Żydami.
Familiarny stosunek towarzysze
spod czerwonego znaku podkreślajQ.
już nie tylko tym, że zgodzili się na
oddanie przewodnich'la w ręce Zejdenwurma, ale również przez zwrac,a,..
nie się do przemysłowców per "kolego", a podobno nawet jeden z klasowców zwrócił się do przemysłowca.
nazywając go "towarzyszem", na co
ten odpowiedział wdzięcznym uśmie
chem. \v tych warunkach przemysłowcy nie śpieszą się zbytnio z zała
twieniem spornych spraw i ciągłym
odraczaniem konferencyj zaogniają
trwał

sytuację.

Przedstawiciele z. z. "Praca Polska"
nie godząc się z tym stanem rzeczy
energicznie zaprotestolWali przeciw
tym metodom i wysłali na ręce Komisji protest, w którym potępili sta.nowisko przemysłu i klasowców, których zgodna taktyka zwrócona jest
przeciw interesom robotniczym.
Tego rodz,aju postępowaniem więk
s zoo ci komisji winien się zainteresować Inspektor pracy i zmusić ją do
zastosowania się do nakazów układu
zbiorowego. (m)

.Poświęcenie

proporca S. N.

L ó d ź, 13. 7. Na konferencji u in- botników.
spektora pracy robotnicy firmy "PrzeW firmie Augustyn, Srebrzyńska
mYsł
Trykotowy", al. Kościuszki 9, nr. 132, wynikły na tle urlopów i niegdzie trwa strajk od tygodnia, zaża regulowanie należności za godziny
dali podniesienia płac od 10 do 25 pet. nadliczbow~ strajk trwa nadal.
Ponieważ firma żądań nie uwzględni
Konferencja w sprawie zlikwidoła, strajku nie przerwano. .
.
wanie zatargu w papierui Adelfanga
. Inspektor pracy Melcchowicz wy- ,Srebrzyńska 32), ze względu na nieJechał do Wielunia celem zlikwidowamożliwość ustalenia stawek płac zonia stra,jku w 11 tartakach przeważ stała odroczona.
nie żydowskich. Strajk objął 350 ro-

L ó d ź, 13. 7. W połowie miesiąca
sierpnia odbędą się w Lodzi wielkie
uroczystości narodowe
W
związku z
poświęceniem proporca-sztandaru koła śródm.iflśQie $tronnictwa Narodowego.
Specjany komitet, na którego czele stoi prezes dr Czesław Rostkowski,
czyni przygotowania do uroczystości.

Sprawa [hojen nadal na martwym punkcie

L ó d ź, 13. 7. Radca Urzędu Wojewódzkiego Włael. Przedpełski, naczelnik Wisławski, dyrektor Izby Rolniczej Kawczak oraz płk Serafinowicz
dokonali Wizytacji kOlonij letnich w
województwie łódzkim
(Królewska
Wola, Inowłód, Brzeziny, Rogów, Józefów, Nowy Radzyń itd.).
Akcja kolonij letnich objęła 33.500
dzieci. Wynik inspekCji na ogół do- •
datni.

Ł ó d ź, 13. 7. Sprawa zmiany administracji samorządowej gm. Chojny, czy to w formie przyłączenia do
~odzi, względnie Rudy Pabianickiej,
jak to również swego czasu projektow.ano, c~y też w formie nadania gmime ChoJny uprawnień finansowych

Oblała

niewiernego
. kwasem solnym
L ó d Ź, 13. 7. Na posesji przy ul.
Sowiej 12, rozegrała się awantura między kochankami Henrykiem Kuchtą i
Zofią Michalak,
którzy przez czas
dłuższy żyli pod wspólnym dachem.
Ostatnio Kuchta zamierzał ożenić się
z inną i zawiadomił o tym przyjaciół-

woźniców.
W czasie
strajku wożnicó\v, który obecnie został
zakOllCzOny, w wielu punktach miasta dochodziło do awantur, albowiem strajkujący zmuszali przemocą
inny~h wożni
kę.
ców do porzucenia pracy i solIdaryzowaGdy chciał wy!ść, zabierając część
nia się ze strajkiem. Dochodziło nawet
do pobicia opornych, a w jednym wypad- swych rzeczy, Mlchalakówna oblała
ku wywrócono furgon. policj.a interwe- go kwasem solnym, parząc dotkliwie
niując w tych zatargach, pOCIągnęła do , twar~ i szyję·
Kuchta doznał uszkoodpowiedzialności szereg osób,
których
jedna grupa odpowiadala przed Sądem dzema ?czu. Poparzonego opatrzyło
..
Starościilskim.
Sl,azani zostali po 3 dni pogo~owle.
~~lch~laków!lę pocl~gmęto do odaresztu za wystąpi enia strajkowe Franciszek Tokarski, Ludwik Raczynslci, Wła powledzlalnoścl karnej.
dyslaw Olczyk, Tadeusz Wróbel, FeHl,s
Zaborowski, Taclcusz Zrobek Dalszych
10 furmanów Skazanych zostało po 10 zł KRONIKA DNIA
grzywny z zamianą na 3 dni areszttu.
Na ul. Kopernika 3 uległ wypadkowi
robotnik 24-1etni Jan Aleksy, z ul. Kilifl~UDAICA
ski ego 176, który wskutek upadku na bruk
tydowskie awantury. Pomimo zalmzu doznał złamania nogi. nannego opatrzywładz. które ochnówily zezwolenia żydowło pogotowie i przesłało do szpitala.
sklemu "Bundowi" na odbycie akademii
Na posesji przy ul. Cegielnianej 10 wyku uczczeniu austl'iackiego socjalisty pacll z okna Ila I pip.tr7.e 3-letni Pinkus
Ottona Bauera przed lokalem (Wólc~at'i- Zygał, odnosząc obrażenia głowy i obeska 18) gromadziły się w dn. 12. bm. tłu- rwanie ucha. Runnego pogotowie odwiomy Żydów. Policja zmuszona była kilka- zto do szpitala.
krotnie bundzistów rozpraszać.
Z bóżnicy przy ul. Zachodniej 56 skratydowscy fałszerze świec. Na rynku dziono Gedalii Samborskiemu (Zgierska
pojawiły się fałszowane świece, zewnątrz nr. 28) palto nieustalonej wartości.
. i
d b' e d
skowych a
Na ul. Łagiewnickiej 39 na ile pora.'
chunków osobistych Stefan Glugga i Jan
calk OWIC e up~ o .mon . o wo
~ewn.ątrz z.awleraJące glPSC'W~ ~rą~kl, po- Binkowski napadli na przechodzącego
cIągmęta .cIenka, w~rstwą P3:IUfm ). Pro- Franciszka Wentla (Mickiewicza 8), zacladu~e.ntaml. tych ~wlec są naJprawdopodo- jąc mu nożem szereg ran głowy, oraz zlabme.! Żyd~l.. D",,'och . spr~edawców fałs~o- ~ mali nogę wskutek kopnięcia. Rannego
wanych SWlec POCH\gDlęt.O do odpoWle- odwieziono do szpitala w stanie ciętkim.
dzialności.
Obu napastników polkja zatrzymała.

gminy wiejskiej, jest przedmiotem
rozmów i badaI'l władz administracyjnych .od trzech lat.
Łódź nie kwa.pi się
do przejęcia
gminy Chojny, która znajduje się w
niezbyt pomyślnym stanie finansowym.

·I Ł~~~~?a~~~ W~~!!!y!?:!~

zamierzał włamać się do mieszkania 1'abina Fajnera (Gdańska 23). Przy pomocy wytrychów otworzył już drzwi
mieszkania, lecz gdy zamierzał wkroczyć do wnętrza, spostrzegł go jeden z
sąsiadów i wszczął alarm. W czasie
pościgu Na.imark,a zatrzymano. Stanął
on przed Sądem Grodzkim w Lodzi,
który skazał go ' na rok więzienia.
Umysłowo
•

chory

wpadł

pod

Ł 6 d ź 13. 7. _

pociąg

Na torze kolejowym przy wsi Krzyworzeka umysłowo
chory mieszkaniec tejże wsi, 35-letni
Konstanty Kałużny, pozostawiony bez
dozoru, wp.adł pod przejeżd7Jający pocią.g osobowy,
ponosząc śmierć
na
miejscu.

Pracownicy miejSCY otrzymają 15 pct dodatku

Wizytacja kolonij letnich

Zakazane zebranie cechu
piekarzy żydowskich
L ó d ź, 13. 7. Cech piekarzy żydow
skich zamierzał urządzić 2ebranie 0gólne swych członków . przy ul. Piotrkowskiej 51, celem omówienia sprawy
podniesienia cen pieczywa.
Starostwo Grodzkie zakazało odbycia zebrania ze względu na bezpieczeństwo publiczne.

Skradli
skonfiskowane

mięso

L ó d ź, 13. 7. - W ubiegłym miesiącu dwaj policjanCi zakwestionowł\li
w 7.agrodzie Stasiaka w Młynku pod
Łodzią zabitą krowę wagi 150 kg. Mię
so złożono na wozie, oczekującym na.
ulicy.
Gdy pOlicjanci w€<szli do z,agrody,
by przeprowadzić dalsza rewizj ę oraz
sporządzić protokół, mięso w między
czasie zostało zrabowane.
Dopiero po upływie miesiaca okazało się, że dwaj handlarze ż;' dowscy
Chaim Izraelewicz i JOjne Szpig~l, powracając wozem z targu i korzystając
z okazji, mięso skonfiskowane skradli.
Handlarzy żydowskich Sąd Grodzki w
Lodzi skazał każdego na miesiąc aresztu.
.

Ź, 13. 7.
Pracownicy miejscy
ostatnio starania celem przywrócenia 15-procentowego dodatku
komunalnego, który został przyznany
tylko w wysokości 10 pct. Specjalna
delegacja interweniowała u premiera
Składkowskiego,
wskazując na cięż
L ó d ź, 13. 7. - Szmul Osełka pokie położenie pracowników i na ich zostawił swej siostrze (Narutowicza
słuszn e żądania.
41) 408 zł z tym, ż.e wypłaci je inka...
W tych dniach nadeszło z Warsza- sentowi firmy Allart, Rosse.a.u i Co.
wy pismo, w którym Zarząd Miejski Jakiś oszust, widocznie zaznajomiony
został zawiadomiony, że piętnastopro
z tym zleceniem, zgłosił się podajac się
cE'ntowy dodatek komunalny dla pra- 2';8, inkasenta firmy Allart, Rousseau i
cowników został przyznany od dnia Co. i po~j!l-ł za pok,~itowahiem pienią
1 kwietnia rb.
dze. Pollcja zarządzlła dochodzenie.

Lód

podjęli

Sprytny oszust

ORĘDOWNIK,

Strona 8

pląlet", a'llia

't5 Hpea t~

Numer 159

:s

Lecznica

Najlepszy tyDk f._dowy, trwały W' kolorach do
pryskanja, eykl:nowania, . •zlifowanla i kocia

zwierząt
MAG. WET.

dla

D1llrkl

"felzvtvn"

W

zg 90075-6

piątek,

Nowej naroznik ul. Szkolne] l mne.

Najtaniej

dnia 15 bm.
po czym

Głównej,
św. Jana.

córką

z

na

i rodz·ina.

firmie

W

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

nagłówkowych.

drobnych:

Traktor
DOMY·PARCELE . . Fornson nowy.
ekonomi<'zn.,. orze
~przedam okazyjnie
\Vłoclawek. skrytka 46.

mlóci.

_

_-.iII1'..

'llFupiec

...

ZgUbl'onO

.D.

zegarmietrr; lat 29.
~redni@'go
N jk
.&-1 j
"\\-ZroMU zaprowadzonym
a orzysu
.....e
sem z itieruchomościa Muka
kupisz majlltki. domy. gosmar·
t ..j drodze panny cośkolWiek go- twa, młyny. re,t:mracje. Barto.
t6wka.
Cel matrymomialny. - szewski. śrem. Farna.
n 15399
Ofert,. Orędownik. Poznań
zd 56 35%
_
11
"'UPNA
•
....
_

edsi bl tw
rz
ę ors O

zezwolenie na broti. wydane
Pr7..ez Starostwo Powiatowe Lód~
k~e 28 lutego 19~ roku ~a nr
l~~ OlO T\a nazwisko Wlk;ot,:a
\\ likowsklego.
fi ~ 4~1

K

26. SZUKA POSADY •

_

Ogłoszenia

do 30 Ó I dla paszu·
kuj.acych posady ~ tej .l'Ubryce
f~bry. obhczamy po JedneJ tnE:cleJ cenIe
Ofprt"y
drobnych.

prZ3'!tojn8. lat 36. )I) gospodu'
IStwa. z gotówk~ 2.500 zł szuka przemrslo'We lub mniE'iszą
meta.
Ofert,. Urędownik. Po- ke kupie. wydzierżawi~.
Orędownik. Poznań zd 56 990
ma1i txId zd 56 950

Kawaler
lat 46. emerytowany urzędnik
kontroli rachunkowej pozna i po·
ślubi inteligentna osob~. posiada·
jaea własny domek lub interes
handlowy. Reflektuje równiet na
-pokój. calym utrzymaniem przy
inteligentnej 'amotnej osobie od
dTlia 4. 8. 1938. Miejscowość oboietnll.
Oferty Orędownik. Po·
zna1l ad 57 173

Piotrkowaka 286, tel. 260.53

Znak oferty

grO$zy.

golów.

Or~iłownik. Poznań

zd 5i 093

naprzykład: I:

Nadszwajcar

zd 54 799

R. Barcikowski S. A.

Inteligentna
szuka posady tnteresu ez.,clem,
dzieci Zgłoszenia Oredownik Poznań ro 57 021

K

27.WOLNE MIEJSCA

14.00 mlJfLyka obiadowa z płyt; -,
15.10 lI'ielda Zlx>7..owa i T(}waro-

Fryzjerka

~

:r

ryzjersld
.
~~If\citnek G~rob~~ń O~lI.
ooMk

ll!1 •

PotTZebny
pomocnik

Przyjmę

RZQdca

ogrodnrez,.

Jr:O n!!.

lu,b

W'łodIl1"Z

samotm.,

z.MltępStwo.

skladu

n 15 452

~y
]l

PoszukuJe
tokarzy.

stolarS!!' 110
'Ofer_

wojskowości. stała posada.
t., Orędownik. Poznań

Fryzjerka

doora ~i'I" polr.zebna zara'l;. lD>&ló 004 meni! No<waoki. Swarzędz. R.,nek 38.
z,d 5i 206

Piekarz

10.

ślullarzy.

:sd 57215

Z&'!IOSZEm11l łAvka.

slewJ<", .Tr-ze.me&m1o.

pamńenke w praktyke do
wędlin. Bryi. Rdlticiń9ka

,.

.. .......

a 16388

~;~f: 4~·. ~~~it~f!: Łód~

prowmeji e0\JJka \Xl6aod., f!Il1>!1l&bne.j
osoby lub 2 l5,g0. M. GriiwJIlIacher. Zbas'Lyń. Pierackiego 15.
n 16 005

Szofer

Poznań

P()trzebn., uru. Podać W1l1'lmki. ~1. wodna. że.lamlww~. 1IlW,
Agencja ~ni.k, Goet.,1i.
oure. stala ~raea., ł:podaauem wa~ """
runków przy wolnym UJtrnmll.Urzędnik
l\ 1 -- .,.",
nill. A. Mateoki.
Międzyohód
d
7 I t
kt k'
W" 1fI' Stycz,nia.
n.
gospO arC2:y.
a pra ., I pozd 5'12mj
szukuje posady od zaraz. wzgl.
Eks--lent
od 1. 8. również przyjme \Xl6ade
........
.
pisarza podwórzowego lub inna początkuJący. uczciwy a szybkI
Potrzebny
umy~łową pracę.
Moge zlotyć potrzebl!T do noweg:o ~kłaąu farb od 20 .7. 1938 szwajcar kawa~
k!luCJę. Ozes-law Kaczor. Wro- Polska Barwa F . .Roemel!;~ Kut- na mniejszą obore. ZgłOl!lIenlll
maw.,. pow. WoJsztyn.
no.
!II 15 019 Jagiełka. Murowana Goślina po.
2Idg 57009
wiat Oborniki.
zd &'1 OM
F-ł
"~«>lfII:
Czeladnik
damłlko _ m~l!ki dzielny J>Otneb.
Uczeń
ślusarsko _ tokarski 1>0 wojŚ\)- ny I!tałe. Ozekański. LidII..
pieku'8ki. uczciw}' . z J>r&k-t.rką
waści z praktyką poezukuie pol\ 15 148
potrzebny zaraz. Brunon Piotrowski. Środa. 'Vrzesirtska ze.
Bady. Inowrocław. Rabińska 1.
m. 4. Odasz.
roI' 56 5~O
zd 57172

Jazzbandzista

CuCierni\:. na IltaJe samodzielny
do pieea piersiowego potrzebny.
Kandu/ski. Wronki.
zd S71n

przybocznym imstrumentem p...
trzehny do zes-po!u nad morze.
l:gloszenia
Ka.wia rnia MO>rs.kie
Oko. Wielka Wjeś Hallerowo.
ng 14838

Humor

~ ~

wa w Katowicach; 17.00 .. Jak
'.!!li.UlJ.!·J~:":..:..!t.:![!l~.u
~a0ić ~.i~to?" - (<1; Krakowa
15.20 Lipsk _ Muzyka 1r ........... l.1
.
l Ką'~Of?,'Jc). 17•.10 k()ll1!=e.rt z na. 16.00 KDenigsw. _
r..15 audYCja poranna; - 11.57 LodlZl. 17.50. wlaodom<>sCl go- koncert po.po!udniow., z
Która
s,gnał czasu: 12.03 au<lyc)a poI-ą' s~~.d,r:';'!I:~:m:: ~~~i~e~r;r~ orko i .sol. 17.30 Bud
) 2% 00
.
2:2 05 Muz. Jamowa. 18.00 R.
pannIl religijna dopomote bieG' d·niowa· 15.15 .,A ty. pame Fabl- " ( Kir a k"owa;
•
s·port; . Koncert KonserwatorJum
nemu wyksztalconemu uzyskać Janie" .:.- we-"oła atidycja dla d,;ie- Zy.,.,
ci
Gerżahka;
15.30
1"O'Lmowa
z
r()7))T)Owa
:re
sluchac1.em;
H.15
- k~ńskiego z Fo.nta.illle Bleau.
posadę
i :>lałożyć ognisko domowe. Oferty Or.e,.do\~nik. Pozuań chorymi; l5.4/i wiad. gosP<>darcze; kOJlc.eII't rozr~·kO>?·y. Wrl;:()OJl~':':CY: \\ roclaw - Muz. orgaru>wa.
1600 mlllZyka lekka w wyk. orko Orkles-~a ta~}ec'l>na .. ~.;pJo'k . I Bruksela fr. - Sonata h,zn<ldł
zd ~I 22"
R~glo,.;.Jli ]1wowskiej Seredyń· Stefrunla ŻyŁkowma - Piosenki. pena - ręc. f()lrteP.la~?w.,.
. 16 4" ~ d od t
. fi·"
R. Romania - .. A lo a OD.
k·
:lo 11')(9·
. . .. , ą
p
urrua I
Krak6w - 8.1H1 muzY'ka lek>ka (liego z płyt 1945 Sofia _ Tra.
Blondyn
- fel let~I\; 17.00 ~ąn;ykR: tanecz: (,płyta <la ply'ta) ; 8.50 pogadalTLka via ta" oP. Verdiego. 20.00 Droit.
lat 33.- zapozna paną. Cel ma- nll, (p}rt) .1~.00 .. '1 aJe~.~lcze 1~70 nla kobiet: ,.Dlacze-go posyłamy "",iel. _ ~fuz. organowa. 20.10 _
trymonilLłnr.
Ofert., Oredoownik. ITIlenIOl\ alll~ - pognr .• ' . dziecko do pnzed_kola"; 14.00 - \Viedeń _ Koncert symfooiC!MIY.
PO'lJnR ń ul 1)7
konrert solIstów.: Al. J;3rael).ookJ m1llZyka obiadowa (,płyty); 15.10 20.30 Paris PTT - Koocert s,ymf.
.. Czarna
- fort .. Jn~lck: ~ ~Ple.w I .\V. lokalne wdadomo<ści gosPQdarC2:e; 'Z Vi ch)'. 21.00 Rzym _
Sm~·k - oboJ; 18.4~ kro>mka lIte'
.'
?
dama" opt. CuseYiJ1Y. %1.05 PU.J!1l
Urzędnik
r~cka: 19.00 audYCJa ~ wy·lwna· 17.90 dokaił ~echaoĆ w §w~e.to. - _ Koncm.t czeSlkicj fi)harm(}Tli.i.
..tatow:r 220. pot!'m 360 .- t>OŚlu· mu harcerzy no.rwe€kleh; 19.20 1'1.05 d.r>kaod JPChać w św·)eto <!z %1.~O Mediolan _ Koncert nmf.
hi panne do lat 30 przystojna
pog. aktll!lIlna; 19.30 .. Kocha - Kato\l\"Ic); 11.10 ko.ncere<t z ŁodZI; 7, Bazyliki CLi Massenezio. %1.40 _
'Wyższą. wykształceniem. p06atną. nie koeha" koncert roMywko- 17.55 wiadom<>śoi bieźą.(:e: n.oo - Strasburg - "RayO'Tl de SoJeriee"
Zgłoszenia Or~downik. Poznań
wy. Wyk.: Orko Hermanlt. sol,iści. W~a<lysła'W Orkan: .. Nad u.rwi- kom.-opera Ro.senthruła. %1.45 Bu.
zd ;;, 266
l.,..-pól a~tystvw dramatycznych sokiem" (odciJlek PT'OIZ.,); 2%.00 - t1l1peszt - Koncert knmE'raln., z
o-~az f,}rtep. (akornp.): 20.45 drAen' sport: 22.05 n1117.ykll tanec7JIla _ 1I:,hialt'!ll E. D,Phn anYieg? (fort.).
lllk: 20.55 pog. a.ktualna: - 21.00 (p./y!y)
22.00 LIlie - hOlt:wrt WIE'CZOl'ny.
~krzY'nka rolnicza: 21.10 .. OatwtJli
.
221ii Sztokholm Program rO?:·
piosen.karz Lwowa Ludwik
Lódf - 13.4li o.tM·o.r., h Y. Be~t. rl'wko~'·y. Lukse.mburg - Ko.n·
Lu.dwik(}wslti"; 21.50 sport; 2Z.00 hOYe'na _ (.(>dyt.,); 14.15 ló,hka cE'rt \\ ag:nE'rowskl z płyi. 2%.40
Sklep C!<ftOżywczy
.... l
)· N
A giełda'
14.%11 muzyka obiado<wa _ Brnkl!eła fi.
Utw(}ry
M~te·
~r
muzy k a k amera l na. (III B
....
..
veerdlego z plyt. 23.00
R. parlI'!
_
8rMleda.m. Wiadomość: Kielc@. ~Iozart (plyty): ~2.5a przegląd.p.ra· (płyty); 17.00 .. Dobn ra.da - fe- Koncert nocny. Kolonia _ KM!'
N()Wy FolWArk nr 1.
n 115 4Qt I $1: 23.00 ostatnie wladomoscl.
IIe~on; 17.10 kOl1l.cert. WY~O<n.a.... cy: cert wieC'7A:l1l"T1Y. KoeniJ''''w. _ Mu.
~rIO !!alon~we J. Stef.anslti. B. zl'ka z płyt. 2ł.00 Frankfurt
NagUJewskl. A,1'I10 He~n.tze; 17.50 Sztutgart _ Muzyka r(}z,rYlVko.
Sprzedam
o wS'Ly,'tlkiro -po tros~ktl: - %1.00 wa i operowa. Kr6lewiec, KIJe'
dom dochód 8000.- i dom pie·
Katowice - 11.15 aooycja .po., życie IJ)1.od~',ch: rOlZmow~ z maro· nigswusterhausen i \\Tied.efl - linie!
k8lrnia nowoczesną. Ored{)wnik ..I·ulula «(>dy,ty); .6.20 płyt! .z. ~\ I\'r' rZyst!lffil; 22.00 sport; 22.05 kM- KO)1rert n.<>oo., w wY'konamll ork.
Pabianice.
n 15 396. ,·za;wy; 13.50 wIM:lO!DIOŚCl ()OIez'jee; cert zyozeń.
wOJ'S>koweJ.
kil.. Ofert,.

UllllllllllllnJllllIHlIIlIlIIlRlllIIlIlUUUlullDUD

r,ellJlomocny 15 lat praktyki dobne
obeznany w swoim zawoJ~ie POi'zu,ku je posady do w ię kszego majatku od 1 paź<.lziernika. z cz
Pa we! Pa rzyk. Budo!towlee
Jlltek. p. Pszczyna Śląs,k.

Panna

.. ·.OGÓLNOPOLSKIE,,·~

P~O'W8ka ;0816 a;:

iii,

Kawaler
~P<>d3mwem. w:>lględ·nip.

l~ioo·~t.

18923, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobn~ ogłoszenia w dni powszednie. pn:yjme-je
się do godz. 10,30, w soboty i dni pn:ed~
tecme przyjmuje
do gods.. ~.25.

DROBNE
milimetr 3.

6amołJny

aj Sluiba dom,owa

Id MI. rohlik. posiadający 20 ty·
S~y poszukuje żony z większym

..J

w centrum ŁodaJi. pny wł. ~
·kowskiej. z towarem i n~lF_
JJiem do sprzedania. Klientełal
pierwswrzęc1na. Ofea-ty 00 P. AJ

b) Inni

.22.

P

GALANTERYJNY

lato

W CZIDDV I

t·łamowy

3.800

Dom
Budynek
n 15291
czrnszowy. centrom - sprzcdam
śreiłni.
na III łyn próżny po;>zu·
korzJStme. Zamiana na j:(ospooar.
kuje Le\\ nndowska. Pozn!!lI ~
Skład tapet
stwo nie \\ ,kluczona. Pośrerlni·
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Tomek :;;tał chwilę oszołomiony. To
wszystko nagle wydało mu się snem
tylko jakimś strasznym i niezrozumiałym. Wzdrygnął się i podniósł rękę
do czoła, jakby miał zamiar przeże
gnać się, ale ręka zawisła w powietrzu
i nadstawił ucha.
Doleciał go turkot bryczki, który
ra.ptem znowu umilkł, potem zmie.szane i głośne, groźne okrzyki opryszków, strzały, bolesne i trwożne "aj
'"aj" - znowu gwałtowny turkot i za
chwilę tupot powracających:
.
- Widzisz? - Samo złoto - zakrzyknął hc-rszt, potrzł!,sając przed jego oczyma ciężkim workiem. - Gratka warta tej Dluchy.
- No, a teraz nogi za pas i do kryjówki piorunem! - dodał.
Mknęli jakiś czas lasem cicho i 0strożnie, aż znaleźli się na krawędzi
głębokiego jaru, na dnie którego wiła
się wąska wstęga wody, otoczona z
obu stron zdradliwymi trzęsawiskami.
Ślizkając się po lozmiękłych i gniją
cych liściach, czepiając się zręcznie
gałązek krzewów opuszczali się po
stromym prawie zboczu na dół, potem
po jednemu w pewnych odstępach zaczęli wchodzić na uginający się grunt,
skacząc przez mniej pewne miejsca.
Kiedy przyszła kolej na herszta,
ten zW1'ócil się do Tomka:
- No, Topór, wytrzeszczaj teraz
dobrze ślepia i bacz na mnie, bo jakbyś chybił kroku, toby cię z tego bagna i sam czart nie w.vcię.gnął.
Tomek wzdrygnął się znowu i zawahał na moment, ale pod szyderczym okiem zbira przemógł się wnet
i mruknął:
- Jazda!
Za chwilę stanęli u wejścia podziemnych lochów. Ciemną czeluść za~łaniały szczelnie zarośla. \Veszli w
nią na czworakach i po chwili znaleźli się we wnętrzu kryjówki.
Była to obszerna piwnica, o wilgotnych i kamienistych ścianach, sprawiająca wrażenie ponurej kaźni, przy
migotliwym, czerwonym światełku
olejnego kaganka. W kątkach leżało
.pełno gruzów, pod jedną ze ścian legowisko z siana i zeSChłych liści z porozrzucanymi, brudnymi kocami, pod
drugą. dwie szerokie deski, leżące na
kJlpkach kamieni - z.astępowały stó!,
na któr~'m walały się resztki pożywie
ni,a, naboje. parę morderczych noży,
pudełka i skrzynki z zapasami i łupa
mi opryszków, oraz prowizoryczny
komin do ogniska z rurą, wychodzącą
przez sklepienie na zewnątrz.

- Ale ci nora! - odezwał się Tomek, rozglądając się·
- A co, nie mówiłem? - podchwycił zadowolony herszt. Tu jak dasz
bracie nura, to jakbyś się w ziemię zapadł.

-

Prawdziwa jaskinia zbójców! dziwił się dalej.
- Ha, ha, hal - Trafiłeś w sedno,
takiej pewno nie miała żadna sławna
banda. I to w dodatku nora tak bezpieczna, że najmędtszy pies policyjny
nie wytropiłby cię.
Tomek wstrząsnął się nagle:
- Brrr... zimno tu jak w grobie!
- Boś wiatrem podszyty, ale czekajno, rozgrzejesz się. - Hej, Kruku!
Zróbno tam światło i ciepło. Reazta
szykować się do bibki i hulaj dusza!
- Piekła nie ma! - odkrzyknął
Kruk ochoczo i zrzuciwszy mokrą
kurtkę zabrał się do rozpalania ognia.
- Czekaj no, stary, mówisz "nie
ma", A przecież mamy kandydata do
tego królestwa - podjął inny.
- Co? i zamiast tam trafił do nas?
Rozum widocznie rozmiękł ci na papkę w tej plusze, fujaro odparował.
- Tyś dowcipny i zuch, ale jak się
urżniesz, pokrako odciął się·
Kruk bowiem przedstawiał typ odrażający: mały, z kabłąkowatymi
nogami, z głową wciśniętą prawie w
ramiona - wyglądał jak karzeł. Ruchy jednak miał zwinne i szybkie, co
przy pokracznej figurze - budziłoby
wszystkich do śmiechu, gdyby czarne
jak węgiel oczy i złośliwy wyraz twa..rzy ospo,yatej i cięty język nie powstrz)'mał śmiałków od żartów. W tej
chwili też spojrzał na przeciwnika
oczami, zmrużonymi złośliwą ironią
i odpowiedział z naciskiem:
- Zawsze jestem taki, kochasiu,
jeno ty swoim ptasim mózgiem w wolim łbie pojąć nie mDżesz, że co
ostrożność to nie tchórzostwo, co
spryt i zręczność - to nie waleni9
niedźwiedziowatymi łapami na ślepo,
inaczej nie wygłupiałbyś się i wiedział, że gdyby nie "pokraka", to banda zeszłaby na "dziady" i ruszała konceptem, jak krowa ogonem .
Opryszki gruchnęli śmiechem, a
herszt zawołał:
- No, no! Nie rób się taki ważny
i dawa,i żryć.
Kruk rzucił mu drwiące spojrzenie,
- Nie boj się - burkną'!, wkłada
jąc do kociołka kilka pęt kiełbasy łotrowskiej korony nie strącę ci ze
łba, bo ci ją sam wsadziłem.
Cholera! - zaklął herszt do
Tomka. - Chłop morowy. ale ozór jak

ADAM NAWICZ

2a cuDze winy
Powieść

10)

Twarze prawników pomimo różnicy
wieku i usposobienia były teraz do
siebie podo)me. Postępowanie młodego
magnata przejmowało ich wstrętem
i oburzeniem.
- A dziewczynka? - zaczął pan
Milski po chwili milczenia.
- Została pod moją opieką.! - odpowiedział
Andrzej. - Przyrzekłem
kona.jącej, że zajmę się losem dziecka
i starałem się o dotrzYD1anie słowa.
- Umieścił ją pan w jakim zakładzie?
- Tak, lecz opuściła go już od 1'0ku.
- Ale nie mieszka przecież u IJana? - zawołał stary żywo.
- Czemu nie? Przecież oprócz
mnie nie ma nikogo na świecie!
- Ależ...
- Pan Ormiliski żartuje - wtrącił
Jan Milski. - Jestem pewny, że spełniają.c ściśle życzenia pani Siekierskiej zrozumiał zarazem, jaki skarb
powierzała matka jego opiece.
- Dziękuję panu - zawołał Andrzej z 'iYClzięcznością. - Rzeczr\Vi~cie
panna <::;cLi('!",-l;:\ nie mieszka u mnie,

sensacyj na
Od czasu opuszczenia

zakładu,

w kt6mieszka u
pewnej, nie młodej, dobrze mi znanej
pani w willi na przedmieściu Torunia.
- Ta p,a ni jest pewnie także ak-

f rym

się wychowywała,

torką '!

- Była nią niegdyś. Przyjaźń i opieka takiej istoty mogą tylko zbawiennie wpłynąć na charakter i usposobienie młodej dziewczyny.
Po tych słowach znowu zapanowało milczenie.
- Znałeś pan od dawna panią. Siekierską? spytał wreszcie niewidomy.
- Nie, znajomość nasza trwała zaledwie kilka tygodni!
- Dlaczego okazała panu właśnie
takie zaufanie? Dlaczego pana wybrała na opiekuna swej córki?
Andrzej zawahał się nieco.
- Zdawało jej się - odrzekł po
chwili - że spostrzega we mnie jakieś podobieństwo do kogoś z jej rodziny, do męża prawdopodobnie ...
- Posiadasz pan jakie dowody jej
małżeństwa?

-

Zapewllc!

Dała

mi akt

ślubu.

NAPISAŁ MICHAŁ

brzytwa.

POLONUS

Zaczniesz z nim, to ci tak

rąbnie, że aż w pięty pójdzie i obrazić
się nie sposób, bo ma zawsze rację·
W jaskini zrobiło się jasno i cHlpło.
Opryszki pozrzucali mokrą odzież, wy-

dobyli kilka butelek wódki, chleb i z
plugawymi dowcipami obsiedli st6ł,
czekając na gorącą kiełbasę.
Tomek przysiadł się do herszta. i
wodził zdziwionymi oczyma po tych
zapasach.
- Skąd to wszystko macie? - zapytał wreszcie:
Banda gruchnęła śmiechem, a Kruk
zanucił

fałszywie:

Banda nie sieje, banda nie orze,
Lecz kiedy zechce w bród użyć może.
Bum tara, rar, ra, uha, ha, ha.l
- Uha, hal - podchwycili opryszki, zrywając się z miejsc z napełnio
nymi szklankami w rękach.
- Słyszałeś? - rzekł herszt. - Od~
powiedzieli ci.

- Piekielne szczęście ma ta twoja
frajda. - Jednego wyprawiłeś do lali,
drugi jej spadł, jak z nieba.
- Kto? - wrzasnął Tomek, rąb
nąwszy szlanką o ziemię.
- He, he - zaśmiał się herszt cynicznie. - Widzę, że amory nie cał
kiem ci jeszcze wywietrzały ze łba i
gotów jesteś drugiemu bratu łeb rozpłatać. Bo ten, to stryjeczny pono. Przywędrował z Ameryki z Hallerczykami. - Słyszałem, że taki podobny
do Jaśka, jakby jego skórę wziął, jeno
jeszcze fajniejszy i oficerek.
Tomek nagle walną.ł się pięściQ. W
czoło.

- To on!... a ja myślał-em psi&krew...
- Że duch, ha, ha, ha! ... - Gdzieś
go widział? - I to on ci pewnie ta.kiego pietra napędził?
Nie odpowiedział, jeno zgrzytnęl
zębami i.walnął się ieszcze raz pi~ściQ.
w czoło.
I zerwał się, chwytając szklankę.
- O głupi... głupi łbiel ... - dysMl
- Nie masz to jak banda! - wrza- przez zaciśnięte zęby.
snął. - Trąćno się ze mną. Topór, twoHerszt obserwował go przez chwilę,
je zdrowiel
po czym dorzucił:
- Zdrowie Topora! - zawtórowali
- Pewnie, że głupi i w dodatku
wszyscy.
fujara ciężka. - Gdybyś umiał się do
- Do dna! - krzyknął Kruk, sta- niej wziąć, miałbyś ją. bez tego co.wiając kociołek z gorą.cą kiełbasą i
całego kramu i dziś upijałbyś się jej
Chwytając za szklankę·
urodą. więcej, jak gorzałkQ.. WyroPrzełknęli palący płyn jak wodę i
sła powiadam ci przez ten rok i wy·
zabrali się łapczywie do kiełbasy, p<)- piękniała. tak, że oczy rwie.
pijając bez miary i popisując się piW oczach Tomka. zamigotał dziki
Jackimi żartami.
ogień.
Po upływie kilkunastu minut par- I tak ją będę miali - rąbnął
no i czarno było od dymu i wyzie- pięścią w stół, jak nieprzytomny.
wów. Pijatyka trwała bez przerwy,
- Jeżeli ci jej tamten nie sprzątnie
tylko postacie bandytów rozwalały się pierwej sprzed nosa. - rzekł, ją,trząc
leniwie po stole. - Kruk, czując sen- go .ieszcze bardziej.
ny nastrój, spojrzał spod oka na TomTomek zerwał si-ę i chwycił go za
ka i kiwając się niby sennie nad swą bary.
. .
:'
szklanką zaczął znowu fałszywą. nutą:
- Nie łżesz 'l -~ Gadaj l - zaW~A'
.'
- Haniś, Haniś, Haniś jedyna ha, czał, trzęsąc nim.
- Co? - Ha, ha! ... Wróble o tym
ha, ha...
Odpowiedział mu ryk śmiechu, a
ćwierkają na dachu, durniu jedenl Tomek drgnął, jakby go kto nożem Odrzucił ręce Tomka i dodał: - Tak
ukłuł. Wychylił duszkiem gzklar--kę i
się właśnie ludzie biorą do ,rzeczy, al~
z ponurym błyskiem oczu zwrócił się ty... Wilkołakiem ci być I
Tomek, jakby nie słyszał tych
do herszta:
- Słuchaj no, coś ty mi chciał rzec drwin, opadł na ławę, ściskając głowę
tam w lesie?
rękoma, jakby mu pęknąć chciała od
- Acha!. .. w lesie? - Ciek.awyś? natłoku szalonych , myśli.
- Powiem ci, powiem, tylko trąćno
Nagle zerwał się znowu ... W nabiesię jeszcze ze mną rzekł szyderczo
głych krwią oczach płonęła zwierzęca .
i napełnił szklanki.
namiętność i straszne jakieś postanoTrącili się, wypili i Tomek niecierwienie. - Gruchnął pięścią w stół, 0.1;
pliwie, stawiając szlankę, zaczą.ł:
deska. pękła i krzyknął:
- No?
- Słuchaj, Lisie!. ..
Opryszek patrzył na niego z tym
- Nazywam się teraz Pająk·
samym szyderstwem i nie śpiesząc się
(Cią.g dalszy nastąpi)'.
- mówił:
i _,'"'"
A metrykę dziewczynki?
każdego szczegółu. Szkoda, ze nie
~he! Umarła, nie zdążywszy mi
znasz pan miejsca urodzenia dziewpowiedzieć,
gdzie dziecko zostało czynki, no, ale trudno, będziemy się
ochrzczone. Pani Siekierska miała jed- musieli obyć i bez tego.
ną tylko córkę, urodzoną wkrótce po
- Zostaw mi pan swój adres! ~:
ucieczce jej męża, a noszącą trady- rzekł pan Milski uprzejmie. - Czuję
cyjnie w rodzinie Siekierskich imię się w obowiązku wyrażenia panu p<)Anny. - A teraz mógłbym się dowie- dziękowania za trud, podjęty w celu
dzieć, w jakim celu wezwał mnie pan odwiedzenia mnie. Pan Siekierski zado siebie przez ogłoszenie w gazecie? ciągnął także względem pana dług
- Owszem. Oto p,a n Siekierski po- wdzięczności, o którym pewnie nie
lec ił mi uświadomić pana, że jeżeli po- zapomni...
trafiła złożyć dowody małżeństwa jego
- Pan Siekierski nic mi nie winien ,
brata, gotów jest uwolnić pana od cięprzerwał
Andrzej szorstko.
żaru wychowywania pozostałej po nim
Wszystko co uczyniłem, było ofiarą,
córki, przyjmie ją za swoją. i uczyni złożoną Annie, a nie jemu.
spadkobierczynią całego majątku Sie- Nie przeczę temu, nie zmniejszy,
kierskich!
to jednak wdzięczności jego za opiekę,
- Spadkobierczynią · całego mająt- jaką pan otoczył najbliższą jego krew.
ku? - powtórzył Andrzej zdumiony. ną. Za kilka dni będę miał zaszczyt
- A cóż się stanie z jego synami?
doniesienia panu o dalSZYCh jego zaStarzec westchnął ciężko.
miarach!
- Pan Siekierski nie ma już syAndrzej pożegnał prawników i wy.
nów - odrzekł smutnie. - Posiadał szedł.
tylkO dwóch i obydWÓCh stracił. Star- J.anku, powiedz mi, jak on wyszy zginął przed wielu laty w wypad- gląda? Jaki to podług twego zdania,
ku na kolei, Młodszy, jedyne dziecko człowiek? - zapytał niewidomy syna
z drugiego małżeństwa., umarł przed gdy zostali sami.
'
trzema miesiącami na tyfus, osieroca- Uczciwy i honorowy - rzekł Ja.jąc nieszczęśliwego ojca, który pow- nek bez na~ysłu. - żal mi go, sprastał sam jeden na Świocie. Czy m6- wa ta spra~la mu wielką boleść. Wywiłeś co, panie Opmiński'!
chodząc mIał wyraz twarzy nieszczę- Nie - szepnął Andrzej głosem śliwego człowieka.
drż~cym i zmienionym.
- Jest on naprawdę podobny dO'
-. Zosta~is~ m} "pan akt ślu.bu Zygmunta Siekierskiego, o którego
m6~lł dal~J me.wIdomy pra~mk. niegodziwości nie mieli~mv pojęcia?
Znmn1 UWladOmlę o 'YSZ~'s tklm mego
• .
klicu La, muszę zbadać wiarogodność J
(Cią.g dalszy nasiąJ;li)
-

Dworzec, który przypomina bardziej
- Warszawsld dworzec główny przedstawia w ciągu ostatnich kilku dni - pisze
jeden z dzienników warszawskich - wygląd niesamowity. Wystarczy zajść na dolne perony o każdej porze dnia i nocy, aby
się tym nawskroś oryginalnym zjawiskom
przyjrzęć się z bliska.
Jesteśmy więc o godzinie 21 minut 15
na pierwszym peronie dolnym, lO: którego
według wywieszonych tablic i zgodnie z
dolatującą przez megafon zapowiedzią odejdzie pociąg osobowy do Lwowa o godzinie 21 minut 25. Pociągu jeszcze nie ma,
ale za to wzdłuż całego peronu od brzegu
do brzegu ciżbi się jakaś przeogromna masa ludzka.
ROZMÓWKI NA PERONIE
- Gdzie się pan pcha?! - rozlega- się
coraz częściej jakiś nerwowy głos. - PrzeCIeż mnie pani tutaj na szyny zepchnie I
Co tu się dzieje w ogóle?
- To pani się pcha! Muszę się pchać
jak mnie pchają! Co pani naraz taka ner""owa się zrobiła?! Nie jedź pani lepiej,
idź pani do domu!
~astrój staje się coraz bardziej gorącz
kowy. Ludzie z sekundy na sekundę zaczynają sobie wymyślać.
Wymyślania te
osiągają formy zastraszające. ilekroć przez
ten zwarty tłum pasażerów usiłuje się
przecisnąć wózek bagażowy.
- Moje żebra! - wola jakiś cienki piskliwy glosik.
- Dziecko mi zginęło, dziecko I
UWAGAI POCIĄGI
Nikt oczywiście nie zwraca na to najmniejszej uwagi. Każdy w tej chwili podnosi z ziemi swój bagaż, bo za chwilę z
d~vorca Wschodniego wjedzie na tor poCIąg do Lwowa.
Silnie wzmocniona liczebnie służba dworcowa nawołuje już pasaźerów do zachowania o Iro:l:ności.
- Uwaga, proszę państwa! - wołają.
- Pociąg już wjeżdża na tor!...
Ostrzeżenie to wywołuje wręcz przeciwny skutek. Ledwie bowiem pociąg zdążył
się wtoczyć do linii peronu, do wszystkich
drzwi rzuciły się setki osób. Słowa klątwy
zmieszały się z wzywaniem pomocy.
W
walce o dostęp do drzwi biją się ludzie walizkami, kopią się naj ordynarniej pod
słońcem, depczą się jak zapamiętali, a w
większości -podróżująca mniejszość wyko(teza ten straszliwy obraz przeraźliwym panicznym udźwiękowieniem.
.--"'-,-"-"-,-,-~~,

LIPIEC
Slady wiosny - pokryte
przez wyrosłą zieleń . ..
falującą łanami

lipcowymi . ..
zbóż ...
Roześmiane jak uśmiech
wczorajszej niedzieli .••
malowanej polnymi
wiązankami róż.

Malwy - dzwonki różowe
w chłopskim sadzie dzwonią ...
Złotostrunna kapela
polnych ptasząt brzmi ...
Wiejską pieśnią i blasków
błckitną harmonią,
nieskończoność przemijań

w

płyną nasze dni Dojrzewa lipiec w slońcu,
sokiem drzew nabrzmiałych,
w żeglujących obłokach,
którym sprzyja wiatr Naturą praw odwiecznych
rodzi siC nam lato
i słonecznym plomieniem
obejmuje świat.
W szumiącą gęstwę klosów
wpatruje się lipiec ...
modrfJkami co kwitną
wśród splątanych traw.
- a potem bursztynowym
kręgiem fal szemrzących.
maluje - zasłuchany
w u'iejską ciszę ...
staw Nad łąką - sierp księżyca
błYSl1(1.1 rhłopską kosą ...
już lipier . .. wzgórzem niebios
pou'rnr(1 do chaf..
Dog(1sn II' zbożach zachód,
1(' splomieninlych chabrach . . .
Snf>m nory lf>lniej zwolna
pogrq:a się świat .<loiers::,czowe kołysanki
blogoslall..'iq polom
i łąkom - C9 od biegły
w cif>mnif>jący las lVioska: u,zgórzp dalekie
prZf>d .~ll'item tęskniące i słychać jak wśród ciszy
stąpa gwiezdny czas, .. JOZEF BARANOWSKI.

Azję, niż Europę - "Dziecko
wość żydowska

mi zginęło!"

"l apać złodzieja!" -

Pomysło-

Konduktorzy, obsługujący pociąg, trzę ki oglądaliśmy przed chwilą, nie przypo-, sama historia, kropka w kropkę, powto..
minał w niczym Europy.
Jeśli, to bardzo
rzyła się, gdy o godzinie 24 z minutami
się ze zdenerwowania.
Ściźbiony w
drZWIach tłum sam się nie może przeci- słabo, ale Azję! Władze dworcowe muszą oglądałem odjazd pociągu osobowego w
tu coś koniecznie poradzić, bo przecież ta kierunku Bydgoszczy i Poznania!
J. B.
snąć do wnętrza, a poza plecami zmiaż
dżonych pierwszych szturmowców czeka
przecież jeszcze cała przeogromna masa.
W jednych drzwiach udało się kogoś przewrócić na schodki, zrobiło się trochę "luzu" i po prostu po głowie przewróconego
runęli ludzie do głębi przedziałów.
Staraniem klubu "Przyjaciół natury", rozgwarze zapanowała momentalna cisza,
w miejscowości Perth, w Australii został w oczekiwaniu przemówienia powitalneLAP AJ ZLODZIEJAI
urządzony
pokaz niezwykle ciekawych go prezesa klubu.
okazów ptaków, które zostały wypoży
- Policja I Policja l Lapaj złodzieja I
Lecz ledwie zdołał on powiedzieć kil..
przebija się w pewnej chw'li poprzez ten czone przez ogród zoologiczny, mieszczą ka słów, rozległa się salwa śmiechu n~
cy się w Siid Perth. Wśród tych cieka- sali, Śmiech ten tak podziałał, że i pu..
wściekły harmider jakiś głos kobiecy.
Ale oczywiście policji nie ma, bo gdzie- wych okazów znalazł się pewien gatunek bliczność zaczęła. się również śmiać. by się tu mogła przecisnąć. Zresztą nie w dzikich gołębi, tzw. "koakaburra". Wła Prezes musiał przerwać swoje przemówietym jednym oknie' tylko nawołują poliCję. ściwością tych gołębi jest wydawanie ze nie i czekać aż gołębie się uspokoiły. Tu przecież obok miota. się w oknie jakaś siebie dźwiE:ków, podobnych do śmiechu. Wówczas dokończył kilkoma zdaniami
Ptaki. osadzone w klatkach na tym po- swoją tyradę, nadmieniając o wielu ciekobieta i wykrzykuje:
- Felal Felcial Feluchnal Felusieńka! kazie denerwowały się dużą ilością osób, kawych właściwościach natury, czego do ..
O policja, policja, moje dZiecko szukajcie! przybyłych na uroczyste otwarcie, a zwła wodem był "śmiech" gołębi, któremu naszcza w tym momencie, gdy po dużym wet obecni musieli ulec.
Moje dziecko mi zginęło !...
Ten rozpaczliwy głos jednak na chwilę~II""""""""""""""""""""""""""""II""""""""".
cichnie, bo właśnie przez to samo okno, z
którego matka nawuje swe dziecko przeciska się dwóch harcerzy. Uważają, że lepiej wejść oknem!... Podsadza ich kilku
kolegów i w ten sposób zdobywają miejsca.
pod kierowo Stacha Wichury
KRZY~ÓWJ[I
CO SIl, DZIEJ"': W WAGONACH?
uł. i rys. T. Brzask
Na trzy minuty przed odejściem zwracam się do kierowńika pociągu i usiłuję
li nim rozmawiać, ale jest prawie nieprzytomny. Proszę go więc, aby mi pozwolił
przejść cały pociąg korytarzem i przyjrzeć
się temu, co się dzieje w przedziałach. Poszedł razem ze mnR,. Ale t61: natychmiast
razem ze mną przystanął. Przed olbrzymią
kupą kufrów, koszów i pościeli. Przed gromadką dzieci poukładanych na podłodze
w korytarzu! Przed lasem kijów harcerskich i plecaków! Przed kociołkami, rupieciarni! Idziemy po prostu górą nad tymi
przeszkodami żywymi i martwymi. \V
pewnej chwili zaglądam do jednego przedziału trzeciej klasy. Sied.zą w nim tylko
dwie osoby, jakiś stary Żyd z grubo młod
szą od siebie żydówką. Na obu ławkach
porozkładane są. przedmioty.
- Czy ten przedział zajęty? - pytamy.
- Tak! Wszystkie miejsca zajętQ! Te
państwo gdzieś sobie teraz wyszli.
W tej samej chwili jednak okazuje się,
że ma się tu do czynienia z naj zwyklejszym oszustwem. Para pragnąc wygodnie
i w dwójkę dojechać do samego Lwowa
pozakładała fałszywie miejsca, podczas,
gdy na korytarzach ludzie sie-dzą na podsą

Ptaki, które

się śmieją

Rozrywki umysłowe

łodze.

- No i widzi pan! - wola konduktor.
Czy to nie jest draństwo?! Gdyby pan
chciał pojechać tym pociągiem, to by się
pan przekonał, że za pół godziny wszyscy
już będą, mieli miejsca siedzące i na. korytarzu nikt nie będzie siedział!
-

NA PERONIE TŁOK
Niestety, musimy już wychodzić z wagonu, bo pociąg za moment ruszy. Potoczył się po szynach i znikł. Ale rzecz dziwna: Na peronie została przecież ta sama
prawie ciżbiąca się bezustannie masa
ludzka.
- Co to ma znaczyć! - zapytałem zaintrygowany dyżurnego ruchu. - Dlaczego ci ludzie nie odjechali? I Czyżby miejsca
dla nich nie było? I
- Ależ skąd?! - odpowiedział. - To
wszystko przyszło żegnać tych, którzy odjeżdżali. Jednego smarkacl!:a odjeŻdżające
go na obozy żegna czasem piętnaście osób.
I wszyscy się tłoczą do przedziału, żeby
mu zająć wygodniejsze miejsce. I zakła
dają mu miejsca różnymi bagażami. A on,
proszę pana, dopiero w drodze obchodzi
sobie wszystkie założone miejsca i które
mu się podoba zatrzymuje, a które nie, likwidujel
Słuchamy tych objaśnień z niedowierzaniem po prostu. Bo przecież widok, ja-

Fotografia na

!>-: 1) kości6ł .katedralny,. 2) oprawca, 3)
sufIt, powala (pOZIOmo), - Wielka powódź (pionowo). 4>. pOpyt. na towar, 5) jedna książka
będąca cz.ęSCla dZlela. 6) bieg, tocu>nie się, 7)
plyn z owocu, 8) ptak, 9) rodzaj ściany (po,-"iomo), - spok6j. zgoda (pionowa) 10) narośl albo żyjatko morskie.
B: J) rodzaj pierza (poziomo). - piękny ogró.d (pionowo), 2) ,inaczej: broc1llwiec, sloilcokWiat, 3) stworz~l1Ie skrzy,l1ate (poziomo). _
krzew owocowy (pionowo). 4) wierzchnia powlo.
LOGOGRYF
ul. 1 rys. Sław-Ski

odległość

BO km

Tymi dniami amerykańskim a-s-tronomQm udało się dOIkonać, daleko idącego 1V
SWQich konsekwencjach, dzieła a mian{)wicie zdjE:cia fQtograficznego na odleglQść
80 km mias{a Los Angelos.
Rezultaty tego zdiE:cia prze-sdy ws'Ze-Ikie oczekiwani-a. Cal y sze-reg d'l'obnych
szcze-gółów uwidacznia fOltograf,ia zupełnie
do-brze, n'p. w otwartych oknach rozpoznaje się po.stacie ludzkie.
Pi-sma amerykallskie podkreślaj~, ~.
fakt ten umożliwiający dokonywanie zdjęć
Według niżej podanego znaczenia wpisać w
na odleglość b<w'lzie mieć du1:e "nacze~ie krątki 8 wyra~6w pieci!>literowrcb i jeden <'Złe. """
.
' .. "
.,..
rohterowy. PlerWlIZ:f) o tatm rząd cZltane z
P?dc7.a,g 'WQ)TIy. Poz.yr)a ar~ylęrll, urZąd.le-IKó/'l na ~6ł d~<lzą rozwiązapie.
. ..
nla e.tapowe, rozmleszczeme. rezerw, ltd.
kJ!; !'1 8 c z e nll e
w 2y/ r a z o w:. 1) ,!naJdzleele
b d
I b 'ć
l' l t
. d ki " .
11
n7.1 eslO U)3 arza,
zaraza maczeJ (wspak)
ę ą mag y y_ zupe 111e a wo l
o aunle 3) ]>olskil' m/aRto na Ś ąsku nif'mieckim (wspak)
sfotografowane przez nil'przyjaciela. Armia (~ = ~\. -1) ry.b~ mors.b. 5) boh~ter rf'duty mi ..ameryka.ńska zainteresowala sie już tym k.1n'~' /~:zowskle~ .. fi) lenna .z klesk_ lUil.:>.:ko;ici. .7)
tel k
'
.. Imię po laclTIlf', 8) napIs n:o. Krzyzu zbawieet; ope·m.
nia. 9) rodzaj ptaka z rodziny sokołów.

ka .dr~wa. 5) c~§Ć d,,!orca koIejoweeo, 8) Ift.czeJ: ZIOmek, 7) macze): sygnały, 8) roślina 'pastewna, 9) kawaleczek papieru (poziomo) _
tylna cze§<; szyi (pionowo). 10) Imię żeńskie.
P) za~YCZkl do butelek, 12) I'1ba (wigilijna) 111)
maczeJ: korab.
Q: 1) ma/y nożyk, cyglInek (pOziomo), - r0dzaJ ta,ńc!,- albo !!,atune.k grzyba, 2) i 4) macu>j:
zabrolllellle, 3) maczeJ: krzew, 5) wrzask. halas.
,
SZARADA
ułożyl "As"
słońce się schowa.

Gdy wieczorem
N astaje pierwsza-druga godzina,
Do szeptu zniża się nasza mowa,
Coś s~ marzy, coś się przypomina.
Przepiękna jest takiej ciszy chwila,
I,ecz wszystko przemija na bm świecie
I kończy sie choć życia umila.
Trudno! Nie ma na to drugiej-trzeciej.
Calqść? Cóż to jest? - każoy zapyta,
To Jest taka zagadka i kwita!
Za rozwil\zani~ najmniej dw6ch z powyższych
~adań wyznac~yilśmy cztery nagrody pieniężne:
Jedna .w kWOCie 10 złotych i trzy po 5 złotych.
Termin nadsyłania rozwiązań z dzisiejszego
nuU)eru ul?/ywa z dniem 15 Jipca rb. Rozwi,,zaJlle. na.1.ezy przysyl!lć pod adresem red. "Orę
d9 w !,llka w. Poznnnm. !iw. Marcin nr 70 z dopIskiem .,Dzlal rozrywek".

Uwaga,

Szaradziści!

począwszy od dzisiejszego numeru

"Rozrywki Umysłowe" będą ukazywać
si, dwa razy w -tygodniu: w numerze
na czwartek i na niedzielę. W "Orędo•
wulku" na czwartek umieszczać będziemy tylko same zadania, w numerze niedzielnym zaś podane b~d,
nazwiska zdobywców nagród, rozwili •
"r

zania z poprzednich numerów oraz
"Skrzynka listowa".
B d'
•
ar zo WIelu czyłelnikow przysyła
--'
i
lk
rozWAązan e ty o jednego zadania.
Oczywiście takich rozwiązan° nl'e bie
rzem pod
d ż
l'
•
y
uwagę, g y na ezy rozwlązać trafnie najmnieJ' d waz a d a n i JL
.....

l podajte wyrazy pomocnicze.

