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Z FRONTU TVALK W CHINACH
Na zdjęciu widzimy z lewej: atak piechoty japońskiej .na p~zycje
chill.skie pod Lun-hai. Zdjęcie obok: walka pod Lun - haz skonczyla
się. Na zdouyt.llm terenie żołnierze japol1scy grzebią. swych poleg~yclt
towarzyszy, odając im ostatnią przysl1lgę. W glębohch rozmy§lamach
pogrążeni, my§lą zapewne: dziś tobie, a jutro mnie ...

Ekspres zderzył się
z karetka sanitarna

K i e l c e. (PAT.) W środę o godz.
19,35 pociąg pośpieszny, zdążający od
strony Wierzbnika, pow. iłżeckiego do
Ostrowca, pow. opatowskiego, na przejeidzie kolejowym Kołków w Brodach
najechał na samochód
sanitarny Ubezpieczalni Społecznej w Ostrowcu,
którym jechało 5 osób.
Samochód został rOZbity doszczęt
nie i wleczony przez pociąg na przestrzeni 1 kilometra. \Vszyscy pasaże
rowie i szofer ponieśli śIIlierć na miejscu. Części ciał ludzkich zostały porozrzucan e na torze na przestrzeni
półtora kilometra.
Zabici zostali: Wacław Kowalski.
szofer samochodu, Stanisław GruszczyI'lski, woźny Ubezpieczalni w
Wierzbniku, Marian Szczebalski, sanitariusz Ubezp. Społ. w Wierzbniku i
Antoni Domański, chory mieszkaniec
Ostrowca.
Na miejsce strasznej katastrofy wyjechały władze sądowo-śledcze.

Zacięta

REKORDOWY LOT

DOKOŁA ŚWIATA SKOŃCZONY

HDD~ei· wyli~ował:na c lołni1~U Wnowym Jor~u
N o w y Jor k. (PAT). Hughes WY-I
na lotn!sku w Fairbanks na
Alasce o godz. 0,31. Szlak JakuckFairbanks, wynoszący 3330 km przeleciał w czasie 12 godz. 17 min.
Był to jeden z najniebezpieczniejszych etapów, gdyż tras,a prowadziła
nad wielkimi obszarami dzikich stepów i nad Morzem Behringa. Przy radio w Fairbanks lotnicy oświadczyli,
że są wprawdzie zmęczeni, lecz czują
s i ę d ohrz e. W Jak u ck u d o znali bardzo
serdecznego przyjęcia, lecz mieli trudności w porozumiewaniu się z ludnolądował

ścią·

Lot z Fairbanks do Nowego Jorku
się prawdopodobnie z lą.do
waniem w Edmooton lub Winnipegu
w Kanadzie. albo w Saint Paul w stanie Minnesota. Lotnisko w Fairbanks
bowiem jest zbyt małe, by "Lockhead"
mógł startować z pełnym obciążeniem.
O godz. 1.35 Hughes wystartował
do Nowego Jorku.
N o w y Jork. (PAT) Ostatnie doniesienia głoszą, że Hughes leci w
kierunku 'Vlnnipegu na w~'sokości
14 000 stóp. Załoga korzysta z aparatów t1enowrch.
O 7 rano Hughes zawiadomił, że
wyl~du.ie około południa w Winnipegu celem uzupełnienia zapasu benzvny. \V t,vm momencie samolot przelatywał nad najwriszę, i najniel1e7.piec'lTJie;szą cZf,'~cią kanadyj~kich Gór Skalistych.
Tnl1czasem kwatera lotnicza ughesa w Nowym Jorku straciła z nim
przez 5 godzin połączenie radiowe.
Stacja radiowa w Hermosa Beach
(I{alifornia) przeprowadziła 50 bpzsklltecznych prób lJZy!'kania połączenia z
lotnikiem. J(oła fachowe wyrażają
prz.vpuszczen ip., r.e prr.ycr.yną tego ~ta
nu rzeczy są zabnrzt'uia a,tmosfpryczne.
. \,'re~zcie o godz. 14,38 (cllasu lond~'IH,kjego) lotnik Hughes wylądował
w )'linneapolis (stan ' Minnesota). LI!odbędzie

dowanie nastąpiło po 6-godzinneJ
prze-rwie łączności radiowej z lotn:kiem. Trasę z Fairbanks wynoszącą.
2470 km pl'zeb,'ł lotnik w l2 godzin
2 min. dokonując przelotu nad Wy3okimi. górami i ,~alczQ.c z nieprzYąlyl
nyml w~l'Unk~ml atmosfer,rcznyml. .
Po połgodzmnym postoJu, w czasIe
którego aparat zaopatrzono w paliwo,
Hughes w)';;tartował o goc.lz. 15 min. 11
do ostatniego etapu lotu dokoła świa

-

ofensywa

P a ry ż. (Tel. w1.) Z Walencji donoszą, że nieustanne
ataki narodowych
samolotów
bombardującycn
zmusiły wojska "czerwone" do oofnię
cia się i ewakuowania doszczętnie
zburzonej miejscowośCi S arri on.
\Vojska "czerwone" zajęły pozycje
położone w pobliżu opuszczonej miejscowości. Zacięte walki toczą się obecnie na odcinku Mora de Rubelios.
Wojska narodowe zajęły miejscowość Albeniosa.
NieprryjacieI, poniósłszy znaczne straty, cofa się w popłochu.
W ręce powstańców wpadły
znaczne zapasy materiału wojennego.

ta - Minneapolis - Nowy Jork. Samolot pilotUje sam Hughes.
N o w y Jor k. (Tel. wł.). Lotnik
amerykailski, milioner Hughes wyląL o n d y n. (P AT.) John Simon oddował dziś, w czwartek o godzinie 20.36
powiadając na jedną z interpelacyj w
(czasu środkowo - europejskiego) na Izbie. Gmin oświadc,zy!, że N~rodowy
lotnisku FIord Bennet Field witany Il{Omltet ~bron~ poswl~~a d~zo uwa. .
. . '.
gi strategIcZnej sytuaCjI GIbraltaru.
owacYJl1le przez przedstawIcleh władz zwłaszcza pod kątem widzenia wyi olbrzymie tłumy publiczności.
padków hiszpaJ'lskich.

lew brytyjski
pilnuje Gibraltaru
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Wkońcu sierpnia odbędzie się ingres nowego biskupa gdańskiego - Protest Gdańska
do Stolicy Apostolskiej naru szył podstawowe prawa Polski - Rząd polski winien
żądać bezwzględnego utwo rzenia polskich parafij
G d a ń s k. (Tel. wł.) Konsekracja
oraz ingres nowego biskupa gdańskie
go ks. dra Spletta odbędzie się dopiero
w drugiej połowie sierpnia. Na uroczystości te przyjedzie do Oliwy nuncjusz apostolski w Warszawie ks. Cortesi oraz kilku biskupów polskich.

*

\V związku ze zmianą na stanowisku biskupa gdańskiego należy obecnie jeszcze podkreślić, że jest ona wyłącznie następstwem głośnej
sprawy
utworzenia polskich parafij personalnych. O tym zapewniają miarodajne
koła gdańskie.

Przypominamy, że biskup gdański
ks. O'Hourke wydał dekret o ustanowieniu polskich parafij za zgodą i z
polecenia \Vatykanu. Dekret tpn został zawieszony po rozmowie z prez.
Greiserem. Senat Gdailski, naruszając
podstawowe prawo Polski do reprezentowania Wolnego Miasta na terenie

zagranicznym, wysłał słynny telegram
do Stolicy Apostolskiej, '" którym w
swoisty sposób "zaprotestował" przeciwko ustanowieniu polskich parafij.
Hitlerowskie koła z' dużą dozą zarozumiałości przypominają te fakty i
stwierdzają, że telegram prez. Greisera
odniósł skutek, a nominacja ks. Spletta na miejsce ks. bisie O'Rourke ostatecznie zamyka sprawę polskich parafij.
Nie ma żadnych danych, które by
podważały
prawdziwość
wspomnianych twierdzeń kół hitlerowskich.
Gdańsk za jednym zamachem załatwił
więc dwie sprawy: utrącił polskie parafie i wprowadził precedens, który
mocno zachwiał prawem Polski do zastępowania go na ter-pnie zagranicznym. Taki obrót rzeczy jest nowym.
bardzo przykrym w skutkach potkni~
ciem się kursu naszej polityki oficjalnej w stosunku no Gdańska.
Niezależnie od ustosunkowania. ui"

Polaków w Gdańsku do nowego duszpasterza, które będzie pozytywne. jak
przystoi na katolików, jest rzeczą rzą
du polskiego wykazanie, iż tryumf
władz gdańskich nie ma uzasadnienia.
Można osiągnąć to tylko przez wysunięcie bezwzględnego żądania utworzenia polskich parafij. Nasi rodacy w
Gdańsku, którzy często słyszą zapewnienia, że rząd polski dba o ich prawa
i interesy, oczekują zdecydowanej akcji w tym właśnie kierunku.

Stan zdrowia ks. Hlinki
B ra t y s.ł a w a. (PAT.) Ks. Rlinka,
którego stan zdrowia w ostatnim czasie pogorszył się znacznie, przebywa
od kilku dni w jednym z sanatoriów
bratysławskich. Dzięki troskliwej 0piece lekarskiej etan jego zdrowia ~
prawił s;ę znacznie i nie budzi obe"
nie obaw;
I
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Znamienny wyw ód prawniczy
.- Sprawa Dobosz~' ilskiego, mimo upływu już dwu lat od pamiętnego
"marszu na Myślenir.e", zajmuje nadal żywo opinię społeczeństwa polskiego, która interesuje się losem uwięzionego
inż.
Adama Doboszynskiego.
Jeszcze świeżo mamy w pamięci orzeczenie Sądu Najwyższego w tf.>j
sprawie i głos ks. red. Piwowarczyka
na łamach "Głosu Narodu", nawołu
jący do z\,"olnienia Doboszyńskiego 'I.
więzienia i z·apowiadajQ.CY wystąpie
nie pisarzy polskich za autorem "Gospodarki Narodowej",
Świeżo zaś ukazał się niezmiernte
ciekawy artykuł prawniczy w "Polonii", stwierdzający, it "właściwym sę
dzią" w sprawie Doboszyńskiego, nawet mimo zniesienia sądów przysię,
głych, winien być właśnie sąd przysiQgłych, któremu sprawa podlegała w
chwili zajść myśleniekich.
Przytoczymy kilka ciekawszych ustępów z tego znamiennego artykuhl
prawniczego (według nr 4915 z ~4
czerwca 1938 "Polonii"):
TZW, WLAśCIWY St:DZIA
"Jednym - pisze autor artykułu z warunków Obiektywności wyrokowania i równości wszystkich wobec
prawa jest wyzwolenie są.downictwa
spod wpływów administmcji. Podstawową. zaś rękojmią takiego wyzwolenia, rękojmią. o pierw ..;zorzędnym znaczeniu, jest ustanowienie z góry tzw.
właściwego sędziego (der eigentl. Richter) tj. u :.;tawowe oznaczenie
tego sQ.du, który jedynie i wyłącznie
jest poWOłany do orzekania w konkretnym wypadku. Przez stworzenie
takiej ustawowej gwarancji, tj. wyznaczenie z gól'Y przez ustawę w tym
rozumieniu "właściwego" śędziego, zapobiega się temu, by administracJa
wymiaru .3Prawiedliwości mogla dowolnie wyznaczać sędziego, względnie
są.d dla danej sprawy; zapobi-ega si~
więc tym samym możliwym w tym.
pl'zedmiode .nadużyciom w s7.czegó:llości temu, by sprawy polityczne albo
takie, w których wyniku administracja państwa jest zainteresowana bezpośrednio, były
stronniczo roz.3trzygane."
KONSTYTUCJA RóWNIEt
GWARANTUJE
"Tego rodzaju gwarancję ustanaw'iają w pal'lstw~ch pl'aworządno-kon
strtucrjnych w regule ustawy zasaclnicze. Tak tei i u nas w Polsce. Kons tytucja marcowa stanowiła wart. 98,
że "n i k t n i e m o ż e b y ć P o z b aw i o n y s ą d u, k t ó r e m u z p r awa p o d I () g a", a przepis ten powtn.1':oa kOllslrtucja kwietniowa wart. 68
Ust. 4. ZdawalołłY się zatem, że nie
mogą pod tym względem powstać żad
ne wątpI iwości, że przynajmniej ta
kwestia, tak zasadn il'za dla bezpieczeństwa prawnego oraz swobód obywatelskich została definitywnie zała
twiona i że żadna ustawa nie może
tutaj uczynić wyłomu.
. "Niestety, rzeczywistość uczyniła
złudną

i

tę nadzieję·

"Dnia 9 kwietnia 1938 r. wydana
została ustawa o zniesieniu instytucji
sądów przysięgłych",

A BYLO PRZECIEt ZAPEWNIENIE .. ,
"Nie zamierzamy w tym miejscupisze dalej autor - omawiać tych
wszystkich, tak bardzo drażliwych okoliczności, które poprzedziły wydanie ustawy o znif.>sieniu sądów przysięgłych. \V~z~'scy zapewne pamil?tail!dobrze, jaką była dy:;kusja w tym
przedmiocie w Sejmie i Senacie, w
szczególności, jakie były zastrzeżenia
wrsuwane nawet przez jej zwolenników. Sen. Petl'ażycki domagał się zaopatrzenia tej ustawy w zupełnie zrozumiałą. klauzulę, iż sprawy już ro7,poczęte przed przysięgłymi, muszą być
definitywnie, nawet po wejŚCiu w ży
cie tej ustawy, przed tymi sądami zakończone. Pan minister spoowiedliwości, sprzeciwiając
się tej popra\vce
zaznaczył
wyraźnie,
iż
"wiadoma
sprawa, o którą chodzi" jest już i tak
ostatecznie załatwiona, nie ma więc
żadnej potrzeby tego rodzaju l"Ałstrze
żenia. I po takim zapewnieniu, rozwianiu wszelkich pod tym wzglęąem
obaw przez osob" tak autorytatywnQ.,
prz~zła ta ustawa bez owej klauzuli.
Wkrótce potem prokurator lwowski

założył kasację i
przybrała znany

w ten sposób sprawa
wszystkim obrót".

WYRA~NY
PRZEPIS KONSTYTUCYJNY
"Ale pomijając tę genezę skreśl enia proponowanej klauzuli, stwierdzić
należy z całym naciskiem, iż ustawa
z 9 kwietnia 1938 r. o zniesieniu sądów przysięgłych nie mogła żadną.
miarą wprowadzać tego rodzaju stanu rzeczy. Ustawa konstytucyjna bowiem, poręczająca zasadę "właściwego sędzievgo", jest ustawą hierarc h i c z n i e w y ż s z ą i żadna inna
nie może pozostawać z nią. w sprzeczności. Mimo więc, iż ustawa z 9 kWie-1
tnia ujrzała światło dzienne bez owej

klauzuli, sprawy już rozpoczęte przeJ
wejściem jej w życie przed sądami
przysięgłych, nie powinny być tym są.dom odebrane, lecz powinny być one
przez nie definitywnie zakończone.
"Tego bowiem wymaga nie tylko
podstawowa idea słuszności, ale wyraźny przepis konstytucyjny."
Ciekawe, czy też obecne "czynniki
miarodajne" tak czułe na. przestrzeganie konstytucji zajmą się tą kwestią
niezgodności opisanej sprawy Doboszyńs1.<;iego z "naczelną w państwie ustawą·

A konstytucja m6wi wyraźnie:
"Nikt nie może być pozbawiony sądu,
któremu z prawa podlega",
S.

Dlaczego skonfiskowano artykuł

Interpelacja sen. L. Ko~lowskiego 'f D sprawie konfiskały
artykułu pt. "Parę uwag o masonerii w Polsce"

Obowiązkowa

rę uwag o masonerii w Polsce", zmierzający do wyjaśnienia
działalności
masońskiej w Polsce, przy czym kon·
Hskata dotyczyła głównie ustępu t yczącego się masonerii obrządku szkoc-

kiego.
"Co zamierza
minister spraw

przedsięwziąć

pan

wewnętrznych,
aby
działalność publicystyczną, zmierzają-

l'ą. do wyjaśnienia roli zarówno historycznej, jak i politycznej masonerii
obojga obrządków mogła być prowa·
dzona bez przeszkód w Polsce?" (w.)

praktyka lekarska

Senat ro~patrywal projekt ustatl'y, pr~ewidujący obowią~ek
2-1etn. pJ'al~tyki lekm'skiej na wsi lub li' małym miastec~ku
War s z a w a (TeL wl.) Senat rozustawę normującą praktyki
lekarskie.
Ustawa ustaliła Z-letnią obowiąz
kową praktykę na wsi, małym miasteczku, przy czym lekarze, odbywają.cy tę praktykę,
będą mieli zagwarantowane warunki mieszkaniowe i
pracę.
Wyją.tek przewiduje
się
dla
lekarzy odbywających 5-letnią służbę
wojskową i dla lekarzy,
poświęcają
cych się karierze naukowej. Ustawa
ma na celu podniesienie wsi pod
względem kulturalnym i zdrowotnym.
Lekarze w czasie odbywania praktyki
będą zwolnieni od podatków państwo
wych i komunalnych.
Podczas dyskusji przemawiał m. i.
wiceminister P i e s t r z y ń s ki, podpatrywał

kreślając doniosłość

usta.wy, po czym
po glosowaniu na wniosek sen. Ś l iw i ń s k i e g o odesłano tekst ustawy
do komisji celem ponownego rozpatrzenia.
Pod koniec obrad sen. S i e m i ą tk o w s k i sprzeCiwił się ustawie o wyborze radnrch gromadzkich, gminnych i powiatowych, do których komisja senacka wniosła szereg poprawek, a m. i. poprawkę do art. 5, ograniczającego możność
dowolnego podziału gromad na okręgi wyborcze.
W dyskusji przemawiali wicemin.
Kor s a k, przeciwstawiając się temu
ograniczeniu w głosowaniu. Przyjęto
wszystkie poprawki komisji wraz z
poprawkami do art. 5.

T

Pojednawczy zwrót premiera Francji
wstosunku do Niemiec
Znamienne pr~em6wienie prelniera Daladiera ne przyjęcie pr~em6wienia pr~ez prasę

P a ryż. (P AT). Daladier w prz&mówieniu na bankiecie prowansalczyków podkreślił zdecyd(lwaną wolę
rządu
francuskiego podejmowania
stanowczych uchwał w zagadnieniach
międzynarodowych
i
dotrzymania
wszystkich zobowiązań wypływających z umów, ldóre Francję łączą z
krajami Europy środkowej.
W dalszym ciągu uczynił gest pojednawczy pod adresem Rzeszy przez
cficjalne wyrażenie po raz pierwszy
uznania dla pokojowych dążeń kanclerza Hitlera, które na równi z pel-

o przedłużenie

sesji parlamentarnej
War ~ z a w a. (Tel. wł.) Rada Ministrów rra
posiedzeniu pośrodowym

stanowiła zwrócić się do p. Prezydenta

z wnioskiem o

uzupełnienie

programu

~~~j~dp;rl~~:~i~;~~;ew ~~r~\:~~!~~~:~
nia projektu ustawy o kredytach 1'01niczych.
Rząd jest zdecydowany przeciwstawić się zniżce cen żyta po żniwach.

Ukraińcy wznieśli

kopiec -I
ku czci terrorysty Konowalca

War s z a w a (Tel. wł.) Pomiędzy
a Podpie!{arami nieznani sprawcy a naj prawdopodobniej
nacjonaliści ukraińscy usypali kop~~c
ku czci słynnego terrorysty ukramskiego Konowalca rozszarpanego przez
bombę drugiego terrorysty ukariń
ski ego.
Władze mogiłę usunęły.
Po przeprowadzeniu dochodzeń, aresztowano
jednego studenta Politechniki Lwowskiej oraz kilku miejscowych Ukraińców.
(w)
Stanisławowem

Prom

o masoneriil

W a r s z a w a. (Tel. wł.) Podczas
czwartkowego posiedzenia Senatu, senator Kozłowski zgłosił interpelację
do ministra spraw wewnętrznych w
sprawie konfiskaty artykułu pod tyt.
"Parę uwag o masonerii w
Polsce",
której autorem jest według powszechJlego mn iemania sam sen. Kozłowski,
ulo'ywają.cy się pod inicjałami L. K.
Interpelacja brzmi:
"Czy wiadomo panu ministrowi
spraw wewnętt'znych, że dnia 10 lipca
skonfiskowany został w całości art ykuł w piśmie "Polityka" pod tyto "Pa-

w Polsce, do ministra
spraw wewnętrznych w sprawie przepustek i paszportów granicznych, oraz
ich odbierania, do ministra spraw wewnętrznych
i ministra oświaty w
sprawie prywatnego szkolnictwa niemieckiego, do ministra opieki społecz
nej w sprawie zwolnienia niemieckich
robotników i pracowników w przemy-o
śle górnośląskim, oraz do ministr~
sprawiedliwości w sprawie samobóJstwa aresztowanego Heina Heschnera
Godynia. (w)

Pr~ychyl

zatonął

na Dunajcu '

Kra k ów. (PAT.) Jak donoszą Z
Nowego Sącza, na Dunajcu pod Roż
nowem zatonął prom, na którym znajdowało się 5 osób.
Tonącym pośpie
szyli z pomocą pracujący na brzegu
Dunajca robotnicy, dzięki czemu uratowano 4 osoby. Piąta natomiast.
Franciszek Kurc, :W-letni robotnik z
Roztoki-Brzeziny, uniesiony prądem
rzeki, utonął.

Poczta lotnicza
między Polską a litwą
War s z a w a (Tel.
trzymała wyjątkowo

wł.) Poczta odużą ilość prze-

syłek przeznaczonych do pierwszego
lotu pasażerskiego na linii Warszawa
- Kowno, który nastąpi dzisiaj, w
piątek.
.
Nadesłano
około
10.000 listów.
Większa część przeznaczona
jest dla
l'elów filatelistycznych. Jak już donoszono, będą one stemplowane specjalnym datownikiem.
W najbliższym czasie oędzie uregu.1o.wan~ . ? sprawa. wys.vłania
dn Li·
twy drogą lotniczą, polskich dzienników ~ czasopism. (w)
"

Ograniczenie importu
futer luksusovvych

War s z a w a (Tel. wł.) W bilan5ie handlowym zajmuje jedną z najpoważniejszych
pozycyj import rozmaitych futer luksusowych. W ciągu
ub. roku na zakup zagranicznych skórek futrzanych wydatkowano przeszło 35 miln. złotych.
W obec tego ma być zwrócona uwaga, przy przyznawaniu kontyngentów przywozowych na futra firmom
przetwarzającym skórki w kraju. (w)

Wzrost spraw eksmisyjnych
War s z a w a. (Tel. wł). W sądach
grodzkich
zaobserwowano znaczny
wzrost spraw eksmisyjnych. W samej
tylko stolicy wpływa obecnie co miesiąc tylko 3.000 pozwów o eksmisję.
Powodem wzrostu tych spraw jest
częściowe wygaśnięcie ustawy o ochronie lokatorów. Począwszy od Nowego
Roku wszystkie lokale w starych domach, w razie zmiany najemcy, nie korzystają już z ochrony. W ten sposób
zdarzają się ciągle wypadki
wystawiania pozwów już w drugim miesiącu
po zmianie lokatora. (w)

nym zdecydowania stanowiskiem Anglii i Francji przyczyniły się do utrzymania pokoju w dniu Zl maja.
W dziedzinie polityki wewnętrznej
premier zapowiedział kategorycznie,
zmarł
że rząd zabezpiecz~ I t. całą. stanowczoWar s z a wa. (Tel. wł.). W ko-'
ścię. funkcjonowanie instytucyj pań
łach socj,alistycznych otrzymano wiastwowych i publicznych.
Prasa na naczelnYCh miejscach 0- domość, że w Moskwie zmarł wybitny
cenia z głębokim zadowoleniem i u- swego czasu działacz socjalistyczny, a
znaniem przemówienie Daladiera z wy- następnie komunistyczny, były poseł
jątkiem jednego tylko dziennika ko- ' na Sejm - Królikowski.
Nie było o nim przez dłuższy czas
munistycznego "Humanite".
wiadomości.
Przed rokiem postawiono go w Moskwie przed sądem, stawiają.c mu rozmaite zarzuty. Skazano
Jednym ze środków będzie skup zboża Królikowskiego na 20 ].at więzienia i oi tworzenie specjalnych rezerw w ra- ~dzono celem odb,vci,a kary w glomach pallstwowego planu aprowiza- snym z czasów carskich więzieniu kacyjnego. Przedłużenie sesji nastąpiło- torżnym we Włodzimierzu, w Ro~ji
by o tydzień. (w)
środkowej. W więzieniu tym Królikowski zmarł wskutek ostrej gruźlicy,
Pięć
j,akiej nab.awił się w lochach więzien
nych.
Królikowski był znany w kołach
mniejszo'ści
socj,a listycznych z czasów carskich.
War s z a w a. (Tel. wł.). Na czwart- Działał .iako organh,ator ruchów zawokowym posiedzeniu Senatu sen. Wie- dowych i socjalistycznych.
Zdobd
sner zgłosił 5. interpelacyj: do Prezesa mandat poselski z Warszawy na. liście
Rady Ministrów w sprawie grup naro- komunistycz-'

Wybitny komunista polski
wMoskwie

I

interpelaCYJ- przedstawiciela
niemieckiej
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Jakie zmiany wnoszą nowe ordynacje wyborcze1
Ol(ręgi dwumandatowe umoiliwiaj .. administracji państwowej faworyzowanie list "sana-

cy j no-ozonowych"
"~O

Co no,"ye ordynacje zmieniają. w saprawie wyborczym?
Zniżono wiek wybieralności z 30 na
27 lat: jest to ustępstwo na rzecz "demokracji". Zniesiono tzw. kumulację
głosów tzn. możność oddania przez jed_
nego wyborcę na jednego kandydata
w okręgach wielomandatowych. więcej
niż jednego głosu.
Wprowadzono dalej głosowanie na
"wolne listy" tzn., że można będzie
g-łosować na kandydatów z rozmaitych
list. Ustalono przy tym wypadku
sztuczny i niekoniecznie logiczny sposób obliczania wy,niku wyborów: naprzód rozdział mandatów na Ust y, a
dopiero potem między kandydatów, co
może spowodować, że kandYdat z listy,
na którę. więcej głosów p-adło, otrzyma
mandat, gdy kandydat z innej listy
przepadnie, choć osobiście otrzymał
więcej głosów od tamtego.
Przyznano wreszcie większe prawa
koptroli wyborów mężom zaufania wyborców i mniej będzie mianowanych
członków komisyj wyborczych, a wię
cej wybieranych; przy uczciwych wyborach są to rzeczy zresztą. drugomorządowym

cza dotyczy kresów, takie dwumandato we okręgi byłyby na miejscu; Polacy
w swoim państwie nie mogą, pozostał;
bez poważnej reprezentacji. Ale gdzie
ścierają się odmienne przekonania
społeczne i gospodarcze w samym społeczeństwie polskim, tam chyba wladze administracyjne nie powinny mieĆ
możności rozstrzygania o wyniku tych
przeciwiellstw w ten sposób, że dla
zró,,,,nania szans wyborczych więk-

szości

i mniejszości tworzą. okręgi
dwumandatowe.
Władza administracyjna może zatem tam, gdzie istnieją,ca znaczna
większość byłaby dla nie.i niedogodna,
czy to z powodu błędnego orientowania się biurokracji w stosunkach miej_
scmvych, czy ze względów czysto politycznych - paraliżować wskazane ze
wszech miar rtądy większości i jej odpowiedzialność zasadniczą. za gospo-
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Inna rzeczywistość

°

Przeciw zniesławieniu
króla Sobieskiego
"Wieczór Warszawski" umieSZCZa pouwagi, pochodzące z kół rezerwistów wojsko\vych:

niższe

"Istnieje warmii polskiej

pułk ułan6w

im. Jan& Sobieskiego, czyli SJbie<>ki jest

patronem t~g~ pułku.
"Tymczai;ern ." c'ągu rokl] 1936 ! 1937
w "Wiadomościach Lltera.:kich" ukazały
się kolejno wszystkie rozdziały .,Marysień
ki" T. Boya-2;eleńskieg~. które obecnie
ukazały się w wydaniu ksi~żkowym.
"Nie rozpatrując ośmieszania akcji
obronnej chrześcijaństwa, prowadzonej
przez Polskę przez ki Ika wieków. ani
ośmieszania
odsieczy Wiednia. zwrócić
należy uwagę na obelżywe zwroty i inwektywy, jakie wyszły spod pióra BoyaŻeleńSkiego. Na stronie 11 "Marysieńki"
czytamy o Sobieskim: .,P r o w·a d z i I

najważniejszych

I
ł

więc chodziło naprawd~?

Zdaje się nie ulegać wątpliwośd, że
tą. istotnę. częścią reformy wyborczej
jest dopuszcz.alność tworzenia. okręgów
jednomandatowych, a. jeszcze bardziej
dwumandatowych. W jednomandatowych mniejszość, chOĆby znaczna, nie
może uzyskać żadnego mandatu. \V
dwumandatowych przeciwnie; ponieważ każd.,r wyborca glosuje tylko na
Jednego kand.\' data (tzw. ograniczone
~lo.'!.owanie), mniejszość, nawet tylkO
25 pct, może przeprowadzić jednego z
dwu kandydatów, a zatem może być
zrównana. nawet z bardzo znaczną
większością.
utworzeniu zaś okrę
gów: jedno- dwu- czy wielomandatowrch decyduje dowolnie władza pallstwowa, zarządzają.ca wybory.
Gdzie idzie o zapewnienie zastęp
stwa mniejszości polskiej, co zwłasz-

w

I

rzędne.

° co

zarządu

i podejmowanie U"
sprawach
oraz doprowadzać do zatargów ba.z
wyjścia z mniejszością. Odnosi się to
tak do miast, jak gromad i gmin wiejskich, bo wszędzie takie okręgi są
obecnie dopuszczalne.
Uzasadnienie tych
okręgów
w
przedłożeniu
rządowym
"o elu' on ą.
mniejszości" (j.akiej ?), uwzględnianiem
grup zawodowo-gospodarczych i inte:resami p03zczególnych dzielnic miej- o
skich, nie wytrzymuje krytyki; mOmenty te uwzględniać musi każda grupa ludności, stająca do wyborów. Co
do interesów dzielnic miejskich, to
rzecz szczególna, że uz.asadnienie projektu ordynacji wyborczej dla miast·
największych, właśnie wręcz przeciwnie, uznawało wybór radnych według
dzielnic z.a niepożądany.
Tak jak poprzedni projekt w~.ffry..
waniem reprezentacyj zawodowo-g~·
spodarczych dążył niewątpliwie - ~o
większego wpływu przez z.arządy
związków zawodowo..gospoda.rczych ....;
władz administracyjnych na wyni.k
wyborów miejskich, tak teraz nasuw&ją. się obawy wykorzystywa.nia okr~
gów dwumandatowych przez władze'
administracyjne do sztucznych sukcesów list dobrze przez te władze widzianych, a więc przede wszystkim
list "sanacyjno-<Jozonowych".
Zapewnienia oficjalne o "rzetelno.
ści" i "czystości" przyszłych wyborów
samorzą.dowych przy dotychczasowych
doświadczeniach i zapowiadanej przez
"Ozon" "woli zwycięstwa" w n.ajbliż.
szych wyborach każą wątpić w szczerość tych zapewnień i w spełnienie tej
solennej obietnicy przeprowadzeni.a.
"czystych" wyborów.
chwał

Sfar/czyle (w niebie): - Oj spuściłbym się tam na d6ł a gadali Ale c6ż, gdybym 'i m tak p1"atDdę palił, jak miłościwemu panu memu Zygmuntowi, nie
wychodziłbym z Kordy(Ja7'dy!

Wsprawie masonerii nie moie iIłniet ńan ~~llrawia
Sądy

polskie winny w

słosun"u

w dyskusji prasowej na femat masonerii w Polsce "Czas" w Ilście ks.
Henryka Vveryńskiego z Krakowa podnosi konieczność innego, niż dotąd, zachowania się sądów polskich w sprawie tego zagadnienia.
"Dotychczas - czyt.amy - sądy nasze nie zajęły się sprawą, a kiedy były zmuszone stanąć oko w oko z nią"
uchylały ją, j,a ko niewygodną. Byłem np. sprawozd,awcą prasowym na
słynnym procesie "masońskim" w Niepołomicach
przeciw księdzu Jayko,
wówczas wik,ariuszowi w Niegowici,
- i pamiętam, że sąd nie pozwolił śp.
adwokatowi Sygiericzowi, obrońcy ks.
Jayko, przeprowadzić dowodu prawdy
na fakt, że na kierowniczych stanowiskach w państwie są czynni masoni ...
"Wyr.ażam przekonanie, że to,
co
było
dotychczas niemożliwe z jakichś ... tajemniczych przyczyn,
powinno stać się normą dla powagi i
dobra państwa polskiego. Sądy muszą
stanąć na stanowisku obowiązującego
prawa w stosunku do masonerii bez
ogródek."

Również "Warsz. Dziennik Nar."
podnosi, że sprawa. t.a wymaga wyjat a r g i z W' e r s a I e m, a b y p o n a r z u- śniell ze stanowisk,a materj,a lnej prawc o n e i e I e k c j i F r a n c u z a p r z e- dy procesowej w wielu procesach, jah a n d I o wać s w e g o d n o ś c i n a t y- kie w Polsce odbyly się w zwią,zku z
t u ł m a r s z a łka F r a n c j i". Jak wiazarzutami, stawianymi publicznie na
domo, Sobieski nie narzuci! Polsce tej wiec.a ch, iż są w Polsce ludzie na kiekandydatury.
rowniczych stano,,·isk,ach, przynależni
"Na stronie 262 nazywa ŻeleJlski "I e· do lóż masońskich.
n i w i e o p ł a c a n y m n a j m i t a, F r a n"Zarzuty" - powia.da wspomniany
c u z 6 w".
"Na stronie 12. 189 i kilku innych na- organ - były stawiane ogólnikowo,
zwany jest Sobieski "b o h a. t e r e m m i- cZQsto bez wymieniani.a nazv,'isk - w
m o w o I i·.·. czyli bohaterem ope,retko- formie, jak je poruszył ost.atnio b
wym.
premier Leon Kozłowski w "Polityce".
Ka stronie 275 pisze Boy-ŻeleIlski. te W bardzo wielu wypadkach zapadły
Sobieski je·dzie pod WiedcIl "... t r o c 11 ę prawomocne wyroki - może nawet odjak p r o w i n c j o n a I n y a k t o r, ID a·
i li, c y p o c z u c i e s w e g o g e n i u " z u, byte.
"Dziś zagadnienie istnienia masogdy nareszcie będzie mu dane
nerii w Polsce i z.agnieżdżenia się jej
z a. g r a ć n a w i e I k i e.i s c e n i e".
"Ośmicszanie zwycięstw odniesionych
wśród
dygnitarzy na kierowniczych
przez Sobieskiego pqwtarza się na wielu stanowiskach - jest dyskutow.ane pustronach (patrz str. 167 i 168 o zwycięstwie blicznie - trzeba więc, by j wymiar
pod Podhajcami, dalej na str. 230 o zwy- sprawiedliwości zmienił swój stosunek
cięstwie pod Chocimcm, i
na str. 261
do tego zagadnienia. Inaczej wytworzy
o zwycięstwie pod Wiedniem)."
się stan bezprawia, że ci, którzy w loAutorzy POW~" ż;z~" ch uwag żądają llP() · żach wolnomularskich służą, lIobc~' ll1
mni enia s ię o cze ś ć zniesla,,"i'Jl1ego kl",i lu agenturom", nie odczuwaią dlolli karzącej państwa, a ci, k tÓl'zy na to
SI usznic I

do masonerii stanąć na sta nowisl(u
prawa

dawniej wskazywali, jako na duże niebezpieczellstwo dl,a pallstwa i stawali
w obronie swego narodu i Rzeczypospolitej, byli (bo są,dzimy, że już nie będą) ścig,ani. Wyłani,a się nawet pytanie, czy" nie należałoby wszcząć rewizji
procesów w wypadkach tego rodzaju,
w których zapadły prawomocne wyroki skazujące."
Dla pr,asy żydowskiej spr,a wa mao·
sonerii w Polsce jest oczywiście tylko
"straszakiem masońskim". Rozumiemy
to!
Prasa zagraniczna jest w tej kwestii często zupełnie źle poinformowana. Jako przykład przytaczamy za
"Czasem" glos poczytnego tygodnika

obowiązującego

berlińskiego

"Katholisches Kirchenb},att fur das Bistum Berlin" (nr 28):
"W Polsce została masoneria zabroniona. Cały majątek lóż ulega konfiskacie nawet wówczas, jeśli figuruje
na nazwisko osoby prywatnej. W posiadaniu rządu znajdują się autentyczne dowody, z których wynika, że masoneria liczy w Polsce 1.750 członków,
wśród
nich wysokich urzędników,
wielkich przemysłowców, przedstawicieli arystokracji i agitatorów rady.
k,alno-socjalistycznych.·~

I

Tak brzmią. w tej sprawie informacje poważnego k,at.olickiego tygodnika
w Berlinie, choć z Berlina do Polski
hardzo niedaleko.

oplanach niemieckich wHiszpanii
~akulisowej stro nie ud~ialu N imniec w
his~pańskiej --: Prasa niem,iecka ~al))'~ec~a

Rewelacje o

Prasa zagraniczna poświęca dużo
uwagi rewelacyjnemu doniesieniu londyńskiego dziennika "News Chronicle" odnośnie planów niemieckich w
Hiszpanii.
Pismo wydrukowało treść odczytu
jednego z najwybitniejszych wojskowych niemieckich, którego wysłuchało grono przywódców Niemieckiej Partii Narodowo - Socjalistycznej. Wykładowcą, tym ma być gen. Reichenau.
,V odczycie przedstawiono zakulisową stronę udziału Trzeciej Rzeszy
w "\Ąojnie na półwyspie hiszpańskim.
'V rzeczy ~amej chodziło o: 1) praktyczne wypróbowanie wartości niomieckiego materiału wojennego na
prawdziwym polu bitew; 2) zdobycie
sobie politycznej pozycji na półwyspie
pirenejskim dla skutecznego zachowania ruchów Anglii i Francji w
przyszłej wojnie.
Drogę. odpowiedniej gry dyplomat
.
' l b
t' ,
ł
'y?zneJ mla.o y nas ąp.l,c w przysz, 0SCl ?der:",al11e Portuga~ll od, wpływ~w
a~gJel~k]ch na rzec~ h!szpansk? - memlecklch. PozbawIeme AngIn ba ;~
morskich na półw~rspie pircnejskiw,
rozpo s tarcie kontroli
nad
ruchem
Jl1ol'ski~11 w ~icśnj,nie. Gibl'nlt,a.r s kiej ~
tcrytorJUll1 hlsZpans kH!.go w połnoclll3J

wojnie

Afryce zagroziłOby swobodQ ruchu
statków 'Vielkiej Brytanii na szlakach
imperialnych. Godziłoby w równym
stopniu w drogę przez Morze Śród~
ziemne, jak j drogę wzdłuż zachodnie:'
go brzegu Afryki.
Prasa niemiecka nazywa doniesienie angielskie kłamliwym.

Zastanawia.iące

pytanie
i dwie odpowiedzi

Al'tykul p. L. K. (sen. Leona Kozlnwskiego) w "l'olityce" o masonerii wywołał ze strony katoliCkiego "Głosu Narodu"
następujące przypuszczenie:
..
"R cw~l~cje prof. Kozłowskiego j ioh
~os stawIaJ a. nas przed pytaniem: jakie
Ich .źró~ł~? - Logicznie sądząc, trzeba
powIedzlec, te sa, tylko dwie odpowiedzi:
- albo sam prof. Leon Kozłowski jest
masonem i przez mistyfikację zmierza do"
wywolania bałaganu myślowego
k t6r
tak Jest korzy~tn~ dla masonerii: _ alb~
tet les! człOWiekiem naiwnym, który \V
p~ostocle ducha zawicrzył jakimś tajpmmczr,m - może także masońskim _. ko10m.
Pytanie jest zasLana\viajs,ee i I)d~o"
wierlzi barr!7:o, bardzo prawdopodobne. ,

l

Sfrona I

ORĘDOWNIK, sobota, 'dnia 16 fipca 1938

Numer 160

-=1

E

Ob6z Juniorów rozpoczęty zosiał ~
Schodnicy z udziałem 10 drużyn:. ~arru,
Lechia i TSZ ze Lwowa, ResovIa {Rzeszów), Polonia (PrzemyŚl), Junak (prohobycz), ZS (Stanisławów), podolia (Tarnopol), Unia (Lublin) i Pogoń (Równe).

SPRAWY GOSPODARCZE
i .

I ~rOlram lo~~o~ar[ly ~Ia liem V/u~o~ni[~

Hungarla _ Ujpest \V Lodzi. W dniu .5
sierpnia nastąpi w Łodzi na boisku ŁKS Hungaria Ujpestl przeciwko teamowi Polski, uzupełniona kilkoma najlepszymi zawodnikami.

Energiczna działalność, przeciwstawiająca się zaniedbaniu gospodarczemu Kresów
Działacze
gospodarczy z KrE\sów
Wschodnich nie bez słuszności żalą 'si,:
na brak wyraźnie sprecyzowanego, gospodarczego programu wschocJniego.
Znana mowa w'!cepremiera Kwiatkowskiego, gdzie po raz pierwszy użył on
określenia "Polska B", wskazując na
dysproporcje zacl}odzące między obu
częściami Polski w dziedzinie produkcji i spożycia. była jedynie wstępem do
programu, stwierdzeniem istnieją::ego
stanu rzeczy. Majo"ia uclnvala Rady
fyfini~trów ~ r, 1936, zobowiązująt-a się
wzmoc akCję gospodarczego i kulturalnego po.dniesienia zjem wschodnich,
była wynikiem raczej odruchu uczuciowego, niż zakończonych przemyś1eń
programowych. Po wspomnianej uchwale ~ajowej Rady Ministrów przyszła r~alIzac.ia koncepcji C. O. P. odw:lek.aJąca w dalszą przyszłość zagadmeme wschodnie.
.
Ale .....;.: przeciwności nie zraziły dz:ałaczy wschodnich.
Dzięki temu '- nawet bez ścislego
progril1pU- kresy północno-wschodnie
~ostat?im .czasie spo~o zys.i~ały.
.
.; Fomewaz . słusznie stwierdzono że
'jedną z głównych przyczyn niklbśCi
J?rodukcji rolnej na północno-wschodzie
Jest brak o$wiaty, zaczęto - setkami bu~ować tam szkoły. Dalej poniev.;az u~nano, że struktura rolna tych
~Iem Jest wadliwa, bo własność rolna
J~st . nadn:ier.r:ie rozdrobniona. zabrano
Sl.ę energlczme do usuwania szachowIl1cy ?rogą komasacji gruntów. Następ.r: Ie - postanowiono umożliwić llidnoŚCI 'wiejskiej odpływ do miast a to
p,?przez rozwój przemysłu. Wpr~wdzie
~l1e ma, na północnym wschodzie węgla.
zelaza l nafty, ale są inne cenne su,rowce (dr~ewo, len, konopie); rozbud~}wa~o WIęC przemysły: dyktowy, paplermcz~,
tartaczny i lniarski. Nadto
przystąpIOno do rozbudowy przemysłu
rOlnego. (belwniarstwo, w przyszfości _
gorzelmc~wo). . .Uruchomiono k:redyt
d~a roz\'llązy,wallla problemu imergety~l. wschodu l zdecydowano budowę duzeJ .elektrowni wodnej kolo Wilna. Na
OdClllku. po~laf,kowym rozszerzono zak~es d,zlalama dekretu ·z 1936 r. o popleramu ruchu inwestycyjnego. Za-

.Deficytowy bilans handlu
zagranicznego Polski
Według tymczasowych obliczeń Głów
nego Urzęcl~ Statystycznego bilans handl';! . z,agranlcznego. RzeCZYPospolitej PolskIeJ l W. M .. Gdanska przedstawiał się w
czerwcu rb. Jak następuje:
Przywóz 241.737 ton warto.ści 98.763 tys.
·złotyCh. WYwóz 1,173.371 ton wartości
87.831 ty:s. złotych. Tak więc ujemne saldo wymo~ło w .czerwcu rb. 10.932 tys. zł.
\V porownanm z majem wywóz zmniejszył s~ę o 8.089 tys. zł, przywóz zaś zmniejszył SIę o 13.734 tys. zł.
, Na ujemne saldo bilansu handlo've"'o
w1?łynął w częś?i przywóz towarów z 'NiemIec ,z ,tytUłu lIkWidaCji zamrożonych na]e~nosCI za tranzyt Kolejowy .przez Polskę.
Przywóz tych towarów nie powoduje odpływu walut z Polski, Również nie wpły
wa n~ odpły\v walut przywóz towarów w
?brOCle clearmgowym, za które należność
Jest pokrywana wywozem towarów w ~_
kresach późniejszych.

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
.' . B;y d.g ~ .~ z c 3d ' 14. 7. .: żyto .22.75-;-23; . pszemca I st. 2h;:-26.,)0. II st. 2D-2.~.50; Jęczmień I
gat.. 17-17.2J: lI. ·gat. 16.75- 17; owies 1825°VębY zytnle 12.50-13; otręby pszenne m.
, •.0 -L. śr. 12- 12.50. gr. 13~13 50' maka ży

U;7g.

tllla 65'/. 33.~ij-33.75; maka pszen~a '65'/, 40- 41
K a t o ~ l C e. 1.4 7, Żyto 22-· 22.50: pszeni:
~a cz, . _26.')0- 27, Jedn. 26- 2(;,50. zb. 2550- 96'
Jęc~ml!)n przem; 18- 18.50.
past. 17.25:....17.75;
0tn"":les10Jedn" 20,7u- 21,25. zb. 20--20.50: otreby żyle
-10.50: otręby pszenne gr. 12.50-13, śr.
~4~-:-11, 50. m. 10-10.50; m!lb żytnia 65'/. 3325o)
•
mąka pszenna 6:" /. 39- 39.50.
.
J.- w Ó w, ]4. 7. Żyto I st. 20-2050 II st
19.aO-1~.75; p~~z~ni('~ cz. 25.25- 25,00. ~b: 24.2ii'....:.
24.50. blala .2.).7.,- 26. zb, 24.75- 25; jęczmielł
Pl'z"!,m. 197::>- 16,2;;. pa~t. 1,.4.15-11); owies I lit,
19!1.7~=-20. II st. 18.25- 18,7,,: otrrjby żytnie ·!j.GO
-,}v; otrllby pszenne gr. Hf.IiO- 1,O,75. RI', 8.~09.22l.. m. 10.50-10.75; . mąka żytnia 65'1. 322532, m: mąka pszeJma 65'/. 40-40.1)0.
.
ł.J /, d Z, 14. 7. Żyt<? 22.2?- 22.50; pszenica 28
-2~ ..)O •. zb. 27.75-28' JęCZffilt>ń przem. 17.50-18'
o"":les Jenn. 20.50-20.75. zb. 20-2025' otręby Źy:
tme 12.75-13: otr,eby śr. 11.00-11:25: gr. 11.2511.50: mDka zytma 65'1. 3350-34' maka pszenna 6ij'l. 40,50-41.50.
.
•
W.a r s '" n_w a 14 . . 7. Ż:vto I At, 21-21.!>O:
I'S'zeon,Jca .27.2')-:-27,75. JE\clIJl. 27.2!i- 27.75. z.b. 20.75
-'2l·25: Ję.('z,nu('(~ I -,~t. 18- 18.2.i. II st. 17.ilQ17.70. III.Rt. 17.22- 1/ .50; owies I Rt. 21.50-22,25.
II st. 19.00- 20.20; otrQby żytnie 11-11.50: otrę
by _ p s z~nn!' gr. 12,75- 13.2:). §r. 11,!i(l - 12. m.
11,;')0- 12: Il\łlkn żytni" 65'1. ~12.2;; - 33: Illllka
pszenna 6:i'I, 38,30-40.50.

pewniono przemysłowi większy nIż dO-I
tych czas udział w imporcie surowcow.
Obniżono taryfy przewozowe PKP. \V
całym
szeregu ustaw i rozporządzeń
wprowadzono tzw. "klauzulę wschodnią" przewidującą ulgi i przywilt'je dla
Kresów. Efekt w postaci rozwoju
ruchu inwestycyjnego - jest dość pokażny w cyfrach nawet bezwzględnych.
Niedość na tym. Uznając, iż - mimo wszystko - ciągle jeszcze brak programu wschodniego, działacze kresowi
postarali się o zwolanie w grudniu ub.

roku "wielkiej narady gospodarczej" "!
vVilnie, w której oczywiście uczestmczyli przedstawiciele władz central:r!-ych
i na której uchwalono upragmony
program. Obecnie, w dniu 5 bm. odbyla się w Warszawie druga z rzędu
"wielka narada", na której przedstawiciele poszczególnych resortów ministerialnych zdali sprawę z postępów
akcji pomocy dla wschodu
Stwierdzono na konferencji, że program wschodni, choć powoli, realizuje
się systematycznie i wydajnie.

Tuczymv polskimi milionami Niemców
W Stoczni Gdańskiej, której wlaściciele'm jest 'ID 90 pct
państwo polskie, Polacy nie znajdują pracy

Prasa warszawska przynosi wiadobudzące najwyższe oburzenie o
stoczni gdańskiej. Stocznia ta, której
właścicielem jest i państwo polskie, ży
je prawie wyłącznie z zamówień polskich. Budujemy tam okręty i lokomotywy, remontujemy -wagony kolejowe
itp.
mości

"Wpływy finansowe z Polski wynoszą
p o n a d 90 p c t · c a łoś c i
d o c h od ó w s t o c z n i . . Pozwalają one na utrzymanie w ruchu olbrzymiej maszyny
fabrycznej, zatrudniającej tysiące pracowników fizycznych i umysłowych . .
,!To są jednak jedyne "wpływy", jakie
pOSIadamy w stoczni. Wpływów, jaldll
nam się z tytułu tak silnego udziału ma-

Sekretarzem zarządu ŁOZPN został po
p. Kaczmarka p. Czesław Kru~
pecki (Widzew).
. Wydział spraw sędziowskh:h PZPN wycofał p. Lustgartena i Kuchara, jako sę
dziów międzynarodowych i na ich miejsce
desygnował pp.
Zygmunta
Langiego
(ŁÓdź) i Michała Franka (Warszawa). Poza t)Tm legitymację i prawa sędziów mię
I.lzynarodowych
posiadają
sędziowie:
Sznajder
(Kraków),
Wardęszkiewicz
(Łódź) i Rutkowski (Kraków).
Zgodnie z uchwala, walnego zebrania
PZPN, zarząd przystąpił do przeprowadzenia zmian granicy okręgów. PZPN zwrócil się do zarządu ŁOZPN z prośbą o wypowiedzenie się w tej sprawie propozycji
i proponuje odłączenie od Łodzi klubów z
Konina, Turku, Kola i Kalisza, a więc powiatów odłączonych od wojeWÓdztwa łódz
kiego a przydzielonych już do województwa poznańskiego. W zamian za to PZPN
chce przydzielić okręgowi łódzkiemu Radomsko i Wielun. Jeśli chodzi o tereny
mające być wydzielone spod kąmpetencji
ŁOZPN to stratą dla Łodzi byłby jedynie
ubytek Kalisza, gdzie piłka nożna rozwija się bardzo pomyślnie, podczas gdy w
trzech pozQstalych powiatach ruch sportowy jest słaby, a: kontakt z Łodzią jest
ze względu na trudności komunikacyjne
minimalny. Na przyłą!!zenie Radomska
ŁOZPN zgadza się bez zastrzeżeń, zaś co
do Wielunia istnieje szereg zastrzeżeń.
Trzeba by było bowiem utworzyć specjalną grupę rozgrywkową na mostrzostwa co
połączone jest z poważnymi trudnościami
natury organizacyjnej.
Zarząd ŁOZPN zastanawiając się nad
tą sparwa" poruszył też m. in. kwestię ew.
J)'rzydzielenia do okręgu łódzkiego Często
chowy, związanej z Łodzią dość poważny
mi wię;;ami i leżącej na terenie działalno
ści Okręgowego Urzędu w. f. w Łodzi.
ustąpieniu

terialnego należą, nie mamy zupełnie.
Nie mamy przede wszystkim człowieka,
który by umiał godnie pilnować interesów polskiCh na terenie kapitału między
narodowego."
. Na 2.800 robotników pracuje · w
stoczni tylko t84 Polaków.
Na czele sto~zni stoją nawet . nie
gdańszczanie, ale b. oficerówie z Rzeszy, jako dyrektorzy, inżynierowie i
majstrowie, Inżynierowie Polacy, których jest zaledwie kilku, według inforrriacyi. wspomnianej prasy, t otrzymują
pobory niższe niż stenotypistki.
Tuczymy więc polskimi milionami
Niemców zamiast dać chleb Polakom.
Jak długo to potrwa?

Piłśclarsłwo

Jap~nia ZreZygnowała ~z organi.z8~ii

~

igrzysk olimpiiskich

Ostateczną decyzj~

T o k i o. - Sensacyjna. wiadomość nadchodzi z Tokio, stolicy japońSkiej, w murach której odbyć się miały w roku 1940
najbliższe igrzyska olimpijskie. Od szeregu miesięcy nadchOdziły mętne doniesienia z Tokio i innych stolic świata sprzeczne wiadomości. Jedne zapowiadały wycofanie się Japonii z organizacji igrzysk, inne znów - nawet urzędowe - doniesienia
dementowały wszystkie pogłoski o możliwości rezygnacji
Japonii z organizacji
przyszłej olimpiady.
Ostatnio nawet zaszły. 'wypadki, które wskazywałyby na to,
że Istotnie komitet olimpijski w Japonii
zdecydowany jest w roku 1940 przeprowad~ić igrzyska, u siebie.
Zapoczątkowano
n~e tyl~~ akCję propaga.n~ową ale yzgodmono JUZ plany. budowlI l urządze~ spor:
towych, . asyg-nuJąc na ten cel speCjalne I
olbrzymIe fupdusze. . ,
.
. SzczególnJe rada m~eJs~a w :rOklO złozyła spor~owcom Japop~kIm hOJny dar w
postnCJ kIlkunastu mIlIonów yen.

Kajakarstwo
Polacy na mistrzostwach świata. Jak wianomo w dniach 6 i 7 sierpnia rb. w Waxholm
(Szwecja) odbędą się kajakowe mistrzootwa
ąwia.ta. Startować w nich będą POlacy, a 'inia·
nOWICle:
So1;>ieraj (Poznań). na kaj~ku wfś.cigowym. na
1.000 l 10.000 m. WeJszewskl - Llslński (Pomorzanin ToruJl) na dwójce wyścigowej na obu dystan~ach .

Kierownikiem naszej ekspedycji będzie kapital). sportowy okręgu poznańskiego p. Kwaśniewak!.
.
. Poza tym na międzynarodowym kongreAie ka·
.lakowym. kt6ry odbędzie się w czasie mistrzostw
Polske reprezentować będzie pierwszy wicepre·
zes PZK major Sekunda.
~nrząd PZK ot.rzyma! w ~ardzo serdecznym
t~l1le utrzymane pIsmo on kaJakowego zwiazkll
litewskiego. w kt61'YID związek ten zapowiada
przyjazd do Polski kilkunnstu kajakowc6w litewskich w sierpniu rb. Kajakarze litewscy zamierzają bawić na Naroczy.

Lekka atletyka
Mllrian!, znany sprinter wloRki. ustanowi! no·
wy rekord 'Wloch w hiegn na 200 m z wynikiem
21 .1. Dawny rekOl'(] należał do Toettiego i WynORiI 21.4 s.
Mostel'ł. znany śrec1niodystl1nsowiec belgijski uzy~k31 w Nowym Jorku piękne zwyci~~two
na 800 m, mając dobry czas 1:53.6 min, W niegn
tym Mostert pokonał m. in. amerykl1liskich bie'
gaczy Venzke i Ross Bush.
PO:Jnań zrezygnował z organizacJi ko.
biecego spotkania Niemcy - Polska. Jak
wiadomo POZLA lIzysj,al na slmtel< staraJl prawo organizn.c.ji dorocznego spotkania kobiecych reprezentacyj Niemcy Polska, które miało się odbyć w dniach
14 i 15 sierpnia w Poznani\1. Obecnie
związek okręgowy po Łanowi! ostatecznie

wyda rzqd japonski
Tymczasem w środę jak grom z nieba
spadła wiadomość, która wywołała w japońskich kołach sportowych przygnębie
nie i poruszenie. Minister oświaty Kido
w porozumieniu z kilkoma innymi zdecydo wał zrezygnować z organizacji igrzysk
olimpijSkiCh w r. 1940 w Tokio. O postanowieniu tym poinformowano premiera
japOllskiego i rada ministrów zadecyduje
ostatecznie o tym.
Niemniej w obecnej
chwili należy przyjąć to już jako fakt dokonany.
~~jędzynarodowy
komitet olimpijski,
zleCI, jak słychać organizację olimpiady w
roku 1940 Finlandii. Ta ostatnia bowiem
na kongresie olimpijskim w Kairze otrzy~ał~ przyrzeczeni~ wyboru miejsca odbyc~~ 19rzys.~ w raZIe ewentualnej rezygnaCJI Japonll. W Helsinl<ach więc odbyłyby
się igrzyska letnie. Olimpiadę zimową, która w Japonii miała odbyć się w Sapporo,
organizowałaby natomiast Norwegia w okolicach Oslo.

I

ni~ przeprowadzać tego spotkania. Z jedneJ stronY zarząd POZLA tłumaczy brak!E'm odpowiedniego stadionu, gdyż stadIOn miejski nie jest jeszcze gotów, a
przygotowanie Areny czy boiska .Warty
wymagałoby
poważnego
nakładu
kosztów. Poza tym jednak w tym samym
terI?inie odbywać się będa, na pobliskim
JeZlO!Ze Witobelskim wioślarskie regaty
o mIstrzostwo Pobki oraz: międzypań
stwowe spotkanie Węgi'y -' Polska. które
byłyby bardzo poważną konkurencją dla
7.fl:wodów. leld:oatletycznych.
Mecz z
NIemkatm, ldórych koszt sięgałby 5 tys.
złotych, mogłyby przynieść deficyt.
(a.)

Motocyklizm
Usta.lone już zos.tały trasy następnych czte·
rech .raldqw .. ęto mIl po Polsce". Jako zasadę
Pr.zYJętl!' ze !ald ma na celu propagand e produkt
CJI kl'aJoweJ oraz. motoryzacji. szczeg61nie na
Kresach Wschodl11~h. Będzie się on zawsze odbyw,al '!ł OhellJe. MJędzyn.arodowych Targ6w Po·
znal}sklCh a kOJ~c~)\vym Jego etapem będzie Po·
~an ..
roku ble~>lcym zawodnicy startowali Jak w1!l.clolIlO - ze Stryja. w roku 1939 start ma
nastąpJc w Łucku. w następnym roku w Piń·
sIm,. w 1941 1'. ~ w. Burullowicz.ach fi w ostatnim,
1912 r. - "': Luizle. Trasa raJdu walJać się bę
dZIe w gramcach od 600 do 800 km. Już obecnie
rozpoczęte zostaly prace nad przepracowaniem
regulaminu. który w kilku punktach wykazywał
Jeszcze pewne braki oraz niedomówienia. (a)

'v

Piłka nożna
Mistrzol'l.twa ~uniorów. 24 hm, odbędzie się
rlJ'u~a kolejka mls~riliostw Polski w konkurencjI
JUIll0l:6w. W . drugleJ rundzie grać będą: Unia
(Lllhlm) - PWAT'r (Warszawa) oraz Zaglębie
_. Warta (Poznań). Mistrzowie Kl'8kowa i J~wo
\\'a . j~ko zl'~zloro(,Z1li finaliści automatycznie
kwalifikują się do dal~zycli walk.

P o 7.n ań. - Na ostatnim posiedzeniu
zarządu PZB omawiany był skład obozu,
który rozpocznie się dnia 18 bm. w OkI'.
Ośrodku WF w Poznaniu przed spotkaniem pięściarskim z Włochami. .Po obszernej dyskusji ostatecznie zatwierdzony zastal następują.cy skład, przedstawiony przez kapitana sportowego: Ja,c;iński,
RolhoIz, Sob'kowial\, Czortek, Kowatsld,
Kolczyński, Pisarski, Szymura, Doroba i
Piłat. .
, •
Jak. z podanych nazwisk wynika, po
ostatmlll walnym zebraniu PZB nie zmieniło się w zupełnOŚCi nic: ani nastawienie
. ka~itana związk.owego ani też zarządu
ZWIązku.
Tak Jak poprzednio bywało,
wś.t:~d nazwisk. ka.ndydatów do reprezentaCJI znalazł s~ę Żyd Szapsia Rotholz . ..,c:zy~ faktyczme po to tyle mówiło
się
przed i na samym zebraniu, by Żyd nadal brany był pod uwagę do polSkiej reprezentacji?
Nie pozbawionym pikanterii jest fakt,
że p~dobn~ Rot:tJ.olza w ogóle już w War~zawIe am w Polsce nie ma. Miał on wyJechać do Paryża z zamiarem przejścia
na zawodostwo. Podobno też nieobecnością Żyda w Polsce miano tłumaczyć ~obec . op~mentów w zarządzie związku wStawleme go w skład uczestników obozu.
Przydałoby się oficjalne oświadczenie
ze strony PZB i to możliwie w najbliż
szym czasie!
Kierownictwo obozu ma objąć trener
Sztamm, który - jak wiadomo - w pią
tek względnie sobotę powraca na Batorym" do kraju. la.)
"
R~pezen!acJa. wioska, z którą. spotkamy SIę w.sIe~pmu ' w Wenecji, walczyć be:dz!e w n!edZIelę w Duisburgu z NiemcamI, Za!o\,:no Włosi jaki Niemcy przygotowal~ SIę do tego spotkania
bardzo
s!aranme. W Br~nświku odbył się spe~
~Jalny obóz pięŚCIarzy niemieckich.
We
srodę dr
Metzner ustalił następujący
skł~d repel'zentacji Niemiec (od waf.!;i 'muszeJ): Strangfeld, Wilk e, Ostlander, Ntirnberg, Murach, Baumgarten Voigt i Runga
'
. Centralny kurs dla instruktorów z ca.
lej Po.lsk.i o charakterze dokształcającym,
0rgan!zu]e ~ZB .. W kursie, który ma odbyć Się w slerpmu w Poznll.uiu uczestniczyć będzie 30 instruktorów, przy czym
po ~wóch z każdego okręgu przebywać
b~d~Ie na koszt związku. a reszta uczestlllkow na koszt okręgów. Na kursie prow~.dz.one będą .wykłady z higieny, anató~1I l. peda~oglkl, a ponadto wyszkolenie
techmczn'e l znajomość regulaminów. (a.)
,Wydział
spraw sędziowskich PZB,
k~orego przeWOdniczącym jest p. BieleWICZ, . ukonstytl,lował się w składzie następuJ~cYn: l1p.:
Radomski, Pl'zppiól'a,
UrbanJl1k I Zaplatka. (a.)

Pływanie
1;)0 mistrzostw Europy w sierpniu l'b w Lon-

dyme •. zm'ząd rZp .z~losil <;zolowYc!J' nRszyr.h
plł',Waki?w a.m1anl!wICH!: Hel(Jricha. KArliczka
Muza l druzynę Pllki wodnej.
•

Tenis
. J'~iorzy na. ob~zie. W dniach od 1 do 15
Slerpllla oclhQdzle SIę w vYarszawie organizowan?, pl'zez zarząd PZLT ob6z treJliJlgOwy dla iumo-:-ów z. cał~j .Polski. W obozie uczestniczyć
maJą n~Jlepsl ' JU!1l0rzy. zakwalifikowani przez
zarzad pzur.
Z Łodzi. n8. ol~óz pJ'zewiilzianycll jest ilw6cb:
czolowych JU!1l0J'ow Banasiak i S. Skonecki.

-

Numer 150

6dy "ksi~że pan" kradnie zegarki ipalta IDO
Łowca

=2m

g

TO PODOBNE'
CZEGO

.,

cudzych portfeli i serc pięknych kobiet okazał się pospolitym oszustem
warszawskim .

P r z e m y ś l, H . 7. \V se'.lOnie
ogórkowym m.a P.rzemyśl spos?bność
do zaśmiewal1la SIę z perypetyj warszawskiego aferzysty Eugeniusza Stel_
maszcZ\"ka.
Przed kilku dniami zjawił się w
Żl'dmn:kim hotelu "City" jakiś eleg'ancko ubrany młodzieniec, który podaw::; z ~' :::ię za ksi ęcia Czartoryskiego
w~·na .iąt lJa.ilep:-:7.~' apartament. \Vła
ściciel hotelu widzi!c tak poważną
personę przed sobą., nie dopominał się
jakiś czas o zapłace.nie rachunku .. Kied~r jerlnak ])0 dłuższym pobycie przeds ta\\" iOll0 "k5i ęc i u panu" rachunek, ten
cichacz em przcn iósl się do innego · hotelu pr7.emyskiego "Polonia" i tut;:(j
zallleldo,,' ał się już jako hrabia Tal"no'" ski z Dzikowa.
Przez kilka dlli oszu:::t b~jał po
Przel11~' ś lu. przy czym główną. kwa terę zorganizował sobie w restauracji
Gusta"'a Butza. w któl'e.i także otwarto mu nieograniczollV kredyt. Kiewiadomo jak dlulto pomysłowy oszu.st
wa.rRzawski nabiel'ałbv ohywateli Przem~'śl.a, gd~'by nie. następujący fakt.
Slelmaszcz~'k b~dą.c w restauracji Butza. pod s zedł do telefonu i w budce tel efonicznej zauważ~' ł WiRZąCą, marynarkę rest.auratora, w której kieRze-ni
zno.jdml"::lł sic celll)\- :dot\' zegarek.
,.Pan hrabia" nat ? chmiast zarekwirował zegarek i udał się jak najspokojniej do hotelu.
Res taurator zauważ\ WSZY kradzież
pO\\"7:iął pewne podejrzenia ' w stosunku do ",dwornego g'ościa i zameldo,,' ał o tnu policji. Podczas pl'zepro\ya (\zonego ś ledztwa \vyszl~, na jaw
l'ev;'elacYjne rzeczy. Mianowicie ok!',r.alo się. ic' "pan hrabia" oprócz z.egarka
śc ią~lląl
1akże
pol'tlcrowi
now~'
plaRzcz. któr~T l\a s tępnie sprzedał Ży
dom RÓwllocr.eśnie nadf'szła do polic.ii wiadomoś ć ze Lwowa. iż osobnik
11Orlobn.v do ,.hl'abipg"o" wyłudził }Jl'zed
kilku d ni ami ocl Jednego ze 7.lofllików
h"o\n:kich kilka z/ot.Hh bransoletek.

"hrabiego" co kilka godzin widziano
na mieście z inną kobietą· Każdej ze
znajomych n iewiast "hrabia" ofiarowywał wspaniałe bukiety czerwonych

"Pana hrabiego" a.resztowano i
wówcz,a s pękła bom]}a. Hrabia okazał
się całkiem pospolitym oszustem warszawskim.
Poszkodowani są nie tylko liczni
kupcy, ale także złamanych jest .sporo
serc pięknych ,przemyślanek, gdyż

róż,

Obecn ie pomysłowy oszust powę
do aresztu przemyskiego.

drował

•

Matrymonialny strajk okupacyjny
Rezólu,tłta Szwajcarkn strajkiem okupacyjullJ'n chciala
:
.
zl'n ltsić 'łnilionel'u do nutliel1slu:a

N o w y Jor k (Tel. wł.) Opinia nowojOl'ska poruszona jest niezwykłrm
strajkiem okupacyjnym, który zastosowala 27-letnia Szwajcarka Heddi
Heusser w podmiejskiej willi nowojorskiego milionera 50-letniego Rollo
Blanchard'a.
Rezolutna niewiasta zamknęła się
w willi bogacza, zatarasowala drzwi i
okna i oświadczyła, że póty willi nie
opuśCi, dopóki milioner z nię. się nie

ożeni.
Twierdzi ona. że milioner 0biecywał jej kilkakrotnie małżeIlstwo,

a teraz nie chce

przyrzeczenia

do-

'Jak się ta rewelacyjna sprawa za"
kończy na razie jeszcze nie wiadomo.
Zazna'czyć tylko należy, że zarówno
milioner, jak i pomysłowa niewiasta
są. już rozwiedzeni i każde z nich ma
po dwoje dzieci z poprzedniego mał

łaczom "ukraińskim"

'v a r s z a w a (Tel. wl.) Głośny
hanclyta l\1aruszeczko łudzi się wciąż,
że uz y:;!{a ulaska,yienie.
Zwrócił się
do wladz więziennych o zezwolenie
na widzenie się z obroilcą, Rozenbergiem wobec zamiaru złożenia. podania do Pana Prezydenta o łaf$kę.
Band~' tę osadzono w więzieniu mokotowsl,im w \Varszawie, skąd zaczął
zasypywać władze rozmaitymi podaniami. ('IV')
Chłopiec umarł

z głodu

T a r n ó w, 14. 7. \V miejscowości
Kotowa pow. Będzica wyszedł z' domu
przed kilkoma dniami 7-letni Miee!!':ysław !{lisz i odtąd ślad wszelki po nim
zaginął.

Dopiero w dniu one/!da.i~znn na
polu pl'7.ed lasem w okolicy' Glowac7.o,yej znalcziono z:wlok i chłopca, w
któn-ch )'oz])oznano zaginioncl-rO
sra. ' Jak w~' kazała sekcja z,,,lok nies7.częśliwv
chłopiec
zmarł
wskutek
zimna i głodu.

Rli-I

Powrócili
do wiary przodków
L u c k. 14. 7, ,V Tajkul'ach w lJuw.
zdolbunowskim ks. proboszcz Andl'Yka p],z~'jął w kościele parafialn~' m akt
w yznania wiary katolickiej od kilkun as tu zruszczo;)~' ch ongiś rodzin pol&ki(·h.
Hodziny te pochodzą· z tajkur"kiej
sy.la chty zagrodowej, które po dzie::: iętlalch lat powróciły
na łono Ko~cioła E:atolickiego.

~

Pucką

-

najpiękniejsze

miejsce
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Widłami

i siekierami zabili prze(iwnika

KrW(I1L'a t'ł'age(lia

J ', (t

L ó d ź, 'We wsi Wólka Dąbl"OWieC-1
ka pod ł~oc1zią na tle przewlekłego
sporu majątkowego doszło do krwawei
awantury. w wyniku której został zamordowany w bestialski sposób 3iletni Antoni GI·zędziela.
Grzędziela mial spór z sąsiadem
swym Adamem Kołaczem, który procesował się z nim, a ostatnio został
!'\kazany na skutek denuncjacji Grzędzieli, na areszt 3 miesięczny, za kradzież drzewa w lesie.
Po powrocie z aresztu Kołacz po-

tle nU.lj({tl~ou'!J·n'ł,
s tanowił

zemścić się.
\Vspólnie ze
swymi kl'ewniakami, a mianowicie
Dratem 19-1etnim Stefanem Kolaczem,
sz",agr'em Ronlanem 'Vójcikie-m, żoną
tegoż Agł1ieszk~1. Wójcik i własną. żo
ną Zofią I\olacz uzbrojeui w widły i
siekiery dopadli Grzędzieli. gdy przechodził na spornej gmnicy gruntów i
w bestiaIRki sposób zabili.
Powiadomiona o zabójstwie policja
zatl'znnała l{ołaczów i \Vójcil,ów, któl'zy osadzeni zostali w areszcie.

1A1 szponach

białej

......

c z o l' t k ó w, 14. 7. Przed niedawnvm czasem w Czortkowie miał miejsce napad bandycki na sklep Szmula.
Brajbal'ta. Posłyszawszy podejrzane
S7.mel'y, kupiec podążył do sklepu,
gdzie haudyci ogłuszyli go uderzeniem żelaznego łomu w głowę . Zaniepokojona
dluższą.
nieobecnością.
mQźa podążyła do sklepu żona kupca.
któ)'ą bancl~'ci rówl\ież ogłuszyli. Brajbal'towa padając zdolała uchwycić napastnika za guzik, obrywają.c mu go.
Ten gouzik stal się przyczyną wykr~' cia banc1~' t.v. Policja miała podejrzenie względem znanego opryszka
Waclawa Kucharskiego. W mie~zka
niu l\uC'hal'skiego pod czas rewizji znaleziono m a n' narkę z oberwan~' m guzikiem. GU7.ik bQdąc y w po siadaniu
BrajbaJ'dtowej okazał się identyczny
z pozostał.\'mi pl'z~' man' narce. \Vzięty
w kl'i!:rżowy ogieó pytall bandyta.
prz~ ' znał si ę do winy.
Sąd s kazał rabus ia na 5 lat wię
zienia.

Sensacyjny proces adw. Hofmokl-Ostrowski
contra Jan Kiepura?
War s z a 'w a (Tel. wł.)
Jak się
dowiadujemy do Sądu Okręgowego w
\Val'szawie wpl~' nQła sen~ac~' jna skarga a {hv.. HofmoI,I-Ostrowskiego (ojca)
przeciwko znakomitemu śpiewakowi
Janowi' Kiepurze o zniesławienie stapu adwokackiego.
Jak opiewa skarga słynnego adwokata. I{iepura podczas konferencji
praRowej w dniu 4 bm. miał się wyrazić:
.,Gd~· h~' m nie był śpiewakiem,
dziś pasłbym świnie lub był adwokatem".
Jak pl'znmszczać należy skarga
mecenasa HofmokJ--Ostrowskiego polega jcclnak na nieporozumieniu.

trucizny

Tragiczne dzieje b. oficera carskiego, który nie mogąc wyzwolić
nałogu, stoczył się na dno upadku
a

........................."

Bandyci, przyszywajcie
lepiej guziki!

l
oraz aleja spacerOlca nad Zatoką
spacerowe Pucka

wygląda to jak najnowszej
broń przeciwlotnicza, w

istocie jest to mus:.kiet z r. 1640, demonstrowany na uroczystości wojskowej w Londynie
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Częśćpla:y

Maruszeczko prosi ołaskę

konstru/~cji

żellstwa.

Dochodzenie przeciw dziaP rz e m r ś l, 14. 7. - Przed kilku
f,qrodniami odbył się w Prze-m~' ślu
manifestacrJny obchód ,.ukraiński".
'V programie obchodu odb~'ł się również pochód na groby poległych w
walkach z PolalmmL \V pochodzie nicsiono szereg cierniowych wiei1ców
i szarf z aJ\typolsldmi napisami. Ober:niA prokurator ",szcząJ dochodzenia
przeciw organizatorom obchodu b. posłowi radnemu adw, Zahojkiewiczowi
oraz działaczowi spółdzielczemu Osła
powi Seneczce.

Z pozorów

trzymać.

PJ"Zed pięciu lat~' zakochał się w
War s z w a. (TeJ. wł.). Przed 20
laty na terenie 'Val'szawy pojawił się młodej m~ż.atce SzymkielYiczo\YCj i uelegancki oficer armii ros~' jskiej. \'la- krywając swój straszliwy nałóg, zdocław Gromow, który zdołał uciec z pie- lał ją sklonić do rozwodu celem za,varcia malże11st.wa. Ze związku tego urokła bolszewickiego.
\V wytwornych lokalach nocnych e- dziła się córeczka. Nąłóg trawi I go
legancki g~' ~rdzista r~' cl110 przel,mścił jednak uieu"latll1ie. a mloda małżon
ka pl'óbow.a la ratować go, umieszcza)'esztę s\voJeJ fortuny J musI;a.ł SIę zabrać do handlu, by znaleźć środki na jąc w prywatnej lecznicy dla narkożycie.
Szczęście mu sprzyjało, przyjął
manów dra Zielińskiego.
wspólników i założył znanę. swego czaW lecznicy niewolnik bi.ałej trucizsu w 'Val'szawie restaurację "Clarid- ny zacząl dostawać ataków szału, age".
walltm'ował się i bił lekarzy, PrzewieTutaj zetknął się z narkomanami i ziono go z.atem do domu, skąd wkrótwkrótce uległ temu strasznemu nało ce musiał udać się na kurację do szpigowi. Świetnie prosperująca r€staura- tala Dzieciątka Jezus, gdyż był zagrocja zbankrutowala. «il'omow przerzu- żony gmźlicą. W klinice zdołano podcił się więc do handlu obuwiem, zaklaleczrć narkomana, nie było
jednak
dają.c dwie wytwórnie" jedllą w p.asamoż 'na odzwyczaić go
od u~wal1ja
iu "Italia", a drugą. przy ul. Kruczej. białej trucizny . Gdy wrócił do domu,
Wpływy
uzysk,ane z przedsi~biorstw dla młodej mężatki rozpoczęła się 'istzużytkowywał na zakup morfiny i kona gehenna. a corlzienne awantury dopl'OI\ arl zal) ją du rozpaczy.
kainy.

się

ze

zgubneru~

~

. Pewnego dnia Gromow poczę.ł się
utnie żonje głowę. Gdy
próbowano go obez";ładn ić, Gromow
chwycił topor<!k i i'zucił się na brata.
\Vladysława. Szyml<iewiczowa, nie wj·
dząc znikąd ratunku. udała s ię do komi&ariatu pol icji, prosząc o opiekę.
GI'0l110wa aresztowano. " T"toczono
mu równocześnie sprawQ o groźby karalne. V'l czasie pobytu w więzieniu
przy ul. Zielnej nastąpily nowe ataki
szału, wob'il':' tego Gromowa jako chorego psychicznie os.adzono w więzien.
n:v' m szpitalu psychiatrycznym przy
ul. Rakowieckiej.
Obecnie oddano go władzom sądo
wym. Sąd Grodzki będzie musiał za_ o
decydodwać
osadzen iu n ieszczęśli
wego i niebezpiecznego narkomana VI
jednym z z,akładów specjalnych. (w~
odgrażać. że

°

Cz~tajcie

i abonujcie

u.Jlustracj~

...

Polskaui ,

ORĘDOWNIK,

Strona 6

KRONIKA PABIANIC

.PrograJn pielgrzymki do Częstochowy
od 15 do 17 bm. Progl'am pielgrzymki do

CZ~5tochowy, organizowanej przez parafię NMP. w Pabianicach jest nnstępu.ią.cy:
piątek,
dnia. 15 bm. godz. 5,30 po pol.

:tbiórka uczestników w kościole NMP.,
godz. 6 wymarsz no. dWOl'zec i odjazd o
gOdz. 6,50, Sobota, dnia 16 bm. goelz. 5,30
rano zbiórlm przy figuI'ze i przywitanie
pielgrzymów przez; o. paulina i wprowadzenie do kościoła, po czym msza św. w
kaplicy Cudownej Matki Boskiej. Po
mszy św. spowiedź św. godz. 3 po poł.
Droga Krzytowa. Po Drodze Krzyżowej
wspólna fotografia. Godz. 5 po poł. zwiedzanie ekal'bca. Godz. 6 nabożellslwo
wieczorne VI kaplicy. Niedziela, duia 17
bm. godz. 6 rano odsłonięccie obraw cudownego Matki Bosldej, rusza św. w kaplicy i wspólna komunia św.. Godz. 9
zbiórka Pl'Zy figurzę Mat.ld Boskiej i wymarsz do }{ościola ŚW. Barbary na sumę,
god~. 3 po pał. ną.boteństwo popołudniowe
w ka.plioy, godz. 5 zbiórka przed kaplict\
i potegnanie prze2: o. paulina i wymarsz
na dworzec. Godz. 6,20 odjazd z Często
chowy do Pabianie. Pielgrzymka powyż 
sza. cieszy się wielką frekwencją. Zapisało się na nią pana.d 1500 osób.

Gdzie należałoby jeszcze upiększyć
miasto. W obecnym okresie ogólnego porządkowania i upiększania miasta nasusię myśl, czy nie nal e żałoby również
pomyśleć o upiększeniu dwóch
dui~'ch

wa

placów

przy ul.

Zamkowej

naprze ciw

wspaniałego kościoła gotyckiego NMP. Place te ogrodzone są niskim płotem, a
na nich rośnie raz po raz skoszona niepielęgnowana trawa,
czyniąc
wrażenie
zwykłego trawnika.
Na .iednym z tych
placów mial wprawdzie być urzą.dzony

ogródek jordanowski dla dz;ieci, który niestety w bież. roku nie doczeka się urzeczywistnienia. Byłoby wobec tego wskazane, aby na placach tych założyć chociażby prowizoryczne
kwietniki i ustawić ławki.
Niewielkim nakład e m i przy
dobrej woli i chęci miasto mogłoby to zrobić.
Upiększyłoby to z jedl1C'.i strony tę
ruchliwą część miasta i z drugiej strony
dałoby mainość przechodniom przyjem..
nego wypo czynku.

naj otrzymało od

Państwowego

Caly szcrpg

ten spOSÓb, że najpierw poci pozorem wyuczenia przystawiają do tkacza polslnegp Żyda, a kiedy ten już opanuje dos~a
tecznie ,val'sztat, to się Żyda pozostawIa,
a Polaka zwalnia.

I(RONIKA ZGIERZA

Czy nowa redukcja w "Borucie"? Zastój w miejscowych Zakładach Przemysłu
Chemicznego "Boruta" trwa w dalszym
ciągu.
Niedawno przeprowadzono masowa. redukcję robotników i rzemieślników.
Obecnie wobec zwiększającego się stale
braku zamówieli ma być wprowadzona jeszcze jedna redul~cja.
:,?:ydzl zatrudniają tylko 1:ydów. prze-I
myslowcy zgierscy Żydzi od c1łuższego
czasu bojkotują chrześcijańskie tkalnie
zarobkowe, powierzając prace wyłączni.e
swoim wspólwywawc~~. Fakt ten ,PO\yl11ien o~worz'yć <?CZy meJednemu zasleplollel11U zydofilo:~!.
. "
Mecz "Sokol - K. K. S. "OkęCle • W
dniu 17, bm. przyjeŻdża do Zgierz;a druiyn a piłkarska K. K. S. "Okę~ie" z Warsz;awy, która rozegra spotkaUle towarzyskie w piłkę nożllą z miejscowym "Sokołem". Nadmienić należy, że It K. S.
"Okęcie" jako lUistrz warszawskiej ligi
jest zespołem bardzo silnym.
Apel K. S. Mo ·!Cat. Stow.

Mężów

9

mią głodnych żołądków

Ł ó ci ź, H, 7. - Wczoraj w zarzQ-1
cIzie Miejskim odbyła się konferencja
przedstawicieli
robotników' sezonowych z tymcz.asowym prezydentem
Gocllewskim.
Przedstawiciele sezonowców wy sunęli żądanie, znane już z wielokroi.ucgo omawiania. lla łaJnach naszego pisma. W odpowiedzi na to tymcz. pre-

zy<lent Godlewski oświadczyl, że o iI.e
chodzi o podwrższenie plac robotmGzych o 20 pct, to nie może uwzględ
nić tego żądania, gdyż podwyżka plac
leży wyłącznie w kompetencji Mini·
sterstwa Opieki Społecznej.
Odnośnie rozszerzenia
robót na
wi~ce.i dni w tygodniu, tymcz. prezydOllt odpowiedział również odmowni.e

4000 robotników grozi strajkiem
Strajki,

~atargi,

konfm'encje

Ł ó d ź, 14. 7. Na konferencji w
Inspektoracie Pracy w sprawie zawarcia nowego układu zbiorowego dla 1'0botrdków, zatrudnionych w wytwórniach s'w etrów OI,az w przemyśle dzia.nym (fantazyjnym) przemysłowcy nie
sta.wili się, nadsyłając do Inspektora
Pracy pismo, w którym w)rjaśniają,
że nie godzą się na podpisanie umowy.
Robotnicy zapowiedzieli strajk. O·
bejmie on około 4000 osób.
Na konferencji w sprawie zawarcia umowy Zbiorowej dla przemysłu
rękawiczarskiego siedmiu' przedstawi- '
cie li firm uzgodniło warunki układu,
który ma być podpisany na następnej
konferenCji w dniu 20 bm.
Inspektor pracy z Łodzi z1ikwido~

wał strajk w tartakach wieluńskich.
Robotnicy uzyskali podwyżkę płac w
wysokości 7 pet.
Zlikwidowany został strajk w farbiarni Augustyna (Srebl'zyllska 132).
Fabrykant zgodził się udzielić urlopy,
ustalono także wysokość zapłaty za
godziny nadliczbowe.
Komisja rozjemcza wyłoniona ce·
lem ustalenia warunków zbiorowego
układu dla przemysłu dzianego
zakończyła swe prace,
Inspektor pracy
otrzymał wniosek o
zwołanie
obustronnej konferencji 'celem podpisania
unlowy.
Robotnicy przygotowują wniosek
do ministra opieki społecznej o nadanie układowf prawa. powsz~chności.

trupem rywala
nt.ilo8lła

pod

wskazuj~, ~e

personel techniczny w
chwiU obecnej nie je_t przygotowany
do prac w takim tempie. Natomias t
tymcz. prezydent Gocllewski zgodził
się na zatrudnienie wszystkiCh sezonowców, którzy dotychczas pracy l1i~
otrzymali, jedn.ak to uz.ależnił od przyznania dalszy' ch kredytów,
W rezultacie wiQc żądania sezonowców w ogóle nie zostaly uwzględ
nione. Związki zawodowe zwolały naradę celem omówienia dalszych akcji.
W tej chwili zatrudnionych jest na.
robolach publicznych ok. 2800 robotników, którzy pracują 4 wzgl. 5 dni w
tygodniu. Płac·e robotników niewy],w.alifikowan~-ch wahają się w granicach 4,20- ;),00 zł. \V porównaniu z 1'0_
Idem ubiegłym stan zatrudnienia jest
o jedną tl'zecią mniejszy·, Sprawa podwyżki
marnych zarobków jest już
przedmiotem rozważania od kilku mie_
sięcy, jednaJ{ do tej pory nie zIlalazła
należy tego rozwiązania.
Obecnie sytu.acja się zaostrza i kto
wie, czy nie dojdzi.e do strajku. Kompetentne czynniki, które odpowiadają,
robotnikom, że podwyżka zależy od instancyj wyższych, nie mogą być uspra_
wiedliwione. Niechże one kierują się
Zlasadą, że trzeba pomyśleć o robotach
publicznYCh już zimą, a nie wted~T ,
gdy jest pelny sezon.
Igranie z nędzą robotnika i zbywanie go ciepłym słówkiem i słabą. obiet.
nicą. na pl'l':yszłość pogłębia tvlko rozpaczliwą. sytuację robotników sezonowych.

Łod:eią

Ł ó d ź, 14. 7. - W kolonii Rzucewo J wyjeździe na targ, w rzeczywistości
Wr'zącym
oblała
pod Łodzią rozegrał się krwav,:y finał jednak nie pojechał na jarmark i u·
l'yw,allzacji dwóch wleśniaków do jed· kr,y,ł się w ŻYCic, w pobliżu zagrody
rywalkę
nej dziewczyny. Bohaterami byli 20~ Ludwisil1skiego.
L ó cI ź, H. 7. - Na posesji przy ul.
letni Stanisław Biedronek i 27-letni
Gdy ten wyszedł w pole, kilku Piaskowe.i 64 mi~dz~r zamieszkałymi
Henryk Ludwisillski. Obaj zachodzili strzałami z rewolweru z bliskiej odle- tamże r~udwiką !\'{oneta i Zoffą. Biodo jednej i tej samej dziewczyny.
głości położył go trupem na miejscu,
lacką, wyn ilda zaciel{ła walka, z tej 1'a_
Gdy dziewczyna odrzuciła. stanow- po czym zbiegł i ukrył się w lesie.
c.ii, że l\foJJctówna zwabiła do siebie
czo ofertę matrymonialną iBedronka i
Gdy zarzl}dzollO poszukiwania i narzeczonego BieleckieJ i w rezultacie
przyjęła LudwisiIlskiego, odpalony aBicdl'onok spostrzegł, że nie zdoła ujść c1opl'owaclzila do tego, że z~rwał z niQ..
lll-ant postanowił się krwawo 't:cmścić. · przed ścigającymi go policjantami,
Bielecka pałając zemstą. ki1kakrotBiedronek zmylił czujność rywala w skierował broil przeCiwko sobie i zra- nie wS7.czyn·a la spory z rywalką. 'V,
ten sposób, Że rozgłosił o rzekomym nil się ciężko w skro!'l..
cz;usie awantill'y Bielecka schwyciła
rondel z wrzc}.cym szma!cem, oblała
Monetówno parząc .iej dotkliwie twarz
i szyję, a po tym poczęla bić rondlem
przeciwnic7.k<; r.aniąc ją w głowę. Poparzoną i\lonetówn<; pl'zewieziono do
W rolcu bie,iiqcyn't ~aJlewnionowypoc~ynelc walłacy:!ny nde·
szpitala w stanie ciężkim. Bielecka
.
sięc~ny 800 d~ieciO'Jn
została pocię.gnięta do . odpowiedzialŁ ~ d ź, 14. 7. - Po~ pro~~kt?rat~~ szcza się je w trzech punktaCh: w Ka- ności karnej.
dostOjnego Pasterza dle·cezJl łodzkleJ zimierzu, gdzie przebywają pod opieJ ..E. ks. bis~upa' Wło.dzimierza JI~il~ ką SS. Urszulanek, w pensjonacie p,
sklego AkCja l(~tol1cka orgamzuJo Wolskiej w Muskulach pod Łagiewni
Ł ó d ź, 14. 7. - ' W czasie pochodu
rokrocznie kolonie letnie ella dzieci. W kami, Ol13.Z w Sulejowie nad rzeką PibieŻę.cym roku dzięki staraniom spe- licą. !{olonia w !{azimierzu, prowa- w dniu 1 maja rb. policja, obserwując
cjalne'ITo komitetu, na którego czele dzona. przez Siostrę Łozil'lską, jak poszczególnrch uczestników, zatrzystoi ks. kanonik St. Nowicki, korzy- również w Muskulach przeznaczona mała Kazimierza Mikołajczyka (Wróstać będzie z koloni i 800 dzieci.
bla 22), ponieważ paradował w munjest dla dziewczą.t.
D"
ł' .
kl"
durze milicji. Podczas re"viz,ii zn.aleRolonią dla chłopców w Sulejowie
,zlecI wysy a SIę na
o ome . w
ziono przy zatrzymauym MikOłajczyku
Gulczyński.
dwoch turnusach, przy czym rozmle- kieruje mgr
,
rewolwer oraz 11 nahoi.
Mikołajczyka pociągnięto do odpOwiedzi~lności karnej za nie.leg,alne posf.adal1le broni, Sąd starościrlski skaz· ał bojówkarza socjalistycznego na 1
Jak :eachowuje się iJydo wski J'ecen~ent teatralny
m iesiąc aresztu.
H

szmalcem

wlaścicieli drobnych tkalni zarobkowych
oraz większych fabrycz ek Ż y dów po wykorzystaniu do ostateczności robotnika
polskiego i dorobienia si.ę na. nim wca!e
dobrej fortuny ~ staraJl't Blę cl'I:leCl1.łe
wszelkimi silami pozbyć się go, a w mie.isce jego przyjąć Żydów. Dzieje się to w

KRONIKA SIERADZA

~

odrzucenie żądań sezonowców - Słabe obietnice na przyszłOŚĆ nie nakar-

Krwa1ca tragedia

~rz ~ du

Kontroli Ubezpiecz eń pismo zatWIerdzając e powy żs ze Towarzystwo.
l!:ydzi wypierają w dalszym ciągu ro·
bOlnika pOlskiego z fabryk.

Całkowite

Położył

Towarzystwo
Trzody Chlc,.... -

. Numer lSO

Igranie z nędzą robotnika

I

Zatwierdzenie Tow. UbezpIeczen Trzo·
dy Chlewnej. Istniejące przy tut. Cechu

Rzeźniczo. Wędliniarskim
,W zajemnych Ubezpieczeń

sopoia, dnia 16 lipca ~ , -

Kolonie letnie Akcji Katolickiej

Ukarany bOjÓWkarz PPS

Kultura' p.Polaka w kapeluszu
;,Republiki

w

Samochód
na

Ł ó d ź, 14. 7. \V numerze niedziel- niech pan będzie tak uprzejmy i zdejnym nakreŚliliśmy sylwetkę recenzen- mie nakrycie głowy. Przecie~ inni
ta teatralnego "Republiki" Żyda o na- też chcą' widzieć",
wpadł
furmankę
jest K. S. M., do czego dąży z klln walczy zwisku Polak. Jeszcze bardziej plaBileter w odpowiedzi usłyszał na\v
słowa: Cham cholera ja. i e l k i e ~ a.i d u k. i, 14. 7. Wcz.oitd·O pomoc w sprawie pielgrzymki, Ak-) stycz,nie wystąpiła osob~ p. Polaka na stępujące
a"
'"
raj p~ połudmu na uhcy Marsz. Plł~
cja Ka t. Mężów postanowiła o.po.dil~kow.ać tle, lls~u, o~wartego, nacz~l~le~o dyrel~ SIl .
sudsluego w W'leIInc
. h H aj'd u k ac h Ja.
Słysząc to drugi bileter, odznaczoswych członków celem umo.żh~~rl.ema m~- to~a łodzklch t~atr.ow mleJ~klch ,Kazlny
krzyżami
i
medalami
również
zadą~y,
furmar:ką
Jerzy
Szew<;zyk
z
zamożnej młodzieży katohcklC.1 odbyCIa mIel"Za \Vroczynsklego. O Ile alt~rkuł
pielgrzymki na Jasną. Górę· ,Pielgr~Ylr:ka niedzielny i list dyr. Wrocz.yńsldego ż<>dał 'od p . Polaka zdJ'ęc'ia kapelusza Wlel~lch Hajduk, będąc nietrzeźwy
''''' . '
przv powożenI'u fu rmanta, jak wiadomo, llla SIę odbyc w pazdzIer- SCharakteryzowały p. Polaka Jako 1'en- \Vowczas
p. Polak tupiąc nogą zaWo-. skręCIł nao'le
b .
ą stronę, sk:u~ki.e~ czego na
łał:
"Odmaszerować!
Nie
lubię,
chole~f.!.
w
le:v
niku rb.
. .
ccmzenta teatralnego oraz określiły jefur:manl.. ę wpadł nad]ezdzaJący samoWola~a Żyda. p'. F.elIcJa M3:zurows~\.a go kulturę teatralną, o tyle fakt, któ- ra jak mi się byle kto wtrącal"
naue;>;yclelka z ZadZllTIla wynajęła ,~Ie- 1'y dziś do publicznej wiadomości po'W tych warunkacli. wspomniany ch~d osobm-:y, prowadzo~y przez Zygszkanie w domu przy ul. KolegIackIeJ 1
.
d .
b';'
k lt
. .
"d
bl'
, .. , d
fryda TIozmlara z !CatOWlc
Rozmiar wJ' e ł ł
. h 1
Żydowi Woldmanowi pomimo, że o to mie- dajemy
aJe. wyo. la~~])[e 0_. u
~ JUZ pan sposro pu lcznoscI l Je en z
bileterów
zwrócili
się
do
dyżurnego
ł
k
'
' . c la
samoc oc em na
szkanie sta.rali się Polacy.
r z e o s o b l S t e J Z) dow~kIego I eonla, . ktore.rl1u ol<aleczył poważnie
cenzenta, uzurpuJącego sobIe prawo do P olicjanta. Kiedv ten zażądał znów od
.
. '.
'
przedl1le nogI zaś dvszel fur ' l '
KRONU(A PIOTRKOWA
'wvdawania opinii o sprawach pol- p. Polaka
zdjęCIa kapelusza, usł"szał
k'
'..
.. .
man {J
d
. d'
Z·
."
J
usz oc1zlł powazl1le elach samochodu
~ruilic~ w PiotJ:'kowie. N~ terenie mi~; slZich.
o .powle z: "Cjlmno nu. 'V tym mo- maskę błotn'k' ' I
.
Z~ .
'
•
stil; l pOWIa,t~I. w ub, t ygoclnlU za.p~dło 1~
Oto jak sio przedstawia wspom- mencie podniosła się kurtyna P P o - '
~
. J l lamp? arowno fur.
.
.
.
.
man
Jak
l
kierowca
sam
~h
d
4
oso}) na gru 11cę, z ktorych tyll~o i) pozo- niallY fakt ,':edle sprawozdania na- lak kapelusza . nllmo wszystko nie
.'
_
.
. 0,_ o u wystaly przy życiu,
.
, .' .
l ' ł'
. ł
ł"
.
szlI z w\paclku
bez, sZ'vall1,u
ZCIJą, l rola go na g ow]e, Jeden Jedy.
'..
12000 zł
P. W. J W. F. Władze sa- ocznych sWladkow.
.
rnorządowe przeznaczyły na rzecz p, W.
Na początku bieżącego tygodnia re- ny ze wszystkiCh widzów mężczyzn,
i W. F . 1:2 000 zł.
cenzent teatralny "Hepubliki" p. Po- przez cały czas trwania sztuki.
Pąstęp
W pięciu punktach pJ:'yszczyca atakuje lak wszedł przed rozpoczęciem na wiOto jak zachowuje się recenzent
Jak don?szi:\,. ~araz'1 wśród bydła pryPiGtrków. Na terenie Piotrkowa wzmaga clownię Teatru Letniego w kapeluszu żydo,,\'skiego pisma, chcący decydować
szczycą obJęła .luz . 12 województw i rozsi ę epid(:n~ia pr!s~czyc~, . która atakuje na głowie. Na zwróconą mu u'wagę
o kierunku i wyrokować o poziomie szerza się coraz dal ej. Objętych jest i49
ml~~ to .Ju~. w ~!ęCl1.ł .mIe.lscach. Władze przez jednego Z widzów, aby zdjął ka- teatru. P. Polak winien nauczyć się 'powiatów 3978 mi ejscowoŚci i 28189 zad
Il
zalZc1 z y. srorlId OC~110J1ne.
.
pelusz p Polak nie zareagował. \Vów- jak się zachować w teatrze, a nie za- gród.
Ogółem zapadło na pryszczycę
RobotniCY • Anuli. Robot11l cy zakla, ,.
.
r
•
~
.
•
dów przemysłowych \Vola Krysztoporska ' cz.as. wspommanJ uc~e:;tmk pl zedsta- bierać glosu w sprawach zasadni- 298.381 sztuk l)ydla, co "tanowi 3.8 pet
)Jo:1tanowi'li ufundować dla Armii 2 kara- ~Iell~a podszedł ~? bll~tera, doma~a czycl1. Do tego nie ma prawa jako stanu ogólnego.
",N a szczęś~ie. prze~i.cg z.a:t:azy jest dosyć
hiny maszynowe. Uroczyste wręczenie ka- ]ąc Slę mterwencJI. BIleter zwracaJąc czJo\"iek o takiej kulturze osobistej,
1l'l;.- oc1ny. Ś ll11:1ląlno sc "'''ror! zarażon egQ
nlbin6w nastąpi w dniu 11 li stopada rb. f'ię do p. Polaka rzeld: "Proszę p.ana, a tym bal'llzej jąko Żyd.
b,) dIn 11a 1',lZIC llIC pl'zrkra cza 2 procent"
wydało ulotki z ar.elem d.o ~a:
ciągania się w szeregi .AkcJI KatolIckIej
mężów. W treści ulotkI wska~ano czym

Sieradzu

l

na

pryszczycy

wkraju

t.

LIpi..

I

'Numer '160

onĘDOW~IT(,

15Pi'~ I-

Piątek: Rozesłanie
stołów

Apo-

Piątek: Radosław

Sobota:

....:::..1 Długość

Dzierżysława

3.47
zachód 20.09
dnia 16 g. 2:2 min.
Księżyca: wschód 20.53, z!tchód 6.58
Faz.a: 3 dzień po pelni
Słońca: w~("hód

ldreJ rela~[j i a~lDiDi~tra[ji WtOdl

Organizatorzy zabawy przewidują
wiele niespodzianek i atrakcyj. Przygrywać będą do tańca dwie pierwszagodz. 10 rano wielka zabawa ogrOdO-1 rzędne orkiestry. Bufet dobrze za op awa Związku Zawodowego "Pracy Pol- trzony na miejscu.
'
skiej".
Dojazd tramwajami 1 i 6.
W

obszernym, pięknym

TELEFONY
Pogotowie ntiejski~ 102-90.
Pogotowie P,' C. K. 102-40PogotowIe Ubezpieczalni 208-10.
Pogotowie lekarzy cbrze§ciju HI·lU
TEATRY
Teatr Polski - "Brat marnotrawny".
Teatr Letni - .. Dama od Maks)'ma".

"Dyplomatyczna

Oświatowy-Słońce

-

żona"

i ,,2 dni w

.. Grzech mlodosci"

.. Cz.arny korsarz".
Palnce - "Ludzie \Visly".
Rialto - "Niewinnie sie za('zt:lo".
Stylowy - "Kariera panny Joanny".

KOMUNIKATY
STRONNICTWO NARODOWE
W LODZI
urządza w niedzielę, dn. 17 bm.
w lokalu puy ul. Tuszyńskiej 17
o godz. 10 rano
wielkie zebranie publiczne
z referatami na temat:
"DLACZEGO DEMOKRACJA,
JEST KLAMSTWEM".
Referaty wygłoszą prezes Jędrzejczak
z Rudy Pabianickiej oraz p. Kaź
mierczak z Pabianic.
Na

ŻYCIA

KATOLICKIEGO

uroczystość

-.=.et do Sieradza.

Matki Boskiej Szkaplerz·

Organizowana przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej pod kierownictwem
ks. kanoniku St. Nowickieg-o wielka pielgrzymka do Sieradza na niedzielę, dn. 17.
bm. wywolała bardzo duże zainteresowanie.
Przypominamy zainteresowanym, że
zgłoszenia przyjmuje Diecezjalny Inst A.
K. (Gdańska 111 l, księgarnia "Przyszłość"
(Piotrkowska 263),
księgarnia
"Dobra
książka"
(Gdariska 111), kolektura W.
Cianciary (Piotrkowska 91), oraz wszystkie parafie lódzlde i kościoły filialne.

ogrod:dc

Milanów~u (Szosa Brze:dńska 20)
odbędzie się w niedzielę, dn. 17 bm. o

w

Planowe zabudowanie

wojeulódzłwa łódzkiego

Tel. 173-55
NOCNY DYZUR APTEK
Nocy dz.iSoiejs~ej uy:i;u,ru,ją nast~pujace aptek,i:
Sad{)wl.~ka-Da,ncerowa. Zg.iers-ka 63. Grosz.kows'ki.
11 LiatQ,p ada 15, Kari'l1 (żyd)' Pitsac1.'likiego 19.
Rembielit1s,ki, Anl.lrzeja 28, Chąd:zyńska, Piotriko.w~ka 163, MH1etr. Piotrko,,-ska 40. Antoniewieza. Pabua.nicka 56 i UnielSlZows.ki. Dąbrowska
24 a.

4

Wielka zabawa
ogrodowa
I

Piotrkowska 91

Z

'S1rona 7
--

Kaleildarz rzym.·kat.
Sobota: M B. Szkaplerz.
Kalendarz słowiański

KINA
Corso raju".

sonota, ilnia 16 lipca t93R

Posied~enie

kom,isjl J'egionalnego planu t:!abudowania
okręgu lódt:!kiego
nikacji, urządzeń wodnych, rozwoju
przemysłu itd. Referat na temat prac
komisji wygłosił inż. K. Gawroński,
kierownik biura regionalnego planu
zabudowania, podkreślając zadania jakie stoją przed komisją·
Po dyskusji uchwalono regulamin
komisji, preliminarz budżetowy na r.
1938-39 oraz powołano do życia poszczególne podkomisje.

Ł ó d ź, 14. 7. W Urzędzie Wojewódzkim pod przewodnictwem wicewoje"'ody Wendorffa Odbyło się inauguracyjne posiedzenie komisji regionalnego planu zabudowania okręgu
łódzkiego,
powolanej
zarządzeniem
Min. S. Wewn.
Celem tej komisji jest skoordynowanie prac inwestycyjnych o znaczen~ pailslwowym, dotyczą.cych komu-

Karetka pogotowia
Poraniony

t:!ostał

równie:i

najechała

I

jadący

Ł ó d ź, 14. 7_ Przy zbiegu ulic
Nowomiejskiej ~ ~odrzeczne.l ~aretkil:
pogotowIa połozl1lczego Ubezpleczalm
Społecznej najechała na przechodzącego przez jezdnię 34-1etniego cema-l
cha Barwnika (Franciszkańska 10).

przechodnia

autem, leka.rt:! pogotowia

Barwnik uderzył głową w szybQ,
odnosząc powa.żne ?br~ż~nia. Odłam
ki szkła poral1lły rowmez lekarza pogotowia. Obydwu rannych odwieziono
do szpitala, gdzie zostali opatrzeni.

Zwyrodnialec zgwałcił B-letnią dziewczynke
L ó d ź, 14. 7. Onegdaj w gOdZi-\
nach POPOlUclIl. iowych do bawią.cej l'llę
na podwórku przy ul. Żeromskiego -1,:),
8-1etniej Dory Skórka uoszecU jakiś
os-obnik i namówił ją, aby z nim. udaln, się do auta. Dziewczynka poszła z
owym osobniklem, który zabrał ją do
samochodu i odjechał w nieznanym
kierunku.
Ojciec porwane'; z,ą.wiajomił o tym
organa policji, które wszczęły za. zaginiolllJ. poszukiwania.

Tymczasem pod wieczór tego samego dnia dziewczynka wróciła do
domu i w czasie badań policji zeznała, że jakiś mężczyzna uprowadził ją
do lasu na Mani i tam dokonał na
niej gwałtu. Po dokonaniu ohydnego
czynu dał jej pieniądze na tramwaj i
odesłał

do domu_
Na podstawie rysopisu, podanego
przez dziewczynkę, policja wszczęłft
dochodzenia. Na razie wyniki dochodzeń trzymane są w tajemnicy_

Budowa dwóch olbrzymich
zbiorników wodociągowych
Ł ó d ź.
łódzkich

(A TE) N a przedmieściach
zaznacza s oję brak wody,
z"... laszcza większych zbiorników, co
jest prawdziwą klęską na wypadek
większego pożaru,
gdyż
wozy strażackie muszą
wówczas spl'owadzać
wodę z odległych fabryk.
Aby temu brakowi przeciwdziałać,

K ości6l parafialny w [{ a;:,anowie pow.
koneckiego ongiś klasztor 00_ franciszkanów
Ponieważ

autostrada będzie łączyć
oba miasta w linii prostej ułatwi to
roz,.... inięcie maksymalnej szybkości
pojazdom mechanicznym.. Wjazdy na
autostradę przewidywane są co 20 km.
Nowa autostrada przeznaczona bę
dzie wyłącznie dla pojazdów mechanicznych, co znakomicie zapewni bezpieczeństwo. Budowa nowej autostrady trwać będzie przez 3 lata., a ko.
szty budowy jednego km określa się
na 300 tys. zł
Projekt budowy autostrady przywitali automobiliści ze zrozumiałym
zadowoleniem.

Stosunki handlowe
Łodzi

z litwą

Ł

ó d ź, 14. 7. - Z chwilą uruchomienia normalnych stosunków komunikacyjnych z Litwą wyjechali na ten
obszar przedstawiciele przemysłu łódz
kiego włók lenniczego_
Jak wiadomo kupcy litewscyod.
biel'ali towary łódzkie przez rynel{ ło
tewski i estoiu;ki. Rynek litewski odbim'ał
grube
materiały
wełniane
(sztrajchgarny), bawełniane tkaniny
bieliźniane oraz niektóre tkaniny pół
jedwabne i mieszane z welną w dziedzinie towarów damskich.

zainicjowano obecnie budowę 2 olbrzymich zbiorników, po 30 tys. litrów
każdy, jednego na Bałuckim
Rynku
Młodzieży
(bardzo gęsto zabudowana drewnianymi domkami dzielnica), drugiego zaś
Ł ó d ź, 14_ 7. W bieżącym sezo.
na ul. Rzgowskiej (dzielnica choj,eń nie wakacyjnym odbył się w Kaszewi:tYCIA ORGANIZACYJ
ska.
oach obóz dla młodzieży męskiej pod
Wycieczka do. lasów lućmicrskich
ki-erownictvvem p. instruktora PiasecŁódzki oddział Polskiego Towarzystwa
kiego. Z ramienia zarządu okręgowe
Krajoznawczego urządza. w niedzielę, dn.
go roztaczał opiekę nad obozem ks.
17 lipca rb. wycieczkę do lasów luć mi ersekretarz
generalny Zygmunt Franski ch. VlTyjazcl w godzinach rannych, poczewski.
wrót wieczorem. I(oszt udziału w wycieczNou'a droga skróc'l odległość n'ti~dt:!y dwon'ta n'tiasta'łni
Dla młodzieży żellskiej przewiduje
ce dla czlonków P_ T. K. zł 1,20, dla gości
się trzy obozy. Prowadzi je p. Irena
060 kn't
1 zł 40. Zapisy przyjmuje sekretariat (Al.
Makowska_
Kościuszki 17, tel. 110.10) w piątek dn. 15.
Ł ó d ź, 14. 7. Dwie stolice, stoli- biec
przez
Pruszkow-Żyrardówbm., od godz. 18 do 20.
oa państw.a \Varszawa i stolica prze- Skierniewice przez Brzeziny do Łodzi.
się kostkę?
Z Zrzeszenia Chrześcijańskich Kupców
mysłu polskiego Łódź otrzymają w
Długość autostrady
wynosić
będzie
Detalistów
niedługim
czasie nowe połączenie 110 km, co znacznie skróci odległość
Ł ó d ź, 14. 7. - Na ul. Pabianickiej
(Piotrkowska 1). W okresie wakacyjnym
ze zdziwieniem można obserwować
funkcje prezesa pelni p. Marian Dusz- drogowe, które skróci odległość mię- między dwoma miastami.
Nawierzchnia zbudowana będzie z f.akt, iż robotnicy zrywają w pewnych
kiewicz. Na jednym z oetatnich zebrań clzy nimi o 60 km.
Vlr niedługim czasie będą rozPoczę-1 betonu a szerokość jezdni wynOSić bę miejscach nawierzchnię z kostki bazarząd organizacji dokooptował do swego
grona znanego działacza na terenie ku- te roboty nad budo';vą noweJ autostra- dzie na razie 9 metrów, przy czym zaltowej, ułożoną na grubym pokła
pieckim p. Henryka KrzemiIlskiego, pre- dy Łódź - Warszawa, która będzio będzie ją można rozszerzyć do 12 m. dzie betonu.
zesa ZrZW3Ze}lia Chrześcijańskich Kupców
Fakt ten wśród obywateli miasta
Rynkowych.
wywołuje komentarze nieZbyt pochlebzawiera o "Odpowiedzialności i postępoJak wiadomo majstrzy fabryczni walwaru u dyscyplinarnym w policji państwo- czą o zachowanie ich dotychczasowej na- ne pod adresem Zarządu Miejskiego
KRON I KA M I E.JSCOWA
wej", drugi nosi tytuł "Książeczka obra- zwy i utrzymanie obecnej ich roli w za- w ogóle, a wydziału drogowego w
Kursy dokształcające
.
chunkowa wraz z orzeczeniem nadzwy- kładach przemysłowych. Przemysłowcy szczególności.
Jale nas informuje wydzia.ł oświaty i czajnej komisji rozjemczej dla dozorców pl'ojektują tytuł "podmajstrzy".
Pożądanym byłoby wyjaśnienie po_
kultury Zarządu Miejskiego, zapisy na domowych m. Łodzi".
wodów
tego zjawiska ze strony powoZatarg w Widzewskiej Manufakturze.
kursy cloksztnłca.jące dla młodzieży i do
Święto Francji
W sprawie redukcji 4 majstrów w tkal- łanych czynników.
szkół dokształcających zawodow~-ch rozZ racji dOl'ocznego święta narodowego ni Widzewskiej Manufaktury odbędzie się
poczną się w drugiej połowie sierpnia.
Francji w Łodzi zorganizowane zostały u inspektora pracy konferencja w sobotę,
Rok szkolny 5 września
sIaraniem Tow. Przyjaciół Francji i miej- dnia 16. bm.
Nowy rok szkolny 1938(39 w szkołach scowej lwlonii fl'ancusldej uroczystości.
zakładów przemysłowych
powszechnych publicznych rozpocznie się Dnia 13 bm. wieczorem przeciągnęła uli- KRONIKA DNIA .;·
w dn. 5 września rb.
Ł ód ź, 14. 7. Przedstawiciel minicami miasta orkiestra i odegrała capDo budki ze słodyczami Janiny LukaBurzenie murów pozostałych po spalonYCh strzyk, oraz przed konsulatem ' francu- sik (Lutomierska 39) zakradli się zlodzie- stra opieki społecznej inż. Ostrowiecskim na AL l\ościuszki 3 hymn francuski je i skradli różne rzeczy wartości 80 zł. ki. w towarzystwie inspektora pracy
fabrykaCh
Od szeregu lat nieraz stoją ruiny mu- i polsld.
Jako podejrzana, zatrzymano Helenę Ko- inż. Skuszewicza, przepro\\(adzą konDnia 14 bm. w katedrze J. E. ks. bl- walską,
rów, pozol3talych po spalonych fabrykach. skup
bez stałego miejsca zam ieszkania. trolę zakładów przemysłowych, zwraJasillski odprawit uroczystą mszę
.W zwi[\zku z ogóJnl1 akcją porzącll<Dwą św. Na mszy św. zgromadzili się przedW fabryce Gu tmana (Pogonowskiego cając uwagę na stan urządzeń higiemUl'y takie, grożące zawaleniem mają być stawiciele miejscowych wlo,clz paustwo- nr. 5) ulegla wypadkowi 2Z-letnia robot- nicznych i zabezpieczających robotnirozebrane wzglęc\nie odbudowane w okre- wych, wojskowych, samorządowych, przed nica Aurelia Presz (Łagiewnie1,a 12), od- 1,ów od wypadków.
ślonym terminie.
sto,wicicle pallstw obcych z. konsulem nosząc ogólne obrażeuia ciała. Ranną po
francuskim na czele, liczni reprezentanci opatrzeniu pogotowie przewiozło do szpiKsiążki dla młodzieży
tala.
kolonii francuskiej i społeczeństwa.
Łódzka księgarnia "Czytaj", prowadzoNa ul. Solec 7 została ranna nożem w . Ł ó d ź, 14. 7. - Zlikwidowany zona przez p. Pawla]{a, wydaje w najbliż ZE ŚWIATA PRACY
brzuch 55-letnia Marianna Szatkowska. stal zat.arg w f.abryce firmy Dębiński
szym czasie L. Wiśniewskiego "Bajkę o Związek MaJstr6w Fabrycznych
kurce" i S. Bogdanowicza "Wędrowny domaga się powolania komisji ministe- Hannej udzieliło pomocy pogotowie ra- (Narutowicza 57).
cyrk". Obydwaj autorzy są Łodzianinami. rialnej, kt6raby na podstawie bezpośre tunkowe.
Firma zobowiąz,ała się wszystkich
Na ul. Rokicińskiej w czasie bójki zoNowe tomiki "Bibioteki Praw Polskich". dniej obserwacji pracy majstrów fabrycz- stał ranny bagnetem w głowę i twarz 37- przyjąć do pracy i zatrudnić wszvstWydawana przez łódzką księgarnię nych w zakładach przemysłowych ustali- letni Władysław Stachiewski (Wila,ńska kich robotników ze zlikwidowanej ·fir~
"Czytaj" "Biblioteka Praw Polsldrh" po- ła cllm'akter służbowy tej kategorii pra- nt'. 25). Rannego po opatrzeniu przewie- my Szmulewicz, od której nabyła rop",.
ziono do lecznicy.
większyła się o dwa tomiki.
Jeden z nich cowników,
szyny

z

Autostrada

Obóz Katolickich Stow.
w Kaszewicach

Łódź-Warszawa

Dlaczego zrywa

1

Kontrola

likwidacja zatargu
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p
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Rabin

słanie

sfałszowanie

metryki

Rozreklamowana sp'rawa terrorysty
Tabacznilm Ben Josera straconego w
Tel Awiwie znajdzie swój dalszy ciąg
w Sądzie OkrQgowym w Białymstoku,
skąd pochodzi jego wspólnik Abrarn
Szein, maturzysta. białostockiego gimnazjum hebrajskiego,
Abram Szein mial stanąć przed trybunałem karnym w Palestynie razem
z Ben Josefem, Obrona chcąc ratować
Szeina oświadczyła, że jest on niepelnoletni, wobec czego nie może stawać
przed sądem doraźnym. Nie posiadając
jednak pod ręką oclpo\l,'iednich jego dokumentów zwrócila się do konsulatu
polskiego o metrykę Szeina. Z kolei
konsulat polski prosił o nią Magistrat
w Wolkowysku, jednakże Magistrat odpowiedział, że nie wie kiedy urodził się
Szein, gdyż \vszystkie akta zaginęły w
czasie za\l;ieruchy wojennej i daty urodzenia . nie może zatem urzędowo
stwierdzić.

W tym samym czasie brat Szeina,
zabiegi w vVolkowysku o uratowanie brala od śmierci w Palestynie,
wydostał od rabina formalną metrykę
urodzenia. W jaki sposób i jaJdmi środczyniąc

Numer 150

piee Wyzwoleni&, skl\d po kilku okrą
Dr med. H. ZIOMKOWSKI
żeniach odleciały z powrotem na MiejspecJ. ~horób skór. weDer. , mnczopl"iOW)'l'b
ską Dąbrowę po stronie niemieckiej.
LÓdź, 6 Sierpnia 2,
teL 118·33.
Ludność
pogranicza,
obserwująca
Przyjmuje 9-12 I 3·9. IN niedZH~lę: 1ł-12.
wspólnika Ben-Jusufa
często naloty samolotów niemieckich
karni metrykę ,.wydostał, pozostaje na na polskie terytorium, zdaniem "Polski
razie tajemnicą.
Zachodniej", nie może zrozumieć, iż u- piekunów, twierdząc, że "przez uc.~en~e
O lempie staraI'l świadczy fakt, że chodzi im bezkarnie narusza.nie grani- pacierzy dzieci będą przemęczane, ze
gdy w dniu 26. 6. rb, wygotowano me- cy państwowej, dopatrując się w tym "pokój dziecięcy nie jest klasztorem"
lrykę,
tego samego dnia notariusz pewnego rodzaju prowokacyjnej deSąd stanął na stanowisku, że decyzja
stwierdzi! p,rawdziwość podpisu rabi- monstracj i.
co do wychowania religijnego pięcio
na, tego samego dnia sprawa. znalazła
raczków musi być oddana ojcu. W ten
się w Min. Spr. Zagr. tego samego
się
sposób pięcioraczki mają zapewnione
dnia wpłynęła do konsulatu angielskiewychowanie katolickie.
go. Jednakże zauważono, że metryka
itp.
nie jest w porządku - sprawa powę
Były cesarz niemiecki Wilhelm II
będzie
drowala z powrotem do prokuratora, w najbliższrm czasie wyjechać ma ze
który wszczął przeciwko wolkowyskie- ewej posiadłości w Doorn w Holandii
na stanowisku dyrektora Muzeum
mu rabinowi dochodzenia karne o wy- do nowego majątku, jaki zakupił w
Narodowego w Krakowie
stawienie falszywej metryki.
Szwajcarii.
Prasę
polską obiegła w tych dniacn
_ _ __
wiadomość o zamierzonej zmianie na
Pięcioraczki
bę stanowisku dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie.
dą
W związku z tym Zarząd Miejski
Q u e b e c (KAP). Skończył się pro- m. Krakowa oglasza obecnie oświadcze
Jak informuje "Polska Zachodnia",
wielkie wrażenie wywołała na Śląsku ces dotyczący wychowania słynnych w nie, że informacje na temat zmian w
Muzeum Narodowym w Krakowie s~
wiadomość o przelocie w szyku bojocałym świecie pięcioraczków kanadyjwym trzech samołotów niemieckich, skicl1. Rodzice pięcioraczków, będący pozbawione podstaw i że dotychczasowy
które przybyły we wtorek, 12. bm" oko- katolikami, stanęli w obronie swych dyrektor Kopera nie ustępuje z zajmogodz. 15,20 od strony Bytomia i przez praw do wychowania dzieci po katolic- wanego stanowiska. Tym samym pokilka minut kursowały nad miejscowo- ku. Przeciw temu wystąpił lekarz, bę zbawiona byla podstaw wiadomość, że
dyrektorem Muzeum Narodowego w
dący zarazem jednym z urzędowych 0ścią, po czym skierowały się nad Ko-

przed

sądem

Wilhelm II przenosi
do Szwajcarii

Nie

T
I
rzy samo ot Y niemieckie
nad terytorl"um polsk"lm

zmiany

kanadyjskie
wychowane po katolicku

110

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

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:

100.000 róż

DROBNE

t-łamowy

drobnych:

milimetr 30 grony.

Polskiej

I

I 18923, n %7ł5, d 1190
i to d. -=. 1 8łowo.
Drobne ogłoszenia.." dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświl\
teczne pn:yjmuje się do godz. 9.25.

Znak oferty

naprzykład:

Szofer

Szwajcarii polecam resztÓwki
'pielęgniarz po~zukuj(> pO<!ady od
gospodarstwa - wille
domy, zaraz, Zgloszenia do Orp.downiPiotrowski. Cho(jzież, Rataje.
ka. Poznań zd 57516
zd 57489
Młynarz

Willa

kawaler. dobry fachowiec. dobre
6.5 huracznnej, elektrycznośl!. Iet- śwaidectwa poszukuje posady
niRko. woda, las. Adamski, Uho- Oferty Orędownik. Poznań
zd 57601
dzież. Rataje,
zd 57490

naj piękniejszych odmian w pelnym rozkwicie.
Do obejrzenia zapraszają

Spiesznie sprzedam

K27.WOLNE MI&JSCAlIII

50 mórg 7.iemd pszennej, zlIbudo-

OGRODY WIOZEWSKlE
z o.
spółka

sobota., dnia 16 lipea 1938

wania, inwentarz!'. cena 8,500.wplaly 5,500,- SzymaJa Wrzpś- lub
nia, Miloslawska 3.
n 14683 .

Czeladnik

Piekarz

stola.l'1Iki UTaJ potrzebny z utl"&1- Cukiernik. na stałe samoMiełllJ:
do guet potrzebna. Zglosr.enill. m!lnJem. - Dale. Buk. Wiełkll- do piecll piersiowego p&trzebnT~
26. SZUKA POSADY •
Orędownik. ŁÓdź. Piotrkow9k1l 91 WI~.
zd 57387 Kanduiski. Wronki.
.
n 15 4,')7
zd 57 179
Ogloszenia do 30 ó I dlll P08ZU' - - - - - - - - - - - Czeladnik
ku~ącycb po8~dy w tej .r!lbr.ręe
Ekspedient
krawiecki, nmodzielny potrzebny
ROZRYWKA
obliczamy po Jednej trzecIej eenJe początkujący. uczciwy • lIZybki nil atll/e. Grubek. Trzemeszno.
-.
__
drobnych.
potrzebny do noweRO skllldu farb
zd 57409
~g.lska Barwa F. ROtIiń$~J-8l9
Magnesowanie
a) Sltf,~ba domowa
. .
Technik _--+ b slllchawek O.SO. Detektor.r na
FryzleI'
mleMlICZY z 'praktyka "".n.e n1' loś'k 1450 R d'
h ik
.
Panna
dllmsko _ m skl' dzielny -'-"!"Beb- urn. Inż. Klodnicki. Toru1\. _ g ID
,
• a lomee &ll a,"
VV"
Wlll'1lZllwska U.
Pg 5968·64,105 POf.l1a11, Marcm 25.
JlUB
prowincji
posady
umomej ny Ible. Czenk1115ńs1k4'8i. Lida.
osoby
lub szuka
2 15·go,
M, Griibmacher, Zbaszyń, Pier~ekiego 15.
n 15 395
Galwanizator
!lO'Łn;e<hny. który samodzielnie rma
b) Inni
niklQwamie i mosiact.?-owan1e ma~wych a<rtykułów w !llpa<rabeh
•
b{)hnowych. Do zgłoszenia dolI!,'
Straz'nIk
ezyć odpisy świadectw j WYf;okość
G
.
..
szuka pracy na majątek z wla- wJ\magatj pod" d:ovamzator do
sny m rowerem, Adres Orędow· Orędo~"Inka. Por.nan fi 147M
nik, Poznań zd 57539

II:

O.

Dojazd tramwajem .Pabianickim do przystanku
Widzew-Zdżary, skąd 1 km.
Samochodem objazd przez Pabianice do majątku
V/ldzew.
a 1545'
Tel.: PABIANICE 34. Adres: PABIANICE,
orzynka pocztowa 34.

Roznosiciel
roznos1icielka

Wal.

=-

6

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.i.:.~.i.~.~.~.;.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.;.~.~.

:

SPRZEDAŻE

Nowy

_

..

~

Peleryny

dom. dwumieszkaniowy Luooniu policyjne nie przemakalne malo
.
cl!na 12 ,000, właściciel L u b oń - Uzywane okazyjnie sPJ'zertaje K,
Fabryczna 2;>.
zd 57100 Gajewski. Łódź. Andrzeja 3;),
n 15 453
Willę

------=

Hamor zagraniczny

komfortowa. dochodowa. PoznaSprzedam
nin ,I>kazyjnie sprzedam, Ilmor- gQ@'POdarstwo 54 morlZ'i. pSZeJbJla
Pomocnik fryzjerski
tyzacja. Oferty Orędownik. Po- - żytnia. budynki murowane, Czeladnik
dziel,ny. trwała, wodna. dobra
znań zd 57 366
Raje<~·6-ka. Dobieszozyzna, PtYW. szewski. poszukuje posady od ZIl. sila. stala posada utrzymaniem
.
J a rOCl,n ,
n 154()5 raz Oferty Orędownik Poznań od zaraz. Zbeirski. 'Vrześnia Dom
.
zd 57 333'
Sienkiewicza.
cz.rmzowy, składem .ogrodem - __ 10
MAJĄTKI
..
------------prowincji sPr7.~am. wplaty 3,500 ~ •
Szofer.
kawaler
Ma..-.....
,."tka
Oferty Poznan·Glńwna 61, m. 2.
' "
""""Q"U
N 15030
R zt· k
po "'oJsku poszukUJe posady na ~amod21elna sila od zaru lub 1,
es OWa .
roajatku wraz z obowiązkami po· 3. 38, eweontual>l1.ie li>. 8, 38. poDom
120 b1ll'aczanej. letnisko, jezioro, lowego - stróża, Zgloszenia posteltrzebna.
Oferty przy wol'l1ym
las, elktq:ezność. Adamski. Uho- restante JOl, poczta Jablonna k. utrzymaniu, odlpisy
świadectw
HI ubilk~crj· dochód 1000. powia· dzież - Rntajc.
zd 57491 Nowego 'l'omyś!a.
zd 53796 Dreger, CzaMlków,
ng 15408/9
tO'l\'& m,iasto, centrtlm, n8dajl\cy
dla rzemi~l.nika f<przpdam z powodu POrl,zialu. Rucby, Wagro·
"iec. Kolejo"'a ~2.
zd 5772.5

I
I

...

1I:.~ P.IE.N.I.Ą.D.Z. ..n"

mllzy~ne. Kolonia Kon~ert ork, I BOI. 18.00
Bud.peszt
Muz.
cygańska. KetenigsKilka
wusterhBusen. - WeaoIa ~lUdycj3
<
KRA OWE
lr&ięcy poszukuje 6ol:ilny kawa·
_.
•
•
'To udzialem
solistów (ha rm{1l)d a
G" aranpja realnośc. Oferty
6.15
81!
'1..
POl'nnn!!:
11.57
sig11ul
h.atowlce
5.10
aurtycJa
P?ranfort. i sak~ofon). 18.40 LuksemPoznań zd 57 006
czasu; 12,03 au.c!ycJa poludlllO'wa; lla)plyt,Y): 6.20 ~tY.lyka z W-wy; burg - KiePlJra i M. Eggertb z
15.15 'l'eatr Wyobrain' dla dzieci: 13.00 wladoUloŚC1; 14~OO ko,nce<rt plyt, 19.00 Królewiec - Muz. lek"Gdzie się podzial cit,', '!" - sJ,u' r07iryw.kowy Z. plyt: 10.10 glelda: ka. "'iedeA - PieSn'; i tańce z
chowisko: 15.45 wiar'. goopOda,r' 17.00 koncert zyozt"ń: 17.50 sPOl"t; operetek 19 %O PraJta _ P
cze: 16.00 kO'ncert muz)''''i lekkiej 17.55 progoram; 21.00 pOog. a,ktual· rozrYwkowy'. 211.00 Praga r~Iram
VI' wyk. O,·k. ~a!on.
Ro.zgl. Po- na.
K '
.
Najidealniejszym
znań&kiej: 16.45 wiśnie dojrzewaKraków - 8.00 mUlf.yka leokka woncert ~~!llr0!l'czn~, 20:10 Lipt>lk
m1ej~cem wycieczkowym jest wy- ją w Holandii - felieton: 17.00 (plnr) : 14.00 koncert rozrywkoe;;~y "Ieczor. KI/enlgsw. ~pa Ostrów Lednickibkraina sta- muzyka taneczna w wyk, Malej w!, (plyty): 15.10 'WJad, gQf;'I>odar- UlubIOne melodie. 20.30 Lublana
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Słuchaj, mówię I ryknęł.
'Choćbym miał łbem nadłożyć, dusze
diabłu zaprzedać, ona musi być moją,
słyszysz? .. Choćbym
ją
miał
uśmiercić nawet". zatknął się. I
jeśli mi w tym nie pomożesz, toś kiep

i wszyscy tu razem!
Lis przypatrywał mu

się

ciekawie,

i

#

WSPÓLCZESNA

- Zgoda! - Czemu nieT
- Więc sztama? - wyciągnął rękę Tomek.
- Sztama! - przybił mu swoją Pająk. Dla takiego ryzykanta., jak ja,
to uciecha.
- Gorzałki! - '\\-nasnął Tomek. Zobaczą oni "kaina".
Pili bez pamięci i długo ciągnęła

1\, . .. \,

,

I

NAPISAL MICHAL POa:ONUS
ciw ciemięzcom i burzycielom porząd
ku społecznego.
Wieść' o niej docierała do najdalszych zakę.tków kraju i budziła ogromne pragnienie ujrzenia bodaj jednego z tych "niebiesko-szarych" bohaterów, a w Lanowiekich zuchach - odbiła się wprost szałem patriotycznego
uniesienia.
Młodzież ta, przez swój udział w
rozbrajaniu Niemców, czuła się niemal
pokrewną brygadzie i z niecierpliwością,

właściwą.

młodości,

oczekiwała

nią'! - Albo gorzej: - 1eżeli pamię~
o Hani, a wie, że on, Staszek zastąPl~
Jaśka, zdeprawowany j.eszc7;e gorzelo
zbójeckim życiem, nie poważy się !la
nowe szaleństwo względem tego amoła?

Gorąco i zimno robiło mu się 00 te
myśli, szukał sposobu ratunku i tym
więcej stawał się niespokojny, im
bliższym czuł się terminu wyja.zdu. Wiele nocy nie przespał, biję.c się z ty-

mi

myślami,

ale nic dobrego nie przymu do głowy.
Myślał przy tym coraz czulej o Hani. - Jakże on kochał to dziewczę· Z każdym dnie.m więcej ... z każdym
spojrzeniem niemal w jej oczy.
A ona?
Chwilami cierpiał, bo zauważył, że
w stosunku do niego zaszła w p.iej
pewna zmiana: - Była zawsze dobra,
troskliwa., a.le jakby daleka. - Stroniła od jego poufałych zwierzeń. s'!A ła
się je.kby bardziej lękliwa i nie§mul.ła
i czego tak bardzo zawsze się obawiał,
dziecięca jej ufność była spłoszona.
Co było przyczyną tego wszystki&g()? - Nie rozumiał i starał- się całę.
duszą. naprawić ten stosunek, ale rychło zorientował się, że to jeszcze raczej pogarsza jego sprawę.
Nawet w czasie tych zimowych,
długich wieczorów, z których większą.
część jej poświęcał, dokształcaję.c ją.,
gawędzę.c godzinami, czytając głośno
- to znów uczę.c rysunków, nie udało
mu się przełamać tej zapory.
,
Była. mu niewypowiedzianie :wdzi~
czna, co zresztą. widział w jej oczach
i pilności nad miarę. ale byla jakby
zamknięte. w sobie 1 nieuchwytna.
Miał nadzieję. że wieść o Zela.znej
Brygadzie, której poWrót przypominał
o jego wyjeŹdZie - poruszy j~ aJe i
wtedy nie dostrzegł w niej żadnej
zmiany. - I byłby popadł w rocpa.cz,
gdyby nie wypadek, który mu przyniósł przynajmniej tę pociech~, że znalazł sposób ratunku dla. niej.
- Pewnego dnia., przed zebraniem
z chłopcami, wsiadł na rower i pojechał do Błonia, pragnę.c rozprostyć
gnębiące go myśli i dowiedzieć się
świeŻYCh nowin. Wrócił podniecony, ale spokojny i na zakończenie ze- '
brania wstał i uroczystym głosem 0chodziło

tego momentu, kiedy będzie mogła
znaleźć się w jej szeregach.
Staszek DQbicz skracał tę niecierpliwość gorliwszymi jeszcze ćwicze
niami, a obok tego zorganizował ich
w formalne Stowarzyszenie Młodzieży
Polskiej, by w ramach organizacji
ćwiczyć ich jednocześnie w pracy nad
własnym charakterem i zaprawiać do
przyszłych obowią.zków syna Kościo
ła i Ojczyzny.
Radował się ich postępem i zapalem i jakkolwiek sam rwal się do baju w pewnych chwilach odczul jakby
smutek i żal. - Smętek go ogarniał.
że rzuci ten ukochany zakątek i zOstawi kochanie swoje.
Smutek ten zdwajali jeszcze starzy,
którzy po powtórnym wstrzę.śnieniu.
spowodowanym pojawieniem się Tomka, przylgnęl i jeszcze bardziej do
Staszka, czując, jaką. on dla nich stanowi ostoję i niemal puklerz ochron- Gorz.ałki wrzasnął Tomek.
ny przed nawrotem lęku i udr~czeń.
jakby oceniał te nieopanowa.ne żądz&, }8i ę ta orgia znikczemniałych dusz. do- I mimo całego uczucia patriotyzmu,
pomieszane z okrucieństwem niena- póki nieprzytomni nie pozwalali się mimo, że zdawali sobie sprawę z tego,
wiści i pragnienIem zemsty, potem
na legowisko, harcząc, jak drapieżne że Staszek bawi u nich tylko chwilowo, nie mogli pogodziĆ się z myślQ., te
rzekł z cynizmem.
zwierzęta po uczcie krWi.
stracą go na długo, a może...
Na myśl o tym drżeli i poddawali
sIę
się przygnębieniU, płacząc ukradkiem
Po zimie ostrej, a tAk pełnej tw(>r- nie Lwowa, płakał' na grobach "Orląt i staraję.c się ukryć to przed umiło
czych wysiłków ducha i umysłu naro- Lwowskich", lecz krzepił się jedno- wanym chłopakiem. - Nie wiedzieli
du, szła wiosna, przepiękna, wielka, cześnie coraz potężniej do stawienia jednak, że znał ich lepiej, jak oni sieniosąca wolnej Polsce nieśmiertelnI}czoła rozbezstwionej i dzikiej nawale
bie samych. Smucił się więcej, że bę
dą cierpieli z jego powodu. Obawiał
sławę oręża.
Piorunem tworzyła się bolszewickiej.
armia z orlich zastępów skrzydlatych
A do tych walk, z duszę. gorl}-cego się jeszcze jednego: ponownego pojapraojców, - Kraj stal się widownią zapału, tęsknoty, niecierpliwości wienia się Tomka. - Wprawdzie od
ćwiczeń
wojskowych
ochotniczych dążyła zza morza ,,:lelazna Brygada" owego strasznego wieczora przepadł
kadr. - Entuzjazmował się i 2:6chły- Hallerczyków, pomnożona w drugI}- bez wieści, ale przecież był na wolnostywał falą wzruszenia na widok dearmię. Dotkną.wszy stopami ziemi
ści i kto zaręczy, że nie zjawi się? fiIad malowniczych pułków ułanów, ojczystej, miała. tylko czas z radosnym że nie Zburzy z trudem odzyskanego
piechoty i artylerii, które z piMnią. na szlochem w piersi ucałować jej prochy spokOjU? - Albo - choci.ażby i nie
ustach i ogniem bohaterstwa w oczach i śpieszyła na wschodni front.
zjaWił się, czy jakaś wieść straszna o
znajmił:
- śpieszyły na front do tytanicznych
Nie wstrzymały jej powodzie kwia- nim nie złamie ich? - Bo przecież
- Druhowie! - Chcę wam twi&zapasów z wrogiem o utrwalenie gra- tów, jakimi jej ścielono drogę, ani gdzieś żyje, żyć musi, ale jak '! - z stować radosną nowinę. - Wódz nasz
czego'! - Podobno z tych zbiegłych ze swą nową brygadą wylądował! nic i aktu niepodległości Polski. łkania serc krewnych i rodzin że
Wysyłał swę. duszę i tęsknotę za "malazna w swym postanowieniu i woli, przestępstw utworzyła. się owa groź W tej chwili odbywa. pośpieszny
lowanymi
dziećmi",
rozchwytywał spokojna i szlachetna cierpieniem tu- na banda, która takim strachem na.- marsz na front wschodni. Lada chwidzienniki, które mu niosły wieśei o łactwa swego, dostojna zadaniem, ja- pełniała całą okolicę·
la oczekuję rozkazu.
zwycięskich bojach z Czechami, Rusikie miała spełnić - szła, jak grozny
Może przyłę.czył 8i~ do niej T '(Ciąg dalszy nastę.pfl.
nami i w końcu o bOhaterskiej obro- wyrok sprawiedliwości Bożej naprze- Cóż b~r się stało, gdyby pojawił się z

.,...

Zbliia

rozstanie ...
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łam ciężko, byłam

ADAM RAWICZ

2a cuDze winy
Powieść
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Tak, przypomina. go trochę, ale
gdy tamten był wątły i drobny,' ten
odznacza się postacią wysmuklił i ' peł
nę. siły, o ile też twarz Zygmunta wyrażała zniewieściałość i słabość charakteru, o tyle twarz Ormiańskieg<>
wyraża energię i inteligencję ... A jednak jest ogromnie podobny nie tylko:>
do Zygmunta. ale jeszeze do kogoś 7.
naszych znajomych, nie mogę sobie
przypomnieć do kogo ...
- I głos jego nie jest mi obcy zauważył stary Milski po chwili - nie
wiem. gdzie i kiedy go słyszałem ...
Pro' zę cię, Janku, przejrzyj ten akt
ślubu i powiedz, czy jest tam wszystko w porządku?
Gdy po kilku latach odkrył ociemniały prawnik całą prawdę, nie mógł
sobie darować, że po tym dźwięcznym
głosie nie odgadł jej od razu.
Ile to nieszczęściom, ile bólom i troskom można było zapobiec wtedy!
ROZDZIAŁ IV
Cichy śmiech przerwał głos deklamującej i młoda dziewczyna umilkła
nae-1e l. ~\mieniona zbliżyła się _do

sensacyjna
starszej kobiety, siedzą.ooj z robótką
przyoknie,
- Z czego się pani śmiejeT
- Z ciebie, kochanie - brzmiała
szczera odpowiedź.
Dlaczego? Czy deklamowałam
tak źle?
- Ponad wszelką krytykę, Aniu!
- Doprawdy? Trzeba przyznać, że
sąd pani zachęcaję.cy nie jest!
- Zdawało mi się - dodała. po
chwili ciszej, - że deklamowałam tak.
jak sławna Ola Olszańska.
- Gdyby na 'łet tak było - odrzekła starsza kobieta to deklamacja
twoja nie byłaby niczym innym, jak
zręcznym naśladowaniem. Gra zaś noszą.ca na sobie cechę cudzej myśli, nio
może być ani porywajl}-ca, ani genialna. Czy myślisz, że Olszańska naśla
duje kogoś?
- Teraz nie, ale z początku może
i do tego uciekała się środkal
- Wątpię!
- A pani nigdy nie naśladowała
innych? - rzekła Ania ze złośliwym
uśmiechem.
- Ja też nigdy nie nalezałam do
pierwszorzędnyeh artystek. Pracow&-

podobno ładna, ale
to i wszystko...
- la też jestem ładna! - zawołała
Ania.
- Nie przeczę temu, ale jeżeli
chcesz powodzenie na scenie zawdzię
czać tylko urodzie ...
- Wcale niel Pani wie, że chcę być
prawdziwę. artystkQ., że chcę ze.chwycać ludzi moję. grą., chcę wzbudzać w
ich sercach uczucia i porywy szlachetne, chcę panować... czemu się pani
śmieje?

- Bo ideału tego nigdy osiągnę.ć
nie potrafisz! Jeżeli pójdziesz kiedykolwiek na scenę, nie wątpię, że pięk
ność twoja zjedna ci powodzenie, ale ...
- Takie powodzenie miałoby mnie
7.adowolić? Za nic w świecie nie chcia-

czajnego! Moja matka.
a ile razy w zakładzie
komedyjki, zachwycali

była aktorka.,
odgrywałyśmy
się

wszyscy

moję. grę.!

- Ale przypuszczam, że nie samo
powodzenie na tych występach podsunęło ci myśl zostania aktorkę.!
- Niel
- Więc co'!
Anna zawahała się nieco.
- Co mi właściwie myśl tę poddało, nie wiem, chociaż... Otóż powiem
pani otwarcie: chcę zdObyć sobie mają.tek i stanowisko! To ciche jednostajne życie męczy mnie! Pragnę mieć
to, czego nie mam, chcę być bogatą.,
wielkę. panię..
- Alboż aktorki sę.

wielkimi paniami?
łabym być bezduszną lalką!
Natllralnie, nie jedna z nich
- A jednak wierz mi Anno, ty ni- wychodzi za księcia lub hrabiego I gdy wielkę. artystką nie będziesz!
odrzekła Anna z błyszczą.cymi ocz1- Dlaczego?
ma. - A przez jeden wieczór odbiera- Bo nawet dla sztuki nie umiała- ją tyle hołdów i uwielbienia, ile inne
byś zapomnieć o sobie!
kobiety przez całe życie...
Piękna twarz dziewcz~cta gorącym
Pani Czajkowska patrzyła uważnie
pokryłe. się rumieńcem.
na rozpromienioną. twarzyczkę Anny..
- Więc dlatego wyraża się Andrzej Rok już opiekowała się młoda dziewtak lekceważąco o moim zamiarze po- czyną., a pomimo to przekonywała się
święcenia się zawodowi artystki?
coraz więcej. że dotę.d nie poznała jeszepnęła.
szcze wcale jej charllkteru. \Viedziała
- Ach, mówiłaś mu o tym T
tylko tyle, że Anna je t ambitna, dum- Tak, raz...
_
na i próżna, i że te trzy uczucia rzą.
- I cóż ci powiedział?
dziły jej sercem i usposobieniem. Po- Zdaje mi się, że go to gniewało, czciwa kobieta nie mogła pojąć, że
nie nalegałam więc i nie powiedzia- Anna otoczona troskliwą opiekę., nie
łam, jak bardzo mt na tym załeży ...
czuje się szczęśliwa. vt tym cichym uAle cóż by w tym celu było nadzwy- roezym gn.iazd.k1L

Policja amerykańska
Angielska służba wywiadowcza (Military Inteligence Departament 5) w listopadzie ubiegłego roku wpadła na ślad pewnej organizacji. szpiegowskiej, działającej
na terenie Anglii.
.
I
Zaczęło się od tego, że z biur Parnall
Aircraft w Tolworth
zginęły plany i rysunki
II
ruchomych wież strzelniczych.
z,viązku z tym podejrzenie padło na
rriejaką l\fI"S. Jessie Jordan, fryzjerkę z
Dundee. pochodzącą jednak z Hamburga.
Przypuszczano, i zdaje się słusznie, że
przystojna osóbka została wysłana dla zastąpienia dra Hermana Goertza, skazanego przez sądy angielskie przed kilku miesiącami za działalność na szkodę Brytyjskiego Imperi um.
Zaczęto śledzić uważnie 1\1rs. Jordan oraz badać jej listy. Okazało się, że jest
ona w kontakcie z pewnymi ludźmi w Ameryce. Wobec tego zaniechano na razie
aresztówania jej i jednocześnie porozumiano się z policją amenrkallską. Gdy amerykaliscy .,G-men'·, a głównie jeden z nich,
Leon Turrou, zebrali już dostateczne informacje, Mrs. Jordan została
aresztowana
l skazana na , laty więzienia.
'TJunkt cięi.kości całej sprawy został przeniesiony - jak już pisaliśmy - na teren
Stanów Zjednoczonych. Tam bowiem, niezależnie
od informacy j dostarczonych
przt>z Anglię również natrafiono na pewne
ślady działalności szpiegowskiej.
Zaczęło
się od głupstwa.
\\1 lutym rb. biuro paszportowe w \Vaszyngtonie otrzymało następujący telefon:
"Tu mówi ,"eston, wiceminister spraw zagranicznrch. Proszę przesIać do Hotelu
Taft trzydzieści czystych formularzy aplikacyjnych na paszporty". O ile paszporty
zagraniczne wydawane są przy zachowaniu szeregu formalnOŚCI, o tyle blankiety
aplikacyjne może bez żadnych trudności
otrzymać każdy. Telefon więc taki od wio
ceministra wydał się podejrzany.
Powierzono tę spraw!;' Z/'ęc:memu wywiadowcy. Od Hotelu Taft paczka wędro
wała przez szereg różnych rąk aż nareszcie dotarla do właściwego adresata. Następstwem
tego
było
zaaresztowanie
pierwszYCh "działaczy": byli to G. G. Rumrich, sierżant armii amerykańskiej, który
dezertował w 1935, E. Glaser, szeregowiec
stacjonowany w Mitchel Field, urodlOny
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w Niemczech oraz
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niemieckim "Europa".
Od tych rzeczy zaczęto pościg na terenie całych Stanów Zjednoczonych, gdyż okazało się, że wspólników było dużo i
wszędzie. Freulein Hoffmann była pośrednikiem pomiędzy członkami organizacji, którzy się między sobą zupełnie nie
znali. Oprócz tego zajmowała się ona przewożeniem wszelkiego rodzaju doku mentów, co jej znacznie ułatwiała zajmowana
na s/s "Europa" posada.
marcu i kwietniu aresztowano szereg dalszych oRób.
Przede WS7.ysU,im Otto Vossa, naturalizowanego Niemca, pracującego w dziale eksperymentalnym fabl'yki samolotów Seversky Airplane Co. w Farmingdale. Fabryka
ta dostarcza dla armii amerykańskiej sąmoloty pościgowe. t\astępnie aresztowano
:Wilhelma Boening, Karola Friedricha,
!;-,'

'V

wyłapuje

pajilki ze szpiegowskiej sieci niemieckiej

Hermana i Johna Unkela. Czwarty uczestnik tej paczki, Ewald Rossberg, zdołał
gdzieś ukryć się·
Podobnie uniknął aresztowania poru::z-

nik rezerwy armii amerykańskiej, dokt:)r
medycyny, Ignatz Griebl, który w swoIm
czasie stał na czele organizacji niemieckIej
narodowo-socjalistycznej w Ameryce. Okazało się, że udało mu się. uciec do N!:m;ec
bez paszportu na okręCIe "Bremen . Po
wylądowaniu w Bremie policja niemi.ecka
nałożyła na niego karę 60 marek za meposiadanie dokumentów, ale pozwolono mu
pozostać w Kiemczech. Następnie
aresztowano
członków załogi okrętu "Bremen":

Wilhelma Boehnke, który pomimo
skromnego stanowiska był jednak z ramlenia n-s. organizacji swego rodzaju przeł ·)żonym wszystkich członków załogi, Johana !<Ieibera, radiotelegrafistę, Johana Hart~ I Waltera Otto, stewarda. Od wszystkICh zaare~ztowany~h. zażąd~ły władze a:
merykańskIe wysokIeJ kaUCJI, wynoszą/;'J
po 25 000 doJa~ów od osob~.
.
J ednocześme okazało SIę, że na okręCIe
"Hamburg" uciekł do Niemiec Werner nudenberg, który pracował w fabryce samolotów w Buffalo. Aresztowania jednak nie
ustawały. Na razie jako "świadka" zatrzymano za kaucją 10000 dol. C. Danieisona,
urodzonego w Niemczech, rysownika 'N

1

I

d?kach amerykańskiej marynarki.

Rów..

nIeż

zatrzymano jako świadków kapitanów
niemieckich statktw towarowych,
Franza, Fiskę i Heinricha Lorentza. Po
złożeniu kaucji pozwolono im odjechać do
Niemiec.
Leon Turrou pracował bez wytchnienia
przez 6 prawie miesięcy aż wreszcie zdoł
ł' ć
'
ano wy OWI
18 osób pochodzenia niemieckleg.o,
którym można bylo na podstawie dosh..
tecznych dowodów wytoczyć proces są ,io..
wy o działalność szpiegowską.
Or.

tyk, wódz i historyk zmarł w r. U zamordowany przez swych przeciwników politycznych. Słynny mówca rzymski, C y c er o został zamordowany w swej willi. Największy filozof starożytności, S o kra t e S,
fałszywie oskar~ony o niemoralność został skazany na śmierć przez otrucie.
Niewiele mniejszą ilość tragicznych zgonów znajdziemy w nowszych czasach. B aj a z e t zginął w żelaznej klatce wystawiony na pośmiewisko tłumów. Córka
króla Wizygotów, B r u n h I l d a, została
rozszarpana końmi za zdradę. Książę d e
C l a r e n c e, hulaka, skazany na śmierć
i zapytany, w jaki sposób pragnie umrzeć
odpowiedział, że pragnie utopić się w beczce z małmazją. Zginął według życzenia.
Matka króla Henryka IV, J o a n n a.
d'A l b e r t została zgładzona ze świata
przy pomocy zatrutych rękawiczek. Tyran
Pizy, U g o l i n o, znany z "Boskiej Komedii" Dantego, zmarł z głodu. Poeta odrodzenia, A r e t i n o, zmarł w paroksyźmie
śmiechu.
Także

wielu sławnych Polaków zginęło
tragicznie. Książę J ó z e f P o n i a t o ws k i utonął w falach EIstery po przegranej przez Napoleona bitwie. Poeta J uI i a n E j s m o n d zginął tragicznie w katastrofie samochodowej w Tatrach. Wielki
muzyk M i e c z y s ł a w K a l' ło w i c z zginął, zasypany w górach przez lawinę śnież
ną·
(l. welm.)

W Tuluzie 10 tysięcy kupców Tuluzy i okolicy urzqd::Jlo przed siedzibą departamentu burzliwą demonstrację, protestując przeciw zbyt wysokim obciąże
niom podatkowym

Milioner amerykański'
bez samochodu

Traglczne
· zgony sawnych IudZI·
ł

Sława nie jest synonimem szczęścia;
wprost przeciwnie, - sława jest często
nie tylko przyczyną niezadowolenia wewnętrznego u człowieka - zdarza się bowiem - że przynosi i śmierć.
Wieniec nazwisk tragicznie zmarłych
sławnych ludzi ciągnie się od starożytności, - ba, znajdujemy jego początek nawet w mitologii greckiej.
A k t e o n został zamieniony w jelenia
i rozszarpany przez swe psy za to, że podpatrywał kąpiącą się Dianę. Poeta A n ak r e o n, który na tym świecie pokochał
szczególnie jedzenie - udławił się pestką
winnego grona. A n t e u s z, syn Neptuna
i Ziemi został uduszony przez Herkulesa.
Herkules uśmiercił także D i o m e d e s a,
okrutnego władcę Traków. Rzucił go Hel'kules na pożarcie własnym koniom. które

król karmił ludzkim mięsem.
L a o k o o n, syn króla trojańskiego
Priama, zostal wraz z dwoma synami uduszony przez węże. M a l' s I U S z zmarł,
odarty ze skóry przez Apollina za to, że
prześcignął go w grze na flecie. M i l i o n
z Krotonu, wielki siłacz, chcąc w podeszłym wieku przekonać się, czy jeszcze
dość posiada sił, kazał przywiązać się do
dwóch nagiętych ku sobie drzew. W tej
pozycji pożarły go wilki.
Wielki dramaturg grecki, S o f o k l e s,
zmarł na anewryzm serca - z wielkiej radości. A j s c h Y los o w i spadł żółw na
głowę. P I i n l u s S t a r s z y, pisarz rzymski, autor pierwszego na świecie dzieła encyklopedycznego, zginął przy wybuchu
Wezuwjusza w r. 79 po ChrystusIe.
J u l i u s C e z a 1', wielki rzymski poli-

Brzmi to paradoksalnie, nie mnie) ]ei!t
autentycznym faktC'ID, że w kraju, w którym prawie co setny bezrobotny posiada.
swój własny samochód, znalazł się nie kto
inny, tylko właśnie milioner, który nie lX>siada ani jednego wozu.
Naturalnie fakt ten ma miejsce w Ameryce. Tym milionerem jest właściciel hrowarów w Chicago, Martimer Flaberty,
Twierd.zi 0n, że nie może znieść jazdy sam{)chodem.

Nowy spOSÓb

łowienia pereł

Jeden z Japońskich inżyn.ie·rów wynalazł nowy przyrząd do lowienia pereł. Jest
on skonstruDwany w postaci telesko'Pu.
Ma tę właściwość, że S'Puszczony na dno
morza, umożliwia otwarcie muszli, zobaczenia czy w niej znajduje się perła, po czym
może znaleziona, perłę wydobyć alltomatycznie na powierzchnię morza.
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Lecz każdy kolorek
Bardzo puszczał w ... praniu! W końcu - wynalazek Kołor wprawdzie stary,
Lecz ponoć... praktyczny U'las7Iie kolor ... szary!
Ponoć można pod nim
Bardzo zręcznie ukryć
Obraz rzeczywisty,
Choć najbardziej przykry!
Można czy naprawdę?
Smiem wątpić co nieco:
Sr6d barw, co nam nasze
Chałupy dziś szpecą Je~t jedna - na widok
KtoreJ miewam mdłości:
Każde dziecko wie, że
To barwa przY$zlości/ -

W cale nam w zieleni
Nie było do twarzy! Zatem się za in1Lą
Farbą rozglądnięto,
Wzięto znowu pędzel Czerwienią machnięto!
Szybko się też nasza

-_._~---

Nikt chyba zaprzeczyć
Mi się dziś nie waży.
Ze nasza kraina
Jest krajem ... malarzy!
Gdzie spojrzysz - wiaderko
l pędzel z farbami -

Nieważnej

z pozoru,
Zgola nie rozumiem To właśnie ... koloru! -

Niwa

-

rumieniła,

l kto wie jak bardzo

By się zczerwieniła Gdyby nie ci, co się

Sądzilem, że mylą

Mnie me okulary Lecz nie - widzę dobrze:
Wszędzie kolor szary! Już to do kolorów
Nie mamy zręczności Co kt6ry wprowadzim Wywołuje mdłości!

Bardzo kiedy§ modny,
Czyli "obnoszony" Spośr6d wielu innych
Byl kolor zielony!

Ulice USWllP
Pp. artystami!
Gdzie kawalek plotu,
Gdzie kawal('k ścianki Wnet na nich powstają
Sliczne malowanki! W zasadzie nie miał uym
Nic na przeciw temu,
W szak coś tam zmalować
Zdarzll się katde1ml Nie mniej jedn~ rz~"

~

l

C6l $i( okazalo'! -

Wl1rew sądom malarzy

l

Z tą czerwoną cieczą
Sprawili - że powiem l . .. ogniem i... mieczem! Potem przyszły czasy
Jeszcze gorsze prawie,
Albowiem bezbarwne,
Mdłe, blade, niemrawe!Nie znaczy to, żeby
- Pomimo pozor6w Zaprzestano szukać
Farb, barw i kolor6w! Przeciwnie - ild 'ftJ'ro
Poddano "działaniu" -

I

lV ątpię, czy ten kolor
Brzydki i koszmarny _
Da Slę zamalować Jest za bardzo ..• czarny! _
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