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PARKIEM WIELKOPOLSKIM

nazwano nowy zieleniec w stolicy między ulicami Filtrową i
żo oddanym do użytku publicznego

CZTERNASTY LIPCA

Wawelską, świe-

Swicto narodowe

obchodziła

kolonia francuska na przy]ęc'tU w am6asatlzie,
podejmowana przez ambasadora Noela
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mI,ocie
Szczegóły

przylotu Hughesa do Nowego Jorku - Wywiad z przedstawicielem
Manifestacy j ne przyjęcia i parady

N o w y lor k. (Tej. wI.) Jak oblic ztm o, oficjalny czas lotu amerykań
skiego milionera wynosi 3 dni, 19 godżin, 14 minut i 10 sekund. Poprzedni rekol'd w locie dookoła świata, na.leżący do Wiliama Posta, został pobiIty o 85 godzin.
Na killra godzin przed przybyciem
Hughesa nieprzejrzane tłumy wypeł
niły lotnisko, zajmując specjalne miejsca ogrodz.one wysoką żelazną barierą.
Kordony policji oraz oddział man~narki otoczyły miEijsce lądowania.
Na lotnisko przybył burmistrz Nowego J OO"ku La Guardia, przewodniczący komitetu wystawy 'Vhalen, lotnik Dick Merrin oraz rodzina Hughesa. Samolot, który przybył o godz.
20,34 eskortowany był przez 3 hydroplany, które wystartowały na jego
spotkanie.
chwili lądowania tłum wzniósł
entuzjastyczne okrzyki, którym towarzysz)"ło- wycie syren samochodowych.
Mimo wszelkich wysiłków policji,
tlum przerwał kordon i otoczył ze
wn~r. tkich stron samolot.
Pierwszy wysiadł Hughes. Uścis
ną.wszy ręce członkom rodziny i przyjadołom zwrócił się ze slowami: "Jestem bardzo szczęśliwy z osiągniętego
sukcesu, lec7. nic chcialhym podróży
tej jeszcze raz odbyć. Teraz chcę się
wykąpać, ogoliĆ i jeść".
O godz. 21 lotnik opuści! lotnisko
samochodem
przybranym
flagami
Stanów Zjednoczonych w otoczeniu 50
policjantów - motocyklistów, żegnany
owacyjn ie okrzykami zebranej pu-

'V

bliczności.

Nowy Jork (PAT). TJughes ur!z!eliI po zakollczeniu lolu przeclslawJcJe10wi Ha,·asa wywiadu. w którym, 0świadczyl m. i. że opracował cJokla ne
sprawo7.t1ani.e ze swej wyprawy. Zaznaczył dalej, że nie chciał atakować rekordu Posta, lecz tylko zdobyć naukowe
doświadczenia w czasie długodystanso
wych prób samolotów nowych typów.
Pod('zu~ podróży udało mu się opracować mapę północnej części Syberii,
klóra na mapach amerykańskich przed.tawiona jest nif'ściśle. Hughes oś,,,r jad
łZył dal~j, że zamierza resztę życia po-

święcić

badaniu dalszych możliwości
rozwoju lotnictwa.
Opisując swe wrażenia złożył na rę
ce przedstawiciela Ha vasa podziĘ-kowa
nie dla władz pal'lstw, nad którymi
przelatywał, za poczynione ułatwienia.
Po powitaniach Hughes z towarzyszami udał się do hotelu na spoczynek.
Rano wszyscy lotnicy byli uroczyście

• i

pół

miliona

powitani w gmachu ratusza nowojorskiego.
N o w y Jor k. (PAT.) Lotnik Hughes został w pią.tek wraz ze swymi 4
towarzyszami lotu oficjalnie przyjęty
w City Hall przez burmistrza Laguardia. Następnie wziął on udział w
wielkiej paradzie, zorgamzowanej na
jego część na Broadway.

złotych

N o w y Jor k. (P AT.) Sekretarz
Hughesa podał do wiadomości, że koszty ostatniego lotu dookoła świata
wyniosły 300 tys. dolarów (1 i pół miliona zł), z czego 200 tys. (1 miln. zł
przypada na kupno i wyposażenie samolotu.
Szczęśliwie zakończony lot dookola świata jest przedmiotem licznych
artykułów i uwag prasy amerykańskiej, która przypisuje mu wielkie
znaczenie, o ile chodzi o rozwój handlowej komunikacji
transatlantyckiej. Fachowcy obliczają, że lot został dokonany z przeciętną szybkością
3:'>5 km na godzinę w powietrzu, a 275
km, o ile się weźmie pod uwagę prze-

kosztowa' lot Hughesa

rwy w locie.
Podkreślany jest szczególnie
postęp, jaki lotnictwo i radiotelegrafia
poczyniły od czasu lotu Lindberga.

W jednym z wywiadów prasowych
Hughes oświadczył, iż lot swój przygotowywał od 3 lat i że podczas lotu
miał
wielkie szczęście. Najniebezpieczniejszym odcinkiem lotu była
trasa Nowy Jork - Paryż, gdyż lotnicy mieli zaledwie wystarczającą ilość
paliwa. Samolot był zbyt mały na
to, aby wziąść więcej benzyny. Hughes musiał przygotować własne mapy,
gdyż te, które otrzymał, były niedokładne.
Zwłaszcza niedokładnie podane były wysokości gór.

•

Funkcjonariusz ochrony skarbowej
w Grudziiłdzu Dumański zawieszony
iJl itno ulNllniaj({cego wyroku Sądy Okręgowego w G'ł'udziq
Izba Sk((rbo'łca zawiesiła go w urzędowaniu i wytoczyła
ni łt poste.powani e dyscyplin(u'ne

d~u

,V a r s z a

wa. (PAT). Wobec staia w prasie sprawy funkcjonariusz.a ochrony skarbowej Stefana Dumailskiego, Minislerstwo Skarbu komunikuje, iż niezwłocznie po ujawnieniu czynów, których się dopuścił, Izba Skarbowa w Grudziądzu niezależnie od sprawy karnej, wytoczonej
mu przez prokuraturę, zawiesiła go w
urzędowąniu i wyloczyła mu postępowanie dyscyplinarne, zmniejszając uposażenie o 50 pet.
ł<>go poru~z,an

Podejmując tę decyzję, władze służ-

I

bowe Dumańskiego ze względu na rodzaj i doniosłość przestępstw, uznały
za wskaz.ane usunąć go od wykonywania obowiązków służbowych, gdyż ża
dne względy służbowe nie mogą usprawiedli wiać zarzuconych mu czynów.
O d r e d a kc j i: Przypominamy,
że prokurator w Grudziądzu wytoczył
Durnańskiemu proces o .deprawowanie
małoletnich dziewcząt i dopuszcz.anie
się czynów nierządnych, kolidujących
z kodeksem karnym. Sąd Okręgowy
w Grudziądzu uwolnił Dumańskiego z

uzasadnieniem, że dzi.a.ła.ł on dla dobra. służby.
Prokurator założył z miejsca apelację. Wyrok odbił się szerokim echem
nie tylko w prasie, ale w całym spoleczeń twie polskim.

Wpłynęła skarga
przeciwko WańkowiczowI
War s z a w a (Tel. wł.) Do S,du
w Warszawie wpłynęła
skarga przeciwko Melchiorowi Wań
kowiczowi z powodu jego broszury;
pt. "Odpowiadam Cywińskim",
Broszurą Wańkowicza
poczuli si~
dotknię0i
adwokaci, którzy bronili
Cywińskiego i w imieniu tych jedenastu adwokatów została zgłoszona skarga, podpisana przez piętnastu . adwo.
katów, przeciw Wańkowiczowi z art.
255 i 266 k. k. o zniesławienie. Sprawa będzie przedmiotem rozprawy są
dowej. (w)
Okręgowego

Woda na młyn masonerii

War s z a w a. (Tel. wł.) Dość ży
wa dyskusja wynikła z racji interpelacji prof. Kozłowskiego o konfiskatę
jego artykUłu w tygodniku politycznym "Polityka". B. premier wyraźnie
interpelował ministra spraw
wewn .•
dlaczego został skonfiskowany artykuł, dotyczący działalności masonerii
obrządku szkockiego.
Tymczasem dzisiaj agencja "Iskra"
ogłasza komunikat z
oświadczeniem
redakcji "Polityki", która stwierdza,
iż artykuł ten nie uległ żadnej konfiskacie ze strony władz administracyjnych, a natomiast sama redakcja
"Polityki" skreśliła dwa ustępy w jego artykule. (w.)
Trzeba zaznaczyć, że uprzednio już
Komisariat Rządu w Warszawie 0świadczył prasie tamtejszej, iż w artykule sen. Kozłowskiego nie skreślił ani
jednego zd.ania. Widocznie pod presję.
tego oświadczenia redakcja "Polityki"
dala "Iskrze" swój komunikat.
.
Cała sprawa owego artykułu sen.
Kozłowskiego na łamach "Polityki" ma
posmak sensacyjnej i to kiepskiej awantury: woda na młyn masonerii.

Odebranie prawa banku
dewizowego

War s z a w a (Tel. w!.)
Wśród
banków dewizowych, którym odebrano prawa banków dewizowych, znajduje się również Dresdner Bank. oddział w Katowicach. (w)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~S~tr~o;n~'~2~~~O~R~E~łD~O~\~V~N~J~K~.~n~ie~d~Z~ie~1~a~j.~d~n~i;a~1~1~li~p~ca~':~19~3~8~~~~~'~um~e~r~J~6~1~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W Gbronie projektu sf:anłł. . sen.
Brak miejsc wgimnazjach '

Sprawy zamorzi)dowe wSen~ci~

Vstatcę o 'U'yb01'ze radn.ych 'm iejskich przyjęto be~ poprawek
War s z a w u. (Tel. wI.) Na piąt- że w społeczeństwie znajduje się tyle
kowr m po!:'iechen iu Senatu rozpatry- wzajemnej nieufności. ~rojekt usf:awano projekt ustawy o wyborze rad- wy samorządowej powimen być menyclt miej , kich.
jako pomostem, łagodzącym te. P~z?Projekt ten referował Ren G o ł u- ciwiellslwa. Tymczasem przeclwlenc h o w s k i, proponując pewne zmia- stwa te tylko podkreśla.

Leon K o z ł o W II k i oraz WICemInIster
Kor s a k.
W rezult~cie wnioski o poprawki
mniejszośCi odrzucono i przyjęto projekt.
Sen. E w e r t referował ustawę o
statucie miasta Warszawy, który w
rezultacie w całości przyjęto, p<?do~nie jak przyjęto ustawę o reformIe fInansów komunalnych. (w.)

~~{~~t~~~z~:!~~~~;1:i~~i;A~~~~~~ Czy Forster na-p-r-a-w-·d....~..p-o-d-r-o-' -u-i-e· pryw:atn·le~.!'

z-a
kiej komisji - osiem. Komisja przy" ,
U
szła do p'l'zekonania,
że liczba cr.terech mandatów ma na celu danie wyPodr6:i do Anglii i rO~1nowy ~ pr~edstawicielami poli!!,c~n1!borcom szerszego wachlarza. Okręgi
'I11.i Anglii, ora~ seria ~a1nier~onyc": dal~~yc1ł podro~y nle
o jeszcze większej liczbie mandatów
n'logą nie 1nieć charakteru pohtyc~nego
dają sposobność do pewnych kom'proó
y sz.ereg roz~ w z
misów politycznych, czego chCiano
L o n d y n. (AT E) "Evening Stan- dynie odb~~zie
uniknąć. \V art. 43 dodano zdanie, ~e dard" donosi
że' nar.-socjalistyczny przedstawICIelamI polItycznymI A':lna jednego kandydata wyborca mo~e "Gauleiter" Gdańska Foritter wyjechał glii, w szczególnoś~i Forster odbęd.ZHl
oddać tylko jeden glos.
w czwartek wieczorem z Londynu po rozmowy z szeregiem posłów anglelW imieniu Ukl'aiilCÓw przemawiał 6 dniowym pobycie w stoliey Anglii. ski ch.
. t
sen. D e c y k i e w i c z, wysuwając róż- P. Forstcr mieszkał w hotelu "DorPodróż Gauleitera Forstern Jes
n~ zastrzeżenia, podobnie jak sen. cester",
pierWsza ze serii, ~tór~ jeszcze n~tąC h o ~ e w i. il S ki, "I;uprl;lwiacz''., <10- . Jednocześnie dziennik przynosi wia- pią. Jak się dowIaduJemy, Gaulelter
magaJq..c SIę przywrocema gramcy 8- domość, że na zapytanie dr:iennikarzy, Forster po powrocie z Londynu uda
mandatowy~h okr~gów..
.
czy Forster odbył jakieś rozmowy z się w podróż do krajów skandynawSen. D z I e d u s z y c k ~ wys~ąplł z cr. łonkami rządu angielskiego
sy- skich i bałtyckich.
os~rą krytyk~ p.odk;reśluJąc, zo tak t~aCji w Gdańsku _ tenże oświadczył,
W związku z tymi podrói.a.mi Gauwazne zaga.dl1l~lJla, Jak ustawy samo- że przez cal y czas swego pobytu wleitera Forstera należy zaznaczyć, że
rządowe, powmny być rozpatrywane.
. l
t
nie jest do pomyśl~nia, aby pod~Óżo
w spokoju i na najwię~szej przestrze- LondynIe nie. wsp~mma nawe .0 gdail. kiego ~ierownika partii hltleni czasu i dlatrgo zaproponował ode- Gdań~ku, co SIę bOWlem tyczr G d a n- rowskiej odbywały się bez uprzedniesłanie jeszcze raz spl'awy do komisji. ~ k a I . P o I s k t, to "pozostaJą .one , w go uzgodnienia tych podróży w drodze
Sen. S c h o r r w imieniu Żydów ~ak najlepszych stosunkach t n~e b) lo dyplomatycznej z rzę,dem polskim
wypowiedział aią przeciwko projek- zadnego p~wodu do dyskutowllma, tych względnie niemieckim ... poszczególtom, a sen. K w a ś n i e w a k i, demo- sŁosunł-Ów. (1- Red.)
nymi krajami.
krata, przemawiał za poprawk~ ~en.
P. !"orster oświadczył za pośrednicRówniet pozycja osobista GauleiFlesehal'owej, ażeby przywrócIć 8- twom swego towarzysza podróiy, prof. tera Forstera. jako członka Reichstamandatowe okrQgi.
Noe, który służył mu zQ, tłumacu, że gu niemieckiego, pruskiego radcy
Sen. M a c i e s z y n a podkreśliła, nle ma żadnej misji pOlitycznej,
stanu oraz jednego z najbardziej zauG d.a ń s k. (Tel. wł.) W Gdańsku u- fanych kanclerza Hitlera wyklucza
rzędo\ 'o potwierdzono wiadomość o
możliwość jego wyjazdu za granicę w
w\' jeidzie gdailskiego Gauleitera do charakterze czy to prywatnym, tym
l.óndrnu. Wydany komunikat podkre- bardziej, że kraje, które mają. być ecś}a prywatny charaIder podróży Forlem podróży są. siedzibą ezłonków
stera
do
Londynu
i
twil'rd7Al,
że Gaudawniejszych partyj opozycrjnych w
War R z a w a (To), wl.) W piątek
w południe odleciał do I{owI:a pi.e,rw. leHer w czasie swej bytności w Lon- Gdańsku. (w)
szy polski samolot komumkacYJn~.
Drogę przebył w ciągu 2 godz. 20 mInut, zatrz\'Jlluję C RiQ na krótko we
'''ilnie. Z ' Kowna leciał przez nrgę i
Tallinn do Hel s inpk.
Sotł'iety naruszyły granicę 11 antlżukuo Odd~ial sowiecki
Samolot pilotował Nartow. Id, a ja~ajf{l U'tliną st"·tltegic~nie n'l;ejscoU'ość
ko radiooperator leciał Alejski. Samolot l.a))rał 7.e sobą pierwszą pocztę_
T o k i o. (PAT.) W tutejszym min. brze poinformowanych kół udzielono
lotl1iczą na Litwt;', s tanowiącą ponad
spraw zagrano oświadozono, 7~ w spra• . lIHżsl'YCh :;zcz~gółów w sprawie incy·
10.000 przcHyłek. Pn. R a ;~el'l'nv do Kowna wia incyllentu pogranicznego w oko- dentu pograniczneg{) w okoliCY Hunbyło zaled'vvie trzech.
(w)
licy lIunszun brak dotychczas urzę- ~7.UJ1, z k.tórych wynika, że oddział sodowydl sprawozdań. Nie ulega jed- wiecki przekroezył granicę w punknak wąlpliwości, że odd7.iał sowi~c.ki, cie, gd7.ie zbiegaj!}. się granice Sowierozkładu
który przekroczył granicę, nie opuścił tów, Manqżtlkuo i Koręi, oraz zajął
(lotychczas terytorium Mand.żukuo. miejscowość Sza~fen i okopa"l się na
w a rs z a w a (Tel. wł.) nozkłady Dowództwo armij kwn1Jtuńskiej zde- lezących w pobliżu tej miejscowości
lotów polskich w kienll1ku Lewantu cydowane jest do przedsięwzięcia e- wzgórzach. - Zajęte przez ten oddział
zostaną. zmienione i
skoor<lyno ..vane llergiC/,:l1ych kroków w wypadku ;nie- wyniosłóści mają duże znaczenie stratak, ażeby ułatwić komunikację z In- załatwienia tego incydentu przez wIa- tegiczne, panują bowiem nad obszą.
l'ami rzek Tumen i Yuki oraz ·nad por.
diami a także z Au stralią. Listy z Pol- dze sowieckie.
T o k i o. (P AT.) Z tutejszych do- tern Raszin.
ski do Indyj bl.'clą szły zaledwie" dni.

c:u

l

°

Pierwszy lot komunikacyjny
do Kowna

Gr

ź

wojny japoń ku-sowieckiej

Zmiana
lotów
do Lewantu

Konfiskata

"Orędownika"

w Gdańsku
G d a 11 Rk. (Tej.

wł. ) . Prezr dellt
policji gdai1 skiej zarządził konfi , katę
ostatniego numeru "Orędownik,a".
Konfislcata "Oręclown ik.a" motywowana jest tym, że ukaz.aly się t.am wiadomości rzekomo niepr.awuziwe o stosunkach, panujących na terenie b.
Austrii.
Jest rzeczą dziwną, że wł.adze \\'01nego MiaRt..fI, Gclań :;; kn 7.ul'ządzają konfisk,atę ~a sprawy, dotyczące Hzeszy
Niemieckiej. (w)

20 ofiar
katastrofy wodnosamolotu
Civita Vecchia. (PAT).
W
pią,tek o godz. 2 nad ranem z kontrtornedodwca "Astoria" zniesiono na ląd
odn.alezion .e zwłoki 10 ofiar kat.astrofy
wodnos.amolotu pasażerskiego, który
sp.ą.dł w morz.e w odległości 80 mil od
Cagli.ari. Wśród ofiar tych zidentyfi~owano zwłoki p. Marii ValJe, siostry
podsekretana sta!l.U lotnictwa oraz Jej!
córki Laury Fern
Okręty wojenne kontynuują poszu-

pozostałych 10 ofiar wypadku,
pomiędzy którymi znajduje się druga

kiwania

siostra podsekret.arza stanu Valle.

Samolot spadł
na dom ObłąkanYCh
B u e n o s A i r e S. (P AT). Z powodu uszkodzenia motoru samolot komunikacyjny, lecący do Brazylii, spadł
n.8: za~J.ad dla obłąk.a~ych w okolicy
ml.asta. l{atastrofa poclągnęła za sobą
50 ofiar w ludziach.

War s z a w a (Tel. wI.) Do władz
szkolnych napływają memoriały .1'0dziców, skarżących się na brak mleJsca w szkołach gimnazjalnych.
.
Do pierwszej i drugiej klasr glJ:nnazjalnej wpłynęło ~_ i 3-~r?tnIe Wlę
cej podań, aniżeli Jest miejS? Na~
miar uczniów nie zostal przYJęty, ~l
mo, że zdali oni egzamin korzystme.
Rodzice zwracają się do władz ,o utworzenie klas równoległych. (w)

Katastrofalny huragan
zabi.ia i niszczy
,..

S t o l i n. (PAT.) Nad pow. stolmskim przeszła wielka burza, połączo
na z huraganem. W czasie burzy
gwałtowny wicher zerwał ponad ,50
dachów, przewrócił około 30. domowo
W miejscowości Horodno wlatr był
tak gwałtowny, że zniósł wieżę z cerkwi prawosławnej. Niedaleko w l?Qbliżu cerkwi wiatr wyrwał z korzenHł,.
mi wspaniały dą.b, pochodzący z 16-go
wieku. W czasie wichury kilka osób
zostało zabitych oraz dużo
doznało
lżejszych i cięższych obrażeń. Straty
wyrządzone huragan(Jm są znaczne.

Tajemnica korespondencji ł
w Niemczech nie istnieje '

War s z a w a (Tel. wł.) Niemieckie min. spraw zagr. wydało rozporzą
dzenie upoważniające "Gestapo"
kontroli "wszystkich listów, telefonow
i telegramów. W ten sposbó zalegali-:
zowano dotychczasową praktykę· (w)

?-o

Represje wobec prasy
zagranicznej w Austrii

War s z a w a

(Tel. wł.)

Policja
dziennikarzy zagranicznych w Wiedniu oraz aresztowała dotychczasowego prezesa związku, Aleksandra Salzinga,
wiedeńskiego korespondenta "Rotterdamsche Kurier". Obecnemu prezesowi Rutkay udało się uciec na Węgry.
Zamknięto oddział "United Press",
a kierownikiem tzw. centrali europejskiej tej agencji został mianowany
niejakiś Schmidt, który będzie podawał wiadomości, wyłącznie z Berlina.
Policja zakazła wykonyw.ania zawodu dziennikarskiego przedstawicie10m ;',Associeted Press" za opublikowanie -oświadczeń ks. kardynała lrinitzera, niewygodnych dla policji wiedeń
skiej. w)
wiedeńRka rozwiązała związek

Księstwo Windsoru
we Włoszech

P i z z a. (P AT). Książę i księżna
Windsoru przybyli na pokładzie wła
snego j.achtu do Vi,areggio, gdzie powi.
tani zostali przez miejscowe wła
dze, które towarzyszyły im następ
nie do Torre deI Lago, gdzie książęca
para zwiedziła willę słynnego muzyka
Pucciniego. Następnie udali się księ
stwo Windsoru samochodem do Pizzy,
gdzie przyjmowani byli przez księcia
Savoi.
Następnie książę Windsoru udał się
na lednodniowy pobyt do Florencji.

Wizyta
skautów skandynawskich

War s z a w a (Tel. wł.) W drugiej
pc,łowie bIeż. mi.esiąca przybędzie do
Polski, do Warszawy, delegacja skautów z Norwegii i Szwecji. (w)
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(ffjS\VL\]\ Japonia nie organizuje orm •

W Rumnnii w gminie Winnica. '!' pobli~u
granicy polsldei, wybucl)1 ~r(jźJlY pozar. 18 do'
mów padło pa s twą plomlclll.

*

.

W BirIl)inlJhnm dO/<OJlnno otwarcIa nowego
szpitala mieJskiego. \Vyburtow.arf.'go kosztem
przeszło miliona funt. szt. .(27 DulJon6.w !"ł), Pre·
mier Chamberłain. wygl osll pr2.pmówlenle.

*

\V p6łno (' llpj czP,ś ci prowincji :Nata) (Ul)in Południowo - Afj' yknitska) wybu chla epIdemia pry·
8zCzyey. 'VIMdze zarz,łf1zi!r zabicie 15.000 RztUk.
bydła. Farmerzy otrzymuJ f] za bydło odszkodowanie.

z

*

Indochin flonoRzq. ile w m! ejR~owoiici Hlle
otrzymał Rakrę bi s kUPi ą .nowy WikarIUSZ apos~ol.~
ski z Yinh. msgr Ngodlnh .- ~hllc. Je~t to lUZ
trzecj tullylC'z)' lli~lmp nnollllC'kl.

*

W F gallrlzi e (A fryk ą) odbył s ip, uroczy"ty ohchód 2 5-1~ (' ifl ka\lła(l ~twn <Iwl; r h cznr.ny c h I{ ~\lłn .
n ów tubylcz)' f' h, kR . H ~zyl.ego JJ1)lT\ll l}'" .. WlktO'
ra Mllkasy. ObniJullll;lCI 811 'p1.~n~"~yml.tllhyl
czymi kapł a nami Ugundy z ml"JI OJcow ..hlały!,h.
Ks. Lumu i k". MlIl<ij s;I. wydali z okazJ! Juh~l e
USZU w s póJny list do swych rzal'nych zlOmkow.

*

W QUf' hpc' w Knn a uzi ., od byl.Hie . k~mgreR .kobil't kaŁoJit' ld c h zrz l'~ zon Y fh.'lł wlelklPl orgalllz!';cli pn. "Catholic " ' omen s J~E1n~ue .9f Canada •
która liczy ponati 50.000 członkl.fI. Gl6w:ęym .te·
matem ohrarl I>yły proi1letr:lY ~Hu;an~ z rodzl/l1I
i nil'hl'zpiE'c zE'ń.tw6'm. JRkle ~e~ grOZI Ile stron,
bezbożnictwa i komunizmu.

.

Ostateczna

uchwała

,

Rady Ministrów w Tokio - Japońscy sportowcy nie
udziału w igrzysk ach z 1940 roku

T o k i o. (P AT) Oficjalnie donoszą,
gabinet zatwierdził wniO!~ek ministra zdrowia Kido, ni-e urządzania w
r. 1940 igrzysk olimpijskich i świato
wej wystawy w Tokio.
Powzięto taką decyzję z powodu
absolutnej konieczności poświęcenia
wszystkich dochodów pailstwowych na
prowadzenie
operacyj wojskowych
oraz ni~pewności położenia w Chinach.
Na tego rodzaju postanowienie wplynęły również wyrządzone
przez powódź szkody, które przekraczają sumę
200 milionów jen. Wiadomość
odwołaniu olimpiad~' wpvolala w Tokio
olbrzymią sensację. Opinia publiczna
przyjęła ją bez szEtmrania, lecrt nie tai
rozczarowania.
Agencja Domei do~osi, że ·minister
zdrowia, któremu podlegają Fprawy
że

°

sportowe, zakazał brania udziału w
olimpiadzie bez względu na baj. w
którym igrzyska się odbędą..
Jak wyjaśnia przedstawiciel Japonii w Międzynarodowym Komitecie
Olimpijskim, hr. Soejeshima, nie oznacza to bojkotu przez japońskich sportoweów olimpiady) lecz wchodzą w grę

Zamiast Tokio H e l s 1 fi k \. (PAT- Wiadomość o
rezygnacji Japonii z organizowanill
igrzysk olimpijskich wywołala wielką
s(·nsację· Dzienniki wydały nadzwyez.ajne dodatki o tej decyzji.
Finlandia, jak twierdzi Fiński Komitet Olimpijski, podejmie się na pewno 'Organizacji igrzysk, o ile otrzyma
odpowiedńią pomoc.
W tej sprawie
Komitet zwróci !Się do rzą.du, który

wezmą

wewnętrzne. VV 1940
się w Tokio
wielkie

motywy

roku odigrzyska
sportowe z okazji 2600 rocznicy cesal'stwa. W tych narodowych igrzy kach
muszą wziąć udział najlepsi sportowcy. Z tego względu wyjazd na olimbędą

piadę będzie niernożliwy.

Helsinki i Oslo
najprawdopodobniej udzieli należytego
pcparcia finansowego.
Wyrażają tu przekonanie, że prezes
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego hr. Baillet-Latour zaproponuje
Finlandii organizowanie igrzysk letnich, a Norwegii przeprowadzenie zimowych, które odbyłyby się razem z
mistrzostwami narciarskimi świata,
uprzednio powierzonymi już Norwegii.
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Z NASZEGO STANOWISKA
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Polityka prasy "sanacyjnej" zapomina o interesach narodu i państwa polskiego jako
całości

Czolowy organ "ozonowy" war·
szawska "Gazeta Polska" - i zresztą
nie Olla sama w obozie "sanacyjnym"
- kruszy konsekwentnie kopię o przekształcenie Czechoslowacji w pal'lstwo
federacy.ine.
OstaLnio "GazeLa Pol:ika" stwiercIzila, że polityka czesl,a zmierza do
"połowicznych rozwiązań w rodzaiu
częściowej decentralizacji wladzy w'ykonawczej , rozszerzenia kompetencji
przedstawicieli krajowych, wprowadzeni.a k.urii na.rodowoŚciowYCh w sa-I
morządzle powIatowym i krajowym,
zastoso,yania zasady proporcjonalności, opartej na tendencyjnych spisach
ludności, wprowadzenia dawnego austriackiego systemu policji gminnej",
po czym organ "ozonowy" oświadczył:
,,'Wielki stąd jeszcze dystans do
zasadniczego postulatu mniejszości
narodowych w Czechosłowacji - podziału państwa na konstytucyjnie wyodrębnione, zorganizowane w formie
jednostek .p:awno - publicznych grupy
narodowosclOwe. Albowiem tylko taka
przebudowa państwa byłaby w stanie
zagwarantować mniejszościom równoupra~nienie, ich byt narodowy i zahezpleczyć rozwój ich stanu posiadania, co oczywiście, praktycznie równałOby. się wprowadzeniu ustroju federacyjnego."
A więc "Gazeta Polska" utozsamia
program Polaków z.a.olzańskich z dą.
żeniami Niemców sudeckich Ranleina, za którymi sroi hitleryzm Rzeszy,
z dążeniami do ustroju federacyjnego,
chociaż henIeinowcy w rze-czywistości
- po przez ten ustrój - zmierzajł do
"Anschlussu" do "Wielkich Niemiec".
My zrozumieliśmy deklaraCję pro.
gramową. Pola"ków państwa czeskosło.
wackiego inaczej: zrozumieliśmy jł
jako żądanie narodowego, kulturalnego i społecznego samorzq.du, co nie
równa. się jeszcze zgoła dążeniu do
polityczno - terytorialnej au tO'llomii,
która by istotnie równała się w prak ..
tyce ~prowadzeniu w Czechosłowacji
ustroju federacyjnego.
Zawsze popieraliśmy w sposób zdecydowany wysiłek rodaków naszych
w czeskiej części Ciesl:yńskiego, by
uzyskali ostatecznie pełnię słusznych
uprawnień narodowych i całkowitą.
swobodę narodowego rozwoju. Ale nigdy przy tym nie straciliśmy z ócz c a.
ł o k s z t a ł t u s p r a w y p o l.~ k i e j,

Wykrętne tłumaczenie

w sprawie zażydzenia
"POlskiego Radia"
. Ja.k informUje "Jutro Pracy", dyrek.
eJa. "Polskiego Radia" otrzymała wiele li.
~t~:v z zapytaniem, jak można bylo dopu.
S.CIC do zażyclzenia tej instytucji. Na te
listy. o~powiada. Bi'\.lro Studiów PolskiegCl
RadIa Jak następuje:

. "Szanowny Panie! W oclpowied7.i na.
plsm.o Szanownego Pana 7. dnia 8 bm. ko.
munlkuJemy uprzejmie, it sprawa, którl\
poruszy! Pan w swojej korespondencji. by.
la .dyskuto~vana w swoim czasie na ter'enle
f; ('.1 ~~. S~.Il!l. pny ją! ",ówf'za 1; do wiario.
mOSCI ~.Y.Ja.snJenie '~'/adz P. R., które poWIadomI/Y mterpe-IUJących. i! s t o s u n & k
p r o c e n t o w y p r a c o w n i k ó '" P o.
l a k ó IV W P o I s k i m R a d i o j e 8 t d a.
1 e k o w i ę k s z y n i ż w i n n y c h in.
s t y t u c j a c h.
Mamy nadzieję. t.e Szanowny Pan ze.
chc~· to wyjaśnienie przyjąć również poo
swoIm adresem. Z poważaniem
(-) Kierownik Biura Studiów."

Czyli innymi słowy, nie jest jesz;cu ta.k
w "Polskim Radio", bo są jeszcze w
Polsce instytucje bardziej za.tydf;&ne, ..
Szkoda, że na lepszą swoją obrO'l1ę Biuro
Sludiów nic porła/o doklaclnpgo wykazu
jeszcze bal'dzirj za:i.yrl7.0Il.\'Ch in"j )1ucji
(czy to llIoili II'C?) liii "Pol~kic Radio" ...
źle

a w tym jej całokształcie ważnq., bardzo ważną pozycję stanowią n a s z e
ziemie połudllicfwo-wschod
n i e z ludnościq. silnie mieszaną: polską i ruską.
Czyż en tuzjastom przekształcenia
Czechosłowacji w paIlstwo federacyj.
ne nic nie mówi fakt, że ukraińskie
"Undo" już podchwyciło żywcem program henleinowców i ,;przypomniało"
międzynarodowy postulat autonomii
Małopolski wschodniej? Czyż politycy
ci na prawdę nie rozumieją związku
między polityką niemiecką w kraju
sudeckim a ukraillską robotą polityczną na naszych ziemiach południowo.
wschodnich, których podmino\vywanie przez ruch wrogi narodowi polskiernu, było zawsze celem i zadaniem
polityki niemieckiej?
Trzeba sprawę postawić jaano: mimo całego uczuciowego i myślowego
oddania naszym rodakom zaolzańskim

i gotowości ich bronienia i popierania musimy sobie z tego oz;dawać sprawę, że ich sprawa, jest sprawą 15 O
t y s i ę c y P o 1 ak ó w, a kwestia naszych ziem południowo-wschodnich jest
zagadnieniem, związanym óezpośred
nio z n i e p o d l e g ł y m
bytem
państwa polskiego.
Stojąc przeto szczerze przy naszych
rodakach po czeskiej stronie Cieszyń
skiego 'n ie możemy się pozwolić wcią
gnąć w o r b i t ę P o l i t Y k i b e r l i ń
s k i e j, działającej dłońmi henleinowców w "Sudetenlandzie", a - ukraIń
skiego "Dnda" na kresach państwa
polskiego. Dlatego polityka prasy "sanacyjnej", wojująca o przekształcenie
Czechosłowacji w państwo federacyjne nie będzie nigdy polityką naszą, i
będziemy się do niej zawsze tak odnosili, jak na to zasługuje ze stanowiska podstawowych interesów narodu
i państwa polskiego jako całości.

..
Premier irlandzki de Valera (przy ma~
szcie, między dwoma wojskowymi)
wciąga flagę niepodleglej Irlandii na
wyspie Spike, którą Irlandia wzięła tO
posiadanie na podstawie porozumienia
zawartego między Anglią II Irlandią
.,~"'~~"~"~~,~~,~~.

Sprawa naszych granic stała tiardzo dobrze do marca 1919 r. Od marca;
na skutek właśnie wytężonej akcji lóż
i polityków żydowskich, którzy się zjawili w Paryżu, zaczęły się rzeczy psuć.
Wynik był taki, że nie dostaliśmYi
Federacja C~eclwslowacji O~Jłac~a u~ależnienie jej od
Gdańska (wniosek lltoyd George'a, inBerUna
terwencja
bankowa
nowojorskiego
Ktokolwiek był w kraju Sudeckim, woli, że chodzi mu O plebiscyt i przy- Schiffa itd.), że postanowiono plebiscyt
wie, jak tam żywioł niemiecki jest "uci- łączenie do Rzeszy. Jego postulaty na Górnym Śląsku, na Mazurach i w.
"autonomiczne" idą. więc tak daleko, trzech powiataCh nad Wisłą, że popsuśniony". Innego zdania jest "Gazetą
Polska", szukająca jednostronnie po by ich przyjęcie przez Pragę rozbiło to linię graniczną. z Niemcami. Tym
stronie cr.eskiej "przyczyny ostatniego spoistość pai1stwa, a nieprzyjQcie dało samym wpływom przypisać należy niekonfliktu". Odpowiada na to czołowy wolną rękę Hitlerowi do akcji przeciw załatwienie granicy wschodniej, no i
traktat o mniejszościach. Wiele mam
organ Małopolski wschodniej, lwow- Czechoslowacj:.
na ten temat osobistych wspomnień
Ani
Słowacy,
ani
Polacy,
ani
Ruskie "Słowa Narodowe":
sini zakarpaccy z tą akcją niemiecką, i wiele materiału, który może kiedyś
'-'"ręcz przeciwnie: zatarg został wy·
dyktowaną. przez Berlin, się nie soli- będzie można wyzyskać.
Nie było to przypadkiem, wynikało
WOłany
przesadnym i nieuzasadnio- daryzują.. Zato solidaryzuje się z nią
nym żądaniem tej właśnie mniejszości, ,.Gazeta Polska", oświadczając się za tak samo z interesów lóż, jak ich stawobec której Czesi stosowali politykę żądaniami Renleina, które utożsamia ncwiska wobec zagadnień układu po,
ustępstw tak daleko idących,
jakich fałszywie z żądaniami wszystkich litycznego Europy,
Loże nie chciały zbytnio krzywdziĆ
żadna mniejszość w żadnym państwie
mniejszości.
europejskim nie uzyskała. Postulaty
Trzeba. jak najosłnej napiętnowa.·~ Niemców od chwili, gdy stały się one
językowe, szkolne, gospodarcze
itp. ten skierowany przeciw interesom Pol- "demokracją", nie chciały też międzYi
Niemców zostały tak dalece zaspoko- ski germanofil izm organu "ozonowe- Francją a Niemcami stawiać takiell
jone, że posłowie niemieccy mogli go". Federacja CzeChosłowacji ozna- przeszkód, które by uniemożliwiły "powejść do koalicji rządowej i wydelegocza uzależnienie jej od niemieckiej kojowe współżycie narodów", a więc
wać trzech swoich przedstawicieli do
mniejszości czyli od Berlina. Federa- i nawiązanie dobrych stosunków mię"
gabinetu.
cyjne państwo czeskie albo się rozpa- dzy wolnomularstwem w różnych kral jeŚli ministrowie niemieccy w 0- dnie, albo stanie się wasalem Niemiec. jach (wiele na to jest dowor,ów w sprastatnim roku z rządu wystąpili, to nie Jaki interes ma Polska w tym, by za- wozdapiach z obrad konwentów Wieldlatego, że polityka czeska przybrała miast bastionu antyniemieckiego mieć kiego Wschodu w latach powojenkurs antyniemiecki. Wystq.pili z rządu, na swej południowej granicy od Cie- nych). Loże nie chciały Polski silnej
.
. I d
.ć '
szyna do Cz-arnoh ory przedłużone i narodowej ze względu na to, że było
pomewaz u nos memiecka pod wpły- przedpole wojskowe i gospodarcze Rze- by to wbrew interesom ludności ży
wem bodźców zewnętrznych przeszła szy? I czy "Gazeta Polska" nie rozu- dowskiej, zamieszkałej w wielkich Ho..
do obozu nie autonomicznego, jak organ "Ozonu" twierdzi, ale do obozu mie, że rozbijanie państwa metodą su- ściach na ziemiach polskich. Austrodecką może być z.astosowane przez
Węgry nie istniały, Niemcy były "dewszechniemieckiego, antyczeskiego i Berlin także wobec innych sąsiadów mokracją", nic nie zapowiadało tam
"anschlussowego",
R zeszy?.. Przecież mieszkają i poza
Ritlera, a w Rosji rządzili bolszewicy,
Trzeba ~yć ?ardzo ,naiwnyII,1' by CzeChosłowacją mniejszości, które da- po których spodziewano się wiele dla
twier~z~ć, ~e NIemcy ~udeccy m~zego dzą się użyć Berlinowi do realiz,acji je- "postępu" i "ludzkości".
bardzl.eJ me 'pragną, Ja~, spokOjnego go planów federacji... Uchwała "Unda",
Oceniając tedy z całym obiektywirozwoJu sweT narodowoscl w ramach żądająca autonomii wzorem sudeckich zmem rolę masonerii na konferencji
autonomii. Sam Henlein w rozmowie Niemców. iest wszak całkiem nie- pokojowej, wiemy doskonale, jak daz Ward Price'em wygadał się mimo dawna,
lece jej zasadnicze stanowisko ułatwia
ło akcję na rzecz odbudowania Polski
politykom naszym, lecz jednocześnie
wiemy, wiele sz]<ód wyrządziło to, że
masoneria inacze.i sobie wyobrażała.
tę przyszłą Polskę i od marca, 1919 r.
pracowała z wytężeniem nad tym, by
tak .ią ufasonować, jak to o(lpowiarla,ło je.i ideologii i interesom. I, niestety,
w wielu punktach (powyżej wsk a 7.a,...
wltlilcitccj roli 'Włtlsonerii w okresie konferencji
nych) . może się poszczyścić powodzepokojowej
niem.
Żydowski "Nasz Przegląd" wygrywa że z ideologii i interesów politycznych
wobec przeciwników masonerii w Pol- masonerii (a także Żydów) wynikało
"Ukraińcy"
sce argument, że "masoneria obu ob- to, iż dążyła ona do tworzenia na
rządków odegrała decydują.cą rolę pod- wschodzie
Europy państw narodosię
samorząd.
rzas konferencji pokojowej (w Paryżu) wych. Zbiegło się to z interesami Poli przyczyniła się w niemałej mierze do ski, a politycy polscy położenie to wy!ak donosi "Polska Agencja Agrarna'l
~lOhtyczne . kola
ukraitlskie
]'ozwiia la,
ugTuntowania niepodległości Polski", zyskali.
działalllo';ć
polJ~
Na to odpowiada w "Warsz. Dzienniku
Nie prowadzi to jednak ani do tego, Jut obeCnIe ŻYWił
tycznI\, wskazującą, że pójdą one lawą do
Nar," Stanisław Kozicki:
byśmy odczuwali szczególną. wdzięcz
wyborów samorządowych. Koła Frontu
ność dla wolnomularstwa, ani też tym
Jedności Narodowej rzucają apel, że w.,~
"Wolnomularstwo dą,żyło najprzód bardziej do tego, byśmy się zgodzili na bory samorządowe będą dla "Ukraińców~
do radykalnej zmiany ustroju wszyst- wniosek, że interesy polityczne sekty
p:óbl\ sił oraz s.ptawd'l:ianem o ile post,.
kich państw europejskich, chodziło mu s~ zawsze, a więc i w chwili Obecnej, pIła naprzód konsolidacja i kO'llcentra...
o obalenie rządów monarchicznych we zgodne z interesami Polski.
cja. ukraińskich szeregów nacjonalnYCh',
~szystkich p~l'ls.twach,.. ?alej z~ś dę.~ie prowadzi tym bardziej, żeśmy TWl~r~zą. one, te nie może być mowy o
z~ło do osła~~ema ROSJI l. ~o Znlszcze- wł~snie w czasie konferencji pokojo- roz,blCIU I rozprószeniu w obliczu akcji
ma. monarchll HabsburskIe]. lest n:e- ł weJ W' Paryżu zdobyll pouczające do- która ma. za.bezpieczyć należny wpływ n~
czą znamien~.ą., & ni.e ?o.Ść znanł, ~ ~wi~dczenie, patrzq.c na przeszkody, ta.k wa1:ine dla ukraińskiego narodu życie
po rewolUCjI rosyjSkIeJ
wszystkIe jakle stawiała masoneria na drodze samorzą.d<l'We!
wpływy i sity żydowskie przeniosły prowacb:Q.cej do powstania mocneg~
Sł~em po Zydach ma to b~ ć druga:
5ię Ha stronę koalicji; ~t~d deklaracja i prawdziwie niMo.lemego "aństwa z koleI konunlracja. sił mniejszościowyclI
Balfoura, dotrcząca ,;. 'alestynr .. , Dość, polskiego,
w Polsce,

Rozbijanie pańsiwa melodą ,.sudecką"

I

Czv masoneri·a przv(zyniła się
do
niepodległości Polski?
o

przygotowuja
do wyborów

I

interesy przemysłowców
kosztem:·wsi

SPRAWY GOS-ROOARCZE

Złote

W ielkokapitalistyc~ny

p'ł'~emysl broni się ~aciekle
us~c~plefł.iefn mu kolosalnych ~ysków

pr#ed
80 fedynle NIVEA zawiera
. EUCERYT, środek wzmacniojq~yskórę. Dlatego żaden inny
krem czy środek kosmetyczny
nie może dorównać kremowi
NIVEA.
NIVEA wzmacnia $kOr!~ł
zmniejsza niebezpieczeństwo
oparzenia słonecznego. Skóro
zaprawiona NIVEĄ opola się
też łatwiej I równomierniej I
chroni lepiej organizm przed
przeZiębieniem wskułek nagłe I
zmiany pogody.

runek obniŻenia cen na przędzę o 10
pet. Wsród ' przędz.alników rozpoczą.ł
się ruch, taI'gi, konferencje, interwencje.. Już dziś zgodziliby się na obniżkę
pięcioprocentową., ale dalej iść nie

L ó d ź, 15. 7, - Przemysł włókien
niczy raz po raz alarmujo opinię
tym, że stoi wobec poważnycb P9wiklMl i ograniczenia produkcji.
Gdzie, skąd, jak - zapytuje przeciętny s'zary człowiek z ulicr, nie
orientujący się w kulisach wielkiej

chcą·

A wl'aśnie trzeba ich do tego zmuDość już wypompowali z konaumanta. Mogą obecnie Obniżyć ceny, a
wtedy nie będzie się puszczać alarmistycznych wieści o groźnych komplikacjach w przemyśle włókienniczym.

przemysłowców?
Przecież na wszystkie strony trę,bi się,
że 8-ię sytua.cja poprawiła~ że coraz
więc~j produkujemy, że się zwiększyi:
współczynnik nabycia, wzrósł współ
czynnik zatrudnieni.;}, w przemyśle, że
się odrywamy od dna kl')"zysu, że się
powoli, ale stale dź\vigamy wzwyż,
A tu raptem hawełniani baroni powiada.ję" że wieś nabywa b. mało, że
magazyny są pl'zepełnione, że trzeba
będzie przeprowadzić redukcję l~b?t

polityl{i

•••

łódzkich

sić.

(m)

Stan zasiewów na początku

rały chętnie &q

,Regulacja cen

nę, , ograniczającymi produkcję·
Przędzalnie dyl{tują dowolnie ceny
na . swe w~Tobr, nie dopuszczają. ~o

poszczególnych częściach kraju. Brak wilgoci nadal odczuwały WOjewództwa wschodnie z wyjątkiem woj. wołyńskie~o or~z w
większym stopnill niź poprzednio ':V0t .pomorskie i woj. centralne za wy)ątI~Iem
kieleckiego i lubelskiego; pozostałe wojewóuztwa miały wilgoci dostatecznie. Ilość ·
ciepła i słońca była w dalszym ciągu do- '
stateczna poza woj. wileńskim i nowogródzkim . .
Burze i grady w omawianym okresie
były dość częstym zjawiskiem. Nawiedziły one głównie woj. kiereckie, wileńskie,
WOłYIlskie i woj. ·południowe. O· wyjątko
wo dotkliwych stratach donoszono z niektórych miejscowości woj. kieleckiego, Wł'
lel'l.skiego i lwowskiego.

artykułów

rolniczych

Pł'ojekt ustawy / o opłatach od mqki i kas~y '1(, wiipa'd ku ..
obni;ienia się ceny ;i1Jta poni;iej 20 ~l ~a 100 kg

Wystawa tkanin ludowych

w

Chleb dla Polaków

SPDRT

Przed zawodami
o puchar Łódź - Pomorze

zboiowo-łowarowych

B y d g o s z Cz. 1:5. 7. Żyto 22.75- 23: p.ze·
nica ' l , st.' 26-26.50. II st. 2:1- 25.50: jęC'zmień
l "at. 17~]7.23. II gat. 16,7,5- 17,00; ·otl'()by Ży·
tnie 12;;'0- 1,3.: otl'p,by l'SzellM m. , p,50:-12' "r~..
12-12,50, gr. 13--13,50; mąka Ż"lillil 60'/. 33.20'
-'33.75: m'lka ' pSZe11l1a 65'1. 40'-41.
·
" I{ a i:o IV i c e. 15. 7. , ~yto 21.50- 22: .pSZ/!·
nica cz. 26,50- 27, jedno 26- 26,50. zh. 25.,,0- 26:
jeczmiell przem. 18- 18,50, pa Rt. 17.25- 17.7!i:
owies jeiln. 2075-21,2li. zh. 19,75- 20',20: otręhy
żytnie 10- 10,50: otręby pszenne gr. 12,50- 13.
śr. 11.-11,50, m. 10-10.50: mllkn żytnia 65'/t 33
-':33,75; mąkli PRZenl\a .65 t / . ~9-~9 ,5U.
L w ó IV, 15, 7. Ży to l ~t. 19.50'- 20'. II. st.
19-19,2ii; pszenipa ('z. 2'i ,2:i- 2ii.50'. zb. 24,2524,!50, bialll 257i'i- 2B, zb. 24,7i>-25; j~('zmie(l
przt' m. 1~ , 7~-1{j , 25. paRt. H .75- 1fj: owie!> l st.
19.75- 20. II st. 18 , 25-18 , 7~: otr() hy żytnie 9.2~
-9,50; otręby p~zeJ'ne gr. ·10.GO- 10',75. śr. 8.50'
-9.25, m. 10'50'- 10,7[; : mąka żytnia 65t / . :\2,25112,75: mnka pszeJmn (\5'/. 40'- 40,;'0.
" Ł ó d z, lli, 7. Żyto 22,2[)- 22,50: pszenica 28
28,50, zb. 27.75- 28: j ę czmień przem. 17,50-18:
owies jad,n. 20.110-20.75, zb. 20- 20,25; otręby
żytn j ~ 12,75- 18: otręby pszenne §r. 11-11.25,
gr. 11.25- 11.50: Illllka żytnia 65'/. 33,50-34; maka. pszenna 65'1. 40,50- 41,50.
Wa r's I'J a w 3. 15. 7. Żyto I At. 20,50-21:
pszenica 27,25- 27.73, jl'dn. 27.25- 27,75. zb. 2!i 75
-27 .25: j ę (' zm il'ń - l . t. 18- 18,2.;, II Rt. 17.5017.75, UJ f,t. 17.2;;- 1'1 nO ; owies l st. 21,;;0- 22.25,
II st. 19.~0-20 ,25: otręby ży t nie 10 . 7G~·11.25;
otręby pszc>nne <~r. 12.50- 13. ś r. 11.2,;- 11.75. m.
11,25- 11 .7ii: ]11~r"l żytnia 65'1. 32,25-33; maka
pszenna 6~o/. 38,50---40',50.

'Wobec wielkiego zainteresowania zawodami Łódź - Pomorze jakie odbędą się
w Ł~dzi, dnia 17. bm. poprosHiśmy p. kapitąn,.a związkowego p. Ottę o krótki wywiad. P. Otto, . mimo nawału pracy, _
obecnie prowadzi bowietn kurs przodowników pHkarskich w Pabianicach i Zgierzu
- chętnie wypowiada swoje zdanie.
' - P. kapitl1'nie zapytujemy - czy
jest już zmontowany skład przeciw Pomorzu?
O
kł d
.
wszem, s a przedstaWIa się na,stępująCO: w bramce zagra Andrzejewski
w obronie Galecki iKarasiak.
'
A w·
l
b
'
.
ł
lęC ca ą o ronę pOWIerzy pan
graczom ŁKS?
- Tak, gdy~ obecnie uwatam ją za jedyną i niezawodną. Pomoc stanowią: Nowiszewski, Pilc, Pegza II, W ataku gra)'ą
GOl'zko, Lewandowski" Kudelski, Krulasik i Świętoslawski.
.
- Z graczy ligowych p kapitan :mało
korzys ta. jeśli chodzi o graczy Ł. K S. 'l
- W piłce nożnej szybkość i ambicja
. decyduje, musiałem to uwzględnić.
J k'
k't
t
.
a -l . p. apI. an ypuje wynik"
- Piłka jest okrągła, ale mote będzie
dobrze...
.
N"lespo d"
z.ank"• W Hamburgu
H
b
W·· d
. 8: m u .t: g. czora]. w .mlę zyna,r?dowych m!strzostwach NIemiec Odbyły
Się rozgrywkI w grach podwójnych j mie·
szaneJ. DWIe pary polskie zakwalIfiko-

I'

fUlZW'ą

..

I

.....,..łMegom,

NIVe A.

Itwfft N l .... e4 .. 0 ...0

War s z a w a (Tel. wł.). Na Sejm zł od iDO kg mąki, a pobierana będzie
wniesiony został uchwalony przez Ra- jedynie, gdy ceny żyta kształtować się
dę Ministrów projekt ustawy ośrodkach
będą poniźej 20 zł za kwintal.
finansowych n~ kształtowanie gospoDo uiszczania opłaty obowiązane bę- ·
darczp tlzasadmonych cen artykulów dą przedsiębiorstwa przemiału zboża. ,
rolniczY<ih .
Pobierana ona będzie jedyni.e od mąki '
~ak wiadómo, uruchomi.ono już róż- i kaszy przeznaczonej do sprzedaży na
ne środki gospo.d arczego ,oddziaływania rynku' wewnętrznym. Ni.e będzie jej
na ceny, jak luk'd yty reje~trowe i zalicz- podlegać mąka i kasza, przeznaczona na
kowe, pod . zastaw zboża l bydla. kredy- własne potrzeby producenta lub praty pod zastaw artykułów roślinnych w cownika rolnego oraz przeznaczona do .
przedsiębiorstwach
przetwórczych i wywozu.
h~ndlQwych, s.to1;10,,:a1;ie . ulg w egzeku·
Pobór opIaty zaniechany będzie z
clach' w · okręsle pO~I!lwnym oraz zw~o- ohwilą, gdy przeciętna Mna żyta za, <r
ty.cel przy eksporcIe produktow rośhn- kres kolejnych 30 dni notowania :na
nr ch . Podj~to' te~ st~,rania o ro~szerze- giełdzie warszawsl\ięj oraz ' ćeńa l noto.
me ek~portu zboza ' l , ~osta~owIbno u- wań w ciągu ostatnich trzech dni przeBr3Sławiu
re~erwę aprOWIzaCYJną.
kraczać będzie 20 zł za 100 ,j{g.. . .J .
w i l no. (ATE.) W Brasławiu o- zupełn~c
. ~rorek,tow!lna. u~~awa ma ni~zale~Wpływy' z projektowanej. , ópłaty
twarto wystawQ tlumin ludowycI;t z me.
ód
tego
zape'Y.mc
na
~zecz teJ polI- pr;;:o;ekazy;vane będą na.. specjalny. ra~
lnu, wełny, słomy, sitowia, zorgalllzo- tyk!.. c,en dodatkowe środkI. .
chunek 1 będą uzupelmane dotaCjamI
wąną. przez
organizacje po~viatowe
Zrodlem dodatkowych środków na skarbu państwa. Środkami , naO'romakół gospodYJl wiejskich. Na wystawę
racjonalnej poli~yki cen dzonymi na tym rachl.lnku dysp;:ngwać
dostarczono ldlkuset eksponatów prze· pro~~adzenię
znaczonych w większości na sprzedaż, rolUlczy~h .bę~ą opł!lŁy od mąkl żytniej, będzie minister rolnictwa po wysłucha
pszenne~ . l. Jęc~mlen!1ej oraz kaszy niu opinii komisji, złożonej z przeclstaWystawa będzie trwała do 20 bm.
pszennej I JęczmJenne~. YVysokość opła- wicieli Izb rolniczych, przem.-handloty, kt6r~" u~talałby. mmlst~r skar!:m w wych, rzemieślniczych oraz zrzeszeń
porozumlemu z mm. rolmctwa l re-I spożywców.
,V jednej z miejscowości woje.w. kr~ form rolnych, nie może przekraczać 3 .

giełd

no wag. pod

cło

2.60

OI.le. NI.... od .. t. - ., 1.'0
'E!ECO S.6Ib Ak,• • , _ "

konkurencji przez unieruchomie!1 ie
niektórych przędzalni, jak na pr;zykład Rozenblata, któremu z tee-0 tytułu płacą· znaczne oc1szkodowani~.
'.foteż, jak twierdzą. znawcy, przędza.l
'hi e rohią. świetne intetesy, w · cią.gu I
ostatnich lut właściciele zrobili mają-tki. I to się dzi.eje właśnie kosztem
konsumenta, który nic dziwnego, że
nie może zbyt dużo kupować.
Do tych ,,,łaśnie rekinów wziął si~
ostatnio rzą'd, postawił wyraźnie ~va-

Notowania

floiladowo...

••t.m pned "abt..,onłem • r ..... ...-a.d .....
.~~

bieżącego mesiąca

Stan zasiewów głównych zbM oraz
ziemniakó\", ustalony na podstawie malej
sieci korespondentów rolnych Głównego
Urzędu Statystycznego, przedstawiał się w
dniu 1 bm. przeciętnie dla całej Polski następująco: (w nawiasach stan W dniu 15
ub. m.): pszenica ozima 3.8 (3.8), źyto ozime 3.6 (3.7), jęczmień jary 3.2 (3.2), owies
3.1 (3.1), ziemniaki 3,2 (3.3).
Jal, widać z tych danych stan zasiewów w porównaniu z oceną z dnia 15 ub.
m. nie , uległ zasadniczym zmianom i nadal przedstawiał się powytej średniego
dla ozimych, słabszy zaś nieco dla jarych
zbóż i okopowych, zwłaszcza w części kraju, wyl{azującej niedostateczną ilość wilgoci.
W okresie od 15 czerwca do 1 lipca rb.
pod względem ilości wilgoci w roli sytuacja przedstawiała się dość różnorodnie w

nikóvy.Nowy sezon zimowy zapowlada się co najmniej niepomyśln.ie.
StruchlałY szary czło\\,iek już ) drży p.a
myśl, . że znowu nastaną. cz.asy . głodu
i l:!ezrobocia.
J eśH :wieś nie kupuj 8-, to gd~ie leży
te,go przyczyna? Faktem jest, i ,e :,roz:
piętość cen wytworów fabryćznY'ch l
rolnych stale wzrast.a, a tym samym
slabuie siła n.abywcza chłopów. Ala
rÓwnież faktem j€st, że od czasu wpr.owadzenia reglamentacji dewizowej,
ceny na : przędzę . bavvełnianą wzrosły
o 25 pct i to w czasie, gdy ceny bawełny wykazu.. stałą tendencję zniż
kową..
Dlaczego się tak dzieje? Na
skutek wprowadzenia ograniczeń d~
wizowych i w związku z tym ograniczenia . prz~' wozu surowca przędzai
nicy stali się monopolis~mi, spekulującymi bawełną, podbijającymi ce-

kowskiego liczącej okolo 10000 mieszka ncow potrzebny jest · sklep galantery'p1Y,
którego nie ma w całej okolicy pomllpo,
te eO'zystuje 5 placówek źydowsldch. Bliż·
s2iych 'infol'macyj udzieli V,Tyc1zi.ał Po:w ia tówy Alccji Gospodarczej przy za rząd~Je .~'
N. w Kętach. Adres: Kęty - ul. MICl\.lt:!·
wicza 319 - Jan Gawęda. .

tł• • hOacJI • ..".. . . . .
opa-kowanloch. Dob... ł UlG. . ~

I(,..m NrvEA znaldule
ełnaln,c:h

sędziego 'głównego tych ' zawodów wy~aczony
zos.tal przez zarząd Polskiego Zwiazku Kolarskiego łodzianin p. Artur 'l'hiele.

Najtrudniejszym Z dotychczas p~e~'Y~
tych, był wczorajszy ósmy etap WySCIgU
"Tour de France" 'z Pau do Luchon (193
kin), zWahy etapem pirenejskim. .Nastą
piły teź na nim duże przegrupowallla oraz
wypadki, które pociągną za sobą, wycofanie siQ sporej liczby uczestników.
Mistrzem we wdrapywaniu się na
strome ~.zczyty okazał się Włoch Barta.lij
który każdorazowo zyskiwał na CZ'asI~•.
Zyslt tim .iednak tracił przy zjazdach, gdy,"
nie jechał tak ryzykownie - po serpentynami wiją,cej się drodze jak jego
przeciwnicy, szczególnie Belgowie Vorwaecke i Vissers, którzy też stale trzymali się za nim. Mimo tej ostrożnej jazdy:
Bartaliemu wydarzył się wypadek przy
zjeździe z Col d'Aspin (1489 ro).
Wsku:
tek upadlm został uszkodzony rower l
zanim zdołał przeprowadzić reparację, już
Verwaecke i Vissers zyskali pow'atną
przewag~. przybywając teź razem do mety, w następują,cej kolejności:
1) Verwaecke (B) 7g. 15:19 2) Vissel'S
(B) 7 g. 15:19.2. 3) Ba.rtali (Wt,) 7 g. 16:14;
4) Goasmat 7 g. 19:31, 5) Viscot 7 g. 21:23;
6) Cosson 7 g. 23:24, 7) Vianello, ~) Galdato, 9) , Mersch. ·10) Simonini,
l Ptow~~~ dOtYCBfJl1:tlf> .W ogólnej klasyfikacji Leducq (Fr) stracił na tym eta..
pie 25 minut i . w 'rezUltacie musiał od..
dać żó1tę, koszulk.ę zwy.cięzcy etapu Verwaeckowi, który w ogólnej klasyfikacji
wysunA,ł ,.się zdecydowanie na czolq li: cza.sem 50 .g. 16:37, 2) Bartali 50 g. 19:55, 3)'
Goasmat 50 g. 22:46, 4) Vissers 50 g. 23:10,
5) Cosson 50 g. 26:54, 6) Bissot 50 g. 27:50,
Sklasyfikowany na d:ru~l'im mieiscu Niemiec WengIer stracił równieź 2.8 min . ....:..
Najlepszy z Niemców Hauswald przybył
na 25 miejscu.

Lekka atletyka
ZjedlIoczone
Geyer 59:53. Spotkanie zakOJlczyło się nieznllcznym zwycięstwem zespolu KP Zjednoczone. lVyniki uzyskano naetę
pujące: 100 m: Brajer (Zj) 12.
Poza konkursem Modzelewski CWima) uzyskal 11.5. 8()() m:
Rans'/: (Zj) 2:09: 1500 m: Nowakowski (Gl 17:2;
5 ()(){J m: Nowakowski 16,36.6; kula Hartman (G)
11:41 m; clysk Kosowski (Zj) 35.39 m: oszczep:
Hartman 43.87: skok w dal: Bysty (Zj) 6.14m;
WZWyj:: Bys1;y 1.72 m; tr6hkok: Hartman 12.22
m; 4 X 400 m Zjednoczone 3:46,7, 2. Geyer
3:48.6.

Piłka nożna

W. turnieju międzywal'sztatowYID o nagrodę
firmy H. Cegielsld S. A .. po wyelimUl0waniu
drużyny kotlarni, spotkają się dziś, w sobotę, o
godz. 16,30 w pierwszym p'ólfinale drużyny
wały się do pÓłfinałów, jedna zaś odpa- war!>ztatu Wagonowa l i Parow6z " Montaż. O
dła. Dzień ten był znowu dniem pora- god.z. , 17.30 odbędzie się dodatkowo spotkanie
żek Nie:mców; g'dy~ tylko .iedyna ich pa- ćwierćfinalowe war~ztatu "Lokomobilo,va" Mra reprezentacyjna Henkel i Metaxa do- między drużyną Wagonowa II. Zawody odbi~
stała się do półfinału, w 'k tórym spotka się
wają się na boisku HCP. Wstcp bezpłatny. '
Prezes WSS w Lodzi p. Lange zostal ostaz Polakami T~oczyńskim i Baworowskim.
Wyniki spotkań były następu.iące:
tnio zaliczony i zgłoszony do międzynarodowej
W grze panów HenkeI . i Metaxa pa- federacjJ pitkarskiej na sędziego międzynarodo
konali Węgrów Dallos i Asboth 2:6, 6:4, w~go. Obecnie Lód~ posiada więc 2 sędziów
6:3, 6:1, para polska zaś Niemców dr Des- ID!ędzynarodowych, p. Langego i Wardęszkiesartt i Denker 6:3, 7:5,' 6:2. W trzecitii wJcza:
:
ćwierćfinale Francuzi Lesueur i Petra za-,
Juz ~a~zyna SUl· J~k nas ~formują Kll;lIsk,i
kwalifikowali się do pólfjnału w którym KB w zWlązkll; z PO;azkll ze ZJedno~z0l'!YDll zatl··
.
'k"
kłada protest przeCIwko prowadzenIU l zacho~po raJą Się ze zwyc~ęzcą. spot ama Redl waniu się sędziego. Przykład jak
·dz.
I GoePfe.rt (N). - Phllby I Shayes (!>-)'.
idzie z· g6ry.
.
WI
Imy
W g~ze pan w półfmale. spotkaJa. SIę
LOIłJPN zastanawiał się nad kwestią zajś(!
na~tępu.l~ce p:'lry: ,Hopman I Steven.son .z wynikłych ·ostatniQ..znów na bo;skach oraz apraHeme-MuIJcr I MOJ'phy oraz Wynne I Coy- Wll bezpieczellstwa sędziów. Zarzącl wydal szene z parą Lumb I Scot.
reg zarządzeń natury organizacyjnej zmierza"'.' . grze mi\szanej do ' półfinału za- ~ących d~ ukrócen.ia wyti~yków public~lQści jak:
kwalIfIkowała Slę para polska Jędrzejow- l zawodmków. Nlezależme od tego postanowiosl~a i :ęaworowski po- zwycięstwie .nad
n~ sprawę !:!rzeniesć n~ inne o~rodki. W najPlerce l Weston 6:1, 9:7 oraz para holen- bliższych dniach, uda Się specJalna delegacja
dersko-polska Couquerque i IIebda, któ- zarządu ŁO~PN-u do kierownika. Okręgo~ego
rzy pokonali parę niemiecką Hame} i U~zędn wf. I pw: pUc Kurka l zabI egać tez beHartz 6:1, 6:2 . . Pozostaje wyniki spotl{ań 'j;le. ~ konferen.cJę u P:. starosty. gJ·odzkiego.
były l!astępujące: Wynne i Lesueur _
cjfo~~a;~;~j.e Jest rówmez ZWOlllllJe konfrrenWolff I Redl 6:2, 4:6. 6:2; 'Stevenson i Dallos - Wennecker i Wulff (N) 6:4, 4:6, 6:4;
Pływanie
H~pmann i Avory Wheller i Tłoczyń
. Na ~~strzostwa Polski do Bielska wy.iechaSkI 5:7, 6:3, 6:1; Wynne i Lesueur - Mor- li r6wlllez plywacy ŁKS. panie: Krzemińska
phy i Nelson 6:2, 7:5.
K?walska i Goz.dowa. oraz Majchrzak. Krze:
mi1!.ska startowac będZIe w biegu na lOn m dow
Kowalska na. 100 i 200 kI. i 100 ID stylem grzbie:
W Kaliszu odbęł'lll sil! w niedzielę zawody o to,,:ym. TrÓjka ta Bta~tować też będzie w szta. feCie Ił ?< lOn zm., MaJchrzak zaś w skokach 1)
. t t P I k' d l '
.
mis rws IVO o S I. a sprinterów na torze. W t!,aID~oIInY. ąZ:v6l'ka l'Odzian Etartuje w klazawodach startowac b\:clą wszyscy najlepsi to- sIe mIstrzowskIeJ.
rowcy Polski z krakowianinem KUPczakiem na
czele. Org-anizatorem jest Poznański Okręgowy
Różne
Związek Kol:trski. któremu Kali~z podlega
_ Protektorat nad obchodem jubileuszu
obeCJlie po odłączeniu od okręgu lód~kiego. Na
3<:>-lecia PogOniobją,l mars~ Śm·igly.Ryd~

Kolarstwo

,

. ' . Młody Kaliszanin
koresponduje z gen. Franco

~m~Dił ion~ WfBIl ~lie[mi wJlonl[Jm ~omu

Jooen z uczniów miejscowrgo gimnazjum wysłał kijka tygDdni temu
list do kwatery
generała
Franco
w BurgO's.
W tych dniach młDdy wielbiciel

Bestialski czyn umysłowo chorego - lona szaleńca zmarła w szpitalu wskutek strasznych poparzeń

Ra d om s k D, 15. 7. - Onegdaj we
wsi Krusz:- na gm. 'VielgDmłyny . w rodzinie umysłowo choregO' Antonieg'o
Gawr,dzkiego rozegrała się straszna
tragedia.
Od dłuższego czasu chO'ry umysł\)
wo go«poLlarz , ojciec kilkO'rga dzieci,
stał sir. bardzo niebezpieczny dla OtDczenia. Kilkakrotllie usiłował. podpalić zagl'od(,', jeLlnał\. za każdym razem
zamiar udaremnionO'.
.
Oncgdaj ki e d~' żona Ga\\' ędzk 'iego
WI'<1Z z dziebni udała się dO' pracy w
pole, pozostawiaj,!c nie\\ygaszon~' 0'giel'l w piecu, chor~' podpalił dom.
I< icd,\' d orn 0\\'1l i e~' spostrzegł i pożar,
prz~' bi('gli z pola i usiłO'wali ratO'wać
dO'bytek, \yynoszc.lC go z płDnącegO' do·
mu .
.
Ga\Yęclzki \YykO'rz~' stawszy moment
kiedy żona jego Marianna oraz dzieci
znajdo\\ ał .\ ' ;;ię we wnętrzu płonącego
domu. zaml\lląl drzwi, chcą,c by rodzina :-:plonęła żrwcem.
Dopiero zaaJaJ'!llD\\'ani rDzpaczli-

Samochód zderzył
z furmanką

wy mi krzykami ofiar sąsiedzi wywa-I ziO'no do szpitala św. ' Aleksandra w
żyli drzwi i wydobyl i z płonącegO' doRadomsku. Po kilku godzinach , nIe
mu straszliwie PO'parzol1<). Gawędzką, oclzyskawsz~7 przytDmności ofiara sza_
którą, w .stanie beznadziejnym O'dwi~
lellca zmarła.
,

zmiażdżyły górniką

Wózki
Śtnie.,.tel'l'lY

L

1(.·ypattek

tV

ę

d? i nr, .15. 7. W podziemiach
kopalni ks. PszczyI'lskiego "Piast" w
Lędzinach w~' darzył się w czwartek o
gDdz. 13,15 śmiertelny wypadek przy
pracr, któremu uległ I'r,bacz przodDwy, 37-letni Klemens Szumilas z Lę
dzin (ul. M~ · !;łDWicka).
Nieszczęśliwy górnik dDsŁał się pomiędzy wózki, które szarpnięte niespo-

Koni'e 'Z wozem

się

Niesa'm owite harce

kopalni "Pitlst"

dziewanie
milasa.

zwarły się,

zgniatając; S~u

Doznał on złamania podstawy ezaszki i poniósł śmierć na miejs{:u. Tragicznie zmarły górnik osierocił żonę i
troj e dzi eci.
Kto ponO'si winę wypadku ustalą.
c1ochO'dzen ia przeprowadzane pezez 0kręgDwy Urząd GÓrnicz~7. (AJS)

wpadły

wwystawe

sklepową

opust,;c~O'lle!IO p"~e~ u~oi,tticę ~apr~ęgtl
po ulicach l~atou'ic

T{ o p c i o \y i c e, 15. 7. Na drodze w
Katowice, 15. 7. - \VczO'raj w !7.al:tadu fDtografic7.llego ,.Korekt".
Kopciowicach pow. pszczyi1skiegO' zdepO'łudnie SpłO'SZ~'ł.v się na ulicy ;'1'11 .\ i1'
. Eonie ,;tt'zaskały drO'gą wystawę i
l'Z~ ' ła się fu rmanka powożona
przez
::\Iarcina 'Yoltynę z Borów z samDcho- skiej w T(atowic~c~) pozoS~a\\'iDne ~a· odlliO'Sł~' .okale.c~enia. ,KD11mi z~O'pi~
drm ci r, żaro'.vrm C 20528, prowadzo- n~O'pas przez WOZl11cę komo, zaprzęf::- kD\yala Sl~ pDllc]R. ktora O'dstawlła Je
rlym przez Ludwika Polellskiego z So- l1Ięte do furmanki. a należące dO' Ho· do T-wa OchrO'ny ZwiCl':r.ąt przy ulicy
mana Sadl~' z T<.atowic II (KrakD"'sk::t Kamiennej w Katowicach i O'ddala
s nowca.
•
Furmanka została zdl'uzgolana, koil 75). które pO'galopowały ulicę. }'1łyńską pod opiel<ę lekarZDwi wetel'\'l1arii.
Wożnic~ przytrzymano,
(AJS)
okaleczon~T ~ woźnica 'VDltyna doznał a na3tępnie Stawową, po cz~' m na ul .
bardzo ei<;,zkich obrażeJ1 wewnętrz. 3 Maja wpal1ły d~' szlem do wysta,,·y
nrch i w stanie grożn~m pl'zewieziono IftIn11lmllllmllllltnlll1llllllnlllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIłllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllUIIII
~o do szpitala miej skiego w Myslowica ch.
Kto pOIlD. i winę t"go wypadku us t a lą doc hotl ze llia. \.\JS) .

14 kandydatów do jednej
posady

'v . T'iurierze

Pol~k i m "

rzucili się do ucieczki, jednak zaalarmowani mieszkallcy domów schwytali
jednego O'pryszka, którym okazał się
25-letni Bogusław "' aliński, mieszkaniec So,;nDwca (Mila 2).
Drugim rabusiem Dkazał się \'Viktor Babcz~' k, r6wnież z SDsnowca
(Modl'ze.jowska 40) . Sprawcy zuchwałego
,,' łamania
zas iedli na ławie
oskarżonych przed Sądem Okr~go\';rm
w SDsnO'wcu. PrDces trwa.

Dwa wypadki zachorowania
na pryszczycę

czytamy:

.. \Y k ola ch p o lit~' rzn\'('h ~ tala sip, ~Io,
śną !!" lłl l (\\'a 11 kandvrla tów. 7.ahif'!<R.ią r ~' ch
o Je ;lną cl ol,rz(' pl ił tna po'-anp palish1:ową.
.. Zalerl\Y1P z a mknął OCZ\' na C' ł-elm' dv.
r e ktor Polskil'g o R a d i a, ~·P. [1nman' Sta .
l'z.l'Ji ~ ki. a IUŻ fU S7.0 nO clo ataku, rozpo.
cz ~I .1' "lE' zll h ie.(!i lu dzi u"to"unkowanvch i
.. za'dużon~· ('h · · o op r óżnioną po"ttdę. któ"a
7. t~· tulu plac,v I p07.veii ullic7.ana iest do
rz ę' lu .. s t nn o l\' i ~k ". l' i1 n rlnlalów nnraeho.
Wil n o H, \\ śr ód ni ell ;:, z g-rona .. l1upra,,·ia.

R a d o m s k 0, 15. 7. - W ub. tygodniu zanDtowaliśmy wypadek zaChO'rDWan ia na pn' szczycę jednej z
mieszkallek RadDmska. Obecnie. jak
si~ dDwiadujemy, zachDrował na tę
niebezpieczną. chorO'bę syn jednegO' z
obyw.ateli RadO'mska.

Znowu 3 samoloty niemieckie nad terytorium Polski

czy ".

Kto zwy c ięży -

wodza narodowej Hiszpanii Dtrzymał
miły list z osobistym podpisem generała
i piękną kolO'rową fotDgrafią.,
którę. reprDdukujemy.
I\Ol'eSpDnc1encja z Burgos odbywa
się przez \-Vlochy.

zobaczymy.

Rada Adwokacka wWilnie
bez żydów

P i e kar y Ś 1., 15. 7. Wczoraj po
o gO'dz. 15,15 miałO' miejsce
nowe naruszenie granicy przez niemieckie samDloty w Piekarach Śl.
Od strony Bytomia nadleciały 3
niemieckie samDloty wojskowe jednopłatowe, wlatując: na terytorium PDIski pomiędzy dworcem kolejowym w
Piekarach a stacją Piekary Śl. Szarlej. Samoloty leciały stosunkowo
bardzO' niskO', bo na wysO'kDści 200 m
i wdarły się w głąb kraju na OkO'łD 2
km.
Po Dkrążeniu kopca ,,\VO'lnDści" samO'loty poleciały w kierunku kopalni
"RadziDnków", gdzie z powrotem przeleciaJy granicę do Niemiec. (AJS)
południu

w

ty ch dnia ch orlh yl o s if1 konslrtu,
po,:;iedzenie Rad y Acll>,'okackiej w
'V i I nie. Harlll u k o n"ty t u o wa ła się na okres
na 3t ępn~'. j a k nast ę puj e :
rlidekanem został ad\\'. ,~ ' ;n('('nty Lu r zYJiski, wicedzie.

Sianoko:iy

r~' jne

kalH'tn arlw, Tadeu~ z Kier"nowski, sekrE"
tal'Z r m flrlW. J"n Lur7.yw e-k, skal'bnikieID

ad\\'. " ' ar' ław ~ Ia \\'ciłlo .
.
. .Jak 7. lego \\~·nika . równ iet. nowa nada
Arl\\' okacka w Wilni e ni e ma w swoimskładzi e ani jednt'go Żyda.

.~-------------~

Zastrzelił

dwóch towarzyszy,
po czym poderżnął sobie krtań

Krwau:a tragetlia w restauracji
. Kra k ó w, 15. 7. \V środę wieczO'rem rozegrała się na przedmieściu
Krakowa. w pobliżu Hzeini Miej kiej
krwawa tragedia w restauracji Stogera.
PodłDżem zbrDdni prawdopodDbnie
h~'l~' zadawnione preten,:je. Okolo gO':
dzin~' 7 wieczoretn pl'z~'hył do restauracji robotnik Rzeźni }'fiejskiej PiDtr
Róż~ cki, kt6n' pO"zedl do stolika i oddał kilka s(rzalów w f.,~I·onę
niczegO'
nie spodziewaj<')eych :;.ię \y,;póltowa-

;: ..

na polclIinach

IIl1l1Hllllłlllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHllllllllllllllllmlllllHlHmnlłłlnnHf""lm

l'zyszy pracy.
Od kuli padli -iO-letni Michał Jastrzanic oraz Albin Bobak. Po zbrodni nóżycki udał się dO' dO'mu, gdzie
hrr.ytwą poderżllął sobie gardło,
O'ra~
iył,v na przegubach rąk.
0"a miejsce po1\YDmej zbrodni przyt.yla komisja s,!dmyo ·lekat'ska i wła
dze policyjne. DO' późnej nDcy na
miejscu tragedii gromadziły się tłu
m~ '
pub I iczności ?:r'l\,(? komentując
przeb i eg zbrO'lln i.

Trzeba ją

!

zabić!

Pr#ejmuj(ce gł'O~({ pl'~e.~·ycie 1,~-lctniej d~ieu:c~ynki

n D w i e c, ]5. 7. GrO'zę.
pn:ejmujące chwile pl'zeż~ la 12-letnia
Alicja bomagala z SosnDwca. Do mie.;
szkallia Domagałów prz~' ul. Chemi ,:, z)
lIej ]4 wtargnęli d\yaj zlodzieje. W
:'_._
domu znajdO'wała się tylkO' Alicja,
,'l
'
.
kt?l·.a słysząc ~vła.mującY C II się zło.
f_LII , U,\OsKo.rZKIEM
.
dZIel, uktor1a SIę za szafą TIabu si f.'
d s , . kro,'. p. 1.(S, f~III.• , oue.tlllf'._ Jo._k.o. sp.I"c1\'owa".·.sz..\' miei;r.kani" Zal)l'el','l','1
N/f'
K ..q .1l T
fI
l,
. "
,
.
"II/{j
1l!J
po ,. a~Il)C su.:e ~4tuc.,kl Slę do odeJscla, gd~ nagle ~pO' s trzeg1i

l

tV l~,.akou:ie

S

Q S

ukn· tą, za s zafę. dziewczynkę.

"Trzeba j<). zabić" - radził j~den ópl'rszek. PDtwornej tej naradzie zło~'7,~:tlCÓW, w jaki
pOsób pozbyć się
s\\'ladka, pl'z~· sluchiwał.a się oniemiala ze zg-rD Z~' clziewcz~'nka.
W śmiertelnej tr\\'odze wyskoczyła
zza szaf~' i ukr~' '''szy się pod łóżkiem.
po('7<;' ł n "z~ ' \yae' pomO'cy. T O'.i(l. zbltwiło
to ... , 7.) ile)' sp I(i"ttłł'l i alarmem

Podział

restauratorów
we Lwowie

~v związl\ u z u ch \\ a Ją CQl1tra Inelto
Z" lązk~J .HestaUl·atorów \V ,,' arsza'\\ ip, po-

~t~nawlaJąc~. że do Z\dązku mogą nFlle7.ec '\,,): l ,~czme korporacje ch rr.eściialiski""
nastaplI "e Lwowie porhiał rloh' chczasowej ~ ol'p~)\'acji gos p od n io, s z~' nkar ~ l, iej na.
2.1:wlązkl -:- c,hrzc ś rijań;:ki i Ź\'r]o\\,"ki.
I\azd,v ze T..\'\' ląr.kow otl'z.l'\l1ał ;:;0 pet mająt
ku dawne.! ,,"spólncJ korp oracji, która ulegIa zlikwidowaniu.

Ks. Michał Radziwił ł
odezwał się
o s t rów. (Tel. wł.) DO'

i\ntoniu"l.

pl'z .d)~·ł w tych dniach oo;;obi~t~· o;;ekretarz kl"ięcia i\lichala Ranzi\\'il/a _

\Vtoch Guffant z pelllDl1l0Cllirf\vrll) rlQ

załatwienia w>,zelkich spl' aw k"i"f'ia.
w kraju i do zal'zą.dzenia pałacen~ w

Antoninie.
!<uratorem orcl,\"nacji ks. Radziwilła test nadal p . .Tac~k Bobill~ki.
K!. Radziwił! h:;lwi nFIclal za g-ratli c ~

~frotl!l

.K RONIKA PABIANIC
Czyja teczka z zeszytami? W tut. Komisariacie P. P. znajduje się do odbioru
teczka z zeszytąmi, znaleziona przez
Kaszewska" zam. pl'ZY ul. Limanowskiego 28.
Jazda rowerami po chodnikach mia.
sta nie ustaje. W roku bież. zanotowano
już 'ponad dwieście wykroczel'i jazdy po
chodnikach i nałożono tyleż kar. Pomimo tego wykroczenia nie ustają, a przeciwnie niemal codziennie policja. notuje
nowe wypadki. Ostatnio pociągnięto do
odpowiedzialności karnej za jazdę rowerem na chodniku Z. Stankiewicza ze wsi
Chechło, oraz Madaja Józefa.
A to wpadL W firmie "D obrzynk 0.",
7.akł. Przemysłu Włókienniczego w Pabianicah zjawił się Żyd Markowicz Josek, zam. przy ul. św. Rocha 9 i przedłożył do zapłaty weksel na 100 zł ze sfał
szowanym, jak się okazało, żyrem powyźs?:ej firmy.
Dyrekcja firmy zatrzymałą podejrzanego Żyda i zwróciła się
do policji, która prowadzi dalsze dochodzenia.
Stan postrzolonego młodego kon,truk.
tora broni poprawił się. Stan. Nawrockiego Mariana, zam. przy ul. Łaskiej 15,
który jak donosiliśmy postrzelił się ba.rdzo niebezpiecznie pistoletem własnej
konstrukcji, znacznie się polepszył. Przebywa on nadal w szpitalu Ubezpieczalni
Społecznej i nie istnieje już żadna obawa o jego życie:
Sędzia Sltdu Grodzkiego poślIzgnIIł ,ię
na IIkórce od pomarańczy I złamał uogę,
Sędzia Sądu Grodzkiego w Pabianicach
p. Kwaśniewski uległ wypadkowi złama
nia nolSi. Mianowicie przechodząc ulicą
Pułaskiego, poślignął się na skórce od
pomarańczy i upadł tak nieszczęśliwie,
że złamał prawą. nogę.
P. Kwaśniewski
przebywa w szpitału miejskim, gdzie bę
dzie się musiał poddać ok. sześciotygod
niowemu leozeniu. 'Wypadek powyższy
winien być przestroga, dla wszystkich,
ażeby różnych skórek,
pestek i innych
odpadków nie rzucali na chodniki i nie
narażali przechodniów na
tak niebezpieczne następstwa.
Kradną rowery.
Idczak Stefan, zam.
we wsi Rados?ewice pow. WielUll zameldował w policji, że z komórki przy ulię:v
Orlej 19 skradziono mu rower wartości
60 złotych.
Wpadł pod samochód.
Na placu gen.
Dą.browskiego w czasie targu wpadł pod
samochód, przechodząc przez jezdnię, nieznany tyd. Szoferowi auta cip,żarowf'j:!o
\Idało się samochód zatrzymać i niefortunny Zyd pozbierał się czym prędzej i

~ĘDO~IK, nieazie1a', nnra

Czy lyd Berkowicz ma decydować o przyznawaniu

L ód ż, 15. 7. Jedno z ministerstw
zdaje się, że ministerstwo przemysłu i handlu, zwróciło się
do Unii
Zrzes1.eń Przemysłu Włókienniczego z
ż~, daniem, aby poszczególne organizacje przemysłu włókienniczego przedstawiły wybranych spośród pra.codawców i pracowników kandydatów do
odznaczenia krzyżami zasługi lub nawet orderem "Odrodzenia Polski".
Unia Zrzesze(l, której' biurem kieruje znany już naszym czytelnikom
Żyd Berkowicz, będQ.cy równocześnie
dyrektorem ZwiQ,zku Przemysłu Włó-

Święto pułkowe. Miejscowy pułk pieobchodził w dniu 14.
bm. swoje
święto pułkowe.
Po przegłądzie wojska
przez dowódcę D. O. K. IV odbyło się w
kolegiacie uroczyste nabożeństwo, odpra-

wione przez ks. dra Andrzejewskiego. Podniosłe okolicznościowe kazanie wygłosił
ks. kapelan wojskowy. Po nabożeństwie
odbyła się defilada ulicami mia.sta.
Po
południu odbyły się zawody sprawności
żołnierskiej, a. wieczorem zabawa dla wojska i zaproszOllych gości na placu koszarowym.

KRONIKA RADOMSKA
Miesiąc aresztu i 508 złotych grzywny
pół grama sacharyny.
Sąd Okręgowy

za
w Piotrkowie na sesji wyjazdowej w Radomsku skazał Adama Rembacza na miesiąc aresztu i 500 zł grzywny za handel
sacharyną i kamnieniami do zapalniczek,
pochodzącymi z przemytu. Podczas rewizji znałeziono u Rembacza pół grama sacharyny i 2 kamienie do zapalniczek.

KRONIKA PIOTRKOWA
Kino Czary - "Zbieg z St. Quentin".
lUno Roma - "Człowiek, który żył
dwa razy".
Zguby do odebrania. Na terenie Piotr]wwa zostały znalezione różne przedmioty, mianowicie portmonetki z pieniędzm},
zegarek, parasolka damska i uzda kOJlska. Prawi ",łaściciele po udowodnieniu
własności mogą odebrać znalezione
rzeC?)' w komisarincie P. P. w Piotrkowie.
50 zł za mieczyk Chrobrego.
Starostwo piotrkov,rsl\ie ukarało grzywną 50-zło
tową p. Zbigniewa Gampfa z Piotrkowa
za noszenie mieczyka Chrobrp.go.
Jeszcze kary za uieodnawianie domów,
SZl'tlciu właścicirli nieruchomości w Pioh'kowie 7.Ostało ukaranych grzywną od 100
do 2CO złotych za uchylanie się od remontu swych posesyj. Do trj pory ukarano
już 20 właścicieli nieruchomości.
Monografia m. Piotrkowa.
Zarząd
Miejski wyasygnował 1.000 zł na wydanie
monografii m. Piotrkowa, którą wykona
prr,zc>s Tow. Krajoznawczego w Piotrkowie mgr Michał Rawita-Witanowski.

Związku
Przemysłu \Vłó
kienniczego ,~ Państwie Polskim usta-

2. Kandydatów spośród członków
itlllych związków przedstaWiają zarzą
dy tych związków.
Na skutek tego wszystkie związki
przemysłowców włókienniczych w LoGzi, Tomaszowie, Częstochowie, Bielsku i Białymstoku otrzymały od Unii
ZrzeszaJl wezwanie, aby w ciągu tyłu
to i tylu dni podały, kogo ze swoich
członków
lub spośród pracowników
uważają za godnego odznaczenia i ja.kie odznaczenie należałoby mu przy-

li p. Berkowicz

znać.

kienniczego w Pal1stwie Polskim
ten sam, który zaatakował politykę
wicepremiera KWiatkowskiego w mowie, wygłoszonej podczas jego bytności w Lodzi - zadecydowała wykonać
polecenie ministerst,,-a w sposób następujący:

1. I{andydatów do orderu "Odrod?enia Polski", złotego, srebrnego i
brązowego

Krzyża

Zasługi

spośród

członków

w

porozumieniu

z

członkami Z"i'iązku.

L ó d ź, 14. 7. - Na skutek nacisku
mln . . przemysłu i handlu przemr~:ł
przrsią.pił
do opracowania planu
wprowadzenia do produkcji włókien
niczej wełny krajowej.
W \Varszawie odbyło się posiedzenie komitetu ,,,elnianego unii wŁó
kienniczej, na którym rozpatrywano
sprawQ standartów wełny w produkcji, omówiono sprawy organizacyjne i
finansowe.
\V dyskusji stwierdzono, że na ogół
obeclly typ j standart nie odbiega ocl
wełny obecnie produkowanej w kraju.
\V kOl1cowych wnioskach podni~sion(l,

że

wełna

krajowa winna brć racjoi posiadać 12miesjęczl1~T odrost.
Poza tnn podniesiono, że skup welny win ien b~'ć związany z przywozem
wełny
zagranicznej. Jak wiadomo
władze domagaj Q. się, by wełna krajowa "'~'nosiła w produkcji co najml'liej 10 pct ogólnej prOdukcji.
\V dniu 17 bm. ma się Odbyć konferencja w min. przcmrsłu i handlu,
na której przem~'sł przedstawi swe postulaty i Olll'ar.o\Yall~' plan stalldartn
welny.
nallliej

pielęgnowana

$piewaki do paki

Śpieu.'ak operolcy ~o8t(ll d~i(llac~ełł~ ,.S(lłł{(CyjłłYUt" .. pf)~n;p j
'łłł'~ędłłikieln,

by

'łcre8~cie ~a n(l{lł.t~·ycia

dost(IĆ

8i~

do wir:-

~;e1łi(l

Sf)d Okr. no Starogardzie rozpatr~'-

UJ. Beymonta będzie zamknięta. Wo- wał sprawę b. sekretarza Powiatowebec jednogłośnej zgody właścicieli grun- go Urzędu Rozjemczego, Jana Iwafltów, położonyCh przy ul. Reymon(a w
sprawie skomasowania ich i 'Podzielenia skiego ze Starogardu oskarżonego o
na place budowlane, w najbliższym cza- szereg nadużyć.
Iwański przywlaszczył sobie róż·
sie ulica ta zostanie zupełnie zl1i .. 8iona.
kwoty
pieniężne.
Ponadlo 0Przeprowadzona zostanie natomiast no- ne
wa ulica wzdluż gruntów od ul. Sienkie- skarżony w kwitariuszach. wpisywał
wicza w kierunku lasu miejskiego Dą sumy niższe od rzeczywiście pobranych.
brówka.
Oskarżony nie przyznał si~ do winy
Wypadek pora:łenia prądem. Onegdaj
Leon Potemka, zamieszkały przy ul. Ba- i oświadczył, że był śpiewakiem operozylijskiej Gl został porażony prą.deIl?- el~k wym. Gdy stracił posadę, poświęcił się
trycznym. Porażonego w stal11e clę~klm pracy społecznej w organizacjach .. saPo pewnym
czasie z
przewieziono natychmiast do szpItala nacyjnych".
Ubezp. Spolecznej w Łodzi. Policja pro- pomocą starosty powiatowego uzyskał
wadzi dochodzenia celem ustalenia przyposadę sekretarza Powiatowego Urzędu
czyn wypadku.
Rozjemczego. Oskarżon.y Iwański przy-

choty

państwowych odznaczeń?

Przemysł włókienniczy ma przerabiać
wełnę krajową

KRON I KA ZGIERZA

KRONIKA SIERADZA

17 lipca. 1938 - ' N'umer lGf

Ko~o i filio lon otUymaii HUJie la~łuli 1

,,,1.

uciekł.

e -

znał, że nie miał pojęcia
obowiązkach służbowych. Co

łączną karę 18 miesięcy więzienia z zawieszeniem \.,:ykonania kary na prze·
cillg 5 lat. Ponadto slId orzekł utratę
praw publicznych i obywatel!'kich praw
honorowych na pfZpciąg 3 lat. \V uzasadnieniu wyrol\u sąd podkreślił. że osl\arżony nie powinien był zajmować
stanowiska urzędowego i że nie miał poczucia odpowiedzialności.
lwaliski, zwany ropularnie starogardzkim .. Kiepurą" znany był w Starogardzie ze s\yoich występów śpiewa·
czych oraz z organizowania różnych
zabaw.
---

Dalsza lustracJwa fabryk

o swoich
do zarzu-

c<?n~ch ~!1 ~zynć'Y twierdził, że popeł·
OIł

le ntl'swladomle.
W wyniku rozprawy sąd ogłosił
wyrok skazujący Jana lwańskiego na

I

ł, ód ź, 15. 7. Inż. Osowski z Warszawy w towarzystwie inspektora pracy inż. Skusiewicza z Lodzi prowadził
dalszy przegląd zakładów przemysłowych, lustrując fabrykę Scheiblera i
Grohmana.

tealry łódzkie bez

Przypadkowo dostaliśmy w ręce
propozycje odznaczeniowe, przedstawione przez !{rajowy Związek Przemysłu Włókienniczego w Lodzi,
do
którego należą. prawie sami żydowscy
właściciele średnich i mniejszych fabryk łódzkich. Prezesem tego Związ
ku jest Żyd, Babiacki, właściciel fabryki jedwabiu, a faktycznym kierownikiem i s:t,efem, adwokat Pawłowski,
'właściciel krociowej kamienicy
przy
al. !{ościuszki i czJonek "bajratu"
przy komisarycznym Zarządzie m. Lodzi - no i oczywiście zwolennik uboju rytualnego.
Otóż ten rytualny Związek doszedł
do wniosku, że wszystkim członkom
Jego zarządu należy się conajmniej
złoty "Krzyż Zasługi" i wszystkich Ży
dów ze swego zarządu przedstawił do
tego odznaczenia.
Ponieważ w piśmie
ministerstwa
mowa jest również o przedstawieniu
kandydatur spośród pracowników i
robotników, Związek p. Pawłowskiego
i Babiackiego zaproponował do srebrnego "Krzyża Zasługi" Meilecha Wilkowicza, jednego z pracowników swego biura, oraz dwóch swoich wożnych.
Spo 'ród 15 tysięcy robotników zatrudn ionych w fabrykach tego związku ani jednego nie uznano godnym odznaczenia!
!{ogo do odznaczenia wybrał p. Berkowicz, nie wiemy - słyszeliśmy, że
na liście przez niego opracowanej
znajdzie się Naum Eitingon, a może
nawet Uszer Kohn. Sądzi.my jednak,
że to tylko plotka.
A może nie - kto
to wie?

*

Naszym zdaniem nie powinien
mieć miejsca taki system "rozprowadzania" wysokich odznaczell. pallstwowych. Jakim prawem panowie Berkowicze, Pawłowscy i Bóg wie kto jeszcze dochodzą. do tego, by w ogółe zabierać głos w sprawie przyznawania
oclznaczell pall~twowych. Od tego są.
odpow'iednic instancje urzędowe, któl'l~ potrafią. lepiej niż p. Berkowicz 0renić,
kto jest godny ·odznaczenia.
Trzeha przecież mieć szacunek dla odznaczeń, ustanowionych
przez pallstwo polskie!

Żydów

Postulaty, od których nie odstąpimy
L ó d i, 14. 7. N"a lam&ch naszego pisma zamieściliśmy list otwarty dyrektora
naczelnego Łódzkich Teatrów Miejskich
Kazimierza Wroczyilskiego, który był odpowiedzią. na niesłychane ataki żydow
skiego recenzenta na wyniki pracy obecnego zespołu.
Jeszcze o "kulturze w kapeluszu".
Za\ltrzeglłśmy sobie, że prawę teatrów
omówimy ze swego stanowiska i podamy
krytyce te niedomagania i usterki, niet'az
natury zasadniczej, które zauważyliśmy.
Obecnie to czynimy pozostawiając już
całkowicie osobę p. Poła ka, żydowskiego
recenzenta, żydowskiej "Republiki" na boku, gdyż, r.daje się nam, że go ostatecznie
scharakteryzował fakt
jego zachowania
się na widowni teatru Letniego, o czym
donosiliśmy już. Takimi panami nie warto się zajmować, a tym bardziej z nimi
polemizować, chodzi o rzecz wagi zasadniczej o teatr, o jego poziom, jego kierunek
pracy.
Teatr tworzą ludzie, autor, artyści, reżyser, dyrekcja. Oni ID u nadnja, ton, barwę, kierunek i poziom.
Ale nietylko artystyczny. Są subtelności, które decydują o ducJlU teatru o jego wartości wewnętrznej, walorach uietvł.
ko objektywnych, jako sztuld, ale również
walorach ogólnych narodowych.
Postulat polskości w sztuce.
Sztuka jest odbiciem indywidualności
narodowej, jest W)'ł"azem i obrazem odrę
lmości, które ją wyróżniaj/!, z grona in-

nych społeczności. Zdawałoby się, że te- widomym znakiem polszczenia lódzkieh
atr jest najbardziej pozbawiony ofll'ębuych teatrów, to niedopuszczenie Żydów na decech narodowych, artysta spełnia tylko ski sceniczne. Dyrekcja ma możność rearolę odtwórcy, a nie twórcy.
Tym nie- liza.cji tego postulatu przy anga~owaniu
mniej na scenie stf1je się indywidualno- artystów na. nowy sezon.
ścią, przez swoją psychę mce!uje postacie
Drugim warunkiem polskości teatru
sztuki i naclaje im swój wyraz, będący jest wystawianie sztuk polskich. W tej
obrazem jego wewnętrznej konstrul\cji, mierze trzeba przyznać, osiągnięto poważ
jego charakteru mentalności. St~d płynie ne rezultaty. Pięćdziesi~t procent sztuk
kapitalny postulat polskości teatru nie· polskich
wystawionych w warunkath
tylko w twórczosci dramatycznej, ale rów- specyficznie łódzldch jest dużym zwycię
nież w pla zczyinie odtwórczej, w ujęciu
stwem. Łódzkie teatry winny iść dalej,
na scenie przez artystę.
stać się wychowawcą j odkrywcą nowych
Dla tego zrlecydowanie
wy. tn,piliśmy talentów pisarskich, winny poszukać taprzeciwko zalewowi lódzkieh teatrów l~ntów na lokalnym terenia, pozwolić deprzez sily artystyczne żydowsldc.
biUtować miejseowym pisarzom. Nie mo1\a. pt'ogu kOliczącego się sezonu zde- żna przecież twierdzić, że grunt łódzki to
cydowahie wypowiedzieliśmy się przeciw ugór kulturalny, że trzeba ciągle importożydowskim artystom , wskazując, że 30%
wać skqdinąd .
życlowsldch artystów to jest nie tylko za
dużo, ale wręcz niedopusz.c zalne.
Na peryferie do robotników.
O polskie siły aktorskie.
A wreszcie teatr winien wyjść ze śródMamy siły artystyczne polskie, które mieści a, z getta. żydowskiej burtuazji i
spełnią swe zadania, Jednak nie wiem v zacotalistwa i obSkurantyzmu żydows~je
jakimi przesłankami kierowała się dY)'ek- go, polskość jest na peryferiach miat!ta
cja, która tak duży procent zaangażowa- "'śród rolJotników, do nich trzeb&. iść ze
la Żydów. Zdf1je się, że nic decyclow<lly śv.'iętym słowem polskim. ze sztuką naroracje li tylko fachowe i 3r~r"tyc:zlle, uyty dO\\,ą, ich budzić, wciągać do kręgów bypl'H\\'dopodobnie ,,"zglęcly natury innej, walców teatralnych.
chodziło o to, !Jy zaspokoić żądania. ży·
ŻydOWSkiej burżuazji zostawmy teatr
clowskiej luclno~ci, która niedwuzna:znie ża:g~mowy, ?la siebie stworzmy teatr poldomaga się, by na clef\l.. ach scenicznych sk! l zaol'onmy wstępu do niego żydow
występo\\'at otlpo\l'iedni procent Żydów.
·skl.m, l'ecenzentom' i żydOWSkiej publlczJak ię dyrekcji Żydzi odwdzięczają, nosl'l.
odczuła to na swej skór;tE'. To też powia:
O.to na ze postUlaty, od których uie oddamy, pierwsze posunięcie, które ma byc • ~la.ptrny
(IV. lU.)

ORĘDOWNIK, niedziela,

'Numer "161
Kalendarz rzym.-kat.
Sobota: M. B. Szkaplerzna
Niedziela: Aleksy
Kalendarz słowiański
Sobota: Dzier2ysława
Niedziela: Dzierżykraj
Słońca: wschód 3.48
Sobota
zachód 20.08
Długość dnia 16 g. 20 min.
Księżyca: wschód 21.14, zac:~ód 8.04,
Faza: 4 dzień po pełni
LipIec

1&

Adreł leJa~[ii i a~minhtra[ii WtOdl:
Piotrkowska 91
Tel. 173-55
NOCNY DYZUR APTEK
Nocy (Izisl~isz!,j dyi,uruja nast~pując(' :lt>te-ki:
Kuperkiewicz, Zgierska 54. Rrchter i Łoboda,
11 Li~topada 86. Zundelewicz (Żyd), Piotrkowska 25, BojaJ'~·ki i Schatz. PJ'%pjazd 19. Rytel,
Kopernika 2u, Lipiec (Żydl. Piotrkowska 193.
Kowalski i ~-ka, Rzgowska 147.
, !'ELEFONt
P;,gotowie
Pogotowie
POgotowie
Po!:otowie

miejskie 102-90.
P. C. K. 102-40.
Ubezpieczalni 208-10.
lekarzy ehrześcij'!lD 111-19.

TEATRY
Teatr Polski - •. Brat marnotrawny".
Teatr Letni - "Dama od Maksyma"_
KINA
Corso -

raju",

"Dyplomatyczna

O&wiatowy-Slo6ce

-

żona"

"Grzech

i ,,2 dni w
mlodości"

.. Cr,a my korsarz".

Palaet - ,.Ludzie Wis!y".
RlaUo - "Niewinnie się z8rZeIO".
Stylowy - "Kariera panny Joanny",

STRONNICTWO NARODOWE
W LODZI
urządza w niedzielo, dn. 17 bm.
w lokalu przy ul. Tuszyńskiej 17
o godz. 10 rano
wielkie zebranie publiczne
, z Icłeratami na temat:
"DLACZEGO DEMOKRACJA
JEST KLAMSTWEM".
Referaty wygłoszą prezes Jędrzejczak
z Rudy Pabianickiej oraz p. Kaź
mlerczak z Pabianic.
żYCIA

KATOLICKIEGO

Pielgrzymka Chrześcijańskich ZwfązkQw
Zawodowych na Jasną Górę
• W dniach l i i 15 sierpnia rb. Chrześci
jań!lkie
Związki
Zawodowe organizują
pielgrzymkę zbiorową na ,Jasną Górę pod
prote,k toratem J. E. ks. biskupa W. JaSińSkiego.

Zapisy przyjmują oddziały oraz sekretal'iat generalny Chrzeflcijal\skich Związ
ków Zawodowych (ul. Przejazd ::Ii, tel.
150-20). Karla uczestnictwa wynosi 6 zł
od osoby.

Z

ŻYCIA

ORGANIZACYJ

W obszernym, pięknym ogrodzie
w Milanówku (Szosa Brzezińska 20)
odbędde się w niedzielę, dn. 17 bm. o
godz. 10 rano wielka zabawa ogrodowa Związku Zawodowego "Pracy PolSkiej".
Organizatorzy zabawy przewiduią
wiele niespodzianek i atrakcyj. Przygrywać będą do tańca dwie pierwszorzędne orkiestry. Bufet dobrze zaopatrzony Da miejscu.
Dojazd tramwajami l i 6.
Pogotowie lekarskie wypadkowe P. C. K.
mieści się przy ul. Piotrkowskiej 190, tel.
10')-40. Czrnlle jest całą c1obę. Może być
wzywane do nagłych wypadków za oplata.. Za ubezpieczonych w wypadkach
urazowych opla tę ponosi Ubezpieczalnia
Społeczna. Pogotowie wyjeżdżało do 370
wypadków,
Stacja wypadkowa P. C. K.
udzielila pomory na miejscu w 312 wypadkach ol'az c\okonano 17 prześwietleil i
zdjęć roentgenowskich.
.

KRONIKA MIEJSCOWA
?; Wilna pl"Z~' h~' ła w~'cieczka nauczyCifoli okl'ęgu- szkolnego wileI1skiego w liczbie 3ł osób.
G63.G33 miel"zk::uieów liczy
obecnie
I .ódi (/la clr.i(·j"l 1 li pea rb.). Najwięcej,
Jw 113.i;J7 skupia III komisariat policjI,
a najllllliej bo 22.3,1,;3 XlI komi ariat.
lZ.3B osób kOI'?:ysta lo w czprwcu z pomo(:~' Opi('ki Spoleczne.i Miejskiej.
Zamkni~ci(' kUI'~u <lla SII·~'char7.y nal"1Q,pilo w Instrlucie i\'aukowym Hzemieśl
n icr. nll. I'rzemnwin1i kpt. prof. Wlndy1'la,,: OI'7.ecIJowski, prof. \V. Slyczyński,
dyrektor Instdut Stanisław Cl"(~tli. Furs
SkOllczdo 41 '0 ·ób.
J2.30·? osoby są zatrudnione na robolach publicznych na terenie wO.iewództwa lód"kiC'i!o - jal.; I\OJllunikuje WojewódzkiE' Diul'o FlInclul'zu PI'ncy. Slan zatrudnienia zwiększyl się o 21-3 osohy.
W sanatorium UbC'zpieczalni Społecz
nej w Tuszynku pod Łodzią kuracjusze
wszczf!1i starania o polepszeni!) u[rzymania. SpJ·awa na razie utknęla na martwym punkcie.
/"
;IN Widzewskiei Manufakturze
sprawa zatargu z majstrami nie zos[<lla
~Cl.C ostalecl.llie załalwiona. W dn. 16

17 liTlca 1938 -'

SIron-a '1

-

-'

Znowu groźba strajku uFogla

Władze

powinny naucziyć
-.

żydowskiego

rekina przemYSłowego poszanowania oboprzepisów

wiązujących

Ł ód ź, 15.
odbędzie się

płacy przeciwstawiają. się energicznie
robotnicy.
O ile konferencja nie da rezultatu
spOdziewać się należy wybuchu strajku.

7. VV dniu dzisiejszym
w inspektoracie pracy
konferencja w sprawie zatargu, jaki
wynikł w
Schloesserowskiej Manufakturze w Ozorkov\'ie dzierżawionej
przez Zyda Fogla. Dzierżawca mianowicie chce zatrudniać robotników na
czterech krosnach, a nie, jak dotąd
na dwóch. Przeciwko nowemu sposobowi pracy, któl'~7 jest niczym innym,
jak pogorszeniem warunków pracy i

Przypomnieć należy, że

w

ubiegł'ym

roku na t\'m samym tle wybuchł rownież strajk, który trwał pięć tygodni.
Dla robotników i dla całego masta Ozorkowa, którego egzystencja jest ści
śle związana z funkcjonowaniem fa-
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TV

'łUl1ner~e nie(l~ielny'łn 'ł'o~poc~łtiemy

cykl artykulówl'epo)·ta~!J, oflslułliaj({cych kulisy
pO'U'sta:wunia fortun itydou'skich potentatÓtO lód~ldclt-, ldór~y niejednokrotnie ~e
~wyldego s~maciar~a stali si~ 'm iUoue)'(uni, flecydujqcY'łni ' o
iyciu gospod(trc;~ym Polski oru~ o bycie i losie tysiqc~nyclt
'I"tas, 'łl'y~ysl~iwanyclt niernUosieruie robotników.
P'ł'~ed oC~y'łna c~ytelnika, lJ'ł·~eSU.,u{ si~ syl'w etki Kona,
Ejti"gona, H(unburf/erów, K"'otos~y"sldclt i pontniejs~yc1t
kO'ł'saJ'~y lódf:llcief/o p'ł'~e.,nyslłl wlókiełlnic~ego.
C~ytelnik dowie się o n'letodaclt i cltu'ytaclt, jakie stosowali be~'łl'~glf:(lni, opanotoani i€{d~q ~lota ~ydou:scy spekulanci, ko,nbinator~y, a niejednokrotnie ~u:yldi os~uści.
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KOMUNIKATY

Z

ania:

Zakaz noszenia mundurów
dla organizacyj niemieckich
Ł ó d ź, 15. 7. - Władze administra-\ rów partyjnych, a mianowicie ciemcyjne zwróciły baczniejszą. uwagę na no-brązowych garniturów, jednakowedziałalność organizacyj niemieckich o
go kroju (kurtki kroju kamizelkowecharakterze narodowo - socjalistycz- go, krótkie spodnie) oraz białych poń
n)'m, zarówno skupiające młodzież, czoch.
jak i zrzeszające starsze spoleczellOrgana policyjne zaostrzyły
w
stwo.
związku z tym nadzór i w wypadku
Stwierdzono, że organizacje te u- stwierdzenia noszenia ubrania o chażywają ubior uo charakterze jednoli- rak terze umundurowania,
wskazują
tym, lloszą.cym znamioua umunduro- cego przynależność partyjną, winni
'"allia w zrozumieniu rozporządzenia mają być pocią.gani do odpowiedzial. w sprawie noszenia odznak i mUlldu- Ilości.

Kiedv rozbiera
C~y

się

dalh nad głową
obowią~uje?

ochrona lokatorów nie

Ł ó d ź, 15. 7.
Stowarzyszenia wlaścicieli nieruchomości w Łodzi w)'stosowały do władz memoriał, w którym
proszą. o wyjaśnienie szeregu kwestyj.
Zapytują przede wszystkim,
czy jest

dopuszczalne wydawanie bez aprobaty
illspekcji budowlanej nakazów rozbiól'ki budynków drewnianych, pozostających w użytkowaniu lokatorów
pcdJegających ochronie z mocy usta\vy.
Właściciele nieruchomości domagają się wyjaślliei1, czy organa policrjne mogą zmieniać raz wydane
przez siebie zarządzenie remontu na

prowincjonalny
pracuje pełną parą

Przemysł

Ł ód ź, 15. 7. W bieżącym roku zaobserwowano od dwóch lat nie notowane zjawisko. Oto przemysł prowincjonalny ruszył w początkach sezonu
na równi z łódzkim.
\V Aleksand.rowie, który leprezentuje przemysł poi1czoszniczy, uruchomienie liczące od l<ońca czerwca rb.
wzrosło o 30 procent. \V Pabianicach
Zdullskiej Woli, Zgierzu i Konstant yno'...·ie, reprezentującym tkactwo zarobkowe, uruchomienie też wzrosło.

bryki, strajk ten spowodował niepowetowane straty.
Dochodziło do tego,
że
dzieci robotników strajkujących nie miały w
czym iść do szkoły i przez całe dnie
chodziły głodne.
Wtedy nad Ozorkowem unosilo się widmo powszechnego
głodu. Ogólne wyciel1czenie gospodarcze doszło już do kulminacyjnego
punktu, nikt nic nie kupował bo nie
było pieniędzy.
Straty, jakie ponieśli wówczas robotnicy
sięgały setek
tysięcy złotYCh.

Stalo się to wszystko dzięki opornemu stanowisku żydowskiego fabrykanta, który formalnie drwił sobie ze
wszystkiego, ufny, że słuszność jest po
jego stronic. Na szczęście zatarg za·
stał zlikwidowany.
W rb. Fogel był jedynym przemysłowcem,
który wypowiedział układ
zbiorowy w przemyśle włókienniczym.
Fogel żąda obecnie zatrudnienia
robotników na czterech krosnach, co
równa się dalszemu upustowi, a w
konsekwencji pogorszeniu warunków
pracy. Robotnicy znowu stają wobec
możliwości wybuchu strajku
i rozpaczliwej walki o swe słuszne prawa.
Fogel zaś drwi ze wszystkiego i podtrzymuje swe żądania,
Ma bowiem ia sobą. wpiyw'y nieła
da, Stoi podobno za nim sam Ejtingon, l{tóry ma poważne udziały w 0zorkowskiej fabryce, Wiśliccy, cadyk
z Góry Kalwarii i szereg innych ży
dowskich potentatów.
Ale to nie przeszkadza, ażeby zydowgldego
rekina
przemysłowego
zmusić do respektowania praw robotniczych i nauczyć go, by na przyszłość
nie odważ~'ł się uprawiać w dalAzym
ciągu szantażo\yania zarządzeń władz.

(m)

Napad na ulicy
Ł ó d ź, 15. 7. N.a ul. Rzgowskiej,
powracającą Leokadię Dybał (ul.
Łączna 15) napadł Jan Gadułka (ul.
Rzgo\\'ska 71), żą,da.iąc wydania pieniędzy. Gac1ułl<a spotkawszy się z od·
mową Dybałówny, poranił ją ciężko,
wybijają.c kiJka zębów.

na

plsmie i rozszerzać je. Stowarzysz enia proszą o wrjaśnienie, czy budynki fabryczne, nie położone przy reprezcntacyjn)'ch ulicach, muszą być również tynkowane i czy istnieje droga do
uzyskania zmiany zarządzell wydanoże
nych przez policję w sprawie remonT a r n o w s k i e Gór y, 15. 7. WJ
tu.
Sprawy powyższe boleśnie dotyka- mieszkaniu Superniol<ów przy ul. Ks.
ją. właścicieli
domów i lokatorów, Ficka 2 w Tarnowskich Górach doszło
szczególnie w wypadku, gdy chodzi o uhiegłego wieczoru do krwawej bójki
pomiędzy przybyłym tam Józefem Sojrczbiórkę domów.
Należy się spodzieką z Tarnowskich Gór (Strzelecka 11)
wać, że władze unormują poruszone w
memoriale zagadnienia z uwagi na in- a właścicielem mieszkania, Franci·
szkiem Superniokiem.
teresy szerokich mas ludności.
W trakcie bÓjki, która wynikła na
tle osobistych antagonizmów, Sojka
zadał Superniokowi kilka rąn nożem
w głowę, po czym zbiegł.
Ł ó d ź,
15. 7. Aferzysta Mikołaj
Supernioka silnie broczącego krwią.
Kipiani, skazany przed kilku laty za
oszustwo na 4 lala więzienia, po zwol- przewieziono na kurację do miejsconieniu z więzienia na urlop zdrowot- wego szpitala powiatowego. nany jeny, dopuści! się szeregu oszustw i wre- go - jak orzekli lekarze - nie zagraszcie spl'zedal posiadany dom miesz- iają życiu. (AJS)
kalny czynszowy z pominięCiem hipotecznych właścicieli, których oczywi-

I

Krwawa bójka na

Kipiani znowu na widowni

ście skl'zywdził.
Władze oszusta Kipianiego
nio osadZiły w więzieniu.

Spłonęło
Ł

ód

ź,

15. 7. -

ponow-

5 zagrÓd
W osadzie Kamien_

na pod Łodzię., w zagrodzie Jana Moż

bm. odbędzie się w inspektoracie pracy
konferencja.
Wycieczka z ZalJłębla Dąbr. w Lodzl
Miasto nasze zwiedzila wycieczka harceny z Zagłębia Dąbrowskiego.
lU6 porad prawnych
udzielił wydział opieki społecznej Zarzą
du Miejskicgo.
Wyjazd do Gdyni
W dn. 21. I..lln., o godz. 20 m. 48 wyruszy
z Łodzi do Gdyni wycieczka pl'acowników
miej kich. Koszt pl'zrjazdu w obb strony
12 zł 80 gr.
Na plantacjach miejskich
pracuje obecnie 330 robotników sezonowych. PI'o\\"adzone są w dalszym ciągu
prace nad rozbudową parku ludowego.
Prowadzi się takie rozbiórk ę ogrodzeń i
budowę murku oporowego w parku im.
tu:szica.

dżel1skiego

wybuchł

wskutek zapró-

szenia ogiei1.

Z~- wioł zniszczył picć zagród, gldadających się z 17 budynków mieszl~al

nrch i

się

gospoclarcżych.

na 40000 zł.

Straty oblicza

Strajki i zatargi
Ł ó d ź, 15. 7. - W Strykowie strajk
w czesalni welny firmy Zajdel, Praszka i Spółka wybuchł na tłe zmianv
wlaściciela. Robotnicy domagają się
zapewnienia im pracy -pr:r,ez nowych
,,:łaścicieli. Likwidacją. strajku z.a.iął
SIC Inspektor Pl'ac~'.
WybuchłY na tle zalegania z wypłatę. zarobków strajk w fabryce trykotów Szterszusa i Frojclengarta (0- Stary kościół parafialny w Skalnikach
gl'oLlo\\ a 9) zo:stał zlik witlo\\"any.
pow. koneckieqo wybudowami w r. 1523.

Postulały

com polskim z licznym potomstwem
("Kinderbeihilfe

Polaków wRzeszy

).

Z konfeJ'encji przedstawicieli Ztci(ł,~·ku. Polskich Tou~ar~Bt""
w ;\- ;eJnc~ech ~ delegatami J.lJn;ste,·słtca 'Ośtciaty

Drobne, ale charaktery·
styczne zajście w Gdańsku

S~'kolJlych

R~'es~y

Jak informuję. "Kowiny Co'dzienne",
dnia 12 lipca rb. odbyła się w gmachu
Ministcrstwa Oświaty Rzeszy · w Berlinie konfercl1('ja przedstawicieli Związ
ku Polskich Towarzystw Szkolnych w
Niemczech z delegatami :\1in. Oświaty
Hzeszy.
Ze strony niemicckiego Ministerstwa Oświaty udział "'zięło w konfer('l1cj 5 osób, 1\). i. radca rządowy di'
Busse i profesor Pax.
Związek
Polskich
Towarzystw
Szkolllych w Nicmczech zastępowali
syndyk pl'u\Yny clI' Brunon Openkowski, dl' Józef Michałek i Kazimierz
Czerwi11ski.
Na konferencji poruszone zostały'
p.ast~pu.iące zagadnienia:
sprawa Polskiego Gimnazjum Żell
ski ego w Raciborzu;
sprawa pOI1O\Ynego udzielenia prawa nauczania nau('zycielom szkół polskich w Niemczech;
sprawa prac~' spoleczncj nauczy, cjeli, pracujących w szkolacll polskich

wzgl. na kur 'ac ll ,if;;zyka polskiego na
Sląsku Opolskim;
sprawa " -ydzialu Polskiego na Aka.demii Pedagogiczncj w Bytomiu;
spra\Ya
uruchomienia
polskich
szkó.ł pO\yszcchnych w Berlinie i w powiecie bytowskim;
sprawa udzielania zezwolell na podjęcie nauki na kursach licealnych w
Tarnowskich Górach;
spl'a\;-a budowy gmachu polskiej
szkoty po\yszechllf'j w Wielkiej Dą
urówcc;
sprawa legitymacyj studenckich dla
akademików-Polaków, obywateli niemięckich. studiujących lIa uniwersytetach nze:-z~';
sprawa pOllo"'nego ul'uchomicnia
przedszkoli \\' Olsztynie, ~cwym Kram!'oku i w Szkicu;
sprawa pl'zyjlllowania dzieci do
szkół polskich na Śląsku Opolskim;
sprawa niszczenia polskich modlitewników;
sprawa udzielania zapomóg rodzi-

członek

S. N., b. radny miasta Lodzi,

Pozostają

w nieutulonyrn

l

mąż

z

dziećmi

5

J

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

nagłówkowych.

drobnych:

Okręgowego

i MĘSKIE
I t.

T. Kupcom

GŁOW ACKI, Łódź,

legary, zegarki i platery

i rodzina.

N1512S '

W.

uł. Główna

DROBNE

t-łamowy

Są.c1u

Obrączki ślubne i wszelką biżuterię

wysyła

'agłówkowe słowo (tłusto) 15 groSl~·, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 licz:b = jedno słowo,
i, \1', z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów. w tym

sędziego śledczego

w Bydgoszczy.
Obu aresztowan~'ch przetransportowano do wiQzicnia śledczego w Bydgoszczy. Burmistrza przewieziono Ramochodem. a Owsianowskiego kOleją.
o godz. 22,30.
Burmistrz Trybun był przedtem
burmistrzem miasta Czerska.
Szcz~góły sensacyjnego aresztowa.nia ze wzglQdu na dobro śledztwa sI).
trzymane narazie w tajemnicy_

al. Piotrkowska nr. 102.

14025

lat 32. Pogrzeb odbędzie się dnia 17.
bm. o godz. 4 z domu żałoby w I\I ·zyżownikach.
W głębokim smutku pogrążeni

z 30089

N a kła. (Tel. wł.) W środę wieczorem, dnia 13 bm., po przeprowadzeniu reWizji u burmistrza miasta Nakła Pawla Trvbulla oraz ki~rownika
biur TIzeźni I\·jiejskie.i Owsianowskie..
go, aresztowano icb obu na zlecenie

EDWARD

przeżywszy

żalu

miasta Nak ta

Oraz
poleca P.

Władysława Kosłrzewska

na Dotach.

Aresztowanie burmistrza

Vi

z Michalezak6w

przęży\\ szy la t 61. "'~'pro\\ adzenie d rogicll TJ,am
zwłok z .domu ]:)r7.)<- ul. CiCSr.Yliskle.i 23 nastąpi
\I' niedzielę, o godz. 3 po południu na cmentarz

Polaków, dlatego sprawa zakończył&
be-z dallizyrh następstw. Drobne to,
ale charakterystyczne zajście
musimy
jednak zanotować.
się

DAMSKIE
PONCZOCH'P
rÓ2:nych gatunkach
skarpetki, tenisówki
P

'" czwartek, dnia H lipca 1938 r., zasn~ła w
Bogu. po długich i cit:żkich cierpieniach, opatrzona ~akl'amcntami ŚW., moja najrlroższa żona,
kochająca matka, córka i siostra, Ś. p.

Roman Siedlanowski

epee.1. chorób 8kór. wener. l moczop/cIOW7ł'b
L6dż, 6 Sierpnia 2,
teL 118-33Przyjmuje 9-12 i 3-9. w niedzIelę: 1j-12.
do

Szowiniści gdallscy, wiedząc, te opinia
w Polsce głównie reaguje na czynną zniewagę fizyczną swycl1 rodaków w Gdańsku,
skierowali ostatnio -swą antypolską akcję
głównie na podkopanie bytu Polakó\V w
Gdallsku. unikając' możliwie jaskrawych
incydentów.
Jednakże z okazji polsk.ich regat wioślal'skich w dniu 3 lipca wieczorem po ich
Ukollcze.niu jakiś podchmielony "volksgenl9sse" nie wyt,rwał i obrzuciwszy stróża
placu drzewnego firmy .. Paged'· stekiem
obel,!! (na placu fir'my ,.Page-d'· stała trybuna) zarzucał mu in. in,: że należy także
do przeklętych Polaków. których się tu
wytępi, żadnych reg-at dalszych tu już nie
będzie. a on - stróż tal,że tu egzystować nie będzie.
Stróż - człowiek "pokojny - daremnie
usiłował rozwścieczonegO'Niemca uspokoić. Przyszedł mu jednak z pomocĄ inny
znany mu :\'ierOlec. ktÓl'Y podchmielonego
ziomka wziął za l'ękę i zahrał z sobą.
Ponieważ zajście zakończyło się spokojnie, napastnik zaś tylko pod wpływem
alkoholu zdradził swą. tłumioną niechęć

·r

Dnia 14 lipca zmarł opatrzony Sakramentami ŚW., po długich i ciężkich cierpieniach, śp.

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

U

milimetr 3. gro.so:,.

Znak oferty

poleca

Sz!'mański

41

napnykład:

I

tel. 132.. 24
z 189'23, n 2745, d 1790

i t. d. = 1

słowo.

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

się

Roznosiciel
Sprzedam
dom murowany. chle". ogród. morg~ ziemi przy dworcu. Pif'kna
okolica "·al·ta. 1:l5Y. Oferty
O rędown k. Powali zd :; i ,:17

K27,WOLN& MI&JSCA]I

Ogrodniczy

Technik
pOnlOf'nik ob~znal~V kwiecial'slwII'
Dom
gospoÓarC7.e m,<,yw- doniczkowym. sadownictwie puPotrzebny
mierniczy z PI'akt3'ką potrzebny
ne. :2 11lorg-j PO\\. l~o<.;tYli. :-:;tl,~Q. "l-ukuje posady zaraz. Wincenty
człowiek do koni. nuszczak. Łódź za 1'3Z. I nz. Klodnicki. Tornń ~'Ile entpryia _ rpem:g-rant:l SJ1I'ze. !'zkurJlarek .poste resbl.nte. Żer·
ng 1511;: Bl'zeziti,ka 36.
11 1~ ~.jtl \Yal'szawska 14.
Pi! ;;968-6,1.10.)
daru. .\dres Ol'rdownik. Poznań ków.
zol ~j ~3,
Z:łbu(lowan:~

-.

Peleryny

.,

.

~.'
'I

•

•

...

'v

-

polin'jne 1Iie IHl-PID!lkalne mRlo SP!"~!."ł'I.'nI~~!'PI~pr.Pl'~iIłIl [)ancz(l\\·.kirgQ.
pr()gr~mie uIlfy.wane. okn.z~)nip ,pr7.~rlaj~ K . •'Ił1ł) ~l'i'lf.jA.o:r:ar_ t "ory wiedPlhkich klasYktil\' IZ
GaJew'k). Lud 7. • • \ rttll·ZPl3 3il.
_
- _ • __ ~a;;.c.;;r~"""" f'ozlInn;a)' 17.311 rrgodnik di.wie-

,

Ol

c:

R. Barcikowski S. A.
Pisarz

Poznań

Galwanizator

p~wórz{)wy potrzeb nr n~tych- potrzehny. który !lamodzielnie zna
;I' I'H\·,I
f'a\ylikowska rod. i mU\SI. w~·.rr~ag-ana z.na.,omos<' r~- nikl{)wanie i Olosiądwwanie mac.:hUllkow.oscl
Izby. Roln .. lecze~lIe so\q'ch artykułów Vi' aparat~cb
akom[J.; 20.ail sport.
~r.~ elita! za. t\ad.e-s/llć .od;:;!~y b~bnowych. Do zgloszenla dolą
".\\ (ldec,w. "'aI'un!q ~fa.,etIlOi;~lcZYĆ odpisy świadectw I "fsoko"ć
. ._
..
iłL·i~.
\:~~I~I~.ł~.
:SOZITlY poczta BOJanowo. Pozn. wy.ma"'aTi pod .. Galwanizator" do
_
_.......
__ ... _
dg 2536-36a
Oi-edo~'n:ka. Poznań fi 11 Hi4
•

Niedziela. 17 lipca.
:'owy;
.. !J·\·s 5erC3
'" rytm:e
walc'a"18.00
- operet,a
!{obe.la
~f(,I7.15 fllJod. [OrannR: 7.2a k.)Jlcert za . W nrz I'l'o'il.' I>k g{) 11.. 1855
dom rlo"ht\(l ~OOO.- i .],101 pip- p(<!'3Ilny w wykonaniu Ol'k:e,try chwi·la Biura ~lll (hiw: 20.05 k,unią nowoc.:ze,n(].
Orprlownik I H"7.g10śni \\'ileń~kiei: 8.00 dzien- t raJl,;k "~'pcJe . pa r,. frez fol'tep'~19.00 Klleni~sw. - R(}zmait~Cci
Pabianice.
n 1~ 396 lIik [lOl'>lllny: 8.15 ~udyeja dl'l wsi: nn"'e L'#l'.t8 Iplytr): 20.~0 PI'ZP' IllUZ)'CI.IlP.. 15.311 Berlin - liluhio'
1. Gazetka l·olnicz3. ~. ze<p'61 har- g-Iad poli:~'('zny:
:lO,50 d7.ienn'k ne nrel<ldie. 16.8U \\'iedeń - \YeMotor
moni«tciw. ~u('hoeldpgo i ::;tl'ei:ł. 3. wipl'zorny: 21.00 .. Ta - joj" - ~ola audY.'ja muzyczna. 'Yrot'law
na gaz SS,l('Y fili - iii koni oraz 10- AktUllllI:l pogaclHllka rolnicza. 9.15 wesola autl"l'j~ Ize Lwowa): 21.40 - K OlJc~l't rcvuywkowy . - 16.'"
kOJllohil!' 611 !lU koni ,pl·zedam. t.,·an,.mi.,ja li 2aIIll,~da: a) m'wa 'pon: 22.00 tr. z Zamościa. 1..'",. Rzym -- K(}IICt>I·t wokaln.!'. 17.00
Oferty Oręrlow1Iik. Poznań
~\\'. Ka7:anip wn;,lo~i k •. d... 1':01· (·zy;;t~· 01);3" ~olnierski \\' ohecno- l'IClrencja - "f'aja"e" op. Leon·
zd 5. 811
~nund ~owa,k, b) UI'OCr.yst""ć po- ,CI ~f3rszal,ka Erlwarda ~nligle- e,l\'~Il~. Budapeszt .- ?!t:t,k'J CY
~wi~cellia i "'rN'zenia :;ztandan;w i!,,-I{,dz3 '\nagrnnie dź\yi~kowe): &'afuika. 171i; Me.diolan Kon ·
10 pulkom artrlel"ii. e) pl'?-eokaz'lIlie 22.15 .. W 1E't.ni "'iec7,ór" - kon- cert symf. 18.00 Pllris PTT. przez lu(]no,<ć wil'jsk~ dl.l A rmii cert I'ozr~' wkowy: 23.0( osta tn.:e Koncert ol·k. Koeni:tnr. Pi~kne
j' c;r.żJ.;j...·h karah;·nó"
ma'Z)'1I1)- w;alhmości.
melodie. koncert. Hilvennm I wreh i jednego samolotu, o) Re~lu.zyka lekka. 19.00 Frankfurt Hotel
porta;: o Zamo.§ciu. e) Defilana:
Ponula.l·ne mel<:><lie. 19.20 Kolonia
resuurarja. 1'1'0\\ incia.
ohj~cie 11.45 przegl"d kulturalny: 1151
,,:\Iunka w letni \\ ieewr". kon·
3.200.- SO\\ iń'ki. Poznań. Gam- .,gnal ~a"łJ: U.M poranek muKatowice - 6.10 audycja po- cert. \\: progI" [ra!!menty z opery
carska 2. telefoJl 18-21.
ZyCll!1Y. LonrlYli ka Orkiestra' ~ew ~alllla (pb·ty): 8.35 aktualne uwa- "Abu Ilassan"
Webera. Sztok'.
zei 57 981
(.Joe~n·s Hallu PO l d:vr. Henn- gj hoqo"'lalle: 8.45 piosen.ki *01- holm - ){l'lodie filmowe i O1>e·
Wooda z wIz. Alberta Sammons~ lI~~rSkle w wyk", .. v. esole1 P!łlt- retkowe. 19.55 Hilversum I _
PiekarnIę
- I'krzypce (plyty): 12.1)O·jak się kl. - pl~:ty~ 9.0~ ... Rohotnlce ~;Ia- Koncert "ymf. z udziałem ..oli·
i.. tniejącą od ,O lnt . .,kladMll. f!1.ie. robi motoryk}': - POgadank~: - "ki.!! \l stoP.~3tr - pogadanka: sty (fort.). 20.00 Bruksela fr. ezkaniem. podwórzem w,dzler· 12.55 "R&iąilki na&zego tlzieciti- ~.1:> tran"rul-sJ~ .UN)CZy;~t~;o.Jlabo: .. Re\·p dpGitane" oPt. o'Areh8m·
ża.wię z powodu I'ta,'o.ki wlaści- ,twa" - S2'kic literaC'ki (ze Lwo- zens~.\\8 z kosclola . );aJ"'YletszeJ bali. :!O.10 ~(onaehium - '. KOrtce-rl
ciela rwtkil'OlU fachOWCOWI ~,l "a): 13.10 t·r. z SaJi nad, M iej· l\f~"11 Panny. w Plekar3c~ ś!~- z oper wIoskich. 20.10 Lipsk l' wrze':mia
l1l~~.
Zglo.&zeon" ,kiej ,,- Zll.m~cilJ 13.2;' muzyb "~Ich. 1;..~za.lll~ wYlrL k~. "'. I u- \\'iee7,ór mll?:yc:tlTly ł1twor6y,' d·AI·
przYJ-rouje J a n \\- einerl.. Borek. obiadowa (z Katowi-cl. \Vykona w- c:nP-r .. " ah<Yte II S t.w.o . poprzed~1 rp' bo;rta i Rr'h u,berta. 20.3' R. Parj~
.
n 15 41'8
ry: Orkiestra salonowa F'r.1nea pOI·taz_ sprz~ri ko,c)!;lla;,lt.ja .. Co Koncert fra.ncu,sko-allg<lelski. 21.90
?'l<-rni sopran koloraturow;v. ,I.,(·h~l: na ~lą~~u!
_0.00 ... ~o RT.fm - .. Lhul» z Chamonix" op.
DY __ I-\Rrol Rolmar te'10r. JPrllY n:cuzlela \I Karl ' ka -;;- brz.ml PJ!l- O(}n~T,Htiego. 2t.l0 Hilver!lnm 126. SZUKA POSA
. . - Haraltl i Bogrlan Zali<:ki _ rluct ~ne~·zka. gro mu.zyka - audYCJa .. \\':elka ke.i~?na Gerol!!t~in" opt
hrtpp. AIlam J1ryzek - ~komp.· reg-Ionalna: 20.3 • .<port.
Offenbacha. 21.30 Pari", PTT _
Ogłoszenia do 30 sló\y dla POS1.U- 15.00 .audycja dl~ W5:: 1. Przeglad
Kraków _ 8.35 pogadanka roI. ,fO!~cert n?u~k; ~ymf~ni':znej. kując,('h posańy w tej rubryt;e ry!,kc,:v
pronuktów r"ln~·.ch
2: nlc.:za: "O xa.tw{)wan:u" T-ióllecz- _~.40 Drolt~lcb h,?ncert orobliczamy PO jPdnd trzeciej cenIe )'l:ern:<:two T-3:"onem ~:r.,nw "'<1 Il:ezrch": 6.45 muzyka Illdow~ _ ~:e~try, rjpleJ .z ucJ.z. solIsty (baf)
drobnych.
- - Il o!!arlanka ..1. MU1:rka (plyty~: wIn,): 9.05 ~krzynka roll1i(:7.'I: __ 2.00 "1.~ell~~a Mllzyka t3'
i. .. RY;N\lk pa~.tP.wny ~. P,?~: a. 11.45 .. Kultllra i smuka": .. Teatr IteC71na. __ .3~ Loks~mborg - Ron·
w
.. Co s,y.chać w~l:o<l rolmko ,: IZ \v >irptlniowieozu'·. felieton: 20.05 ('P.I·~<ofk. "'O.l<lKow.eJ .. Sdokhol: hl Inni
!",1>~n31'!!a). 6. __ Z~~loel~ uhle k~1 m'n iaturl' "kn:YPcl)we (plyl,J; _ "Olt~CI (s·krzypcp I w.le>!oncz.). _3.00
W muzenm historii naturalnej
""'12tll - ohr"zkl l, HCla w'" "035 sport
Praga - ){lI1!yka JHJW>wa. :!".~41
Szofer· kawaler
7. P;l)!!enki lU1lowe: 16.3) komerl!a - . .
.
Frankrnrt i S7.tntltart - .. Śnie·
Dziadz:iu, co to za zwierzę?
po v,ojsku po~zukujp' P{)~Btly na Aleksan<ira Frei:- IW;C(:ZÓI' X).
ł,ódi R.lIS :wtlycja poranna wacr noryrubersey" .t'n. Wagnera
majątku wraz z oho\,-iazkami po- "f'ierwna Ie-p!-l.:'''. Wykona 7,e- (plrty): 11.45 .. Hozmawiam z wi- (akt ITI). nas'tepn!e koncert ork.
Nie mogę ci powiedzieć, kochanie, bo zapomniałem
lowego - ~tr6ża. Zglo.7.f'nia poste "nól "SIa.;.K1-ej PO'I',ytywld" 17. "a· dr,wlli:<" - re!~eton; 20.00 koo- WieMń i "'roel a "" .- .. Pi~n~ wzia,ć okulary.
CM)
reshTlt~ 101. poczta Jabloll!l~_k. Łowicl: li.OO recital wiolO11czelo- cert soli"tÓw. WykollaWCy: 1'a- melouie". koncert z lId'.!lialem ~Nowego Tom,śla.
zd iM ,00 ? Y w ""ykonaniu Oezrderiuua dellsz Barwiliski - skazyp. Sla- listów ()ł'az m\l'zyka lekka.
("Ric et Rp.c". Paryż).
- - - - - . . . :.n g 1·,3
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Ojlłoszenia
I-/arn(~w,._ milim~tr lub ;elro .miej~ce k~sztuje: w z\,\,Yl:,;ajnych na .tronie fI·la·
Prenumerata 1I0eltll mie.i~Mnie %.M. kwarh.lnie 7,- ~I (6 wydań w tygorlniu). _ Przez
l
mowel 1" grosz)'. na stronie redakCYJnej (4-lamowe) a) przy koftcu części
:,-&'entur:r wlune (7 wydań w tygodniu) miesięcznie 2.35 oraz ort POW.
)

renakcyjnej 30 ~roszy. bl na stronie cilwartej 50 groszy. c) na stronie drugiej flO Irro~zy
doprata u orjno.~ze.ntE! do domu. E~Mmplarz pojedyńczy ~odzierl!lY 10 '::-I'OSZY. niedzielny 15 ar.
il na stronie wiadomości mieiscow)'ch 1.- tli. Drobnł oglo.zenia (naj,,'yżPj 100 słów, w h. ~
..
..
t I
., ~
/
h
ł
I I..
d
res I'''~I~ kC.lI _ r a d!ll.~IIISt;'iI;.Cl.1
een nt,nej: Poznań, ~w'. Ma~cin .70. Telefony: 40·72, 14.76.
~ nag 6wko",yc ) s owo nag ów,owe
rllkiem tłustym. 13 groszy. każde dalsze slowo 10 grO!zy.
l ' d .3307. H 61. 3~-~4. 3~·;:5. po Iroriz. 19 o'U w llIedzlele l śWIęta tylko' 40-7" Red kt
Ogloszeni~ większe wśr6d drobnycb POCtyn~jl\e od ostatniej strony. l-1amowy milimetr !lO 1(1'0P(.PO".'IP llaln:v: ,Jan Pluak I t;'osnania. Za. wiarJomości i artykuly z m. Lodzi-'ortpo,!iaS!
<zy Oglo,zpnia skomplikowane. ~ lIutrzeteniłm miejsca _ od poszczeg6lnej1o "'ypaoku W'/.
W /,ac!ysł~w M~cląg. f,6dli. ul. PII:trkow!.k. Ul. 7;a ogł(}szenia i reklamy onrowiacla Antoni
~arl\Vy7.ki. Oglo'leni~ do biezlleego w1d3nia przyjmujemy d., todziny 1O.~O
"d" wynań
Le.,TIIewle~ z Poznania.. - R~ko[ll!óW rlle~amówlonych retla (cja nie zwrRCa
\V
.
niedzipln:Vl'h i świ~teczny"h 00 lI'oozin" 1I,r. rano. Za biedy drukarSKie. ktt'ire nie znipksztalraja
[l3(]kó,:". spowodowanych ~itą \vyiczą. przeszkód w zakla()zie. s.trajk6w itI' '''';rla'
e
'."ł,.i ""I"'lPni~ :t~minist~aejll. nie odpowiada. OgloSllenia ,rzy;mujemy t"lko ZA opiatlI I &,ilry.
~~~~c~~;~~h ZN u!~5:t;(,zh~lbe o~~s:'k~ilo~~i~~umeratorzy tlIe maJą prawa domavani~ n~Te w~iprt~:
l"akl:otn I ~el(\nkl: Dmie!!"". Polska S. A. w PCIlmaniu. - Knnto P. K. O. POZTlAlI ~ 149. Poczto".'" kMtn rt\zr~chunko ... e: PoznAń 3. numer kartotek Oli.

Ad

rat

wr-

"

'1. !"n~!Zp arom 'ol llU hh\ ?-l,lJ
's 13M l/Z łAZO~J p:mSll.D{ a:r, V

Ił'

pnl/!M){ aUM.l\~q S13U po p\nop
Ap[llpn alu !)O)TEf ! oN

\

"

"-•

.,,

•..

n~AZJ"ll 'nl~~ 0!Sa.YM' OUład

'llZS"ElI~O
.. in){!UA\tl.ą

tlJ\\S apA\AZ.I}{ Ap~tl)l
u. oUllldapz S'BN" "jauuJ\\.laqJ !}{lllłd wuu y" ·"l{JU){?:9.IP UlaJ\IOłS l{oAUOI'Bds uu
!O~Om zaq Al'llOnz.IOd
"ll)fzsnuuqzp op ;>AfOłM suu lS'tl!Ul"
'1}{10!} AlaUO!M - I )fUl '1{'Ul 'JI,tłJ.." '"Alll'{<l!qi13U alsaj M a!Mpay
!Oil!ZP AHOnZ.I af 01 }['Uf
al13w PIłOn aZSMnd.Iapf'Uu
azsqopfuu suu z 'I3z0P"ElIA\.!)UZ 1{oa!N

.,

l" ... . ,'

.,

"

,
"

,
I

-

nUlnłl

"i ~A\Oł21 ol EZ ;mp 'tUaAWloil
- 'm"ElTUA\adez l ol EZ azoau
AA\OUl faoalM alzpaq aTU ~nf
AqazJ~od zaq nTU13MAJZ O

I
,,,/

\, ,

i

Z

jAIAZOZSTU Sl/M 'epaq alU "nr
!oa!zp P'elPO" :l''lUS13J){ Ol 13N
IAU'tU mn13US13.DI ''tU''ElS zpaTMOd
6 AUlllUl faIEp ;>ardJa!o OaIA\ y" "jJoalzp al){lSAZSM AI'tllSOzod
M91l/IM}{ zaq Aq alOA\Zod a!N
8JOaZJd SOI~ Ul13Ul AreUl 'tUa-;lOqo"
-- IEUS'tlJ}{ 'elOM - ja[nlsalo.Td" -

uw A\9lll!J\\)]. n1{os .:
lAl0W a~ 'aTS apll){s a[u !
'U1UtllAd zaq 'eJOTq JlałAd
Ałoznsd a~ ' ~n[ UlllulLUodsM a[N

'''j AU'lnTZ ){af13q z aZ.Tqop Ul13A\ ){131
i}{aI
-'!łUS13J}{ ~Ol 'apZJl13d .. , /,01 onI l auuqoAISa!U OA\lSl13A\TP n z j EH "jafnlSalOJd" :13pud UlalA\ Y

lafalzp aZ.Tqop lAqza!u !lIs ~al"
e~9J
'
ll!}jaZJ A\91BIAP[ P9.T!)A\ 'T-TO" "j lajo)1 z SO!ll ;>13.14z ~zsnUl
A+UIA\~ zeJal j'UZSIJ IllZS!J" -

I

,

laZSMll)].apfuu apaz.ld lsaf Ol
l.;>!Zp13.! 'I3paq UlAZ:) ° aIY
... aZSA\llZ 'eUF,d aqJOl \lW oq
'waT}{!uq.Tll}jS lsaf al'l'Uz }[aZOllW
'AUOOAZ~ZSllZ UlapaZJn UlAl
,(A\Olll fa!}[IaT '\\ [[OtlJ ~ ł131SOZ
- 'AUOTalz ! AUlad u'UZOtl){
Alsnd'U)]. lsaf Ulaz.TtllaJ}jas

'(alolluz '[}[lll!ZP 'az,{qop 01J }('UZSM)'
a[d.Tazo 'U0l)0{S z lso.TdA\ 'eA\S ;>!5oJp'Bm
- 'apl/zs faufo .qs falTlolOłz ~
'}{!uzOaUols UlI AZJ!UpOMaZJd
'AMAZJJlod op l{oAuJla[d ~9J po

az

"lloTz aT}[lSAZSA\ 'AltlIM}{ ar"lllSAZI>A\
~ "MA~
nl łtlMo.TpaMAZJd
'J{apnI AUlar M)]. nl aIS HMnfz

'l1!uep13lu~

••. PIal13P łUTA\!) M nZS.H/Ulpo op
\lfn}!AZS aIS PH13TA\}{ ~nf I
"PlazJ 'Asul 'LT9il 13Z ua1{
.<lUf13}{AUlfl jAUl[ll)].apn" -

'I

I

/

/

'. ", \,_\'.'_ły-'
\'I' ,,/

~

'---"
'AUAZO fapIZpnr aT1{SIapAZozsIU
aug; .\wzaq ° !Zpoqo [Ul zoal
'AU,(Z.ltl[ }{llf Ulu1{az.nm alU
'a!zphl tl[lllSAZ,{O)f SllU z

I

..\

:Alsn lTUAO'eZJp aIs A~Jll)].S
f:lA\O}{jAloro i:l1{A\9!'s oi:lfaTA\qo
'Alsnd ){'eJ1S llU oUfnz13)].sJ\\ T
afndalSAA\ }[aZso.l~ A\.Ta[dfllN
'(olaf'UuAM a}jA\el{omd ~TzP
\l>!ja!A\ 9lUl'Ufoads lao ual 13U)
'olazoodzoJ ~nf wfas a~ }{llUZ
:alsar od aIs ll2arzoJ }{nH

.'.

I

'.

"aluUl az" ,; , ''UJa!q13z aTuw I}[ZoaSAłO}{ z
pęoHI zaq °1° JIa!MołzJ" -

I

..

"

~ll!UWalz llIo .~

I

,

M-Q'l{.\ZJJ{ ''l;'A~ po sazud u'Bd ~Ap1J
tllA10lz roa!}[aIM'j:p AłtlZOarJ\\~ptlZ
ilHUMU01{ ! T}[ZOaUOMzp n~
'llInzJZoJ SOI n)fZSo.IS 'ef <Xl
''U,{apo AZł wa!)].lsH WAZO ' od
- llrnq;p aIS tl~ e.lilo }{1l1 .. r"Ull/p alu aIS lI[ ! i 011 'Ol{ 'ou" "j ll}{Snq z ~l!S T'tU tlpll{llAZ.Id alu
9~azJls ars fetpa[u - UUZJqo AZJn.Tw
- .,131{SpAM llW tl2alOd '00Ul'
nzoo z nw AZ, T azozsw aIS tlf" .. I \lJaIZPZ a,{9}IS }{llZSA\ ual J9A\lod"

'.

-'

on

,I

•• '0t"e~ 'ri!JB1{S UH!)OJ ar>l.lazsM
AUlAzsAłsn q9sods ual M J
aIlluoJ[SOP AMaz.Dl AZpa!W
,{ro3fAJ)].n aIS ~a!zp~ ~aIA\ y

'aptłJUU

Al'lłJqaz aTS

•..

tlU Al13[A\'}{ fllrS!Zp

a!zp2 uilll , AUl7-P0l{O

APlll~ 'ePOIM
'eSOJ aU.Iqa.Ts

al~l}alnpat
~'l{UUlod 'BN

·(tl!Ulal 'B~Zoar'l'!a)

M01VIM>I Wr3S

'A10Z ..\.l.a", az AlZsa.T op PiInz

Y}ISA\O)lY'1!1}l:- ~U3:afl Y'I ·z
~

0,-. 'lA

.. i!zpnqz ą>IU M uTS a!ualUlns f13
'e09JA\ alU ! i:lu)].apn tpalu
- !zpnl qOAJp'aUl alU 'qJ l\łZ \l~ .re>l.s
AlllIA\}{ [13qoatu jna[o.Td UlllW "Elf" -

-zsnd op AZSOJ:.8 ?a~d nonz.iM !
op lPazsod ~n!o"BW

'\lłOP~oJ[

\I

-

(AJ'U[n)].o amla!d np!5!I A\
AIZAJil,\A\ mu aJ!ua!s'eil
'AJ1J1S qmdol a!U!)13{A\ 0l lAq)
:)lil13'1
~oPl. PiaZJ .,}{aSO!UM UlllUl 13r" -

--./

.• ·p~oA\!ldl.gM a!J['lłl tra!uls! OJ
-oJ[s aty ''\POI llU arZpMll.tdM yl\q
"-{"BIlli azpił!ua!d I;>!qO.I ~9J
'"lpAUpa!q '\lIP qa[qo '9N" :!J[zs

.

-nd op alap~oJ[ M ar ;mz.I.M 'la:>
. A.IqOp 'BU J[aqo.I'Bz f9M-S fn.I'BIJo
3Zp'B.I p ' 'Br :>3!M. -" ''B!S1lUl'BUl
!M9Ul - AZSO.I.8 ~3!d al ~auqo.I
--az ayM-pz:>n AZ:> 'AuM-ad ~alsar
a!u a!Z1ł.I ?!ptq Ul ·.\P?1łJ[ M. l.reMOl

Auo!dnJ['\lz k>ou M ł'\l.Iq'\lZ Ul1łS
no Ol e~oUl V "BUl aTU 13MaZ.Ip

lZZ -

jego siostry posiadał piękńą, no"'iuteńką maszynę, na której
Antek mógł jeździć, ile chciał.
Powstał wiQc klub, którego

prezesem był naturalnie Franek Dopierała. Następnego popołudnia odbyły się pierwsze
wyścigi. Wygrał je Mietek Kamil1ski.
- 'Wiecie co? - rzekł pewnego dnia Walek Słomiak. Taki
klub, jak nasz. jest do maku.
Jeździmy, ścigamy się i nic z
tego. Musimy urządzać mistrzostwa.
Wszyscy zgodzili się na to.
Uchwalono więc zrobić tablicę,
na której wisieć będą kartki z
nazwiskami wszystkich człon
ków. Kolejność nazwisk miala
następować według czasu, jaki
każdy uzyska w wyścigach.
Tablicę zrobił Józek Sośnica,
który budował piękne samoloty
z drzewa, kartki z nazwiskami
zaś przygotował Jasiu Berczak,
bo umiał kal igraficznie pisać,
Mietek Kamiński kupił pudełko
pluskiewek, którymi przyczepiono kartki.
Tablicę powieszono w szkole
na korytarzu zaraz pod portretem Żwirki. Musiano ją jednak
stąd usunąć, bo wisiała za nisko i psotne clziewczQta dopisywaly na kartkach różne głup
stwa. Dostały wprawdzie za to
zawsze 'p o łapach, ale pan nauczyciel powiedział, że mąclry
zawsze ustępuje głupiemu, więc
chłopcy powiesili tablicę nad
szafę z wypchanymi ptakami.
A gdy ją trzeba było zdjąć, jeden wchodził na drugiego.
Niepoprawne dziewczęta chciały kiedyś też w ten sposób ścią
gnąć tablicę, poprzewracały się

jecli1&k i

.ehłop.Gł: ślJliali

siQ J '

nich jeszcze potem przez cały
tydziel1, bo miały potłuczone
nosy. Drugi ra~ więc już nie
próbowały, i odtąd tablica była
bezpieczna. ,
Minęło kilka tygodni i na
pierwsze miejs.ce na tablicy wyszedł Mietek Kamiński. Drugim
był Franek Dopierała, trzecim
Walek Słomiak. Nasili oni tnistrzowskie oznaki, które im Jó,zek Sośnica wyciął z blachy:
Dziewiętnastym i zarazem ostatnim był Wicek Antczak. Martwiło go to bardzo.
Koledzy
mówili, że ' jest patałachem, a
dziewczęta w klasie śmiały się
z niego i nazywały go pokraką.

PIłZYJACII;:
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Rok III

Maciuś wyszedł
bawić się

Postanowił więc w następnym
wYŚCigll dać z siebie wszystkie
siły i
blicy.

poprawić

miejsce na ta-

Wyścigi.

, Były jeszcze tylko dwa kilometry do mety. Wicek jednak
nie miał już sił. Zaraz ze startu uciekł wszystkim, prżez całe
osiem kilometrów gnał na zła
manie karku, a teraz kłuło ....,
płucach, ' pot lał, się z twarzy,
ręce mdlały na kierownicy, nogi zaś stały się dziwnie ciężkie
i coraz wolniej i słabiej naciskały na ped~ły. Źle rozłożył
si!y\
'" &D.&l~Z;t ~iK llastłpil

z

na

ulicę

po-

dziećmi.

Jest tu ich cala gromada.
Niektóre są grzeczne, a niektóre nie~ rzeczne. Jedne bawią się
zgodnie i nie zabierają ' młod, szym zabawek, a inne patrzą.
. :lko ";by k\..lnu dokuczyć,
popsuć coś, zrobić na złość.
W zeszłym tygodniu na przyldad MacjL.~ miał bardzo ładny,
kolorowy balonik. Taka długa,
żótta kiszka, a na niej czerwo~
ne plamy. Wyszedł Maciuś z
tym balonikiem na ulicę i na
pobliski skwerek, gdzie się zawsze dzieci bawią. Idzie sobie,
a balonik unosi się nad nim na
druciku.
_
Chłopcy, a prz'e de wszystkim
Kazik, który jest najpsotniejszy. zaczęli , sję qo ~actusią.
przymilać, ' żeby 'im
dał , na
~hwi~ balpnik do zabawy-.
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Nr 28

Rzucali biedny balonik w ' gójak piłkę, podbijali go, aż
wreszcie.. . stało się. Balonik
rę,

zawadził

o jakflś gałęź i. .. pękł.
Na ' gL..łęzi . zawisła skurczona
powleka. Maciu patrzył z ża
lem na ISlllutlle $zez,tkle ~
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chłopcy

rozbiegli się ze śmie

ciuś

łą. . piekarnię·

Później rrzyszło jeszcze wię
cej dzieci i wszystkie stawiają
babki ·z piasku. Każdy ma jakąś foremkę:
garnuszek, albo
pokrywkę od' pudełka. Robi s:ę
ba" ':i, placki i cia'ltka. Czasem
uda się dobrze, a czasem się
: rorhę rozsypie.
·'Vszędzie, na ławkach i na
ziemi stoją wyroby cukiernicze
z piask.u.
- Możemy założyć cukiernię
i sprzedawać ciastka! - woła
Basia.
- Doskonale! Założymy cukiernię! zgadza się Maciuś.
Ale przyszedł I{azik. Spojrzaj
pogardliwie na ich zabawę i powiada:
- Takie tam sprzedawanie!
Kto od was kupi 'Jabki z piasku?
I potrąca nogą. bardzo zgrabną. babkę, zrobioną. przez Maciusia. Wszystkie dzieci zaczęły
na niego krzyczeć, a on się
śmieje.

- Ja mam
powiada prawdziwe dziesięć groszy. Do·
stałem od ojca. Pójdę kupić sobie prawdziwych lodów.
Akurat przy skwerku stanlłł
lodziarz ze swoim wózkie~

--

ry czyta gazetę i wie wszystko.
- Ja wiem, to się nazywa,
że
pan bW'mistrz występuje
oficerialnie. w imieniu miastapowiedział Józek Sośnica dumnie, że mógł się popisać tak
pięknym,
zagranicznym wyrazem.
- Nie oficerialnie, tylko oficjalnie
poprawił po .Jasiu
Barczak, który czytał dużo ksią.

~helll.

I tak jest zawsze! Tqteż Maniebardzo lubi bawić się z
tymi chłopcami. Dziewczynki
są. grzeczniejsze, a
najmilsza
jest .:Jasia.
Wła"nie Basia jest na skwerkl' i bawi się sama. Robi sobie
babki z piasku.
l.IaciJ1ś przyw:tał się z nią
grzecz;łie i spytał,
czy może
przyłączyć .się do tej zabawy.
Dla,- ' góż by nie? Założą. ca-
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Kazik wyjął dziesięć groszy z
kieszeni i poszedł po lody.
- Niech sobie idzie! - myśli Maciuś. Będzie spokój!
Ale wszystkie dzieci idą za
Kazikiem, popatrzeć, jak będzie
kupował lody.
- Niech sobie idąl
Zrobiło mu się tylko przykro,
że Basia też poszła. Maciuś został sam przy babkach z piasku.
I{'a zik kupił rurkę z lodami.
Taką. do lizania. Z dumną miną. patrzy na
otaczające
go
dzieci.
.
- Daj sprobować l - proszą
niektóre.
Kazik pozwala lizną.ć lodów.
Basi też dał sprobować.
- Heej! Maciek! - wola. Może sprobujesz lodów. Lepsze
są. ,niż twoje placki z piasku.
Maciusiowi jest bardzo przykro, a wszystkie dzieci się
śmieją.. Basia też! Przed chwilą
bawiła się z nim, a teraz trzyma stronę Kazika. Tak to jest
z dziewczynami. ..
- Gdybym miał dziesięć groszy, kupiłbym lodów - myśli
Maciuś. Ale nie dałbym sprobować nikomu.
Ani Basi! A
może właśnie dałbym Basi postanawia po chwili. - Niech
wieI

żek.

- Polak! Polak! - krzyknął
w tej chwili Józek Sośnica, pod:
skoczył kilka razy i z radości
uściskał Wicka Antczaka.
Inni 'atomiast podrzucali w
górę czapki.
Walek zaś teraz
już nie wytrzymał. Uciekł Frankowi, po drodze służącej od piekarza, której pan:' kazała z rynku przynieść do domu bukiet
kwiatów wyrwał dwa goździki,
wybiegł
z nimi na jezdnię, a
gdy kolarz nadjechał, pobiegł
obok niego i podał mu je.
- <\ niech pan
jeno tych
Niemców prześcignie, dobrz.}!
wrzasnął mu do ucha.
rys. 3.
Kolarz uśmiechnę'! się, kiwnął głową
i pognał za Niemcami. W k lka sekund później
nadje ... · '1 la już cała grupa kolarzy w biało-czerwonych koszulkach. Dla tych Walek nie
miał już kwiatów, klaskał więc
tylko w ręce, ~odskakiwał i
śmiał się radośnie.

A gdy wreszcie węzyscy kolarze poLcy i niemieccy przeje. ali przez miasto i pan burmistrz z panem komendantem
poliC'jl f)ueszli do ratusza, tłuTU
począł
rozchodzić
się
do domów. Chłopcy jednak zostali
jeszcze i radzili przy pompie,
stojącej na środku ryoku.

22S ...

- Klasa rzecz, takie W)'~cigi
zachwycał się Wicek Antczak.
- A widzieliście, jakie mieli
rowery? Cieniutkie i lekkie,
jakby były ze trzciny.
Ale żaden nie miał dzwonka.
- A po co im dzv,'onki, kiedy
sama policja wstrzymuje ruch,
by mogli swobodnie przejechać.
Tacy to mają dobrze.
- Żeby tylko nasi wygraliwestchnął Antek Bronczek.
- Na pewno wygrają, nie widziałeś, jak mi ten polski kiwną.ł głową, gdy mu powiedziałem,
że ma prześcigną.ć
tych
trzech Niemców? uspokoił
go Walek Słomiak.
\Viara, wiecie co - odezwał
się teraz Franek Dopierała, który od dłuższej chwili coś kombinował załóżmy klub kolarski. Będziemy się też tak ści
gać, jak oni.
- Z Niemcami? zapytał
Walek Słomiak.
- Czemu nie, gdy podrośnie
my.
- Tak, Franek ma rację, załóżmy klub, poparł go Józek
Sośnica.

- Nie potrzebujemy przynajmniej boiska, a na szosie jeź
dzić ma każdy prawo, no nie
przyłączył się Antek Bronczek, a za nim wszyscy.
\Vłasne
rowery
posiadali
wprawdzie tylko Jasiu Berezak,
Mietek Kamiński i Jędrek Jirnaszek bo mieli bogatszych rodziców, ale i u każdego z pozostałych był rower w domu, należący do ojca, starszego brata, czy kogo innego. Jeden Antek Bronczek nie miał ani ojca,
ani brata! ale za to llurzeczouv
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Popa.trzył
Zerwali się

gł~bok()

im w oczy. jak jeden z miej~e, ale
kamie eukali. CO powie dalej. - On
tonem komendy dokończył:
- A ponieważ postanowione, i:e
poprowadzę was, więc bądźcie gotowi.
- To znaczy: - Należy natychmiast
przygotować do tego rodziny, pośpie
szyć z najgol'ętszQ. pracą w gospodar
kuh i cZElkać hasła, rozumiecie'!
- Rozkaz I - odpowiedzieli okrzykiem, jak dzwon.
Jędrek nie wytrzymał i przypadł
OQ niego.
, - Staszku! ... na Boga! - Czy nie
możemy zaraz rl,lszać, nie czekając?
- Lepiej zrobimy!
- Dość już czekamy!...
- Tamci, aż zza morza, a myT ...
- Nie czekajmy! ... Prowadź!. ..
p

W()łali rozgorączkowani, otaczając
Promieniał, słuchając tych bła
gań, ale rzekł z odcieniem żalu.
- I ja chciałbym, choćby i dziś, ale
otrzymałem wyraźny rozkaz "czekać".
- Nie wytrzymamy!... zlituj się!. ..
- błagał jeszcze rozpaczliwiej Jędrek.
Staszek podniósł głowę i odparł z
godnościę,:

go. -

- Żołnierz polski, prócz innych zalet, bohatera - jest karny i wytrwa.ły, rozumiecie? Zresztą to kwestia.
kilku dni.
U sPokoili się natychmiast.
!'

-

Będziemy posłuszni.
rozejść się do pracy

- Wi~c
duch!

i czuj

Jędrek podniósł rękę:
Zostań na chwilę, Staszku, chcę
cię prost~ c ... radę .. ,
Kiedy chłopcy usunęli się dyskretnie, Staszek zapytał:
- Cóż tam, bracie
- Właściwie - zaczął - chciałem
ci tylko coś powiedzieć ...
- Słucham.
Jędrek spojrzał mu wahaję,co w o-

-

r

czy.
- Dziś na targu straszne rzeczy 0powiadali ludzie o tej bandzie Pająka.
- Co mówili? - zapytał z niepokojem w głosie.
, ~ Parę dni temu, w bi.a.ły dzień,
nRJ')adIi i złupili jakiś dwór i ktoś ze
służby, pomiędzy rabusiami, poznał
'Tomka.
Staszek pobladł.
- Tomka.?.. Kto opowiadał... jak? ...
- Nieznajomy jakiś. - Mówił, że

NAPISAŁ MICHAŁ

POLONUS

- Słuchajciej - Lwów nareszcie
jeden z dworskich poznał tego, co t()
nie tak dawno pod Błoniem zarąbał wolnyl - Na wszystkich frontach biją nasi, aż się kurzył - Z Francji lą
siekierą. swego brata.
- To on! ... tak to bez wątpienia onI duje armia generała Hallera... Słyszy
Przec;l;uwałem... mówił
bez- cie wy? ... - wykrzyknął z tryumfem,
.
dźwięcznie. To straszne ... Czy kto pokręcając wąsa.
- Hallera '!... - powtórzyła Dębl
z naszych znajomycb słyszał to opoczowa bezdźwięcznie jakoś, wypuszwiadanie?
czaj ąc robotę z rlik.
l,
- Nie, nie widziałem.
_ On ci teraz ~atańcuje z wrogami
- To ani słowa o tym, Jędrku, rozumiesz'! - Stryjostwo nie przeżyliby po naszemu. - Co staruszko, he'!
Głos mu zadrżał wzruszeniem i
tego.
spojrzał na ionę·
~ Oni, jak oni, ale boję się ...
Automatycznie ujęła robotę i odpoStaszek chwycił go za ramiona.
- Co?.. Myślisz, że Hani coś grozi? wiedziała z bamowanym westchnieniem:
Słowa wychodziły mu spod zaci- To i Staszek pójdzie niedługo..
śniętych zębów, a oczy sypały iskry.
Hani wypadł ołówek z rąk. Pochy- Pewny jestem i dlatego ci powieliła się, by ukryć wyraz twarzy i za~
działem, abyś coś zaradził. Nie znasz
częła trzeć mocno gumą nieistniejące
go, to wcielony diabeł.
Staszek puścił go i ponownie prze- błędy w rysunku.
- A ... pójdzie ... prawda ... na urlosunl}ł dłonią. po czole. Jędrek zaś
pie jest ino ... - bę.knol stary i zakrył
dodał eicho:
się w gazetę.
- Jeśli jeszcze wie, że ty ...
Dębiczowa ukradkiem
otarła łzę,
- Milcz. na litość!. .. - przerwał
mu z bólem i śeisnQ.wszy rękoma /Ikro- Hania zamknęła zeszyt i jakby upanie zaczą.ł biegać, myślą.c z rozpaczli_ trując czegoś po izbie - wysunęła się
z niej.
wym wysiłkiem.
Stary patrzył na nie spod oka, wre..
- Co zrobić?, .. Boże!... i to teraz! ...
szcie odłożył gazetę, przysunę,ł się do
Jędrek wodził za nim współczuję,
cym wzrokiem i ostrożnie podsunął: żony i obejmują.c ję, ramieniem - po- Może byłoby dobrze usuną.ć jlJ. cie8zał wzruszony:
- Nie płacz, kochana... Zal, to M.l,
stą.d? ...
Tamten zatrzyma.ł się i rzucił z ale tamto pierwsze. - Zresztę, wojna
się przecie skończy i Staszek wróci.
rozp czą.:
Przytuliła mu się do pier5t, łkajllc' ,
- Wiem, to jedyny sposób, l\le jak
- Tak... o ile go Bóg ustrzeże od
to upozorować i przeprowadzić 'ł
śmierci...
- Gdzie ję. wywieźć?
- Ha, modlić się będziem o to ...
Milczeli chwilę, nagle Staszek rozIno przy nim nie okazujmy tego ża
promieniał
się
jakąś
błyskawiczną.
mylilI) i kllJdąc rękę n ramieniu przy- lu, bo ciężko mu będzie.
Staszek odstę,pił od okna i z głową
jaciela wykrzyknl}ł z hamowanI)
smutnie zwieszoną skierował się do
radościlJ,:
- Mam myśl, bracie! - Ale po- sadu. - Ale tuż za węgłem domu nawiem ci później ... Żegnaj!
tknął się na Hanię, która przytulona
do ściany, stała pogrl;lżona w smutnej
Wybiegł, a Jędrek odetchnął z ulgą i szepnął za nim:
zadumie.
- Szczęf.Ć ct, Boże.
Zatrzymał się i wykrzyknął z wy8ta.sz~k owładnięty zbawczą. myśIl}
rzutem:
biegł coraz prędzej. Przeehodząc 0- Haniu, nie wolnol... Mury teraz
koło oświetlonego okna, rzucił weń
wydzielają wilgoć. Odsuń się ...
okiem i stanął naraz: - Zobaczył
I wsunął rękę poza jej plecy.
wszystkich, zgromll.dzonych około stoCofnęła się z lękiem i odrzucając
łu. Stary Dębiez, paląc nieodstępną.
warkocze w tył, siliła się na ton obofajkę, czytał gazetę, Dębiczowa cerojętny:
wała bieliznę, a Hania rysowała coś
, - To już; po zebraniu? - spytała,
w zeszycie.
nie patrząc na niego'!
Chwilę
trwało
milczenie, które
Po twa1'zy Staszka przemknę,ł
przerwał Dębicz, nie podnosząe oczu
skurcz bolesnego zawodu, ale odpoznad gazety.
wiedział pogodnie:

ADAM NAWICZ

Powieść

sensacyj na

n)'

Wytworna, ehociai maleńka willa,
'Vyna;ęta w Toruniu pr~z Andrzeja.
dlA jego wychowanki, była podług .:dalIia. pani C1..ajkowskiej bardzo stosowna dLa Anny. Cofnięta w głą.b '\;licy i
oddzielona od niej ogródki m, pałnym
kwiatów, była wprawdzie skromnie urZfJ.dzona, ale bardzo gustownie. Anna,
otoczona tro. kliw'ł- opieką Andrzeja,
zaczęł,a uwaial! dobroć jego i poświęcenie za co', co jej si~ słusznie należało. Zamias "naleźć szczęście w tei
ciszy ślicznego gniazdka, tęskniła do
hołdów i zabaw i wyobrażała sobie, że
młodość joj i plęknośe marnujJł. się tu
bezuiytecznle. Ile byłollby dała M. to,
gdyby fotogr tlą Jej stały we W8zyStkich oknach wystawowych i gdyby gazety rozpi ywały się o jej pi~kności i
elegancji!
i nna sama czuła, że ta ambicja jej
nie jest szlachetna, a Jednak nie mogła
się wyrzec swych ma.rzeń i życzeń. Lecz
jak złoto musi być cZYl!zczone w ogniu .
tak serce Anny miało dopiero po prÓbie
cierpień odzyskać wrodzone zalety.
kto czeka dłu~o na eierpienie?

kowska z wyrazem niezadowolenia.
- 'Vidziałam go tylko przez okno,
słyszałam jednak jak pytał: "Czy to
ma być córka Anny Zborskiej?" Powiedz mi, pani, czy ja wcale do mamy
nie jestem podobna?
- Ani odrobiny. Masz tylko kolor
jej włosów i oczu.
- Dziwna. rzeczl W takim razie
muszę być podobna do ojca,. Widziałaś
go pani kiedy?
- Nigdy I '
- Nie żył już, gdy poznała pani
moją. matkę?
- Gdy spotkałam twoją. matkę

po
raz pierwszy, byłaś ty jedynym jej
skarbem na świecie - odrzekła pani
Czajkowska tak, że dwuznaczność jej
odpowiedzi nie podpadła Annie.
Do pokoju "\\ szedł Andrzej. Stęsknione jego oczy r.atrzymały się najpierw na uroczej postaci dziewczęcia
i gorącym zapłonęły blaskiem.
Anna pobiegła ku niemu z wycię,gniętymi rękoma.

- Andrzeju! - zawołała. Jaką.
przyjemną. niespodziankę zrobiłeś mi

swym przybyciem! Jaka dobra wieszczka wiodła cię tu dzisiaj? I
- Czy naprawdę dobra'! - uśmiechdwoma dniami złożył wizytę pani, jest nął się nie mogąc oderwać wzroku od
także aktorem? zapytała Anna.
f?Zpr.ornienionej twarzyczki dziewczę
- Tak. Nię my$lałam jednak, że ela.
P9 widziałaś - odrzekł.a. l'ani Czaj-.
- Najlepsza! Anielska! - odrzekła

*
Wszak p-an Borowski, który przed

-

przecie

długo

trwa-

Radziliście o czymś ważnym? -

rzekła

ze sztucznym zainteresowa.niem.
_ Bardzol - popatrzył na nię, z
bladym uśmiechem i kończył. - Omawialiśmy przygotowania do wymarszu
na front.
Błysnęła nań wzrokiem zranionej
ptaszyny i zauważyła cichutko:
- A prawda ... Tatko czytał, że Hallerczycy już lą.dują .. ·
- Mam wcześniejsza wiadomości:
- Wylądowali i maszerują na bój.
- Otrzymałeś list może?
Szept ten był ledwie dosłyszalny.
- Jeszcze nie.
- To skąd wiesz?
,
- Słyszałem o tym w Błoniu.
- I nie mówiłeś nic? - głOS p-odniósł 13ię o ton wyżej i zadrżał wyrzuh~

,

- Bo widzisz ... Dowiedziałem się o
tym zaledwie przed zebraniem.
,
_ Nie prawda!... nie byłeś dziś w
Błoniu. Otrzymałeś pewnie róz... urwała, patrząc mu w oczy wyczekllję,co z trwogą·
'
,
Serce zabiło mu nadzieję,.
Byłem, kochanie, na rowerze
Jędrka przed zebraniem po ...., tytoń
stryjOWi - i dodał jeszcze. - Ale te
wiadomości sę, równ()znaczne z rozkazem, bo oczekuję go lada ,Ghwil~. :
Spuściła znowu główkę:
- Mówiłeś już ro'dżicom?
'
- Nie jeszcze i właśnie zastaną.wiam się, czy wspomnieć o tym.
- Tak... - szepnęta. - Będę, sIę
niepokoić co dzień więcej ...
- A ty? - wyrwało mu się nagle.
- Co ja? - spojrzała zdziwiona.
- Ty, Haniu? - Mniej mnie zapewn~ będziesz żałowała, a może ... zająknął się. Zmieniłaś się bardzo...
Nieszczera jesteś ... unikasz mnie ... Dlaczego? - Czym wyrzę,dził ci co p-rzykrego? ... Powiedz ... chciałbym to jeszcze naprawić, zanim pójdę.
Utkwił w niej błagalne spojrzenie,
przerażony tym, C() powiedział.
Wyrzuty te, a.czkolwiek wypowiedziane głosem cichej i ' błagalnej skargi, posypały się na nią, jak kamienie
niesprawiedliwych oskarżeń. ' -:- Odruchowo cofnęła się o krok, patrząe
nań oczyma, rozwartymi w bezmiernym zdumieniu i lęku. "
(Ciąg dalszy nastąpi).

przy twej ciemnej sukni - zauważył.
Potem pochylając się nad stolikiem,
wziął rozłożoną l{sią.żkę i rzekł: Która,
- Jak to się stało, że nie grasz dzi· to z pań studiowała te wiersze?
Pani Czajkowska roześmiała się i,
siaj, Andrzeju? - spytała Anna po'
kładąc już rękę na klamce, odpowiechwili.
działa:
- Wiri3ki ;1:astępuje mnie I
- Jak się panu zdaje, która z nas
- Ach, doskonale I Pojedziemy jutro na sp.acer, będę sama powozićl Zo- lepiej wyglądałaby w roli Nuzy'! Na
baczysz jak umiem kierować kucy- to odpowie panu Ania, ja tymczasem
przygotuję herbatę, bo zdaje mi się, że
kiem!
,
- Nie będę mógł niestety podzi- potrzebuje pan posiłku.
Zaledwie
zamknęły się drzwi za
wiać twej zręczności, bo dziś jeszcze
nią, Anna ujęła ręce Andrzeja i pocią
muszę wracać do Sosnowca ~ odrzekł.
gnęła go na kanapkę.
- Szkoda - wtrą.eiła pani Czajkow- Siadaj mi - rzekła, stojąc przed
ska patrząc badawczo na Andrzeja. nim wysmukła i śliczna z rumieńcem
Wygląda pan tak mizernie, że krótki
zapału w modrYCh oczach. Jak się
odpoczynek bard~o by panu był po- cieszę, że przyjechałeś, Andrzeju I Tak
trzebny.
bardzo tęskniłam za tobąl
- Może byłeś chory 'l - upy ła
- Doprawdy? Więc czemu nie piAnna ni spokojnie.
CI
sałaś do mnie? Czy się stało tu coś
- Chory? Nie, ale zmartwiony by- nadzwyczajnego? O co masz kłopot?
- O to, że... że chciałabym zostać
łem i josłem, chociaż nie, przeciwnie,
cieszę się bl:\rdzo .. , ml:lwil Andrzej aktorką! Nie gniewaj się Andrzejul
Pomyśl tylko, że nie mogQ ci na zawbezładnie i roześmiollł się. Na choro- sze
być ciężarem.
wanie czasu nie starczyI
Chcesz zostać aktorką? Skąd
- Przyjeżdża:"z pan pro to z SOf'- przyszłaś
na tę myśl, kochanie?
"
nowe n '! - 7.apytała pani Czajkowska,
- Nie wiem. Złożyło . się na niQ.
przeczuwnjąc, że jakieś
nieszczęście
mnóstwo przyczyn I
,
musiało spotkać Andrzeja.
- Więc jaki masz cel? .. ,
- Tak - odrzekł smutnie. po czym
- Chcę być sławna, uwielbiana,
7.musf,ając się znów do wesołości, dochcę mieć brylanty i chcę ~dobywać
dał: Wio. na na dobre już się rozl'ooklaski i majątek I
częła, wlizyscy chodzą z fiołkami po
- Szlachetny cel - rzekł Andrzej
ulicach. Cz~mu nie masz ani fiołków, szyderczo.
'
ani konwalij, Aniu?
- Moja matka była także aktorką.!
Czerwone uRta. dziewezQcia skrzy-. T~k. "l,lie zapominaj jednak, że
wiły się pogardliwie.
pośwu:c!ł'l
lę ztuce z innego ' niż tv
- Nie lubię tych pospolityCh kwia.- powodu.
.
tów - rzekła lekceważąco.
,"
(Ciąg dalszy nastąpi)
- A jednak wyglądały by ładnie
serdecznie, podczas kiedy Andrzej wy-

cubze winy

~ Już? ... Dziś
ło.

puściwszy jej rą.czki z uścisku, zwrócił
się do pani Czajkowskiej.

L

na sali s dowei
Czterokrotne morderstwo z miłości do dziecka - Wyrok śmierci
Tragicznym w swych skutkach wypadkiem zoologicznej wprost miłości kobiety
do dziecka zajmował się ostatnio 81\d w
Honolulu. Rozprawa budziła ogromne zain.teresowanie tak wśród krajowców jak i
kolonistów. Oskartoną była 2ł-letnia Maria Sikyn, robotnica planta('~j, która dopUściła się czterokrotnego morderstwa.
. Nad zachodnia, granica, Honolulu rozpoicieraja, się plantacje portugalczyka Pilirta: Tamte
- pracowało U murzyn6w, 3 murzy.ki
i 2 rodziny chiński ..
Także Maria Sikyn, która nazwisko swe
wzięła po matce chrzestnej, pracowała tam
od 1ł roku życia.
Prze.d ł laty jedna z murzynek została
matką dziewczynki. Dziecko, które nazwano. Umbe, podczas pracy leżało na sianie
vi- pobliżu dorosłych. Mała Umba rozwijała 8ię szybko. a kiedy miała dwa lata,
wszędzie dreptała za dorosłymi. Polu):>i1i ja,
wszyscy. Nawet Portu!la Iczyk i jego żona
mieli słabość dla dziecka i obdarzali je
podarkami.
Lecz najbardziej przywiązała się do
małej Umby Maria Sikyn. Każda, wolna,
chwilę poświęcała ona dziecku, i nieraz
dochodziło między nią a matk~
do gwałtownych scen zazdrości •
. ( Na wiosnę roku ub. na plantacji Portugalczyka powstało wielkie wzburzenie.
Pewien robotnik i pewna murzynka zachorowali nagle i umarli. zanim lekarz
przybył na miejsce. Lekarz nie zelołał dokładnie stwierdzić prz~'czyny śmierci, ale
nie wykluczał moiliwości otrucia.
'V instytucie medycznym w Honolulu również nie zdoI ano b~zspornie stwierdzić
przyczyny śmierci.
'a jesieni zmarł znowu robotnik a w cztery miesiące potem
zachorowała nagle POclCr.RS pracy
matka małej Umbe i zmarła również.
'Wówczas po raz pierwszy powstało podejrzenie, że zazrlrosna o dziecko Maria Sikyn usuwa niewygOdnych jej ludr.i, by
dziecko mieć wyłącznie dla siebie. Maria
Sikyn została aresztowana. 'Vypierała się
atoli wszelkiej winy, kierowala podejrzenie w stronę innych i potrafiła tak się bronić, że jl\ wypuszczono na wolność.
Kilka tygodni potem aresztowano ją ponownie. Tym rRZl'm chwycono się dra"tycznego środka, by ją nakłonić do leznań. Zamknięto ją sama, w celi i powiedziano jej po dwóch tygodniach, że mala
Umbe nagle zachorowała..
Maria dostała napadu furU.
Obiecano jej przyprowadzić elziecko do celi, . jeżeli wyzna prawdę o wypadkach

Po dłutszym wypieraniu przyznała 8i~
wreszcie, te trueiznę, które, jut <;Id 2 lat temu dostała od pewnego czarodzieja murzyńskiego, mieszała do strawy swych ofiar, gdy t nie mogła ścierpieć, że ktoś inny
pieścił dziecko.
W czasie rozprawy przyszło do . scen,
jakie

Na co Japończyk wydaje
Zarobki

ca. Odniósł wtedy Komintern pewne sukcesy szczególnie wśród studentów, skłon
nych do radykalizmu, natomiast w masach robotniczych, rzemieślniczych i wło
ściańskich idee komunistyczne przyjęto
chłodno.
Wobec uświadomienia narodu
japońskiego i bierności na pokusy Moskwy
- komunizm porzucił nadzieję na pozy-

LE

PLA.ŻA.

san"

te je raczej udusi,
Prawie dwie godziny murzynka
potrafiła szachować organa
bezpieczeń
stwą. Wreszcie zdołano ją ubezwładnić f
odebrać jej dziecko.
Rozprawa sama była wielce emoc;onl1~
jąca i trwała 8 godzin. Maria Sikyn
zana została na śmierć. (kk)

su..

skanie w tym kraju szerokich mali dl~
swych idei. Tym samym rozwia,zała si,
takte mgła, jaką I8słonięta była prawda
o poziomie tycia Japończyków.
Przeciętny dochód rodziny japońskief
jest zasadniczo nitszy od dochodu takieJ
samej rodziny w krajach europejskich, na~
tomia.st siła kupna jest dużo wyższa. Ja~
pończyk wydaje tylko 37 pct swych zarobkówa na utrzymanie, gdyż najważniejsze
środki żywnościowe, jak jarzyny, ryba l
ryż sa, w Japonii bardzo tanie. Stosunkowo
drogie natomiast jest mieszkanie, będące
w stałym niebezpieczeństwie wobec cz~
sŁych trzęsień ziemi i potarów.
Koszta
mieszkaniowe stanowia, w budżecie domo.
WYJ:Il 16 pct. Tak więc spora jeszcze lIuma
pozostaje Ja.pończykowi na zaspokojenie
potrzeb ubraniowych, higienicznych i kulturalnych.
Przeciętny szary człowiek - nawet najprostszy robotnik - dużo wydaje w Japonii na różne rozrywki. Co prawda - kina
i teatry w Japonii są niesłychanie tanie,
np. w Tokio (stolicy Japonii) całkowity
program z głównym filmem i kilkoma dodatkami można oglądać za 10 sen. Nie na~
leży się więc dziwić, że prymitywny sposób życia Moskwy nie znajduje w Japonii
zwolenników. (Kabel)

CZY MROWISKO'

Szkoła

Pytanie takie jest zupełnie uzasadnione, gdy się widzi zalaną wielotysięcznym
Czy takie "plażowanie" naleinny - niźli my - gust...

tłumem plażę Coney Island pod Nowym Jorkiem.
ży do przyjemności? Amerykanie widać mają

Walka człowieka z rekinem
wjadalni zatopionego okrętu

cować.

niskie, ale sila kupna ich dochodów jest wysoka

Trudno stwierdzić, kto puścił w świat
o "japońskim niewolniku", który
rzekomo pędzi żywot kulisa, ponosząc
"koszta" dumpingu uprawianego przez
przemysł japoński.
Taką bowiem bajką
pOSługiwał
się
Komintern, uprawiając
zwłaszcza w ' latach 1921-28 propagandę
bolszewicką w Kraju Wschodzącego Słoń-

brać, przysięgała,

je odda.

pieniądze? I

Japońc~yków są

legendę

śmierci.

. Australijski nurek Jackson, który niedawno pracował w Melbourne nad wydobycie-m zatop.iQne-go okrętu "Kakariki". 0powia-dał o oielkawej ~wej przygodzie, która spotkała go podcz3JS tego zajęcia. MiaIiowicie zaraz po we,iściu do jadalni zaatakował go rekin-olbrzym, bo sześciome'tro
wej długości. Wywiązała się st'r aszna walka, podczas której nurek przebił potwora
jednym z O'Strych narzędzi , które miał przy
sobie. Po tej walce bvł tak wyczerpany nerwowo, że wyciągnię-to go na powierzchnię
i przez kilka dni nie mógł zupelme pra

chyba D.lady ai. miały mi_jsca
w jakiejkOlwiek •• U .ądowej.
Kiedy 4-letnią Umbe wprowadzono na salę
sądową, oskarżona wyrwała 8ię z rąK
swych dozorców, zdemolowała wszystko,
co stanowiło dla niej przeszkodę, i skacząc
przez stoły i ławy, porwała dziecko w SWoje obięcia_ Kiedy jej dziecko chciano ode-

JVłłode niedźwiadki

dla papug

Daremnie szukać nalpży naturalnie takiej szkoły, jak szkoła dla papug na starym kontynencie. NapewllO nikt nie znajdzie takiej szkoły w Europie. Znajduje się
bowiem ona w Ameryce, a mianowicie w
mif'jscowości San Fernando w Wenezueli.
Kto jest uczniem wiemy jut z tytułu
- papugi. Czego się one mogą tam uczyć?
"(Tezą się mowy ludzkiej.
Kto Jest
nauczyeielem? Po amf'rykańsku - pły
ty gramofonowe, Nagrane wyrazy powtarza a paraŁ bez przerwy, pojętne papugi
w d7.iesip,ciu lpkcjach wyuczają się jedne~
go wyrazu. r\aturalnie zdarzaj a, się taIpll ty, jak również ciężko pojętne paput~
ki, ldóre czasami musi się nawet usuwać ze szkoły, gdy t z uporem leniucha
są nieczułe na dźwięki płyt i nie nancz,
się 1.adnego wyrazu.

na wolności

wrezerwacie białowieskiego Parku Narodowego czują się one doskonale
Eksperyment
z wypuszczeniem na
w białowieskim Parku Narodowym czterech półtorarocznych niedźwiad
ków, zapowiada chwilowo rezultat nadl'r
pomyślny.
Coprawda dwa niedźwiadki
okazały się
niezwykle łagodne i często
wędrowały
do osiedli ludzkich, wobec
czego musiano je z powrotem zamknąć w
klatce, dwa jednak pozostałe zaszyły się
wolność

I'

w
go

gąszczu rezerwatu
i według wszelkieprawdopodobieństwa postanowiły po·
zostać tam już na zawsze.
Para niedźwiadków pozostaje pod sta·
rannl\, ale nader dyskretną obserwacja"

su z odpowiednio szeroko rozstawionycn
prętów klatki, by oddalać się samodzielnie nawet do 100 m w głąb puszczy.

Na uwagę zasługuje, iż miode niedźwiad
ki zasadniczo nie zmieniają miejsca i stale można je spotkać mniej więcej w tych
samych okolicach ogromnego rezerwatu
białowieskiego.
Stąd też, a także z uwagi na wielką nieufność do ludzi, których
niedźwiadki raczej umkają,
spoŁkanili z
tymi nowymi mieszkańcami puszczy nie
grożą zupełnie turystom, oprowadzanym
stałymi,
wytyczonymi szlakami. Warto
przy tym pamiętać, iż młody niedźwiedź
w żadnym wypadku, o ile nie zostanie
sprowokowany, nie zaatakuje człowieka,
a raczej będzie go omijał. .
J ak wiadomo, w Białowieży przyszły
przed niespełna pół rokiem na świat
dwa inne niedźwiadki z matki, przetrans·
pcrtowanej do klatki w Białowieży z poznańskiego
ogrodu zoologicznego, Urodzone w puszczy potomstwo chowa się
świetnie i korzysta już od czasu do cza-

przynosił
nieszczęście

Los, który

f(iedy sad przytyka do rseki,

/I th-z~ nvisa;ą

odbvwać ~

musi. M

pon.ad

... łodzi

wodę,

zbiór

czcreśm

Cieka we koleje pn:echod'Zi jeden z lo ·
sów węgierskiej loterii. Numer losu 131.313
uchodził
za n i e~tc'lęŚliwy. Rzeczywiście
dziwnym z.biegiem okoliczności właścioie
le je.go po-padali w rMme niacczęścia: zapadali na różn" Choroby, ult":fali nieszczę
śliwym
ypad'ł!.om, a jed~ z ostatnich
właścicieli losu z.marł obłąkany, na punkeie loterii. ObeC'll'ie na los ten padła główna
wygrana w wysOIkości 100.000 pongo. Atoli
i w tym wypadku nie zawiódł zwi~any z
"PODZIWIAJCIE MNIE/"
l()sem pech, gdyż wła.ściciellosu, ubogi Wy-I zdaje się mówić nżedźwiedź p.olarny,
robnlk, ze wzrusze0l8 umarł na~le !la u- przybrawszy pozę P?dob1!-ą do postawy
dar .seerca. 100,000 ~ od7:iedmczyła zadowolonego czlowleka. Zdjęcif' wyko..
rOcULna z.marłegG.
nane w londyńskim Reqentparku

