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'po PRZELOCIE NAD ATLANTYKIEM

dnia 22 lipca 1938

PO KATASTROFIE KOLEJOWEJ

Amerykański

lotnik Dougla.s Corrigan przed swoim starym, sprzed 9 lat samoPrzed kilku dniami wydarzyła się w pobliżu Kioto w Japonii wielka katastrofa
lotem, na którym "przez pomyłkę" dokonał niezwykle śmiałego przelotu nad
kolejowa spowodowana podmyciem Loru przez powódź. W katastrofie zginęły
Atlantykiem
22 osoby, a przeszło sto odnioslo rany i okaleczenia
""111"""/1/11/1/111111""""""""""""""""11111111111111111111111\11""1111111""11""'"1111111111II/IIIIIIlI/IIII/IIllIlIlIIllIIIllIlIlIllIIIIIlIIllIIlIUillllllllllllll\lIIlIlIlIlIlIIlIlIlIlIJlllIlIlIIlIIIIlII1I1I111111"11111"1111111"""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,,"nlllllllmIlIlIllIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmID

Wluaniale uracIy!lotri uwit

i

Stolica Francji tonęła w powodzi sztandarów francuskich i angielskich ~ Entuzjazm niezliczonych tłumów na
ulicach Paryża - Przyjęcie korpusu dyplomatycznego - Wizyta w Pałacu Elizejskim, obiad i raut
P a ryż. (Tel. wł.) Paryż powitał
angielską parę królewską z entuzjazmem. Niezliczone tysią.ce mieszkań
cciw Paryża i przybyłych z prowincji napłY1;lęły od samego rana do
zachodniej dzielnicy, którędy miał
przeciągać z dworca w Lasku Buloń
skim do pałacu d'Orsay orszak królew-

sld.
,
Na avenue Foche ustawiono trybuny, które zostały zajęte przez mlodzież
szkolną. i prasę·
Pola Elizejskie, ulica Królewska,
avenue l'Opera, Bulwar Kapucynów i
Bulwar Magdaleny tonęły w sztandarach
francuskich
i
angielskich.
Wzdłuż całego Bulwaru
Magdaleny
nad środkiem ulicy rozpięto jak gdyby baldachim z szerokich wstęg o barwach angielskich i francuskich.
POWITANIE NA DWORCU
Na dworcu oczekiwał pary królewskiej prezydent Lebrun z małżonką. w
otoczeniu premiera Daladiera i min.
Bonneta, który powitawszy króla ,angielskiego w porcie, wyprzedził go o 5
minut przybywając do Paryża specjalnym pociągiem-torpedą, członków
rządu, przewodniczących Senatu i Izby
Deputowanych oraz szczupłego grona
na.iwyższych dostojników Francji.
Król, ubrany w blękitny mundur
admiralski, po przywitaniu się z prezydentem i po przedstawieniu mu najwyższych dostojników państwa przeszedł do salonu recepcyjnego, zbudowanego w formie namiotu i ozdobione-

go z przepychem 8 wspaniałymi gobelinami,
sprowadzonymi z różnych
dawnych zamków królewskich we
Francji i z muzeów. Za królem postę
powa],i halabardnicy w strojach śred
niowiecznych. W myśl tradycyj marynarki angielskiej eskortują admirała
nie oficerowie, lecz halabardnicy.
WSPANIAŁY ORSZAK
Punktualnie o godz 17 orszak królewski wyruszył sprzed dworca przy
salwie 101 strzałów armatnich, rozlegających się z fort'J. Mont Valerien, położonego przy La~ku Bulońskim. Na
czele orszaku lechał oddział motocyklistów, za którym Jechał kłusem
szwadron spahisów marokańskich w
turbanach i burnusach, z obnażonymi
szablami, mając na czele generała, dowódcę korpusu z Damremont, ubranego również w strój marokański, w
czerwonym płaszczu, z białym turbanem i w błękitnych spodniach, a oSło-1
l1iętego białym
burnusem marokańskim.

Wizyty -

Za Marokańczykami postępowały
fanfary i dwie orkiestry marokańskich
strzelców konnych. Za. tą. eskortą. honorową posuwało się 11 aut orszaku.
,V pierwszym zajmował miejsce
król z prezydentem republiki, w drugim ~rólowa z panią Lebrun.
Orszak posuwał się wzdłuż Pól ElizejskiCh wśród niemilknącego okrzyku
entuzjazmu i wśród chorągiewek angielskjch i francuskich, którymi tłumy,
zalegające obie strony, p.owiewały bez
przerwy.
Orszak królewski przybył o godz.
17.21 do pałacu d'Orsay, na którym z
chwilą, gdy Król i królowa wysiedli na
dziedzińcu pałacu,
wciągnięto na
maszt sztandar królewski z wyhaftowanymi herbami Anglii.
Prezydent Lebrun wraz z majżonką
pożegnał , się przy wejściu do pałacu z
parą. królewską. i odjechał do Pałacu
Elizejskiego. W 20 minut później król
i królowa wyruszyli z pałacu d'Orsay
do Pałacu Elizejskiego, by złożyć prezydentowi pierwszą. wizytę.

przyjęcia

miejsca ze

względu

na

starszeństwo

służbowe.

- rauty

Wkrótce drzwi wielkiego salonu Quai
d'Orsay otworzyły się i do pokoju
wszedł król Jerzy VI w otoczeniu ambasadora angielskiego sir Ericka Pbippsa.,
poprzedzany przez szambelanów i adiutanów. Ambasador w towarzystwie urzędników protokołu
przedstawiał kolejno monarsze przybyłych dyplomatów. Król witał się z nuncjuszem papieskim mons. Valerio Valeri, a następ
nie z ambasadorami, posłami pełnomoc
nymi i charges d'affaires. Król ściskał
rękę każdemu z prezentowanych mu
dyplomatów i zamieniał z nim kilka.
słów.
Po skończonej prezentacji król
lekkim skinieniem głowy daje znać, że
audiencja jest skończona.
O godz. 20 para królewska udała się
na obiad do Pałacu Elizejskiego. Usży
kowane wzdłuż drogi oddziały wojskowe prezentowały broń, Król był
ubrany w mundur marszalka armii
brytyjskiej. Przed Pałacem Elizejskim
oddały honory wojskowe dwa bataliony
gwardii republikańskiej.
Po powitaniu 'dostojnych gości przez
prez. Lebrun i jego małżonkę, w salonia
ambasadorów odbyła się prezentacja zaproszonych gości. Królową prowadził
do stołu prez. Lebrun, a panią Lebrun
- król. Po obiedzie odbył się raut,
podczas którego prezydent Lebruh i
król Jerzy VI wymienili toasty, podkreślając przyjaźń Francji i Anglii
oraz znaczenie 1')olityczne zbliżenia
obu krajów.

P a ryż (ATE) Atmosfera powitania Lebrunowi i jego małżonce podziękę
królewskiej pary przypominała nastrój, za tak wspaniałe i entuzjastyczne pojaki panował w czasie zwycięskiej defi- witanie przez rząd republiki oraz
lady z r. 1919. Tak jak i w tym dniu przez ludność Paryża.
większość
paryżan
nosi w butonierPodczas wizyty do pałacu na Quai
kach małe trój kolorowe kokardki lub d'Orsay. zaczęli napływać ambasadoroteż wstążeczki o angielskich barwach
wi.e i posłowi.e akredytowani przy rząnarodowych. Cała ulica bierze udział dZle francuskim. Szef protokołu Loze
w powitaniu. Na rogach wędrowni wskazywał dyplomatom należne im
śpiewają "God save the King" i "It's a
long way to Tipperary".
dzień
W parę minut po przybyciu na
Quai d'Orsay udala się para królewP a ryż. (Tel. wł.). W środę z rana powitał króla w imieniu rządu min.
P a ryż. (Tel. wł.) Havas donosi ~ka do. Pałacu Elizej:'lk~ego, gd~i~ '.zł.o kr~l Jerzy ~ .mundurze marszałk:a emerytur .Champetier de Ribes, który
z Teruelu, że wojska narodowe gen. zyła wIzytę prezydentowl republikI l Je- WOjsk brytYJsklch, w towarzystwle przedstawIł królowi obecnych podczas
Franco nacierają koncentrycznie na go małżonce. Król Jerzy VI udekoro- amb. Phippsa złożył wieniec na grobie ceremonii generałów.
Segorbę i Sagunt, pomimo zaciekłego wał prez. Lebruna insygniami wielkie- francuskiego
Nieznanego Żołnierza
Po zł<:~zemu Wlenoo. król .r?zma'Ylał
oporu przeciwnika.
Zacięta walka go krzyża orderu "Łaźni".
Następnie pod Łukiem Tryumfalnym na Placu
wre na całym froncie. yVojska n.aro-j p.re~. Lebr.un :vrę~zył król~wej ~l.żbie. Gwiazdy. Wojska, uszykowane wzdłuż czas dłuzs~y z ,przedstawlClelaml b.
dowe wzięły na tym odcmku w Cll}gU Cle IOsygma wlelklego krzyza LegII Ho- drogi, oddały honory wojskowe, zaś komhatantow, zas o godz. 10,15 powrÓe
ostatnich ł dni 4500 jeńców.
norowej. Dostojni goście wyrazili p!'ez. przed grobem Nie~nanego Żołnierza
" Dokończenie na stronicy 2A

Atak na Sagunt
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cił do pałacu d'Orsay, entuzjastycznie
witany przez zgromadzone tłumy.
Następnie para królewska w towarzystwie prezydent.a Lebruna z mał
żonką ud.a la się na pięlmie udekorowaną przyst.ałl,
gdzie bonory woj skowe
odd,ały oddziały marynarki.
Stąd na
mo-Łorówk,ach wyruszyła para królewska do ratusza.
Na ratuszu powitał parę królewską
prezes rady municypalnej, prezydent
miasta or,az prefekt Sekwany, którzy
wygłosili przemówienia, wskazując na
liczne wi~zy, łączące oba narody.
W odpowiedzi król Jerzy oświadczył:
"Mój dziadek przybył tu w r. 1903 i
założył
fundamenty pod przymierze
francusko - bryfyjskie, mój ojciec przybył tu w kwietniu 1914 r., aby potwierdzić to przymierze, które wkrótce otrzymalo chrzest bojowy. Dziś z 'wlei ja tu
przybyłem, by skonstatować, aby prZllmierze nasze nic nie straciło na swej
sile i żl/wotności.
"Królowa i ja jesteśmy nadzwyczaj
radzi z ll.JaSzego pięknego przyjęcia, którego przyjazny charakter szczególnie
nas wzrusza.
"Wszystkim wam serdecznie i z
wdzięcznością dziękuję:'
N,astępnle parze królewskiej Wl'QCZono dary od m. Pal'yż.a, po czym dostojni goście wśród entuzjastycznych okrzyków tłumu powrócili do pałacu
d'Orsay.
O godz. 12,50 para królewska ud.ala
się na śni,adanie w ścisłym gronie do
ambasady brytyjskiej.

Narady polityczne

! _~

~r O godz. 12,30 rozpoczęły się rozmo-

wy lorda Ralifax.a z premierem Daladierem i min. Bonnetem. Poza w:-pomni,a nymi trzema mQżami stanu nikt
do rozmów nie był dopm;zczony. Odbywały się one nawet bez udziału tłu
maczy I rzec>~oznawc6w.
Po śniadaniu rozmow\' ,,'znowiono.
Trwały one do godz. 15,3Ó. Oczekiwane
jest wydanie komunikatu oficjalnego,
przy czym wedle opinii kół politycznych komunikat będzie zawier.ał potwierdzenie WSpółpl'acy
francul'kobrytyjskiej w myśl układu, zawartego
w Londynie 29 kwietnia pp rozmowach
premiera Daladiera i min. Bonneta z
premierem Chamber1.ainem i lordem
Halif·axem.

Obrońcy

nie· zabiegają

Groź

awojny sowielko ·a o'

Wojska sowieckie Okopują się na zajętym obszarze - Protest japońsko-mandżurski
w Moskwe i rokowania na miejscu - Armia czerwona zajmuje stanowiska bojowe

War s z a w a. (Tel. "'1.) Byłego uMin. Skarbu, Pawła Michalskiego, skazanego za nadużycia na 8
lat więzienia, przeniesiono w więzie
niu mokotowskim do osobnej , celi.
Obrona czeka do rozprawy apelacyjnej, która odbędzie się w październi
ku, i nie będzie wnosiła żac1n~r ch
wniosków o zwolnienie l\fichalsldego
z więzienia. (w)
rzędnika

Sowiecka prowokacja
H e l s i n k i. (Tel. wl.) Sowieckie
statki strażnicze zaaresztowały na w ybl'zeżu fiłlSki statek pomiaro,~'y "AiI:jsto" wraz z towarzyszącym mu statklem motorniczym.
Napaść statl~ów sowiec1clch nastą
piła na wodach fii1skich. Statek "Airisto" zajęty był w tym czasie wytycza~
niem granicy dla połowów rybaków
fińskich. Załoga jego składala się z kapitana i 6 osób. Na statku motorowym
znajdowało się ogólem pięć sób.
Władze fii1skie zalożyly energiczny
J}rotest, \Viadomo~ć o tym fakcie Wywolała w spoleczeli.stwie fii1skim duie
porusz en i e.

Wf' \Vro('lnwin ~tracono przez Hci()cic 24·letnic
go H"lmutha Ktihlmanna pochodzllc('go ze lą·
ska. Był on skazany za 8zDiegostwo i kradzież
dQku!nent6w wojRkowych. .

*

. Paryska wytw6rnia filmowa .,Fiat - Film"
zamierza przy współudziale lIrcybiskupiego ordynariatn Rtolicy oraz zgromadzenia "Arclbractwa
!{atechrzmu" przystlIpić do stworzenlll filmu,
ilustrujlIcego katechizm.
no·
po·

*

W jec1nyc z park6w w GrenobIes, grlziE' w nip·

dziplę

przemawial depo komunistyczny Thorez,
wyl{l'yto bom be.

*
Co lOku nawraca sie* w kraju Rn,mtolllnrl w
1'lrI,
10.000 os6b. Obecnie na og61·

\V Ran Francisco otrzymano sYlrnRly SOS z
parowC':\ brytyjskiego "City of Derby". kt6ry o·
siarll na mieliźnie w pob1iim wysp llino (lr'i1pinyl.
około
A f,':V('f'
JlII iloś<' miE'szkańc6w (550.000) jelit 1411.000 kato ·
Iik6w. Misje katolickie w tE'i częś('i Afryki po·
siadaj!! 306 ł"zk/ll, w kt6rych Uczy aię 70.000 dzieci a wYĘlada 700 nauczyc~()li. (KAP)

l, '

wl~cką

ce~em. doręczema

d.~wódcy

WOjsk sowleclnch w NowoklJewsku
noty japOllsko-mandżurskich władz
wojskowych w sprawie przywrócenia
status quo ante w obsz.arze Czangkufeng, dotychcz.as nie powTócili.
W kola~h dobrze poinformowanych

wskazują, że japOllsko-mandżurskie
władze wojskowe podejmą na własną.
rękę akcję, mającf;!. na celu przywrócenie status quo w wyp.adku, gdyby się
okazało, że parlamentariusze zost.ali
z·amordowani lub uwięzieni po stronie

sowieckiej. Czynniki japoilsko-mandżurskie zgOdnie podkreślają, że żąda
nie przywrócenia status quo jest zupeł
nie legalne, ponieważ obsz.ar Cz.angkufeng został bezprawnie okupowany
przez wojska sowieckie.
Min. wojny gen. Itagaki po naradzie
z min. spraw z.agr. Ugaki ud.a.ł się do
pałacu cesarskiego,
gdzie zreferował
cesarzowi sprawę wspomnianego incydentu. Po wyjściu gen. ltagaki zwołał
naradę szeregu wyższych oficerów miObrona zażąda powołania w charakterze świadków 12 sę
nisterstwa wojny i sztabu generalnego.
dziów przysięgłych
Wedle wiadomości z pogranicza.
L w ów. (Tel. wł.). Są.d Okręgowy głych, aby ustalić intencję ławy, a r6w- mandżursko-sowieckkiego i koreańsko
wyznaczył termin rozpozn.awczy :'lpranież aby stwierdzić, że przewodniczący
sowieckiego koncentracja. wojsk sowy inż. Adama Doboszyńskiego na trybunału sędzia Dysiewicz wyjaśnił wieckich w obszarze Cz.angkufeng
dziel) 29 sierpnia. Przewodniczyć bę- przysięgłym, że w razie odpowiedzi trwa nadal. Wojska te fortyfikują.
clzie sędzia Ponurkiewicz. Nazwislw twierdzącej na zmodyfikowane pytanie. wspomnianą. m:ejscowość, bUdują rodwóch pozo talych nie są jeszcze zna- czwarte Doboszylls1\iemu grozi jedynie wy strzeleckie, zasieki druciane, a.
ne. Prawodopodobnie w skład kom- kara grzywny.
także stanowiska dla karabinów mapletu nie będzie wchodził żaden z sęInż. DobosZY11Ski, któremu do tej
szynowych i artylerii. Silne sowieckie
dziów, którzy l'ozp.atry vali sprawę u- chwili ni·e zwrócon{ rękopisu jego pra- oddziały artyleryjskie zostały skieroprzedn io.
ey' o ustroju państwa. pisze sztukę 0- wane w kierunlm ujścia rzeki Tumen.
Obrona zażąd .1 powolania na świad- snutą na tle życia więziennego.
Oddziały zmotoryzowane czerwonej ar~
ków wszystkich 12 sędziów przysięmii wyruszyły wczoraj z Nowokijewska.
i Sławianki.

Proces Doboszyńskiego 29 sierpnia
I

Adwo aci

oskarż

ni o obrazę

sądu

1(' s1,wl'd~e lwsacyjne.i do 8({du Naju'yższego 'mieli sie, clo})ł(ścić ob)'(f~y s({flu
War s z a w a. (Tel. ",ł.) Sprawa l'zy podpisali skargę kasacyjną. do Są
doc. Stanisława C~'Wiłlskiego zaczyna du Najwyższe-go na wyrok Są.du Ape~
się rozrnRtać, a jeden proces pociąga lacyjnego. Prokuratura w skardze kaza soblJ. dalsze nieobliczalne konse- sac~·.inej dopatrywała się obrazy sądu.
kwrncje.
..
.
\V poniedziałel\: było przesłuchiwaI tak prokuratura podjęła docho- nych dwóch adwokatów, podpisanych
dzenia przeciwko. 15 adwokatom, któ- na skardze kasacyjnej. (w)

Ogłoszenie

o zaginięciu
gen. Zagórskiego

w aT s z a w a.

(Tel.

wł.)

Zgodnie z

decyzją wydziału V cywilnego stołecz
nego Sądu Okręgowego ma ukazać się
w jednym z najbliższych numerów
,.Monitora Polskiego" ogłoszenie o zaginięciu generała Zagórskiego.
\V myśł obowilJ.zujących przepisów
proceduralnych ogłoszenia takie poprzedzają. postanowienia sądowe o uznaniu za zmarłych. (w)

Maturzyści

a wojsko

War S z a w a. (PAT). W związku
z wejścJem w życie nowej u3tawy o
powszechn~' m obowiązku wojskowym
maturzyści, którz~' uzyskali świadec
twa dojrzałości w roku bież., zostaną
powołani w
jesieni przed rozpoczę
ciem studiów akademickich do odbycia służby wojskowej.

Chcą założyć klasowy
związek pisarzy chłopskich

*

wiadomości, ie wojsl.(a sowieckie, kt6re przekroczyły gramcę spornego tery_
t?rium Czang-Ku-Fen.g, otrzyma~y pos1lki i f?rtyfikują. zajęte .terytorn.~m.
T o k lO. (PAT). AgenCJa Domm donosi, 7J6 dwaj parlamentariusze, którzy
d~'a dni temu przekroczyl~ granicę 80-

ObrOJłcy cloce'łłta Cy1('hłsl~iego

o zwolnienie Michalskiego

\V \Venecji odprawił pierWRzą m~7.ę §w.
wowyświt:cony kHpłan polRlti ks. ,J6zof Ku~z.
chodzący z Vv'ielkich lTniduk na Śll\sku.

kalne władze wojskowe ja~OńSko-1
mandżurskie do dowódcy WOjsk sowieckich w m. Nowokijewsk. Parlamentariusze zostali przyjęci przez dowództwo sowieckie i wręczyli notę·
Agencja "Domei" dodaje, że sytuacja
powinna się wyjaśnić po ich powrocie,
spodziewanym za ~wa .dni.
Ilość wojsk SOWIeckIch, skoncentrowanych w obszarze Czang-Ku-Feng,
przekracza 100 tysięcy. Zauważono oży\vione ruchy wojskowe na przestrzeni pomiędzy m. Nowokijewsk a wybrzQżem Oceanu Spokojnego. Dwa samoloty sowieckie przeleciały we wtorek granicę Mandżukuo wzdłuż rzeki
Tumeń i poleciały w głąb Mandżurii.
\V Tokio odbyła się demonstracja
organizacyj japońskich przed ambasadą sowie('ką. Sowiecki charge d'affaires Smietanin odmówił przyjęcia
delegacji. Policja aresztowała kilku
demonstrantów, ' rozdających ulotki
antysowiockie, których następnie znowu wypuszczono.
\Ve wtorek otrzymano w Tokio

T o k i o (ATE). Minister spraw za-I
granicznych gen. Ugaki po dłuższej
rozmowie z ministrem wojny gen. Itagaki przesłał telegraficznie . nowe instrukcje ambasadorowi japońskiemu
w Moskwie Szigemitsu, który - jak
wiadomo - przerwał z powodu naprężonej sytuacji politycznej swój urlop
i powrócił do Moskwy samolotem.
Min Ugaki
polecił ambasadorowi
Szigemitsu ponowić u rzą.du sowieckiego protest przeciwko naruszeniu
granicy mandżurskiej pod Czang-KuFeng i domagać się przywrócenia poprzedniego stanu rzeczy.
Z Hsinking (stolicy Mandżurii) donoszą, że nie należy oczekiwać żadnych posunięć przed powrotem 2 parlamentariuszy, wysłanych przez władze ,iapOlls1de j mandżurskie do władz
sowiecłdch celem rok OWal).
Parlamentariusze japollscy wyruszyli pod ochroną białej chorągwi w
poniedziałek o godz. 18.50 z punktu
granicznego na terytorium mandżurskim z notą wystosowaną przez lo-

\"1 a r s z a w a. (Tel. wl.) Zostala ogłoszona odez\va, podpisana przez kilkunastu pisarzy chłopskich, w sprawie
utworzenia związku pisarzy chłop
skich.
Odezwa stoi na gruncie wybitnie
klasowym, nawoluje do przeciwstawienia się literatom bezideowym, opłaca
ll~' m przez burżuazję, występuje przeciwko "bandom zbrojnych nacjonalistów, utrzymywanych przez kapitalistów i fabryl<antów" (!) i nawołuje
wszystkich pisarzy chłopskich wszystkich narodowości, zamieszkujących
państwo polskie, do wspólnej organizacji.
Jako organ swój grupa ta deklaruje "Nurty", wychodzące w Krakowie (pismo, jak wiadomo, wyraźnie
komunizujące przyo. red.). (w)

40 ofiar piorunów
N i e ś w i e ż. (P A T) W ciągu lata
pioruny zabiły w powiecie nieświe
skim około 20 osób, a drugie tyle raziły. Najstarsi ludzie
nie pamiętają
tak ogromnej ilości śmiertelnych wypadków oraz pożarów spowodowanych
przez pioruny.

12 zasypanych górników
C h o r z ów. (Tel. wł.) W kopalni
"Walenty-Wawel" w Rudzie nastąpił
silny wstrzą.s, wskutek czego 12 ludzi
7.osta}o zasypanych. Przystąpiono natychmiast do akcji ratunkowej.
Po dwugodzinnej akcji ratunkowej
wydobyto z podziemi 11 zasypanych
górników, z których jeden poniósł
śmierć w czasie wypadku, a 10 innych
odniosło lekkie obrażenia. Akcja ratunkowa trwa.

Organizowanie
legionu żydowskiego
\,r a l' s z a w a. (Tel. wl.) W dzie.lnicy żydowskiej rozrzucono odezwy w
spl'awio orguniżowania legionu ży
dO"lSkiego. Odezwę tę podpisał adw.
Rippel, który już dwukrotnie urządzał
marsz do Palestyny, 'jak wiadomo,
nieudałv.

Rippel nawołuje również teraz po
raz trzeci do zOl'gani7.owania takiego
marszu, a grupa marszowa ma wyruszyć z kOllcem sierpnia.
Rippel pragnąłby, ażeby maszerujących było co
najmniej 10 t~· gięcy. (Oby ich było jak
najwięcej i ahy ten wymarsz się udal! - przyp. 1'('(1.). (w)

Wybuch Wskładzie dynamitu
B a l t im Ol' e. (P AT) \V składzie
dynamitu w pobliżu Baltimore nastą
pił wybuch. Jest 5 zabitych i 15 rannych, przeważnie ci~żko.

Sezon lotów
nad Atlantykiem
N o w Y Jor k. (PAT) Prasa nowojorska zwraca uwagę, że stoimy u progu największego sezonu transatlantyckiego lotnictwa. Po wspaniałym
przelocie Hughesa rozpoczną się próbne loty ośmiu samolotów trzech linij
zagranicznych, a lotów tych ponad
Atlantyki1?m bedzie w tym sezonie 57.
Rozpocznie je Anglia samolotem typu
Mayo, potem pójdą Niemcy, a wreszcie
Francuzi z i('h sławnym samolotem
"Lieutenant de Vaisseau Paris". Ostatnimi będ~ Star:ty Zjedn., które czekają
na wykonczetlle tzw. "Super Clippersa" typU "Boeingu", należącego do
,.Panamerica Airways".

Czy wiecie~ że Howard
Hughes jest głuchy?
Nowy Jork. (PAT). Sławny lotnik Howard Hughes jest człowiekiem
niezwykłym.
Stlldiował
w różnvch
szkołach, ale żadnej nie ukoilczvł ..
Jako 20-letni młodzieniec odziedziczył on po 3wym ojcu majatek oceniony na 17 milionów dolaró~. 'Vówczas
pr.zeniósł się do Los Angelos, gdzie zam~esz~(ał. u swego stryja, słynnego powleŚClOpJSarZa Ruperta IIughesa, zna~
nego przyjaciela Po13ki, kawalera orderu "Polonia nestituta".
~oward Hughes mający dziś 33 lata, mtere~ował się swego czasu przemysłel!l fl~mowy~, w którym stryj .ie~
go zajmuje wybltne stanowisko. Później jednak pochłonęło go lotnictwo.
Zdobył on szereg rekordów .szvbkości
a mi.ędzy iI?nymi rekord przelotu w -7
gocl7.mnch l 28 minutach przez cały
północno - amerykański kontynent z
Los Angelos do Nowego Jorku.
Sławny lotnik cierpi na częściową
głuchotę.

Min. Beck jedzie do Oslo?
. ~ o w n O. (~AT.) Cała prasa · J<owlenska podaje wiadomość O zami erzonej wizycie ministra Becka w
0,,10.
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Sprawa (en artykułów rolny(h
"Klęska urodzaju",

bo ceny rolnicze spadają - Tylko przy złej polityce gospodarczej
urodzaj jest klęską - Mały dochód wsi jest stratą całego kraju

. Znajdujemy się w pełni radosnego
trudu żniwnego. Zboża po części już
stoją. w snopach. Marny urodzaj w
tym roku. Chociaż w niektórych okręgach rezultaty zbiorów są raczej słabe,
to jednak na ogół urodzaj w Polsce 0ceniany jest jako dobry. W związku z
tym rodzą się obawy: czy aby niespodzianki od strony cen nie zmarnują dobrych plonów?
Taki bowiem paradoks rządzi gospodarką zbożową w Polsce, iż ludzie lękają się "klęski urodzaju". Taką bowiem dotąd znano w Polsce w ciągu
osta,J:nich lat politykę rolną, że wicepremier Kwiatkowski, nie ukrywając
prawdy-, nlusiał przyznać, iż cyfro'.... o
wyliczono w sposób niewątpliwy: 1)
suma dochodu gotówko rolnictwa polskiego jest wyższa w latach nieurodzaju (I), niż w latach dobrego rezultatu
żniw oraz, co gorzej, 2) w latach urodzaju i nadwyżek zbożowych zarówno
wieś jak i miasto konsumują mniej i
gorzej; na wsi konsumpcja przesuwa
się w kierunku ziemniaków, a w miastach - w kierunku żyta przy czym
normy na głowę ludności sp.adają..
Oczywistym, a niestety z.aniedbywanym dotychczas obowiązkiem polityki
gospodarczej jest przeciwdziałanie chorobliwemu, szkodliwemu, paradoksalnemu zjawisku "klęski urodzaju".
Nadwyżki zbożowej nie można oceniać jako faktu ujemnego (buntowałby
się zdrowy rozsądek przeciw takiej oceniel), wszak bowiem nadwyżka zbożowa 1) musi zabezpieczyć przed skutkami ewtI. nieurodzaju, 2) stwarza
,,'artości zamienne dla koniecznego im-

Galwanizowanie
"sanacyjnego" trupa
Uwa.gę prasy zwróeiła ostatnio wzmotona energia działaj~ej za kulis!omi "sanacyjnego" mętliku grupy pułkownikow
skiej.
"IKC" pisze, że ta wzmotona dynamika
"pułkowników" odbiła się w pierwszym
rzędzie l'la Sejmie, który swego czasu powstał pod auspicjami dawnego wodza BB
i grupy pułkownikowskiej" -a obecnego
marszałka Sejmu, pika Sławka.
"Toteż

pisze "IKC" - pod osłon3, zespokoju i bezruchu toclyła się
już od samego początku sesji nadzwyczajnrj wspomniana akcja ustawiania sił w
nowym szyku strategicznym. '\" ciągu lata akcja ta będzie niewątpliwie ukoń
czona.
"W tych warunkach jesienna sesja
zwyczajna może już przynieść starcie róż
nych świat.opoglądów i metod działania.
Wtedy te± może być gorąco w Sejmie i w
ogóle w naszym świecie politycznym."
-

wnętrznego

Ofensywą
"PUłko\vników"
zajął
się
również "Kurier '\"arszawski".
Podobno

oni wszystkie siły, aby przeciwwszelkim próbom porozumienia
"sanacji" ze stronnictwami.
wytężają

działać

I

portu przemysłowegol 3) daje rezerwę
aprowizacyjną na wypadek potrzeby.
Skłaniając się wreszcie do uznania
tego słusznego założenia polityki .:en
płodów . rolnych, rząd zdecydował się
wystąpić do ciał usta,,"oclawczych z
projektem ustawy, mającej na celu
podtrzymywać cen~r zboża przy pomocy specjalnego funduszu, na który
złoży się opłata od mąki i kasz.
Oczywiście, opłata ta nie może być
jedynę. podstawą polityki cen. Obok
niej dzi,ałać będą w nadchodzącym roku gospod.arczym również inne, po czę-I
ści już znane środki interwencyjne, ja-

ko a) kredyty rejestrowe i zaliclkowe
pod zastaw zbóż i bydła, b) ulgi egzekucyjne w okresie pożniwnym, c) kredyt pod zastaw artykułów roślinnych
w przedsiębiorstwach przetwórczych i
handlowych, d) rezerwa aprowizacyjna, e) zwroty ceł przy wywozie artykułów roślinnych i ich przetworów,
wreszcie: f). kredyty specjalne przewidziane w budżecie :Ministerstwa Rolnictwa.
Opłaty od m 1-ki i kasz mają teraz
Zolnierz z Maroka his:,pańskiego
uzupełnić zabiegi już stosowane, a niedostatecznie skuteczne, względnie rozszerzyć ich zasięg środkami uzyskany- mi przymusowo od społeczellstwa.
Wysokość

Płoty

to grunt

Pogorzelec: - Spaliliśmy się doszczę tnie.
Ktoś: - Nie zupełnie - zostal jeszcze plot, który musicie w
ani naprawić i pomalować na zielono.

przeciągu

trzech

Trzech Żydów i trzy "narodowości"

opłaty, którą

ustalałby.

minister skarbu w porozumieniu z ministrem rolnictwa, nie ma przekracz,ae
3 zł od 100 kg mąki. M.a ona być pobierana tylko wtedy, gdy ceny żyte.
kształtować się będą na poziomie po-niżej 20 zł od kwint.ala. Opłata, do której
uiszczania
obowiązane
będą.
wszystkie przedsiębiorstwa przemiału
zboża, ma być pobierana
jedynie od
mąki i kaszy przeznaczonej do sprzedaży na rynku wewnętrznym;
natomiast nie ma jej podlegać mąka i kasza przeznaczona na własne potrzeby
producenta i pracownika rolnego lub
- przeznaczona na eksport.
Omawiany projekt ustawy, w t eorlI nie jest pozbawiony zdrowych
podstaw. Rzecz cała w tym, że w
p rak t Y c e ustawa nastręczy ogromne trudności. 'Vrstarczy wskazać na
ilość młynów w Polsce - jest ich około
17.000, by zrozumieć, jak skomplikowaną. rzeczę. będzie pobór projektowanej
opłaty.
Wystarczy zwrócić uwagę na
przepis zwalniający od opłaty mąkę i
kaszę "przeznaczOl. . ą na własne potrzeby", by dostrzec - już nie furtk~
lecz wręcz bramę, przez którą będzie
można omijać prawą drogę ...
A i sprawa oddziałania opłaty na
detaliczne ceny i poziom kosztów utrzymania w ośrodkach miejskich.
szczególnie gdy idzie o ludność najuboższą, nie jest bez znaczenia.
Ponad wszystkim musi jednak górować świadomość, że rentowność gospodarki rolnej, z której żyje 70 pct

P. Regamey opisuje w "Prosto z nych, ale sam również obrywa od Ło
mostu" zjazd śpiewaczy w Rydze, w tysza. W tym momencie następuje
w którym brał udział. Na zakończe granica polska.
nie opowiada taki oto charaktery·
,,- Proszę o paszporty ...
styczny wypadek:
"Łotysz nazywa się Mojżesz Sako- ludności państwa, wpły~Ta decydujęco
,,'V Rydze przesiadam
się
do wicz, Rosjanin Nuchim Albin, An- na ogólny stan interesów gospodarwagonu jadącego wprost do Berli- glik ... Abraham I{unkies.
czych wsi i mi,ast Polski.
na. 'V przedziale siedzą 3 osoby: Ło
"To
ostatnie
nazwisko
robi
pioruUrodz.aJ, bez gospodarczo rentownej
tysz, Rosjanin i Anglik. Rozmowa toczy się po niemiecku. Schodzi na to- nujące wrażenie. Łotysz zwraca się ceny ziemiopłodów, zaciqżyłby naj fary zjazdów śpiewaczych, urządzanych rio Anglika tym razem już po rosyj- talniej na ogólnym położeniu gosposku:
również na Łotwie. Anglik bardzo po
,,- Czy to nie pal'lski tata był kuś darczym.
angielsku kpi z całej imprezy.
nierzem
w 'Vilnie?:
,,- Co to za karykatura takie zja,,- Nu tak!
zdyl Przecież nie jesteście ani naro,,- Toż jego świetnie -znała moja
dem, ani państwem, ani nawet wła
snego języka nie macie. Musicie go ciocia!
Jak informuje agencja "Kabel", w sierp,,1 odtąd panuje .Juz niezmącona niu przybyć ma l'; wizytą, do Polski "bidopiero teraz stworzyć.
zgoda. Przekroczyliśmy granicę."
"Łotysz staje w obronie pokrzywskup" amerykaliskicgo kościoła Moore w
dzonej godności narodowej. Scysja
Ciekawe, jakiej "narodowości" był towarzystwie generalnego sekretarza pla.przybiera coraz ostrzejszy charakter. tata p. Kunkiesa i ciocia p. Sakowi- cówek misyjnych, dra W. G. Grama. Celsm
Rosjanin usiłuje pogodzić zwaśni 0- cza?
wizyty "biskupa" 1Iloore mają być zabiegi
w Ministerstwie W. R. i O. P. o prawne
uznanie kościoła metOdystycznego w Polsce •• ~

Sekciarskie zabiegi

"Nie chod:r.i tu - pisze "Kurier Warszawski" - o żadną koncepcję, lecz po prostu o powrót do rządów. Chodzi o po.
chwycenie z powrotem tych wszystkich,
jakże rozlcgłych, możliwości,
jakie się
miało w ręku ongiś. "
należał
Ożywił się zatem ostatnio nowy odW związku z o§wiadczeniem b. marsz.
cinek walki wewnętrznej toczonej w rozdartej i strupieszałej "sanacji". Specjal- Rataja, że od lat 16 nie należy do żadnej
ną aktywność wykazuje tu marsz. Sejmu tajnej organizacji. powstało pytanie, do jap. Sławek, który _ jak pisze "Kurier Pol- kiej tajnej organizacji należał p. Rataj
ski" _ odbywa liczne konf~rencje z posel- przed ln laty. Na pytanie to odpowiada
&kimi grupami regionalnymi, na których "Nowa Rzeczpospolita", jak następuje:
jest mowa o nadmiernej gadatliwości po"Tajna organizacja, z którą p. Rataj
słów, o ordynacJi wyborczej itp., ale ani
zerwał po wyborze na marszałka SE'jmu
słowa o... "Ozonie". '\Ve-dług "Kuriera Polmusiała tkwić korzeniami w tym środo
skiego" p. Sławek zapowiedział gotowość wisku, które w czasie wojny tworzyło tzw.
Centralny Komitet Narodowy p.o opuszczeodbycia specjalnej konferencji poselskiej niu go przez N. Z. R. i pokrewne grupy rao za~adnieniu organizacji społeczeil!'twa. dykalno-nllrodowe, a w którym. w czasie
Czyżby zatcm miała przyjść nowa "kon1923-19'26, skupiły się przygotowania do
solidacja"? Trudno będzie dzisiaj zga.l- późnie.iszego z:lmarhu stanu.
wanizować
BBWR, sławne przewodni"Nie ulega wą.tpliwości. że do organicŁ\"cm i patronatem p. Sławka, które by
zacji tej p. Rataj wszedł w okresie swej
miało powstać jak Feniks z popioł6w pracy politycznej w P. S. L. "Wyzwolenie".
skwapliwie spRlollych akt tej organizacji.
Tyle "Kowa Hzeczpospolita". Wy ja·
Troski społeczcńst. . ~ ckie innym śnienie te~o pi'rna ni!' i('~t wystarczające.
torem.
':o,..
A może P: Ha(..IJ sit: u",~zWle?

Do J"akl"eJ" taJ"tleJ" organ"lzacJ"1
p. Rataj?

•

Obrazek
z sowieckiej moralności

Apel Dymitrowa

W związku z drugą rocznicą wybuchu
Na XIV kongresie komunistycznej par- I
tU Ukrainy, sekretarz partii, Chruszczow, wojny w Hiszpanii gcneralny sekretaN!
oświadczył, te nalety walczyć nie tylko z
Kominternu, Dymitrow, ogłosił na łamach
kontrrewolucjonistami i wrogami ludu, ale "Prawdy" artykuł, w którym \\'zy\ya proi z tymi komunistami, ~tórym na widok leta:.iat ca!pgo ~wiata do Zdecydowanej
wykonywania kary śmierci "stu czy też akCJI w obroTIle "czerwonej" HiszpaDU.
więcej osób" ... drgają kolana.
Artykuł zawiera m. i. apel do kiero....
ctwa II Międzynarodówki w sprawie
współdziałania obu międzynarot.lówek w
parcelację
kwestii hiszpaJiskicj.
..
Zaznaczyć trzeba, że podohne !opele. a
majątków
Na Pomorzu odbył się ostatnio eały sze- nawet zbiórki pieniędzy, ogłasza na swych
reg powiatowych zjazdów rolniczych, na łamach socjalistyczny "Robotnik".
których uchwalono jednobrzmiące rezolucje, domagające się natychmiastowej parcelacji majątków niemieckich.
War s z a w a. (Tel. wł.) Min. Skar~
Na zjazdach tych podnoszono z rozgo· bu odebrało prawa banków dewizoryczeniem, że sprawa parce.Jacjj ma.iL~t · w~~h sześciu bar~ko!n w,kraJu, z tego
ków niemieckich utkwit"a od p~ cza· dy. och we L\\' OWIC l d\vocb w Poznasu na martwym punkcie.
4 mu. (w)

o

niemieckich

B k
an i dewizowe

ela loterii·
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SPORT'

Zwycięstwo "Danuty"
G d a ń s k, W międzynarodowych
regatach żeglarskich w Sopocie brały
udział następujące jachty polskie "Danuta" Polskiego Klubu Morsldego w Gdilń
sl,<u, "Bystry" Ofic. JOClIt-Klubu w GdyDl, "Lotny" .Iacht-J(lubu Polski w Gdyni.
"Danuta" uzyskala pierwszą nagrodę
oraz dwie drugie i zdobyła puchar pl'7.echodni, ufundowany przez senat "Volne-go Miasta Gdańska dla najlępszej "szóstki". Puchar ten w r. ub. zdobyty był
przez niemiecki ,iacht "Godewind", który
1 w tym roku
startował w omawianych
regatach.

Kolarstwo

o torowe mistrzostwo Polski ar eli.
minacja) organi~uje w nieilzielę Poznański Okrę.
gowy Związek Kolarsld. Na starcie stanie elitR
~awodnik6w polskich z Kupczakiem i Jędrzej
czaKiem na czele.
Odbędą się biegi na 1000 m (o mistrzostwo Pol·
ski): 1000 ID o mistrzostwo Ziemi Kaliskiej na
karty wyścigowe: półgodzinny wyścig Rmeryka(l'
ski parami (licencje). ora:>J bieg australijAki nll
(I,arty wyRcij!'owe). Poez:ltek ?'awodów o gO(]z,
15 na stadionie miejskim w KaliRzu.
Uczcstnicy wyścigu d&kola Francji odpoozywali w cią.gu Środy w Marsyl!L
\V klasyfikacji ze"polowej pro\\'aflzenie obję
li Belgowie z Ggól n)'ill czasem 207 godz. 39:01,
Wyścig

przed

Francją 208

godz. 05:03 3) WIochy 208 g.
Kombinowana drużyna Luksemburga i
Szwajcarii sklasyfikowana jest na piątym miejscu, hiszpaiisko-holenderska na szóstym a nie.
mieciu na ósmym.
'
18:15,

Hippika
Zawody konne w Gdyni. W dmgim dniu mie.
dzyna,ro<lOWYCh baltyckich zawodów konnych
Gd,YnI rozegrano konkurs ligi morskiej i kolonial·
n"J o !l11grodQ gon. J(waAnil.lwRldcgo. Ciężkie
warunki Jonkursll (18 przeszkód wysokoilci 1 ,30 i
4 Ol szcrokc,ścl) zostaly jes7.cze utrudnione przez
U!OW'lY fleszez, który jednak nie odstraszył licz·
nie zehranej pnbliC'znoRci.
Pierwllze miejsce znjąl Niemiec Wlckenha·
gen pI'zed Niemcem 'l'emme, Hkotnicką i inż.
~trzeszewskirn, W drugim konkursie rlla pull i
,leźdtców cywilnych l'..wyci~żyl również Wickenhagen przed 'l'emme.

w

Lekka atletyka
K&biece mistrzostwa P&lski. których organi·
zacji nie chciala się podjąć ł~edź, odbędą się osta tecznie w dniach 30 i 31 bm, Grurlziądzu.
Międzyokręgowe zawody Juniorów wprowadza POZLA. W trosce o wychowanic
narybIm" Idól'cg-o brak w chwi li obecnej
ocl~zuwaJo, zarówno kluby jnJ, i pozl1mlsJu okrąg, postanowił POZLA wprowadzić
w roku bieiqcym mięcl7.yoJo'ęgowe spotkania ,iunio~6w •. które byJyhy nowościq. w
Polsce, Fmahr.owanc są obccn ie pertraktacje o zorganizowanie takich zawodó\v
:t P.omorzem w Poznaniu or,az z reprezentacJą Łodzi w "kominogl'odzie". Z uwagi
na, to, że rówl~ież mi.stl'zoslw~ Polski ju,.

podajemy bez gwarancji

niorów odbędą się w Poznaniu w dniach
3 i 4, września, tegoroczny sezon powakacyjny będzie stał głównie pod znakiem
młodzieży.

o

Motocyklizm

Szwajcarli. W niedzielę ro.
zegrany zostal WYŚCIg motocyklowy o wielką na.
Szwajcarii.
W kategorii do 350 ccm (60 okrążeń 171 km)
zwy('i~y.yl Anglik Danieli nn Nortonie w czasit.i
1 g. ll!1:04, maj:lc ś~ednią szyhkoiSć 103,5 km. na
godz, W knl('gol'ii do 50U ccm (liO ok r.) Z'\vyci~żyl
również Dani e lI na Nortonie w cZ3sie 1 g, 37 :115./1
(10G,1 km,J, \V l,al('gol'ii lllaSZ)711 z pl'zy('zepl,amj
(ą5 olu. 1~8,2 km) l)iel'w~ze miejsce zojll! AngliI,
Nąrthon w czasie 1 godz. 25 :36,6 ( 89,S km na gO-

r~w z całej Polski odbędzie się ostatecz-

~l~ \V terminie od 19 sierpnia do 1 wrze9ma w Okręgowym Ośrodku WF w Poznaniu. Najprawdopodobnjej kierownictwo kursu obejmie p, Sztamm. (a.)

wielką nagrodę

grodę

dZJllę).

Pięściarstwo

Piłka

noina

P~witanie

brazylijskich piłkarzy w ojczyznle.
W, RIO de Janeiro owacyjnie witano reprezentacVnych piłkarzy brazylijskich po powrocie z
l~uropy. I<lntuzjazm tłumów byl tak gOrącv. że
mu!<iala interweniować policja, Ilhy uchroniĆ pi!.
karzy od nnpOJ'll puhliczności. Kilkanaście osób
zabl'alo pogotowie ratunkowe.
W \~ywindzie. ,udzielonl'm dziennikarzom,
slynny I?llkal',z Lcomdas ośwladczyl, że z puśród
wszystkIch pJlkarzy. zgromadzonych na mistrzostwach świata. największe wrażenie zrobili na
nIego - Wilimowsld. Nejadly i Meazza.
Warto zaznaczyć, że gracze brazylijscy mieli
szczeg61ne pretensje do swego spikera radiowe-'
go, któr~ w t+ansmisj!l,ch ujemnie wyraża! się o
brutalnej !!,rze Brazyl!Jczyków_ Spiker powr6ci! <:lo kl:aJ~ na innym statku niż pilI,arze, obawIaJąc SH) Ich zemsty.

Wyjazd pięściarzy pOlskich do Włoch
nastąpj 2 SIerpnia po południu i do tego
dnia trwać b~tlzie obóz treningowy. Wy ·
jazd jest więc stosunlwwo wczesny. ~dyt
zawody odbędą SIę w Wenecji w dniu 6
sierpnia. Trzy dni później polska ósemka walczyć będzie drugi raz w barwach
MIody tenisista amerykański polskiego pochoPoznania w Himini. lako sekundant wy· dzenia
Frank Pel'l,er • Pajkowski. który w zejedzie z drużyną trent!' p_ Sztamm, a
szłym roku reprezentował Amerykę na rozgryw-'
ko przedstawiciele trzej czlonlwwle zarza,- kach w Wimbledonie startowa! w bieżącym sedu PZB, a mian0wicie prezes m.ir Mlrzvń zonie po raz pierwszy \V tUI'nieju w Spring Lake.
\V grze poj('r)Yli('zej panów pokona! on w finllle
sld, wiceprezes nYbarczyk oraz p. Su- n()nd('r~onn
!i:3, 3;Ii, 6:3 fi w grze ponwójnej Wy~ZCZ?I1Ski. Popadto na wlasny koszt wy·
gl'al ,on wra~ z Allisonem z parą Hare - McCauhff
0;0,
(,:1.
jeżdza skarblllk PZB, p, Idźkowski.
ReSłynny zawodowy tE'nisisb
angielski F'red
prpzentacja będzie wiec bardzo liczna \ la)
P€'rry porljnl si~ roli trenera kanadyjskiej druPrzellZkoleulowy kura dla lł1lb'u'Q- żyny Davis Cup·owej.
'

Tenis

ia-

Numer 165

Znalazł szczęście
Naszyjnik brylantowy lady Munster

L o n d r n. (Tel. wł.) Staremu zbie
raczmYi odpadków w Londynie nieja
kiemu Gl'ifitho\\'i uśmiechnęło się w
nie7.\\)' kł~ · :,;posób szcz~ście. Mianowicie pe\\'llego razu szukają,c odpadków
w śll1ie(ll iku znalazł on Jakiś łallcu
szek z błrszcz,~cyllli kamykami.
Śmieciarz \\Tzucił łallcuszek do
brudnego worka i zaniósł do domu.
Tam dopiero ln'z~' układaniu przyniesion~'ch przedmiotów zwrócił na łall
cuszek JJaczniejszą, uwagę. Łallcuszek
ów po obmyciu go z brudu zabł~'s nął
wspaniale wszystkimi barwami tęczy
i na>iunął śmieciarzowi prz~-puszczo
nie, że musi to być jakaś drogocenna
rzecz.
LCZt:l\Y\- starzec Jliezwlocznie zame'ldo\\'ał policji o znalezionynl przed4

4

Nago spacerował
po plantach
l{ rak ów, 20, 7. - 'Yładyslaw Nowak robotnik z zakładu dla u111vslowo chorych w l{obierzynie dostał ataku szału na plantach krakowskich i
rozebrawszy się założ~- ł w tył ręce i
,,'oln~'l11 krokiem przechadzał się po
plantach, budząc zrozumiałą, sensacjr..
Kie'sz czQśl i\"ym zajęła się policja.

Przeleciał

wśmietniku

zapewnił

i

wypłaciła uczciwemu znalazcy tysiąc
funtów, co w położeniu biedak·a sta~

stawiający

nowiło olbrzymią, fortunę.

wartość.

Lady 1\funster odzyskawszy w. tak
nier,wrkły sposób naszyjnik," któreg')
nigdr już nie miała nadziei odzyskać,

schyłku swoich dni
szczęście dosłownie na śmiet

I tak starzec u
znalazł

niku.

Pozostawione bez opieki auto
zabiło starca

I

Lotnik ameryka11ski Douglas Corrigan
wylądowawszy w Baldonnel (lrlandia)
posila się po 28-godzinnym locie

Jr~'bul'~' o1ty tlum, chciał ~linczotcać obslug~ sauioc'hodu

11 a d o m s k o, 20. 7. _ W osadzie
Złoty Potok zdarzył się tragiczny wypadek samochodowy, który pociągnął
za sobą śmierć jednej osoby.
Szofer auta
żydowskiej
spółki
"Gros i Bialer" w Radomsku Piotr
Cynka, bawiąc z wycieczką. w Złotym
Petoku, pozostawił auto pod opieką,
głuchoniemego wyrostka, sam zaś udał
się do sklepu po papierosy. Niedol"ozwil1i~ty
umysłowo
chlopiec począł
majstro,,-ać przy motorze, przy czym
zwolnił hamulce j samochód, stojący

na poch"~'łości, poczę1 toczyć się SZyb;1
ko w dol. _
'.
'.
,y t~ m czaSIe pl~echodzlł d~ 0",Q.
60-I~tl11. stal·zec. Franclszek Knaplk z
Pablal11C, na ktorego wpadło rozpędzone auto, zabijając go na miejscu. Nadbieglej w tym czasie ohsłudze udało
się auto zatrzymać i w ten sposób zapobiec dalszym wypadkom.
Zebrany w miQdzyczasie tłum usiłował dokonać samosądu na obsłudze
aula, jednak przybyła policja obroniła
winnych. Zarówno szofera jak i chłop
cn osadzono w areszcie.

!'
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K i e l c e, 20. 7. - "'e ,,-si Łr3aków
pow. ic;dl"zejowskiego
zachorowało
niebezpiecznie piQć osób TlO spożyciu
kjelba:-~" ,yłasnego wyrobu.
Z tych go!'poclal"z Jan LiR 7.ma1'l w
straszn."ch bolpściach, pozostałe cztery
osob~- przewieziono w stanie groźu~ rn
do szpitala.
Jak wykoznło dochodzenie kiełbasy
sporzę.dzone h.,ly z chorego wieprza.

CZ.I'.lIk~.

Spłonęło sześć
R a d o m s k 0,20. 7. -

zagród
We wsi 'Vo-

źniki w zabuc1o,,,aniach Konstantego
Brzeźniaka wybuchł groźny pożar, który przeniósł się na sq,sieclnie dom 0-

st"la.
:Mimo energicznej akcji prz~'brł~-ch
z okolic~; killm oddzialów straży pożar
strawi ł doszczętn i e Sz(!ŚĆ zagród. Straty i'ięgają, 30 t~'s ięcy zlotych.
Ponie,,-aż zachodzi poclejl"Zenie podpalenia, policja prowadzi en"rgiczne
dochodzenia celem ustalenia istotnej
przyczyny pożaru.

Notowania

giełd

zbożowo-towarowych
n y ,1 i! (\ ~ z c z. 20. 7. l!l:],. - ;;:;'(1) ~1.i.i 22:
pneniea I <t. 2:;.7·; :W.2:;,
fl ~t. :!1.~:; -:!:;,:?:;:

jeC'zmicli I «at. 1(l.·jO lli.7:;. 11 ~,ll. lii.:?; 16 ..iO:
7.yllli0 i:?:i·i 1:1.7:;; otJ'f:hr 1"~ e l!lIe m.
l:?:'itl. gr. 1:1 l:l.:;U: maka Żyt
niH (l.; '/0 33
;;:;.:;0; lllnk:ł pS7..('tll1:ł n:j4, A :3!l.73 do
otr~hy

l1.:!U - 12. ~r. 12

40.7:;.

l, ó ci Z. 20. 7. 19:1 ą - ;;:)'11) 21 21.2~: p~r.('ni
('~ :!7.:\O 28. 7.h. :!7.:!:' 27.·iO: jl'l'zmieli pl'Zl'lll. 17
do 17.:;0' owi". jrdn :?U 20.:?i. zh. 19 ..,0 - HU:;;
olrphy Ż\'lnit> 11.7.; 1:l: 011"0h)' p<7.c'nne ,r. 11 do
11.2\'
11.2.;-11.:;0 11l:,kn żytlli~ IW ', 33 no
3~ :;0: 1l1:\ka p,z"lInn fi:?, ,IO.:iU 11.:;0.
K ~ lo", i (' P. ::0. 7. l!l:)R.
Żyto 2IUO - 21:
l"ZC'IIH'~ (·z. :W.:;O :!7. j. :iij :!fi ..jO. r.h. :!~ ..jU <lo
26: it""zll1ic'(1 pl·ZI'Jn. J~ 1<1.:;0
past. 17 -~, ~O:
o"'i,,' ·jedn. :!() ..jO 21. ",h. l:J.:;O - ~O: otr~hj' żyt
nil' 10 1O ..iO: "treli)' p~zefl fi" gr. 12-12.50, ;;1'.
10 ..;0 11. 111. 111 10,~1l: 1l1:lI,n ży1'lIia 65',. 32 do
S2.7:): mnka p!'!zPllna f):jllll :~R - 3~.:jO.
," n I'" 7. n \\. ,,- ~O, 7. 1nil1"1. - ż.\'to I st. 20.2~
~o :W.7.1: l'''';Z(,ll11':! :ti.2:i :?7.7:J, j. ~7.2.) Z7.7;J. zb.
llj.7.; ~j'.:!~: jl'l·ZIII;,.li I ,t. 17 ..iO-17.7~. II ~t.
li 17.~:;. JlT <I'. H;.i;'-1i: n\\ l(,~ l ,t. :?1.:?~ rio
łl.7."i. II si. 1!l.~;' ln.i .i : otl''''''' ;i,ylnip 1U ..l0-11:
(ltJ'ęhv pS7.rnfle ,rl'. 12.:!·; - 12.75 . ~r. 11.2~ -- 11.7~,
:m. li . :!~-11.j.): ll1nk~ ź)·tnia 65'/, 31.75-32.50:

f!:r.

aI .. ka ~SZClllla ();:j'/. 38-- 10,

Czetwertyńskiego

ks. Sew.

'v Radzyniu Podlaskim
niezwykle
podniosła
poświęcenie

odb?ła się

uroczystość na~
rodowa,
sztandaru Stron~
nictwa Narodowego, która zbiegła się
z czterdziestą rocznicą, pracy politycz-

P i o t r k o w, 20. 7. Ul. Nowy Świat
w Piotrkowie ż) je pod wrażeniem ucieczki z domu rodzicielskiego 15-letniej Gizeli Nowakówny, która zabrala
ze sohą S\YC'go ll-letniego brata Zygmunta.
Gcieczka nastąpila w dniu 18 bm.
Pozostawiwszy w' domu dzieci, rodzice
po pO'Hocie już ich nie zastali. Na temat zagadkowej ucieczki dzieci krą.żą.
po mieście naj rozmaitsze ,,-ersje.

D o g u c i c c. iO. 7. - " -a polach pomirt/z.,- Bogucicumi a " 'c lllo\\'cem zostat przytr7.yman~- 4.1,-I('t1li Stalli"law
(,:hudo\\'ski, bezrobotny śll1."arz z 1\lichałl\O\vic
(:\la1"sz. Pih;ul1skiego 12),
którr napaslował tam g-letni,,!- dziew-

\V a r s z a w a. (Tel. "'l.) Kollczą, się
dochodzenia o zajścia, jakie zaszly na
tel'enie województ"'a białostockiego
w sierpniu. Pod zarzutem zniszczenia
cudzego mienia oraz bicia będzie \V~'
toczona skarga przeciwko sześciu
działaczom,
z któr~-c h Józef Kozak
przesiadUje w wiQzieniu. (w)

40.. lecie pracy narodowej

Tajemnicza ucieczka dzieci

Aresztowanie zwyrodni~Jlca

Dochodzenia wsprawie zajść

N o w y J o l' k. (P AT). Władze lotnicze, które zmuszone są, do ukarania
lotnika Corrigana za przekroczenie
zakazu przelotu nad Atlantykiem, po~
stanowiły, biorąc pod uwagę jego sukces, nie pozbawia~ go licencji pilota,
łecz ograniczyć się do udzieleni.a mu
formalnej nagany.

nej ks. Seweryna Czetwertyllskiego.
Na program uroczystośc! złożyło się
nabożellstwo pod gołym niebem, ocl~
prawione przez ks. infułata Tadeusza
Osill>:k iego. clefi lada 500 członków S.
N. oraz akademia w Teatrze, na któ~
rej m. in. przemawiał prezes ks. Czet~
wert~' ll l<i.
Uroc:_ystość
była
jedną.
wiell,ą, manifestacją. ideałów narodowych Ziemi PodlaRkiej i serdecznych,
ciepr~'ch uczuć ludności dla prez<lsajubilata.

Pięć osób
zatruło się kiełbasą

Na krzrk dziecka naclbiegli przechoclnie, któn' zw~ roclnialca oddali w
ręce pol icji. Na polecenie prokuratora został on of'aclzony w areszcie.

dostał naganę

biedakowi dobrobyt

miocie. Jak się okazało był to brylantowy naszyjnik lady i\'lunster przedolbrzymią

przez Atlantyk

.Dodatki dla pocztowców
wGdyni

Pielgrzymka niewidomychu stóp Jasnej Góry
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Przedwczesny wybuch dynamitu
~(fbil

10 robotników -

Tl'((giczlla k(ttastl'ofu budou'laua

N o w~' Jor k. (Tel. w1.) W Baltim01'e, stall f,lm'~-land, wyc1al'z~- ła si.;niezw~·lda katastrofa
przy budowie
kanalizaCji.
J\Iiano\yicie
w~'J;lUchl
przedwcześ1lie ładunek dynamitu.
Spośród
18 robotników zajętych

Rytualnie

przy prac~T, którYm wskutek eksploz.ii
zostala zatarasowana droga na wolilOŚĆ, dziesięciu zostało zabitYCh, pozostal i zaś ciQżko ranni przez spadają,ce masy skał.

zatl'udnionrm w Gdyni, specjalne dodatki w wysokości od 20 do 200 zł
mi e'f'i <;:czni e,
2'ależnie
od kategorii,
któq. dany urzędnik posiada. (w)

Wygasają

ulgi kolejowe
dla dzieci

War s z a w a. (Tel. wł.) Dnia 21
bm. o godz. 24 wygasają, 87-procentowe
ulgi na kolejaCh przy przejeździe dzieci do lat 14 w towarzystwie opielmlla.

I

zarżnęli współwyznawcę

Trzej J'ze~acy ~ydo1t'scy zabili su'cgo 1t'SlJóltou'aI'~ysza lJosq~
(lzajqc go o tlelttłł1cjatol'stu'o
Przeprowadzona z przerwami rozS o s n o w i e c, 20. 7. - Ul. Główna
\\' Kazimierr,u hyła widownią, krwawej prawa zakończyła się skazaniem Herzbrodni, dokonanej na tle konkuren- szlika I>rekslera na cztery lata wię
zienia, Majera Drel,slera na półtora
cyjn~- m przez trzech Żrdów rr,c,źników
IIerszlika, Majera i ich ojca Mordkę roku i ojca Mordki Drekslera na rok
Drekslerów, na ich współwyznawcy więzienia.
Mordce Frajmanie.

Drekslerowie podejrzewali
Frajmana, iż doniósł on policji o posiadaniu przez nich wip,kszej ilości mięsa,
pochoc]Z:1',łcego z potajemnego
uboju,
które w następstwie zostało skonfif'kowane.
Spotl,awsz~' Frajmana w drodze do
rzeźni, nreksłerowie pokluli . go noża
mi, tak iż skonał na miej:,;cu,
\Vf.:trząsają"a zbrodnia ż~'dowskich
rzezaków znalazła epilog we wC7.oraji'zej rozprawie w S1;\dzie OkręJ?;ow~'m
w Sosnowcu. Przehieg roz]lraw~.. której prz~'sluch iwało się liczne aud~- to
rium, złożone prze'ważnie z publiczności ż.\."Clowskiej. byl c1ramat~' czny, nadto wielkie wrażenie w~' wolalo aref.:ztowanie na sali cl\"óch osóh za nakłanianie ś"'iacll<ów do falszywyeh zeznali,
E'tanislawa Dohrom ilskiego z \Yol])l'omin i \Yigdora Nunbergera, mieszka!'J. cn Sosnowca.
_

\V a r s z a wa. (Tel. wł.) l\lin. Poczt
i Telegrafów prz~-z nało pocztowcom,

Anioł-stróż

króla JerzeQo VI

pl'zybyl szef słynnej bn'gady Scotland-Yardu. tzw. Sperial Brunf'h.
Sił' Albert Canning_ którego misjn jest czuwani!' nad b('zpiec7.Cl1stwem króla Wipl k iej BI'ylani i. Sir Ca 1111 ing nosi w Anglij
przpzwisko .,Sfinks". gdyż nie udziela
nigdy i nikomu wywiadów j unika jak
najs1aranniej wS7.plkiej .s.f,'c ;r,ności z prasą i publicznościq.
J('s! on najlepszym

Do

Pal','ża

:>:nawcą

spraw.

dotyczących

dzia talności

tajnYCh organizacyj politycznych.

(w)

Tragiczna. katastrofa
w kopalni
l{ at o w i c e. (Tel. wl.) \V podziemiach kopalni "Renard" w Sosnowcu
wydarzyła się poważna katastrofa. Na
glęholwści 300 m zawalił się strop odcinaję.c 5 gÓł'1lików.
Po calonocnej akcji ratunkowej odJwpano 2 ciężko J"alln~-ch górników,
Paska i I{i tę, oraz lżej rannego Florkicwicza. \Y\"clob,-to również zmasakrow,ane zwloki gÓrnika Albery, a po~
naCłto znaleziono elektromontera. I{ocka, który w chwili katastrofy b~- ł zaj<;:t~, 7.akladaniem przewodów elC'l<fn'cznrrh i poniósł śmierć wskutek porażenia prądem.

Do

połurlnia

zas~-))anego

domskiego.

nic dotario jcszr:r.e do
górnika, Nip'via-

piątego

(w)

"Kosą poranił teścia
R a d o m s k o, 20. 7. - Na tle za- nownie doszło do sprzeczki, wetasie
da,,-nionych sporów rodzinn~'("h o po- której Dawid chwyciwszy kosę ugodził
dział maję.tku pomiędzy mieszkallcak~l~akrotnie swego teścia, raniQc go·
mi wsi '\Tola Malowana, Józefem Bai- clęzko.
kiem a jego zir.ciem Janem Da\"iclem,
Nieprz~"to mnego
Gaika w stanie
dochodziło do cz<;:st~-ch_ Rprzeczel< i hóbeznadziejnym przewieziono do szpitajeJ<.
la św, Aleksandra w Radomsku.
\V dniu wczorajszym Ila polu po-

I

strona

KRONIKA PABIANIC

"Halkę" Moniuszki, nieśmicl·telne 'd ziew czterech aktach wystawi \V sobotę,
dn. 23 bm. o godz. 21 min, 15 w kinie
"Oś"v'iatowym" Teatr Poznallski pod dyr.
Zyg. Wojciechowskiego. Udział bierze 40
osób. Wspaniała dekoracja i balet. Przedsprzedat biletów w cukierni p. Piątko wskiego.
Zapisy na wycieczkę Mężów Katolic·
kich. Katolickie Stowarzyszenie M~zów
przy parafii św. Mateusza urządza \V niedzielę, dnia 24 bm. wycieczkę wozami do
Ldzania. Koszty przejazdu 50 gr dla czlonków, dla sympatyków 80 gr w obie stt'ony.
Zbiórka o godz. 5 min. 30 rano przed Domem Katolickim przy ul. ks. Piotra Skargi.
Chłopiec spadł z jadącego wozu. Leś·
niewicz A., lat 14, zam. przy rodzicach w
Dąbrowie, gm. Dlutów, spadł z jadącego
wozu i potłukł się bardzo dotkliwie, tal"
te musiano go odstawić do szpitala miejsld ego. Powod3m wypadku był defekt kło
nicy.
InterwencJe robotników l robotnic w
sprawie pracy nie ustają. 'Wobec daremnych wyczekiwań na pracę reszty n1ezatrurlnionych bezrobotnych kobiet i męż
czyzn, wyłonili oni spośród siebie delegację, która udała się do wiceprezydenta
miasta i przedstawiła w imieniu bezrobotnych żądania pracy. Jak było do przewidzenia, delegacja nic nie wskórała, ani też
nie uzyskała żadnych zapewnień. Miasto
bowiem nie dysponuje już potrzebnymi
funduszami na rozpoczęcie dalszych przewidzianych planem inwestycyjnym prac.
Poradzono delegacji, ażeby udała się do
'Vojewództwa i tam odpow:ednio interweniowała. A więc tak wygląda w rzeczywistości obiecywana na forum Rady Miejskiej z obliczeniem na efekt praca. Zamiast pracy towarzysz
wiceprezydent
Szczerkowski posyła ludzi od Annasza do
Kajfasza. Nic też dziwnego, że bezrobotni
widząc tę obłudną, opiekI! rzekomych 0brOllCÓw robotnika, spod znaku P. P. S.-u,
coraz więcej tracą do nich zaufanie i zupełnie się od nich odsuwają.
Poświęcenie nowego lokalu chrześcijań.
skiej placówki czapniczej. Znana 11a terenie tut. pierwsza i najstarsza tego rodzaju
placówka czapnicza p. Gruszczyńskiego
prowadzona dotąd przy ul. Moniuszki 7,
przeniesiona została do nowego sklepu
przy ul. Zamkowej 49. Poświęcenia tego
lokalu dokonał ks. Malinowski. Placówce,
która przy c zyniła się w znacznej mierze
do unarodowienia tej tak watnej i zaży
dzonej gałęzi rzemieślniczej życzymy dalsz ego pomyślnego rozkwitu.

ło

KRONIKA ZGIERZA
Koło
Stroftuictwa Narodowego.
,V ni e dzi e lę, dnia 17 bm. we wsi Biala
pod Zgierzem zoEtalo założone nowe kOlO

Nowe

E'tronnictwa Narodowego. Pierwsze zebranie z udział e m prelegentów odbędzie
się w 11adchodzącą niedzielę .
Miejscowi
włościanie
licznie podpisywali deklaracje. zapisując się na członków S. N.
Sprawcy zuchwałego włamania. Jak
jut donOSiliśmy, do owocarni Eugeniusza
C ·,mbrZYl1Skiego (WspÓlna 2) dokonano
zuch,,·ałego włamania w biały dziell. Jak
się okazało,
sprawcami włamania hyli
Zygmunt Ogrodowczyk (ŁÓdź, Zamenhofa 27) i Henryk Zwierzewicz (Zgierz, Szeroka 2). Obaj zostali osadzeni w areszcie.
Prezydent miasta na urlopie. Prezydent miasta p . .Tan Swiercz wyjechał na
urlop wypoczynkmvy, począwszy od dnia
17 bm. do 1 sierpnia. Również otrzymał
urlop wypoczynkowy
sekretarz magistratu p. Ratajczyk. Wszelkie sprawy
będzie załatwiał w tym czasie wiceprezydent miasta p. Leopold Zajączkowski.
Pryszczyca w Zgierzu. W Zgierzu przy
ul. Łęczyckiej stwierdzono pryszczycę u
bydła.
Władze
zarządziły
odpowiednie
zabiegi w całym mieście.

KRONIKA RADOMSKA
Postrzeleuie złodzieja leśnego, Gajowy lasów majątku Radoszewnica natknął
się na l<ilku osobników ścinających drzeZłodzieje,
spostrzegłszy
gajowego,
wo.
rzucili się do ucieczki. .W ówczas gajo-wy,
po kilkakrotnym wezwaniu do zatrzymania się, wystrzelił z fuzji, trafiając jednego ze złodziei, Stanisława ł~agiewkę ze
wsi Spalastry gm. Żytno. Ciężko rannego Łagiewkę, któremu śrut przebił płuca ,
przewieziono w stanie groźnym do SJ:pitala w Radomsku.
.
Urlop wicestarosty. Z dniem 15 bm.
rozpoczął urlop \vypoczynkowy
wicestarosta radom&zczallski p. Wł. Fibich. Zastępuje go referent staros1.\va mgr. Madej.

KRONIKA WARTY
Wypadek rowerzysty. Powracający rowerem z Ciele do Warty Leon Wiiczak
najechał
na jakiegoś nieznanego przechodnia, przy czym spadł z roweru i roz·
bił sobie głowę o kamieJl, Po odzyskaniu
przytomności Wit czak
ostatkiem sił dowlókł się clo sąsiednich osiedli,
skąd odwieziono go do szpitala w 'Varcie, a następnie do szpitala św.Trójcy w Kaliszu.
Uporządkowanie ul. Ogrodowej.
Przez
pe\vien czas, jak już podawaliśmy, ulica
Ogrodowa była nieuporządkowana. Obecnie Zarząd Miejski przystąpił do uregulowania i zabrukowania tej ulicy.

I(RONIKA PIOTRKOWA
Kolonie letnie dla dzieci wiejskich. Staraniem kół gospodyll wiejskiCh zorganizowano na terenie powiatu 4 ogniska ,,1\'I atki i dziecka", do których uczęszcza około
100 dzieci. Zorganizowano również 12
"dziecińców", w których przebywa około
400 dzie.ci.

e
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Krew·Kuniłzera ~ryzgała mury Widzewa
Jak Uszer Kohn ze szmaciarza stał się właścicielem Widzewskiej Manufaktury?
getto, bo mu było za ciasambicje wielkie i niespożyte.
Rozpoczął jako z\YJ"ldy handlarz odpacll<ów u l{unltzel'a, znanego przemyslowca na Widzewie. Początkowo
na plecach w~' nosił z fabryki odpadki,
miał swych odbiorców na Starówce.
l{to to był l{uuilzer? Należał dQ
,iednrch z pionierów łódzkiego przemysIu, pracowuł sam ocl początku
wytr\Yale i z zaparciem, pJ'acą swą
zbudował fabrrk~, zatrudniającą setki
robotnil(ów. Cieszył się powszechnie
jak najlepSZe}. opinią. Nie miał dzieci.
nosil siQ z zamiarem stworzenia po
swej śmierci ze sW~ ' ch zakładów fundacji, z ldórej dOChody miały być
przeznaczone na cele publiczne.
Sprytny był Uszer Kohn j mial
chyba zdolności kupleckia. Gdy do fabr~·ki przychodził Z workiem na plecach, śmiechy, drwiny i szydershva
goniły za nim. 'Vtedy może powstała
w nim myśl, że musi stać się potentatem, przed l<tórym bęc! ą. drżeć inni.
- Po niedługim czasie dostał się do
fabryki jako zwykły pracownik sortował towar, pakował i nakł,adał na
wozy. Poten1 awansował, został zastępcą głównego sprzedawcy. Już się
poczuł silny, już nie goniły za nim
drwin~· i zjadliwe docinki. Szybko się
Widok z dzielnicy widzewskiej. Na d'ru(Jim planie domki 7'obotnicze zamiezorientm"i'ał
w zawiłych arkanach
szkiwane przez pracowników }Vidzewslciej 111an1./faktury
handlowych wielkiego kolosa, poznał
.
.
jego słabe strony, wykorzystał swe
Kohn, notoryczny, z nawyku, z na- wody l wtedy decydowac
była kozdolności, wytężył swe siły i sprężył
kazu swej talmudycznej mentalności, lebką. Kohna.
calą. przebiegłość. I oto widzą. go ro- .
złośliwy podatnik, czujący wstręt do
Nim wyrósł i wydostał się z tego botnic)', jak cieszy się pełnym zaufauiszczania skarbowi państwa jego getta, chłonął to co mu sączono w ka-, niem samego Kunitzera, który powiesłusznych
należności,
Kohn speku- hale, w bóżnky, kształcił się na wy- rza mu ważne zadania.
.
lant, kombinator, Kohn, którego osobą rafinowanej dialektyce talmudycznej,
Poczucie ,;\'łasnej siły, świadomość,
winien się zainteresować prokurator,
''''
jednym słowem Kohu aktualny, dzisiejszy, jest postadą. powszechnie zna-

t. ó cl ź, 20. 7. - W dwóch poprzednich artykułach
sprezentowaliśm y
czytelnikom poatać starego Uszcra
I\:ohna, pana na 'W idzewie, znawcę i
komentatora talmudu, członka BreiBrith, członka warszawskiej loży maS011skiej, która trudniła się uwalnianiem żydowskich n;płojców z wojskI!

Opuścił

skul'an tyzm, pOgOl"l za zyskiem, lmlt
cielca, uprawiauy przez skupione tam życlo:stwo, które oc! zwykłe
go chalaciarza do milionera, mające
go w suterenie lichv"iarski bank, zaplute, brudne, niena\\'L tne, zacięte w
s obie, mialo jeden cel: zdobyć mają
tek i wpływy, w~' pł:vnąć na szerokie
złotego

no.

!\liał

I

ną, popularną, symbolizującą łódzką,
obecnę.
rzeczywistość.
Ale niemniej
ciekawą. jest przeszłość, równie interesująca i zagadkowa, pełna tajemni c

I

dziwnych, nieraz wręcz o posmaku
sensacyjnym, jakby ży,,·cem przejęta
z najbardziej frapująCYCh p<lwi<lści.

Tą.że przeszłością. chcielibyśmy się
zająć, wynurzyć ją z mroków niedawnej, ale mocno zasłanianej, skrupulatnie i nie bez kozery i poważnych
względów przemilczanej historii.
Oczywiście robimy to fragmentarycznie

migawkowo, tak ' jakby mimochodem,
bo nie mamy przecie narazie

dostępu

do niezmiernie cennych archiwów roclzinnych nobliwej rodziny Kohnów.
Może w przyszłości znaj clzie się biograf, który stworzy Z życia Kohna
epopeję na miarę europejską.
Znajdzie się na pewno, a wtedy Kohn świat
zadziwi.
A oto wspaniała siedziba cadyka z Widzewa US'Zera Kohna, który ze szmacia·
rza stal się 1Jotentalem decydującym o losie tysięcy polskich robotników.

STARÓWKA BYLA JECO KOLEBK~
I NAUCZYCIELKĄ.
Przeto rozpoczynamy... Urodził się
na Starówce w mrocznych, ponw'ycll,
a zagadkowych murach ulic Nowomiejskiej, Żydowskiej i pobocznych,
Co robił jego ojciec, sam Kohn nie
wspomina. Ale to nie jest ani .wazne
ani istotne. Atmosfera żydowakiego
getta, skonclensowana obcość na gruncie polskim, zaciekłość, fanatyzm i ob-

Zabił

pail'zył na sposoby i metody swych
J)liskich pobl'łltr mców . Patrzył i uczył
się. I ta nauka mu się przydała, został do kOlka swego żywota tym, czym
był za młodu. To co w~' niósł i otrzymał od rabinów w mIotlości, na starość zuż~· tko",ał w s\\'ej pracy w języku hel)l'ajskim w komelltarzu do
talmudu pt. "Uczta królewska".

•

kolege za 50 groszy

Śmim'telny epilog b6jki l)Omięd~y 'Ul,lodocianym,i l)(,(stu.cha'Ini o 'Utonetę 50·gJ·os~OWC{
Ł ód ź, 20. 7. We wsi Rędziny koledze monetę.
Dolne pod Łodzią. wynikła zaciekła
Wówczas ten rzucił znienacka w
bójka między pastuchami, H-letnim Brzeźniaka dużym kamieniem, trafia:M arianem Brzeźniakiem i ll-letnim jąc w głowę. Brzeźniak upadł, a l{ulaStanisławem Kulasikiem.
sik wyrwał mu monetę 50-groszową i
Kulasik podniósł leżącą. w piasku popędził bydło dalej.
monetę

50-groszową j

Brzeźniakowi.
domagał

pochwalił

Ponieważ

się

Brzeźniak

się

polowy kwoty, między
pastuszkami doszło do bójki, w wyniku której silniejszy fizycznie Brzeźniak przemocą odebrał
mlodszemu

Pomysłowy

oszust

Sąd ska~al

Uderzenie kamieniem okazało się
fr.talne, spowodowało bowiem wylew
100wi do mózgu. Brzeźniak zmarł, zanim zdołano go przewieźć do szpitala.
Młodocianego zabój cę zatrzymano.

kradł

dolarówki

kombina tora na rok więzienia
Ł 6 d i, 20,
7.
Przed Sądem u Janiny Skowron (Limanowskiego
Grodzkim w Łodzi odpowiadał Adam 141), gdzie w podstępny sposób skradł
Ma.rcicki. ViT ystępował on jako agent dolarówki na 260 zł, pozostawiając w
i kontroler bankowy, wykradając u kopercie skr.awki papieru.
różnych osób obligacje pożyczki dolaSąd Grodzki oszusta skazał za 14
rowej.
przestpnstw tego rOdzaju na łączną
Dnia 13 stycznia rb. zatrzymano go karę 1 roku więzienia.

I

że cieszy się popardem i pełnym zaufaniem swego szefa, nasuwają. mu
różne plany.
Czy nie świta w jego głowie myśl,
aby się stać panem całej fabryki, moż
nym, wielkim, od nikogo nie zależ
nym, wiclzieć się właścicielem war.
sztatu, który po\Ystał wY:3iłkiem całe
go żywota człowieka pracy i solidności kupieckiej. Tak zapewne było .
LÓDź KRWAWI Sl~ W WALKACH
BRATOBÓJCZYCH
A tymczasem nadchodzi rok 1905
i 1906.
ł.ódź krwawi się w bratobójCZYCh
walkach. Najeźdźca pcha broll do rę
ki jednym przeciw drugim. Strzały rewolwerowe padają. w mrocznych uli.
cach Łodzi. Padają, trupy robotników.
Socjaliści występują, coraz agl'esywniej przeciw narodowcom. Rewolucja
szalała na ulicach. Ludność uginała
się pod łapą krwawego satrapy ze
wschodu. Zapełniały się tajgi sybirskie, zsyłanymi robotnikami. Fabrvki
byJy terenem, gdzie rozgrywał się 'jed~.n z aktów naszej narodowej tragadu. My Polacy mierzyliśmy przeciw
sobie bro11, tropiliśmy za sobą jak za
zwierzyną ...
W t~' m czasie padł na Widzewie
wła~ciciel fabr~Tki !(unitzer, który co
dopIero przybył z dworca kolejowego,
aby osobiśrie in terwe-niować w groź
nym zatargu, który wynikł w jego zakładach. PacU, przeszyt~' kulami u
bMm fabryki, której progi miał prze-

kroczyć.

Krew jego
brrezne...

bryzgnęła

na l11urv fa(m.
(Cią~ alo\l~~1\l w nastQpnpl) numerze)

w.)

~umer 185
Kalelldarz r&Tm.-llaL
Czwartek: Daniel pr.,
Praksed& p,
Piątek:
Maria Magdalena
8.a endarz "towiański
Czwartek: Stosław

Lipiec

zac,116d 20.Q2
dnia 16 g. 08 min.
Księżyca: wschód 23.15, zachód 13.59
Faza: 6 dzień przed nowiem
Długość

TeL 173-55
NOCNY OVZUH APTEK
Nocy du&iejs.zej dYŻltrudą nast.~I>ująee 8I>teJd:
.a.dowska-Daollcerowa, Ziierska GB, Grosz,kow ki.
11 Listopada 15, Karlin (Żyd) Piłsudskiego 19,
1\embieliński, Andrzeja 28. Ohą'<lzyiłSka, Pii)tr.
ltowska 163, Miller. Piotrkows-ka 46, AntoBie·
wicz, Pabianicka 56 i Unieszowski. Dl\hrowska
24 a.

TELEFONY
Poltolowle
PO/lotowle
Pogotowie
POI/oto wIe

miejskie 102-".
P. C. K. 10%·411.
lekarz, ehrzełt'lho t11 111
Ubezpieczalni 208·1&.
Pożarnej 8.

rezę, dziś trochę spokorniał, przycichł,
może je.zcze podniesie łeb. ale wtedy
już chyba genel'nlnie się z nim rozprawią..

~ 'Vystęp OPl'ry

Ale Fogel na razie hula, kpi i drwi
ze wszystkiego. \V zeszłym roku przez

warszawskiej.

Teatr Letni - •. Dama od Maksyma",
KINA
Corso
.. Wladca prerii" I .. Brodway Bill".
Ośwlałowy-Sło1\ee
.. Życie ulicy" i ,LegiOn
zatruccrlców".
.
Palace - .. Arena tycia".
Rialto
.. Alarm w Pekinie".
Stylowy
"Prllel'\VUna pit>śJ'''.

Ł Ód

żydowskiego
fabrykanta przyznano
upust 7. 9 na 14 pct od tar~'fy łódzkiej,
c1mpacYJn;.' w Zakładach Maj era Fo- dla oddziału tkalni.
gla w Ozol'ko\\'ie . .Na mocy zawartego
Dla pozostałych oddziałów utrzyukładu na okres Jednego roku utrzy- many został upust 6 pct od taryfy łóclz' .
many zostaje dot) chczasowy system kiej. Wczoraj już robotnicy przystąobsługi krosien z tym jednak. że dla pili do pracy.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III
Uwaga Ozorkówl
W niedzielnym numerze naszego pisma zamieścimy rewelacyjny artykuł. Odsłaniający nieznane szerszemu ogółowi kulisy przejścia Schloesserowskiej Manufaktury w ręce Żyda, Majera Fagla.
\V świetle naszych rewelacyj będzł e zrozumiałe tym bardziej obecne po.
słępowąnie bezwzględnego pnemysło WQa, który wytęża wszystkie siły, aby
wielkie zakłady przemysłowe przyj te na własność.
Poza tym zamieścimy w norze nie dzielnym ciekawy reportaż z Ozorkowa, który Obejmie całokutalt sto.uuk6" w tym mieście, stanowiącym teren
niespotykanych spekulacyj i komblnaoyj Żyla Fogla.

'f, 20. 7.

\V dniu wczorajszym

/1/1"1/1"1/1""""""""'""11/""""111"/1"11//1"/1"/1""""""""'""111"'11/""/1""11"1/"""/1/1/1/1/11111111/111111111/11/1111/11111111/11/1111/1111

257 klm dróg okamieniu polnym wŁodzi
L ó d ź, 20. 7. - Obecnie Łódź posiada. jeszcze 257 kilOlnetrów dróg o
kamieniu polnym. Przy nowych pracach brukarskich nie używa się już
tego materiału. Zaprowadza się nawierzchnie u. zlachetnione.
Nawierzchnię ulepszoną. otrzymają.

ZE ŚWIATA PRACY

W!lzystkie arterie wylotowe. Kryie sig
kostkę. ul.
ienkiewicza, która dot~'ch
czas posiadała "kocie łby". PodobnQ.
nawierzchnię lepszego typu otrzyma
ul. Piotrkowska na całei przestrzeni,
jak to już pisaliśmy Pabianicka
Rzgowska.

Strajki, zatargi, konferencje

Wa~ullki pracy robotników "Polali'"

fabryk l

L ó d ź, ZOo 7. - Podpisana została
umowa zbiorowa dla robotników wy·
twól'ni rękawiczek na okres do 15, 6.
1039 r., ustalająca ceny jednostkowe
przy produkcji akordowej. W dniu
2·5 bm. odbędzie się konferencja w Inspektoracie Pracy celem podpisania
umowy zbiorowej w przemyśle dzianrm. W 20 fabrykach, wyrabiających
(!z~ane cZQści {manki~ty do ko~zul

rejestracji niezrzeszonych wytwórców,
c.y przep!'owaclza IV tcj SpI'Rwie konferenaby
układem zbiorowym objąć wszystcJe.
kich fabrvkantów. \V dniu 25 bm. odRobotllicy wygrali
będzie siQ w Wieluniu konferencja ce. .J~k już dono s iliśmy, robotnicy, zatrudlem zlikwidowania strajków w przemelll w fabrycc 05ławionrgo pl'zemvsłow
myśle stolarskim.
ea Jcrsaka
Zelowie, wystąpili z po,,"ód1:t~vem ln:zec!,,: fabrykantowi, domagając
Sl.~ ~aleznoscl z tytułu niedoplaconych
Utonęli'
kąpl'ell'
rOZl1lC do stawek orRZ urlopów IV kwocie
o~ 309 .clo 1000 zł. Sąd pracy zasądził naL ó d ź, 20. 7. - W Pl'zygłowie podleznoscl od Jm·saka.
("zlany~h), ,:vyb~chł straJ~ ~kupacYJny. czas kąpieli utonął bawiący na letniDobotlucy . ządaJą podwyzkl plac o 10 sku -24-1etni Berek Wajnberg, zamieUnieważnienie wypowledzellia
szkały w Łodzi (Targowa 24).
Przcmv~ł drzewny na tcrcnie Łodzi pl'oc~nt., W fabryce, pOllczach ~mlmak
wYPowlcdZlat dotychczasowy układ zbio- (LeglOJlOW 13) strajk okupaCyjny zoW Swolszewicach łódzki UCZeIl 15rowy z, tcrminem do 31 bm. Prz~' rozpl\.- stał zlikwidowany.
Ilotn! Janek Jalek wypadł z łódki' do
t~ywal1!U zawiadomicnia o wypowicdze\V wytwórniach swetrów strajk stawu i utonął. '
n.lU umo·wy Inspektorat Pracy dopatrzył trwa. Inspektorat Pracy przystąpił do'
Topielców wydobyto.
'
s~C) p~dstawowych uchybieli, a miano,,:i('1(> nIC.dotrzymania ustawolY('go terminu
wYPowl~dzenlU. w zwiazku z CZ~'m wypowled~(,llJc uniewRżnH, uznnjąc, ~r umowa
ob?W1l'lzuje narlal i 1110;;;(' hyć wypowicdZIana dopiero z rllliom :31 bm. najpóźniej
z ważnością na sierpie!'! rb.
' ,

:v

Zatruł się

podczas

O

najpIerw małej fabryczki, potem w
1932 roku wydzierżawił od Schlósserów ich fabrykę. Miał za sobą poparcie taJdch potentatów, jak Żyd Wiślic
Id ze ZdUllskiej \\Toli, Ejtingon z Loclzi, cadyk z Góry I{alwarii, Żyd Lubel ski i inni. nządy tej zgrai rozpoczęly się od niemiłosiernego wyzysku.
Przy samym przejęciu fabryki robotni.
cy zostali poszkodowani na 120 tys. zł.
'V cililgu nieRpelna roku na skutek obn:żki stawek dziennych robotnicy zno'''.iU stra~ili okolo 300 tys. zł. A tymczasem Zyd się bogacił...
FOGEL BUDUJE NOWi). FABRYK~
. r
'
r
"
• •
no~o!tllC~ z kazd) ~l l okleJ? mn~eJ
zaral~lall, coraz CZ~ŚCI~J do Ich ~11e
SZk~~l poczęła ~agl,ądac nęd~a. WI.e~u
staI) ch, .mu}ąc:r ch za sobą .In,lkauascIe
lat uczcIweJ pracy, roboŁmkow poszło
na b.ruk. Sy~tem wyzyslm przez IStosowaUle coraz ll1nych metoLI pracy przybierał na sile, wydajność robotników
wzro la oprzeszlo 30 pct, kolosalne
zyski szły do kieszeni dzierżawcy,
Fogel zaczął kombinować. Nie wy~
starczała mu rola dzierżawcy; pocichu
l'Gzpocząl skup akcyj. Ostatnio nabył
ich od jakiegoś ziemianina za sto tys.
złotych.
Podstępnie zaczyna wydziedziczać starych Schlósserów, pocichu
z dzierżawcy staje się właścicielem.
Kogo on przypomina? Zdaje się, że do
złudzenia starego łódzkiego kombinatora, talmudystę Uszera Kohna.
Akcje jego finansuje e,itingonowski
Bank Dyskontowy, powolany właśnie
specjalnie do finansowania posunięć
żydowskich spekulantów przy przejmowaniu fabryk z rąk chrześcijań
skich. Ton bank ma już w swej kieszeni wiele łódzkich zakładów przemy~
słowy ch ...
Ohecnie Fogel przystępuje do budowy nowej fabryki w Ozol'kowie. Już
zwozi ceg' I~, za rok ma stanąć nowa
fal)}'yka. Skąd on ma na to pieniądze?
Czr nie dorobił si~ czasem na krzywor,ie robotniczej, na tych upu tach, na
zmuszaniu robotników, by pracowali
na czterech krosnach?
_
I taki ma jeszcze czelność wystl;)pować do władz 7. żądaniami, by dały mu
!1ajlepsze warunki pracy, gdrż w przeciwnym wypadku fabryce grozi ruina.
FOGEL TRZ~SIE OZORKOWEM
FogeI trzęsie Ozorkowem. Związał
cały jego byt ze swoją fabrykę. i on
dziś nim rządzi. Panom burmistrzom
zdaje się, że to oni z wysokości swego
stolca dec?dują o losie mieszkańców.
Cóż oni, mogą zatrudnić na miejskich
robotach tylko 50 robotników, Foge!
zaś zatrudnia -3 t~rs iące. Całe miasto
jest w kieszeni rog]a i Foge) wykorzystuje tl;) sytuacj~, eksploatuje swych
robotników i eksploatuje cale miasto.
\~Tlaśnio nad tym winny się zastanowIĆ kompetentne czynniki i Foglowi pokazać, że nie on jest tutaj panem, że musi respektować istotne inte'resy robotników i miasta.

POCiąg zabił woźnicę
L ó d ź, 20. 7. - Na przejeździe kolejo~\'~:m we wsi Gląbczewek, pociEU'
zdąza]ący z Kutna do Łodzi wpadł na
wóz, powożony przez I{arola Marca z
Turku.
.~yóz, z~st~ł roztrzaskany, R Mel'c po1110sł SJ11ICrc. Spłoszone konie zbiegły.

Listy do Redakcj i

Z pOWOdu
"braku kwalifikacyj"

weronalem

Ł ó d ź, 20. 7. 42-letni lin' dor
Lachman (Sienkiewicza 9) w mle 'zkaniu własnym uległ zatruciu wskutek
zażycia nadmiel'nej ilości środka na.
sennego weronalu.
Po udzieleniu pierwszej pomocy
przewieziono go do szpitala.

PrzymusOWe lądowanie
awionetki
Ł ó d ź, 20. 7. Wczoraj w goc17inach południowych na RaclogORzczu
tuż przy cegiel n i LangneJ'a, przymusowo lądowała awionetka typu RWD 10,
nalożQ.ca do Aeroklubu Warszawskiego.
W czasie przymusowego lę.dowania
przy awionetce uszkodzone zostało
podwozie i Rkrznlla, Pilot Jan Różań
ski wyszedł z wypadku bez 'szwanku.

~~

osiem tygodni trzymał w zamkniętych
murach fabrycznYCh robotników chcąc
zmusić ich do zgody na upust niższy
od tego, jaki przyznało orzeczenie komi ji arbitrażowej. Obecnie znowu wysunął nowe żądania i znowu chce na
robotnikach wymóc dalsze koncesje
i ustępstwa. Postarał się o zgodę oficjalnych władz i legitymują,c się papi erem z ministerialnymi. podpisami
z ironicznym uśmiechem wyczekuje
ostatecznego wyniku.
KIM JEST PAN FOGEL?
Kim jest Majer Fogel, milioner i
dyktator na Ozorkowie, który decyduje
już nie tylko o trzech t)'siącach rObot-,
nik ÓW, ale o życiu całego Ozol'l'owa?
Nie tak dawno był zwykłym cha laciarzem, który chodził z workiel1'\ na
plecach i po podwórzach wykrzykiwał
handel handel". Fortunę ' zdobył w
błyska~icznym tempie.
Dorobił się

ostatecz~ie zost~ł z1ikwidowan,Y strajk

Targowe) przy Ryllln1 Bo('rnera Zna)dZ1e '
pomieszczenie 120 stoisk ZgłoszenL przyjmuje Wydział Akcji Gospodarczej Stronnictwa Narodowego (Piotrkowska 86) i
Zrzeszenie Chrześcijańskich Kupców Rynkowych (Bandurskiego 9 - 11),
Wycieczka robotuicza. Z.io(lnoczenie Zawocłowe "Praca Polska" urządza \V niedzielę, dn. 24 lipca rb. wycieczkę
dla
s",:,oich członków i sympatyków clo Okl'ę
glIka pod Zgicl·zem. Zgt08zonia przyjmuje
sekretaria t przy ul. BandUl'skiego 9 - 11.
Wyjazrl o godz. 8 rano, powrót o godz. 22.

prOdukującej,
jak wiadomo,
Sltuczną welnę, tak zwany lanital. nic zostały je zcze unormowane. Inspektor pra-

d

Likwidacja strajku u Fogla

. .
;;0
!~Oisk Il~ C~l'Ześcl.la~s~i~ ~~a~u tar:
g y
,\V I szeJ ChlZeSCl]anskle) .Ha.h I

'a ~zień _19 lipca rb. ZEII'Ząd Mie,;"ki
zatl'udlllal 3;;44 robotników sezonowych.
Plac Bornera otl'z}"ma zieJcnjrc.
Muzeum pami4łek łódzkich
Akll,wlną staje si~ w L()dzi kwestia założpnia mU7.oum pamiątek łódzkich. Instytucja ta ma powstnć przy Archiwum
Akt Dawnych, mieszczącym się, jak wiadomo, \V budynku (lnwneg() ratu!'\za,
Wof~w~dzkie biuro Puuduszu Prac,
komumkuJe, że \\' mie3iącu czerwcu na
terenie wojCII'ÓdZtll':'ł łÓdZkiego zatrudniono 42 inwl'ł1idó\V i iO uczestników walk o
nicpodległość państwa polskiego.

-

Strona 7

•

KOMUN' KATY

KRONI KA MI E.JSCOWA

dnia !'! lipea 1938

-

d ź, 20. 7. - Kohn i Ejtingon w
Jersak w Zelowie, a Fogel w
Ozorkowie są. typowymi przedstaWicielami grasującego, korsarskiego kapitału, uprawiajl!cego łupiestwo mas robotniczych nagminnie, stale i notorycznie.
Jeden robi to bezwstydnie i bezczelnie, drugI pocichu i w ukryciu, inny
znowu przez szantaż zarządzeń władz,
lamanie przepisów, inny znowu na drodze legalnej niby, przez konferencje,
pertraktacje i umowy handluje robotnikami.
Do jednego z nich zastosowano już
odpowiednie sankcje, zwiedził on Be-

Piotrkowska 91

Straży

,
O

piątek,

Ł ó
Łcdzi,

Adrul reJa~(ji i a~miD ~tralii VI to~li

TEATRY
Teatr Polski

ORĘDOW~IK,

Jakim sposobem Fogel dosz!dł do majątku - "Jego Ekscelencja dyktator na Ozorkowie" - Władze powinny zmusić żydowskego potentata, by respektował istotne Interesy robotników i miasta

Piątek: B 'Jlesława
Słońca: wsrhód 3.54

•

'

Poli

1I?

komisario/11 jł. P.

lU

LodZl

lWU

się na:l ~{Qńmi,. Chore zwierzęta z od1Ja7'zoną skórą zaopa

me znalu z powwrzają poszczególnym komisariatom doz6r nIld leczeniem
Znaki w (ormie plomb wolno dopiero zdjąć po Ułlkowit1Płł W1/leczeni. zwie~
TZ(:cia

\V czasic od 25 CZ('ł'Wcn do 16 lipca rb.
prn co wa ł(>m w chal'n ktC'l'ze robotnika w
przPf~!'Iifll~.i0I·!'\t\Vic l:ohót inżynieryjnych p,
f. "PJlon. Przc(lS!~lJlOrstll'o to zatrudnia
ok,()ło ~50 robotników i Pl'ownrlzi roboty
nlle,ls]<lC we wł~snYn: zakr·csie. Przeciętny
za !'Oh e!< r~hot~l ka mewyk waJifikowanego
,,}'nOSl clz.lenmc nctto 4 zł 40 gr.
,Hoh,otllJcy pr:lcują ponad osiem godzin
dZI(ll'!-llIC, a naw"t po 16 godzin. Godzin
nadl!czhowyrll nie llOnOl'uje się, Ostatnio
występowałem w obl'onie robotników, żą
da~ąc 7,a~łaty za godziny nadlirzbowe, \V
d!1I~1 18 lJp~a rh. otrzymałem pismo zwalmOJą,c~ mlli,c z pracy z powodu .hr'1ku
kwahfllmcyj".
'
J~st to bOdaj picrwszy wypadek zwoInlclliU',,~'oI)o1n!ka z powo(llI "hmku kwnlif.lka,rYJ.' Zcln)e się. żc jedynymi kwaJifikaC]nml z~vyl{łego l'ohotnika je t zdolność
do .pra~y ! prarolVitośr'. a tym warunkom

zdAJ.e Slę ollrowinrlał(l!1l.
Ti'nANCISZEK KURZANOWSKl.

Dnia 18 lipca 1938 r. o godz. 8,45

zmarł

i najtroskliwszy ojciec. ukochany syn, brat,

po nieszczęśliwym wypadku, opatrzony Sa.1rl"llmentami §w., nasz najukochatiszy
szwagier, dziadek i wuj, ś. p.

teść,

Kamiński

Franciszek

mistrz piekarski

przezywszy lat 56. Nabożeństwo żałobne z wigiliami odprawi się w czwartek, 21 b. m. przed południem o godzinie 9-tej
w kościele parafialnym Matki Boskiej Bolesnej. po czym pogrzeb i złożenie zwłok na cmentarzu parafialnym w G6rczynie.
W

cd 30126

Poznań, Marszałka

Puder
CI
U
Krnm

l"

U

UdelIkatniaJą l

upIększają cerę·
o 15ł73

LABORATORIUM

"JUSTENO" Dr farm. SI. TftAWKOW~KIEJ wŁodzi

smutku

pogrążeni

dzieci i rodzina.

Focha 85.

Mydło usu~aią pie~i.l!szaj~. pry8.zcze itp

ciężkim

ŚNIADALNIA
firmy

Og!oszenia do 80 ,!Ow dla poezu·
kujących posadr w tej rubryce
pi~knie po!ożone po niskiej cenie obliczamy po jednej trzeeiej cenie
na dogodnych warunkach ,pIaty
drobnych.
w Starolęce. Plewiskach. Jnniko",·ie . Luboniu. żabikowie i Koby.
lepolu pod Poznaniem n .... sprze- bJ Inni
dat. Informacyj udziela Uutscbe
Pędowski. Poznań Plac 'WolnoPomocnik
ści 11. tel e!. 58-15.
Pg 5250-14,37
piekarski poszukuje posady. mdej.
soowo~ć obojętna.
Oferty Orę·
Sprzedam
downik. Poznań zd 59202
""i~/lkę 5 pokoje kudl,nia, piwnice.
zabudow:mia mu.rowame dachów·
Panienka
k:t. fi mórg ziEmli pny .iezione .
wla ścicie-1. Zgloozenia Jarzyński. POS1mku.je ()()Sady do dzieci \JUl ie·
Skrze-tu6zewO, Sla w,no.
jąca roboty rtl'<lzne. Oferty
n 14 538
downi,k. Poznań zd 00 659

Parcele budowlane

K

,_ I._.O.1;.E.N.X.I__ __

Młynarz

. . - iłta.r!Z". samotn" d1:.ielny w !wo·
im zawodzie. kt6r" z powodu Id·
.
v..
kwidacjj firmy znalazł Me bez
p.ann dopomoże otwoMlYĆ fry· pracy. dobrze obeznany w prze·
~Jerstwo. wiek. poch<?dze.n.ie 000- miale żytniem jak w pszermym
l~tne. Cel m atrJ;:monaaln:r. Ofer· szuka stalej posady od zaraz lub
ty Orędownik, roznart zd 59 553 p6źnie). Łaskawe zgloszenia pro·
szę kIerować do ,Agentury pr~·
Jasnoblondyn
do wnika PiI:lg 580
Czarnk6w.
lat 36. pO&'1J\lkuje toowa rZY'S1Jki żY.
cia. Zg·looz&Ilia ,Y. K. Poełe re·
Etamte, B!Ili'll.
za iio9 lm}
-

Kt A"'a

Gdańskiej
telefon 37-32

w Bydgoszczy przy ul.
(l-sze
Poleca:
•

piętro)

10

Fryzjerski

Uczeń
pomocnik potrzebny. Nddo. Rynek 11. Wałocz,.k.
n 15 609 dobrrmi. świa.de-ctwa.mi 8I1Jtom}"m~ •
uczai·wyeh rod,ziców potrzebny ZA'
ru. Ouikiernia Ruprycht, InoFryzjerka
wroclaw, Królowej .Ja.d'Wigi 30.
ng 15529
dobra ondulaJf»rka pot~bna 1.
8. PQSAdoa stala .Rogacka. Oho·
dzież.
ng 15 526-7

SNIADANIA
OBIADY
KOLACJE
SMACZNE. OBF~rE.

r

Gorzelanego

175

Fryzjer

Skład detalicznej sprzedaży

l~tl"ZymĄniem za raz ''tl,h P-6tniej.
Gdańskiej
Sibils-ki, WoI6zty·n. ;; Stycznia Hi.
n 10530
telefon
16-80
D 15072
bu,uor.Am.ych
i,n~en>tM'Zamd.
le! - - - - - - - - - - - - - I H mor!ri 1<'>0 fu.rrtów. ob jooi e
SamotnQ
1S 000.
J aJrubowElki. Wrze<toni~ .
Wa.rEza.~'eka 9.
n 14 5SO ~b!l gotówką 300.- zl
do bIUra ohronca nr,~at'l1Y. una.
czek na odpowiedź. l<ordon. ul.
Br<1goska 7. biuro.
100
m6nr wraozanej j'l1wenot~ami
12 lat morgi 160 funt6w, objęcie
Fryzjerka
li 000. Ja.kUJbowe.lii. W!"iZe8rua. nI.
Pomocnik
Fryzjer
potrzebny od Zaf'R~. n()t1"Zebny zaraz. posada stala. n 14 573 nmoelna. stal a posada 1. 8. N<>- fryzjerski
'W a l"!'Zs"'sk a 9.
Józef
Kaczmarek.
Nowy
Tomrśl
Rorow>lkoi.
Kotmin. Krotoszrń·
wacki. Swarzedz. Rynek 38.
n 113 610
ska.
zd 15525
zd 59 616
Fryzjerski
7.aklad dobrze zaprowadzon.y
o:uJlski (kopalnia złota)
apara·
bmi. stQf;unki rodzinne prowin·
c.ia. tania nZii'l'żawa ~przedam.
Oferty Orędownik. Poznart
zd 59203

przy ul.

obeoznanego z gospoda.rstwem ~
dwOrzowym. książkowościĄ M·r3f;
ekspedient
Zgloszenioa Ort:downik. Poznart
zd 59525
br·anż,.
papierniczej potrzebny
natychmiast na kierOWI ika duo
żegO sklepu..., "'a!'6zawieo
Wy·
F yz'e
magana dobra znajomość brSUlty(
r ) r
i wyrobipnie handlowe.' "'YC'zpl'· rn~kj fryzjerka, pierwsz()~dn ..
pujace oferty z odpj",ami ;,iwLl' si/y. wodna . i:elazkowa . maniC'lldectw i fotol1'rafią .L Dziewul· rp. pooada .. ta/a. dohre wynaski Warszawa. Krak. rrz!'f\mi~· grod7Rn·ieo.
~;(1)'nia.
ŚwietojańiŚcie 9.
fig H 416 ska 73. Dutkiewicz.
n~ 14 493
Rut"n<YWan,.

AN~E

Piwa. dobrze pielęgDowaDe.
Otwarta codziennie od godziny 8 do 22.

PomOCDłk
Potrzebny
piekarski, &um:ienn,.. prę~. Mec srofer - s1utąey, z praktTk .. dokanarowy. Oferty pensj/t Orę' brYm4 poieceJhlMllJi. ZgIOl!IIeni.1.
odpis,. świadectw Brzeski,. Mi-e·
downj.k. Pozna:ń zd 59502
rz.ewo. p. J rurzą bkowo. zd 59 487

10

NajtaDiej

300

poleta lOane l ~obro[i wyborowe W~~IiDY

I

Fryzjerski

ak/III!! 700,- III :zaraz sprzedam.
roznań.. StaTY R,nek 44 <,Vofna)
zd 59 548

1lI'
...1.1._.K.U.P.N.A__lI
Heblarkę
S7.punto,,'nik dobrym stAnie ku·
pie. Tllr(ak Parowy. Gębke. k.
Mogilna.
zd 59 635

Rzeźnictwo
hez konkurencji duża w~eś wy.
dzierżawienia. Agentura Or~dow.
nik:!.. Kroszewo. Czarnk6w.
n 15 597

-.-

Chłopca

7 mil'-Sip.c:l' oddam na wlasne. EbertowskL Ómachowo, p. 'Vr6blewo.
n Hi 5186

r

bławaty

i lato

D

8890

W.CZIDEL

=-------------------=

astatniel17,50 o wszys'bkim PO tros",k'll;
21,00 "Dr'·.b.ne ba,rbsN'YI\stwa" j)<ogada.nka p.rav.-nioza; 22,00 sport;
22,05 muzYJka lek,ka i tameczna

Łódź,

Piotrkowska 286, tel. 260-53

•
Humor zagranIczny

Piątek. ~ lipea.
KRA OWE
płyty.
6.15 auG. po,ranne; 7.lIi mUizyka
Katowice _ 5,15 audycja popora,nna w wyk. ork. wojskowej; ramona - plyty; 6,20 ffi'uzyka _
PROPONUJEMY
11.57 sygnal czas·u; 12.0" allld,.cja piyty z W ar&zawy; 13.0li wiadap{)/udni()wa: 15.15 .. Glośno SIZ1lIIlią moście bieżąee;
14,00 mlayka
LAMROWICZOM
Gopla fale" - audycja dla d'loieei obiadowa z K .rrukowa; 15,10 g iel.
sta.rS4yc h (z P<YLnania): lIi.30 - da z.boż()wa i towall'owa w Kato.
15,00 Rerlin - Muzyka por",y.
rozmowa ~ c horymi (ze Lwowa); wicach; 17.00 "Jak spęodzić §lwię' jemna. 16,00 '''roc!aw - Konce.rt
15 .• 5 wiadomości gospoda.rcze; - to?" - z Kra,kowa i Katowic: kwintetu. 'Yiedeń - Koncert P()P.
16.00 walce, romanse i serenady 17,10 kOlJlcert z Loda,i; 17,50 16,15 Praga .. SE"l·e.nady" kon·
w wyk()naniu Orkiestry Rozglośn.i wiadomości 1r000000arcze;
21.00 cert. 11,00 Bratysława - Koo·
Lwowskiej pod dn. T ;ldeousza Se· WllId. Orkan: .. Opowiadania" _ cert rozry,,:k()wy. 17,15 Rzym
redyń~kiego: 16.45 C. O. P. - re· odcinek prozy - z Krak()Wa; 22,00 Koncert SQhst6w . .17,30 Bndapes~t
portaż; 17.00 muzyka taneczna - "po~t; 22,O~ rozmowa ze s!ucha. Ml1z)"ka cyganska. 18,00 H,I·
(plyty); 18.00 rzeC',ty cieka we z cze.m; 22,15 kOllce-rt rozryw,kowy. v.ersll~ II - !<-oncel't pOPu!. Pa·
techni.ki i !.·zYl'or\·· - pogadanka: Wyk ona'\\cy: :'Iblia Bielecka _ liS P'IT - I<..
orko Sztok·
1~.10 utwory fortepianowe w wyk. sopran, orkiestra mandoli.nist6\V. ll;~':f
~o~.ml
'
I
Arno Heointzego (z Ł )dzi): 18.45
Kraków - 8,00 muzyka lelkJka k'a'ln
Ś: \\11' I nowości literackie: 19.00 pieśni - plrty: 14,09 ffi.U!ZY'ka obiadowa I['e~kt~e i
polskie w wyk. zespolu żeri",kiego - plyty: 15,10 lokalme wia.domo- Muz cyga
,.Pro ••~rte" (z Wi!.na): 19.20 po- śC'i ~os,posJa.,:cze~ 17,00 dokąd je' nia ~ ,.Ry ,
w
gadanka aktualna •. 19.30 '.'
r~ chac. w ...~~y:to.. 17,10_ ~on:c~rt z OP. Mascan inieogo. 20.10
mantycznym kaleJdoskoPIe .
ł.A>d01; 1"..,,, wladoDloscl hleq:llee; _ Symfonia nr. 7 Schuberta
koncert. roz~ywk.o\Vy (z KatoW1I<:l: 21!00 Wl~,uysJa.\V . O:kan: ."Opo- deń _ Muz. baletowa w· wyk:.
20.45 dZleruli.k Wlecwrnv: 20.55 P?' \V,ad~rbla - ooClr;e<k prOlZY, 22,00 orko s,.mf. 20,55 Praga - Konce.rt
gadanka akt.ualna: 21.00 audYCJa sport, 2'%,05 D1u.zylka taneczna - Czeskiej Filharmonii. 21.00 Me.
dla wsi: skrzynk3 rolnicza: 21.10 plyta za płytą.
diohlll - Koncert ovmf z Ha.
.. 're brWZ: kilka. ten bieg wo<1y"
Lódź - 13,45 utwory sym~o· zylik·i di l\fa.:;.seonzi~. Bruksela
- ,W itam panią.! Cieszę się szalenie, że pani wróciła!
aud,~cja slownb'llluzyczna z ey· n,iczlIc Claude Dehussy'ego - pll" franc. "Lułza" o..., CharpeJl·
klu .. J.Jawn e piosenki". Wyko· ty: U,lii :ódlZka gielda; 14.20 mu- tera. 22.011 Sottens ...:. Koncert
Bardzo mi przyjemnie, Andziu, że cię mój powrót
nawcy arty~ci dramatyczn,i zll6p61 zy,ka ooo'adowa plr,ty; 17,00 Hmf. Florencja - Muz. ta.neClZ- tak ucieszył.
wokalny, soliści zespól ia.strumen· .. MaIl' bohater" (P1l'Zygo(/y gol.,hia. na. 23,00 Kolonia Koncert
t~lny (z Poznania): 21.50 s-ot}rt: pocztowego)
felieton: 17,10 pop. z ud-z. chóru. R. Paris _
- .~ aturaIl!ie. Czas był najwyższy, te pani wróciła z
22.00 muzyka kameralna 00 Hal" koncert. \\'ykooawcy: Lid·ia Gór· Koncert 8ymf. 24,00 Sztutl!art i wakacJI, bo dZIŚ rano zbiłam ostatni talerz.
(M)
dna do Ranla (IV aud.): T,u,d· ~ka - śpi"\\', Bruno Feist - Cy· Frankfnrt - Melodie operetkowe
wilk T. Beethoven (plyty): 22.55 tra. Zofia RomlllllowskJ. - akomp. następnie k o n c e r t . '
("Tribuna Illustrata", Rzym).

D

O!{łoszenia
1.!am~w,.
milimetr lub jero . mieiace ko;eztuje: w sw"czajn"eh na .tronIe II·/a·
..
moweJ 15 gr08Z" •.nl. atrome. redakc"Jnej (4-łamowej) 1.) przy końcu ~Ael

I

w firmie

wiosnę

.... -

-~~~~~~_
RO~MAITE _ _ _

23.

r

t>l'Zell'lą,d
wasy:
wiadomości.

na

,y

Piekarnia

dobrze zaprowadzona kolo Pozna·
nia. wiosce kościelnej, bez konku·
rencji, mi-ejsoowoś~ fabryc1Jl1a.
powód ożenf'k odstapie. Oferty
Orędownik. r07.nal\ zd 59 476

II:...

OGÓLNOPOLSKIE .

23.00

naj piękniejsze

Prenumerata

mleeięozni

zł wydań...,

poczt/t
.. %.34. kwartalnie 7.(8
tygodniu)
P
agentur,. wlune (7 wydań w t"godniu) miesiAcznie 2 ~5
. rzez
rerlakcYJneJ. 30 ~roez". ~) n,a. stronie czwartej 50 grosz,., e) na ,tronie drugiej RO groszy.
dopłata r:a odnoszenie do d
E
I
~
." oraz od pow
rI) n8 strome WIadomOŚCI mleJ!cowych 1.- zł. Drobne og!o~zenia (najwyżej 100 816w w t,.m
rpdakejj i d .. tom~..
gzemp a,rz pojedyńczy codzienny 10 groszy, niedzielny 15 gr:
5 naglOwkowych) słowo naglOwlrowe drukiem tłust"m. 15 grOllz" każde dalsze slowo 1'0 grony
33·07 44.61 a35m~411s3!,a,,'?1 ~ntr~lnej9 Poznań, §W. Marcin 70. Telefony' 40·7" 14.76
Og!oszenia większe wśrOd drobn"ch poczynajlIc od OIItatnieJ atro~r, 1-lamow7 milimetr 30 /lro:
Odpowiedzialny; Jan' PI~z:tk a~;;;)POZIllI~~~ z. Za o:,,~zd w n~e~zi.ele ~ śt~eta tylko: 40'-72. Redakto;
Ul'. Ogl~szenia sk0ll!plikow~e. z uatrzdeniem miejlea _
od p<»zelelr61Dero wypadku ZOO/,
Wla~nl!lw Maciąg. ~df, a.l. PiC!t~kow8ka 01.
~~roeC;:enlia ar.y
z m. dŁod,,:i odpowiad,,!
n~dw.Yźkl. Ogl()!!~enla do bleż/tcego W'7dan.la prz"jmujemr do rodzin" 111,80, I <in W"dM
Leblewloz ił Poznami. -. RękoPI'Ow lIiezamOwion,.ch redakeji :i~ ::Jac~ D~wlada ~ntom
nwłzlelnych I śWląteczn"ch do godzin,. 9,r, rano. Za błędy drukarskie ktÓre nie zn iekwztalcIlJ·.
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Staszek spojrzał na niego z miłością., wreszcie podniósł głowę ruchem
zdecydowanym i głosem drgającym

przemówił:

- Dobrze, stryju, powiem ci wszystko... Powinienem ci to powiedzieć...
może wcześniej, ale Bóg widzi, nit)
chciałem was martwić ... - przerwał i
jęknął prawie. . Błagam cię tylko,
wysłuchaj mnie jak ojciec i jak ojciec
'zrozumiej i nie sądź zbyt surowo.
Stary przybladł.
- Co tam znowu? - wykrzyknął
z rosnącym niepokojem.
Staszek zaczerpnął tchu, przesunął
dłonią po czole, jakby zbierał myśli
i odpowiedział:
- Nic strasznego, zdawałoby się,
a jednak postąpiłem z wami niewdziQcznic, nadużyłem waszego zaufania i serca... i zaSłużyłem na to, byście
je cofnęli, ale ... Ale czYż mogłem z góry przeczuć, że to się stanie?
Ostatnie słowa wypowiedział z akcentem rozpaczy.
Twarz starego Dębicza poszarzała
jak popiół. Chwycił Staszl{,a za ramiona, wolając zduszonym głosem:
- Na miły Bóg ... Mów, coś zrobU?
Staszek ujął obie jego ręce i ściska.
ję.c je z uczuciem, starał się go uspokoić, ale niemiej był blady i z ogromnym trudem zdobywał się na słowa:
- Nic jeszcze stryju, uspokój się...
Pokochałem Hanię... Ale nie wiem,
czy tym właśnie nie zburzyłem waszego spOkoju i szczęścia - odetchnął
głQboko i ciągn?ł dalej: Nie wiem,
jak to się staro, ale wiem, że ta miłość
owładnęła mną. całkowicie... wypełni.
ła mnie całego, że koc1Hłm to słodkie
dzieWCle naJcz.,'stsZI}. i pierv,:szą. miłością., wiorzaj mi. Kocham i cierpię, bo

chociaż nie mówiłem jej o tym, prze-

czula widocznie i odsunęła się ... unika
mnio ... straciła do mnie zaufanie rzecz prosta nie kocha mnie, a ja ją,
mimo to, coraz więcej ... I dlatego popsuł się nasz stosunek i stałem się
taki nienaturalny...
Widzą.c zaś, że stryj milczy i marszczy cw/o, k0l1czył z pokorą i żalem:
- Chciałem się przemóc, zapanować nad tym uczuciem, okazać innym, jak tylko zau\"'I'ażyłem jej lęk i
niechęć, ale... nie mogłem, stryju. Daruj. - Nie mogę ... zrozumiej mnie...
Puścił jego ręce i · czekał, jak skruszony winowajca, na wyrole.
Stary po pierwszych słowach wyznania Staszka odetchnął z ulgą. głęboką. nieznacznie, starając się ukryć
zmarszczeniem czoła radość, jaka w
nim nagle 'wezbrała i zaczęła rozpie-

WSPÓLCZESNA

rać piersi, a kiedy młodzieniec kończył, uśmiech filuterny ~adrgał mu w
kącikach ust, pokrył go jednak surowym nastroszeniem brwi i rzucił
krótko:
- No i co?
Staszek drgnął i krwisty rumieniec
zaczął oblewać mu twarz. Nie rozumiał czego od niego stryj żądał, ale
na ch~'bił trafił bąknąl,
- Nie wiem ... Gdyby ona mnie kochałą, błagałbym stryja o jej ręIH~, a
tak. ..
Nie skończył i zasłonił twarz rękoma.
- A więc to tak ? .. - rzekł przeciągle stary, patrząc z uporczywym
marsem na nieszczęśliwego Staszka.
Ten spojrzał na niego z ponowną
obawą, nie mógł jednak nic wyczytać
z tych dziwnie błyszczących i nastroszonych oczu. Nie wyt.rzymał juz stary i wybuchną.ł wesoło:
- Ha, ha, hal Nie miała baba kłopotu ... i temu też: zachciało się amorów, dręczy siebie i wszystkiCh ... ha,
ha, hal
Staszek wpatrzył się w niego, nie
wierząc własnym oczom i uszom.
Stryj drwi?
- No i cóżeś tak zbaraniał? - Nie
widzisz, żem z tego rad?
- Ojcze!...
wykrztusił tylko
zdławionym głosem i runą.ł mu do kolano
- No tak, wariacie kochany! Trza ci było dawno już tak zrobić, a
nie mazgaić się i zadręczać siebie i
wszystkich ... - gderał rozrzewniony.
~ Czyż mogłem spOdziewać się ...
- Tra la la! - SpOdziewać się mogłeś, widzlIc, jakiś nam drogi. - I Jeśli mam ci rzec prawdę, to my starzy
marzyliśmy po cichu o tym, abyście
s-ię Oboje z Hanią. spodobali i pobrali,
tylko ...
- Co stryju? - spojrzał mu bacznie w oczy.
- ... że ona dla ciebie ... Ot, przerastasz ją. przecie rozumem, wykształc&niem ...
- I majQ-tkiem może? .. - przerwał
mu Staszek z gorzko drwiącym uśmieszkiem.
- Nawet i mają.tkiem - potakną.ł
uparcie stary - wiesz teraz?
- \Viem tYlko to, stryju, że gdybym był stokroć razy bogatszy w rozum, wiedzę i mają.tek, stokroć więcej
wart, jak dziś, jeszcze pytałbym się
sumienia, czy godny jej jestem. - I
uważałbym, że byłoby to najwyisze
szczęście, jakiego pragnę na ziemi!
Czy nie przesadzasz, mój chłopcze?

I
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- A czy nie uważasz, stryju - odpowiedział pytaniem na pytanie, że nieskal.ana czystość, piękno duszy
i ser 00, mą.drość, czerpią,ca z krynicy .
łaski Bożej,
broć, a przy

wielka subtelność -i dotym ta cudowna wprost
prostota. niewinnego dziecka nie
stanowi największych wartości ludzkich. - A przecie ona je posiada?
Tak, Staszku, masz rację. To
jedno jest ważne L.. głos zadrgał
mu wzruszeniem. - Gdybyś wiedział,
jakim rad, że to myślisz i uznajesz.
- Ale czy ona. .. - głos Staszka
załamał się.
- ... będzie cię chciała? Przecie nie
pytałeś jej o to. Dziecina to je3zcze
niewinna, nie dziw, że wstydliwie
stroni od ciebie, gdy już coś czuje.

sIę czasem zegnie, ale wyprostuje natychmiast
Spojrzał na niebo i dodał:
- To już i gwiazdy się pokazują."l
Śliczna pora, chodźmy już do dom1U
- Niech stryj idzie ... ja jeszcze dokończę obcinania żywopłotu.
- Na jutro to zostaw.
- Jutro mam inną. robotę.
. - To zostań, uparciuchu, chce ci
się pewnie deklamować do księzyce.,
a ooo! - Wschodzi, jak złota kula.
Wzią.ł szpadel na ramię i poszedł
ku domowi. Staszek pobiegł za nim i
zatrzymał go:
- Stryju, mój drogi, proszę nie
zdmdzać naszej rozmowy przed Hanią.. .. Niech będzie wolna od wszelkie..
gQ przymusu, dobrze?
- Jeszczeby też ... Staraj się o nio
samI - fukną.ł i poszedł dalej.
Staszek nie "deklamował" bynajmniej - marzenia zostawił na później,
a raźno zabrał się do roboty.
Docinał juz do końca, gdy usłyszał
głos sołtysa:
,
- Panie Stanisławie, list do pana..
Rzucił nożyce i z błyskiem niecierpliwej radości, roz.e.rwał kopertę.
List był od generała i zawierał treś~

- Tak sądzisz, stryju? I
- Tak myślę, chłopcze drogi - l
zdaje mi się, że biedactwo boi się trochę twojej uczoności.
- Ojcze kochany! - krzykną.ł i w
porywie radości zdusił starego w uści
sku.
- Kości mi pogruchoczesz, utrapiellcze - bronił się niby, ale odpłacał mu również uściskiem. - :Uszy do
góry i nie przejmu,j się· Młodzi jeste- następują.cą.:
ście, idziesz na wojnę, ona do szkoły,
Drogi poruczniku!
to macie czas. - Oby cię Bóg ustrzegł!
Dziękuję za przypomnienie mi o
Staszek spoważniał.
rozkazie powołania cię do nowych
- Ustrz€że, stryju, bo czuję, że walk. Pamiętałem o tym, synu, al~
pltzcznaczeniem moim nie śmierć, alo zwlekałem celowo, mając na wzglę
dłuższe pożyteczne życie dla ojczyzny!
dzie potrzebę dłuższej twej rekonwa- rzekł z gorącą. wiarą..
lescencji i dziś piszę prywatnie. - Je- To czemuś się trle gryzł i nas śli czujesz się zupełnie zdrów, to przytrapił?
bywaj razem ze swymi ochotnikami.
- Stryj wie ... - spuścił głowę.
Rad cię przycisnę do piersi i zobaczę
- '''fem, wiem - pokiwał głow~ na czele twych żołnierzy w bojach,
z uśmiechem. - Przechodziłem tę sa- pełpych już chwały i zwycięstwa orę
mą. chorobę.
'ża p6lsldego w obronie granic Wolnej
Zwrócił się do Staszlra i połozył mu Ojczyzny.
.'
rękę na ramieniu, utkwiwszy w nim
DowidzenIa w pułku. '
.
głQbokie spojrzenie.
Józef Haller.
Podpis wodza ucałował Staszek ze
- 'rV życiu, bracie, sę. wiQkRze nie- czcią..
szczęścia i bóle: Ból polaka, gdy
_ Nareszcie! ... _ wyszeptał, złożył
ojczyzna cierpi. - Ból człowieka pra- list i oparłszy się o drzewo, zadumał
wego, gd~T to co Boskie i szlachetne ł b k
.
B
.
T d
g ę o O.
gwałt cierpi. ól rodZIca... o 0'V m'arzeniach widział się przenie. piero ból. - I trza pamiętać, synu; aby sionym na front, oczy płonęły mu mę
na te wszystkie mniejsze nie tracić stwem, a w piersi czuł zapał i żądzę
d~żo sił, bo moc nasza z Boga j~t i walki. Radosna niecierpliwość pode010 dla. na~ s~m'ych. dana, ale l do
rwała go z miejsca, zrobił dwa kroki
podparCIa l dzwlgama s.łabsz~ch? ku domowi, ale ujrzawszy go w po~1ysl o tym, s~nu, często l ucz mn~c~, świacie cudnej księżyca, zatrzymał się
ze wam mł~d~ m. a tę m~c pod~ÓJn~o i smętnie pochylił głowę. Z zamyśle
zdobywać SIę dZIS trzeba l I?ę,~1I ze mą nia wyrwał go niepokoją,cy szept Ih.
szafować. Bo wy budUjeCIe nową. I .
Polskę i nową Jej wielkość - musi- m. _ Staszek!
cie tedy być czyści jak łza, a jak stal
hartowni. - Tak, jak stal, która choć
(Cią.g dalszy nastąpi).
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możU\vych
do domu
#
Siekierskich.
.
I(i]ka minut spędzonYCh samotnie
.
w pokoju, którego sprzęt każdy mówił
.
mu o Annie, ,,,iekiem się Andrzejowi
wydawały. Po raz pierwszy może zroPowieść sensacyjna
zumiał, jak wielki wpływ wywierała
16)
tak jak było umówione!
młoda dziewczyna na jęgo życie i jak
Wiem przeClez, że proszono pa_ A teraz pół do trzeciej. Pozwól ogromna była jego miłość. Wiedział
na Q to nie jeden raz!
mi pani pomówić z Anną,. Już mi nie od dawna, że ją kocha, że jest mu dro..
- Widać, że trudno mi się. zrzec wiele pozostaje czasu!
ga. Gdy przed rokiem wróciła z zabł'"
PallI'
CzaJ'ko\"slra
z'ywo, do- k~adu, posl<arżyła mu się raz, że ja.
k r 61 ews l(lego
er a na p r O W 1 n
cJ
l . v ~ wstała
.
. l
.
Vi\T
szedłszy do ,drzwi, odwróciła się jedkiś nieznajomy mężczyzna starał się
Al
e wszyscy tWlen zą, ze w ar- nak l' spytał.a'.
kilkakrotnie zbliżyć do niej na ulicy...
szawie
byłby pan również królem!
l'nvyc I1
- Nl'e zostanl'e pan tu az' do odJ'az- Wtedy krew uderzvła
mu do głowy i
·
- Clwba w oczac l1 t a k zycz
J
mi Pl'zYJ'uciół, jak pani!
du? Może chciałby pan widzieć się z zuchwały natręt został natychmiast
ukaran.v tak, że odtąd już go Anna
Pani Czajkowska wzruszyła ramio- klucznicą
l' k
_ Ni~" _ szepn"l przytłumionym nie widziała. A dziś gdy miał ją. ud k
nami. Pamiętała ona os ona e, Ja
głosem.
..,
tracić na zawsze, wied&iał, czym była
często dyrektorzy warszawskich teatrów usiłowali pozyskać Andrzeja
- Myślałam, że miło panu będzie dla niego i serce jego zamierało z bólu
.
Ś·
. l'l mu warun k'1, pozn.ac' J'edn'"... z osób, wśro'd kto'rvch
i rozp'aczy na myśl, że nigdy już nie
l jak
WIC t ne s t aWla
J
. d nak pozos t awa ł Anlla cale nla teraz SpędZI'Ć z· ycie. ujrzy ukochanej nad życie dziewczyny.
znakomity artysta JC
niewzruszony i nic nie mogło przeła- Klucznica. czyli ochmistrzyni odgrywa
Nie próbował nawet się łudzić.
mać wstrętu jego do występów w War- we dworze, o ile mi się zdaje, bardzo Przeciwnie, zdawał sobie sprawę z
szawie.
ważną rolę. Miejsce swe zajmuje od- przepaści dzielącej aktora, chociaŻby
- O której ma pani Wańska przy- niep,amiętnych lat i rządzi samowład- sławnego od bratanki pana na Polkob ć
A
?
nie całą służbą i całym domeml
wicach, przedstawicielki jednego z
y ~pal~t~Valiska? Czy tak się nazy- Nie dziwię się temu, j?st. to nB.;j.starszych !odó~. \yiedział, 7;e powa klucznica pałacu? Skąd zna pan wierna i stara przyjaciółka SIekler- mImo przywlą.zama, Jakie mu An~a
skl'ch Mam nadzieJ'ę że i dla Anny okazywała , przyniesie J'eJ' nowe ŻyCIe
" n a ZWIS
. l{Q ?
Jej
. . . ,
~ Zelaje mi się, żo pan l\1ilski wyl)ęd7.ie dobra i wyrozumiała.
..
nowe ~czucia.l ~b~wi~zl~i, wśród któmienił ją. rłlZ - odpowiedział niechęt-I
Pani Czajk~wska sp?rzała ZdUrn.lO-1 rych ~lIe będZIe l.UZ m!eJsC8; dla pr:zenie i od wrócił głowę. Zły był na sie- na na Andrzeja. MÓWIł on tak, .lak szłośCl. Nauczą. Ją. zapommoc o mm,
bie za swoją nieostrożnoŚć. .
gdyby znał doskonale k)ucznicę. Wi- k~żą jej wyrwać z pamięci ws~omnie_ - Przyi:)f~dzie tu o pół do szóstej, docznie z.asięgnllł wiadomości u pana ma chwil, których obraz mIał dla
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szczegółach odnoszących się

niego pozostać jedyną pamiątką, szczęIścia.

Zbyt szlachetny i wspaniałomyślny,
w. rac~ubę wszystko co dla:
l1l~J uc~Y.nlł, 111e pom)~ślał Andrzej
~n.l Ch~lh o tY?1' z~ mI.ał prB.;wo do
Jej Wd~lęcznoścl. i me lIczył, Ile ~u
była 'Yln.nt;- A J~dn~k przez długICh
lat dZle~l~c ch.romł Ją ?d nęclz)~, pracc.>wał cl~zko l moz~lme, aby J~.l na
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l
mc, mlłoś~ Jego ,bOWIem me ~y.ła wolna; od egOIzmU l tylko dla mej szczęśCIa pragnął.
.
Dumny był z tego, ze począwszy od
wyk~ztałcem~ 'łmy~łu az do r wytwornoś~l w obeJśclU, Jemu ws~) stko za- .
Wdzlęczała,
••
ł' dumny
. d' był
k' z. dZIeła ,swego
.
l CIeszy . SIę! ze
ZIę l Jego pos,":lęceniu stame SIę Anna oZd?bą l, gWlaz~ą.
salonów, ~tóre od dZIŚ pl zed nIą.
otwie~ Sl~ będą.
~C19g dalszy nastąpi)
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Dlaczego

odwołano olimpiadę

w Japonii -

Mieszkańcy

Hkraju

I

tysiąca

jezior"

przodują

fiński rekordzistą świata
Jak wiadomo :Międzynarodowy Komitet
Olimpijski powierzył organizację następ 
nej olimpiady - Finlandii, która podjęła
się organizacji igrzysk
. Stało się słusznie, gdyż tradycja, olimpijska, jeszcze z czasów grecldch było, :te
igrzyska są zaprzeczeniem wojny,
a wielką manifestacją zbratania młodzie
ży całego świata.
Tym bardziej więc nie
może organizować olimpiady Japonia, państwo, które samo wojnę prowadzi.
1
choć w ten sposób staje się wielka krzywda sportowi japońskiemu, który w dągu
l<ilkunastu lat stał się z kopciuszka potę

Finn Valon~n zd?b.ył osta~nio .~istrz?st~?
FIS w narCIarskIeJ kombmacJI alpeJskIeJ.
Biegacze Jalkanen i Nurmela znani są
wszystkim miłośnikom narciarstwa.
W Finlandii sport uprawiają masy,

sport polski raczej cieszy się z tej
zmiany.
FinlandIa
to kraj prawdziwego
sportu w atmosferze czystego amatorstwa,
to kraj, z którym mamy kontakty sporto\"ile. i, co najważniej;:ze, kraj o wiele mniej
odl e gły od zamorskiej Japonii.
FinlanrJię można by naprawdę nazwać
krajem sportu. ?\a ogól byliśmy skłonni
tal< nazwać Anglię , w której usportowienie jest jednak dosyć powi erzchowne, a
sport amatorski szybko przechodzi na zawodowstwo.
Równip.ż

Ameryka nie jest krajem
sportu.
Tam sport uprawiany jest prawie wyłącz
nIe przez młodzież uniwersytecka,. W Finlandii sporty uprawiają \\'Szyscy. Ten
wielki kraj, o powierzchni równej Polsce,
zamieszkały przez zaledwie 3.6 miln. ludności, I,raj nizinny, o ostrym klimacie j()Sl jakby stwot'zony dla rozwoju sportu.
Klimat, wielkie przestrzenie pomiędzy poszczególnymi miejscowościami "kraju tysiąca jezior" i szereg innych czynników
sl,łada się na to pospołu.
Z natury rzeczy te:t wynikło, :te
przodują

w sportach
rzetelnej zaprawy i dłu
giego, jednos tajnego wysiłku, pozostawiaja, zaś innym narodom, szczególnie
zaś Murzynom te dziedziny, w których
trzeba ,vi e lkiPj wyhuchowości wysiłków.
OT
Sławę fiI'lskirgo sportu gruntują lekkoatleci. Jeszcze
J'innowie

wymagających

przed wojną, na czele długodystan
sowców świata stał niezapomniany
Kohlemainen.
Tracl~'c j ę podjął Punvo Nurmi, symbol
sportu fillskiego, największy długodystall
scwiec świata wRzystkich czasów. Dzielnie sekundo",ał mll wielki drwal Ritola,
autor fantastycznego rekordu świata w
biegli na 5 km w ha li krytej. \Vymielimy
dalej znanych z bojów, toczonych z KusoCillskim - Lehtinena, Isohollo, Virtanena ... Finn, Matti Jaervinen był długie la-

ta

najlepszym oszczepnikiem świata,
jest nim również Finn, Nikkanen.
Aki Jaeninen był przez pewien czas naj~\' s zechstronniej s zym
lekkoat letą ś\\'ia ta,
Jako rekordzista w dzieSięciOboju.
Pozycję l'\urmiego w łyżwiarstwie zajmował dtugie lata znakomity Claas Thunberg, rekordzista wszystkich dystansów.
dziś

'
nie ma zaś szans sport arystokratyczny,
jak tenis, automobilizm itp. Finnowie sa,
znakomitymi strzelcami i przoduj a, w wal-

Trzydzieści

gą międzynarodową,

Budapeszt. Stary, pochylony pod ciężarem
lat, zniszczony życiową walką
człowiek zda,ża do sądu. Dobrze zna drogę, bo wiele już razy Ją przebywał.
Jest
ogólnie znanym recydywistą.
W tej chwili otoczyło gu kilku ludzi.
mu jakieś pytania.
_ Spędziłem ju:t trzydzieści lat w różnych więZIeniach
opcwiada starzec
swym słuchaczom _ a wszysko przez jeden pocałunek!
Zadają

lat

starca -

więzienia

przez jeden

pocałunek
- Popłynąłem z prądem, stałem się
zwykłym łotrem ... Byłem bez woli, toteż
nic mnie już nie mogło powstrzymać. Spadałem coraz niżej,
Uczestniczyłem w
jednym włamaniu po drugim. Spędziłem

Towarzysze zaprowadzili mnie na miejsce trochę siłą, tak samo dostałem się i
z powrotem do oberży. Serce chciało mi
wyskoczyć z piersi na widok łupu:
złoto,
złoto i jeszcze raz złotol Szef bandy wziął
w garść kilkanaście złotych przedmiotów,
położył je przede mna, i powiedział: "To
dla ciebie. Zasłużyłeś sobie na to!'"
- Początkowo wzbraniałem się przyjąć tego "prezentu". VI/ tej samej jednak
ch wili poczułem, że spoczęto na mnie płomienne spojrzenie dwu czarnych oczu.
Teraz już nie mogłem się wahać.
Przyjąłem.
Krótko po tym otrzymałem od
Loli pierwszy pocałunek, pocałunek, którego płomień dziś jeszcze piecze moje
warn-i ... Przeklęty pocałunek...

więcej czasu w więzieniu jak na
ści.
Nigdy już nie otworzyły się

wolnoprzede

mna, drzwi uczciwego domu, - stałem się
mieszkańcem więzienia. A wszystko przez
jeden pocałunek ...

Starzec przetarł chustką zroszone potern czoło,.. Spojrzał na słuchaczy, pozdrowił wszystkich skinieniem głowy,
machnął desperacko ręka, i powiedział:
- Teraz już wszystko skończone ..•
Odszedł do sądu.
Tłum. z francuskiego.
(1. welm.)
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Kolumny pionowe tak przesunać w górę
wzglednie w dół,
aby litery czYtane poziomo
dały znane przysłowie.

SZARADA
ułożył "As"
dyrekcja komunikacji autobusowej zaprowadzila niezwykle cieka- D r u g a-p i e r w s z a czasem jest czarna, czasem blala,
wą kontrolę,
dotyczą.cą kursowania wo,iest prawd.ziwa, a czasem tylko mała.
7.ów. Oto wszystkie autobusy otrzymały pCza"em
ó,l p I e r w s z e J-d w a-t I' z y to zupelnie coś
na dachach specjalna instalację, która
mnego,
podczas przejazdu wozów w pewnych Sa wysokie i znane z zapachu miłego.
p i e r w $ z e j-p 6 I d r u g i e j-t r z y na
punktach traRy danego autobusu, wpro- p 6/
giełdach notuj~.
waclza w ruch stały aparat, zainstalowa- Lecz nie każdego 2! nas one intere"ują.
ny naci ulicą Jn!'talacja na dachu otrzy- Na c a łoś ć czekają z teRknotą młodzi. starzy
mllj(' fll'ąd z motOl'u WOZII. a dofl,nąwszy By odpoczl\~ n!! wsi, w gól'ach łub też na plaży:
m.a plel11edzy pełną kieszeń o tym
przyrząull,
umies7.czon r.> go w instalacji Kto.
WIeCIe ulicznf>j, przesyla po dotknięciu za pomo- Temu zawsze się udadzą r a z-d f u g i e-t f z ec i e!
cą kabla trlpfonicZDrgo
sygnaJ do WyFIGIELKI JĘZYKOWE
działll
Kontroli ruchu clyrekcji. W ten
ul. Jotte
sposób wydział ten ma możność skontrolowania ruchu, a nadto stwierdzić mo:te
. Do WYfa~W napisany.ch rozstawnym drukl"m
dodać
Jeiłną
lub
dWIe zgłoski w ten ~po
w każdej chwili, w którym J'unk('ie au- _ <.6h . Rh,' nn,,· .tnłv nn,,·p
wyrazy ",~d'lua' objatnhlJt:: ...;j p 7n"'l1 (l l ' : "
Londyńska

nfl UTocza 1Jrzejaidike parowcPm

•

Z piersi jego wydobywa się głębokie
westchnienie, twarz skrzywił lekko grymas. bólu. Ale tylko na chwilę. Opowiada da lej:
- Bytem urzędnikiem w wielkim banku, który już dziś nie istni~e; miałem~~~nl·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
przed sobą wcale piękną karierę. Rodzice"
moi byli zamożnymi mieszczanamI. Ja
jednak nie widziałem
mej przyszłości w
bankowości chciałem koniecznie zostać
detektywem. Pragnienie to wzmagały we
mnie częste opowiadania pewnego znajomego, zajmującego się sprawami krymipod kier. Stacha Wichury
nalnymi. Pewnego dnia miał on zwiedzić
WIĄZANKA
dzielnicę,
zamieszkiwana, w większości
ul. i rys. T. Brzask
przez w)'l'zut1,i społeczeństwa.
Prosiłem
go, aby zabrał mnie z soba,. Zgodził się i w tym była moja zguba. Tam, na krań
cach miasta, w dzielnicy o tak złej opinii,
że nazywano ją "ziemią diabłów", poznałem to, co z.wykle określa się słowami "męŁy społeczne".
To jednak nie wszystko. Poznałem także pewna, piękna, dziewczynę, w której zakochałem się do szaleń
stwa.
- Chciałem z nia, choć trochę porozmawiać,
ona jednak pozbyła się mnie mówiąc,
że nie lubi
"panów w kołnierzy 
kach", :te ma szczególne upodobanie w ludziach jej podobnych, wychodzących z tej
samej, co ona sfery. Ta właśnie kobieta,
\V cztery kwadraty wpisać w kiernnku ze- - opad atmosferyczny - oburzenie. złość.
która upadła na sam dół drabiny społecz  g a r,owym poc.zaws zy od kratki, w które j jest
IV trzy pola, umieszczone wewnatrz każqe#o
umIes
lIcz ha. po cztery słowa: l} izha kwadratu, wpisać pionowo słowa trzy literowe:
nej, mnie interesowała. Nie miała więcej drzewozczona
z rodziny szyszkowych - zhiór mf\p ge- 1} lód płymjcy zima na rzece, 2) zwil'rzę znane
jak 17 lat, mimo to jednak potrafiła opo- ogl'!!fi cznych - ina czej: piwnica, sklad, 2) ina- z chytrości i przebieg/ości, 3} inaczej: lecl!, .)
wiadać historie takie, jakie mają za sobą
czeJ: urwisz - ",óz do jeżdż e nia po śniegu _
bilet loteryjny.
płótno. na kt6rym wyświetła się filmy
złe
IV' kratke przed pierwszym kwadratem I !Ul
kobiety o długiej już karierze.
przyzwyczajenie. nał6g, II} inaczej: winiła - e- czwartym kwadratem wpisać po jednej IIp6l- Myśłałem tylko o niej, widziałem lasty<,zny. gi"tki - inaczej: jGdor - ptak z ko- głosce.
tylko ją, jej piękna, postać, okrągłą twa- łorowym czubem na głowie (wspak) . 41 decyzja
I.ite ry w polach, położonych na linii A-B,
rzyczkę . . .
Kie mogłem jej zapomnieć. wydana przez sad - ryba podobna do karpia czytane od lewEf,i ku prawej, dadza nowe słowo.
Opanowała mnie szalona namiętność. Nie
mogłem spać spokojnie, nie mogłem spoPRZESUW ANKA
Co to za o f i c e f, który nie jest oficerem?
kojnie pracować. To też po kilku dniach
Co to za t r a W k a, kt6ra każdemu smakuje?
uł. i rys. T. Brzask
powróciłem do "ziemi diabłów", ażeby ją
Co to za k a t, który sam często wisi?
Co to za k a w k a, która głośno strzela?
znowu ujrzeć. Znalazłem ją, - rozmowa
Co to za rak, który jest niebieski?
jednak i tym razem nie doszła do skutku.
Co to za s ą d, który jest przeciwny prawu?
- Powtarzało się to przez długie tyCo to za m a k, który ma kopyta?
Co to za k o t, który nie daje spać Żydom?
godnie. a:t wreszcie zabłysnął dla mnie
promyk nadziei. Zdawało mi się, :te Lola
ŁAMIGŁÓWKA
- takie było jej imię - mnie nareszcie
ul. i rys. Sław-Ski
wysłucha.
Obiecałem
jej, że wejdę w
świat, który ona polubiła.
Było to oczywiste szaleństwo, - ja zresztą nie brałem tego na serio, chciałem jednak za
wszelką cenę zdobyć tę dziewczynę.
ZgoASAN ·Bl~DY ' AMI\1ETA·RAKI·DGA~·
ł(
ł(
ł(
dziłem się więc grać rolę, jakiej nie grał
przede mną prawdopodobnie nikt.
ANiEl!' (CHO'WAM'ADAM .KRYPTA, LINA· KRAN·
- Przypominam sobie dobrze: było to
na początku roku 1894. Śnieg padał przez
dzit'Il. cały. Kiedy przyszedłem do jaskini
.IV powyższy('b 12 wyrazach skreślić przy
mych przyszłych towarzyszy - starej okazclym ostatnill literę. a wstawić z przodu noberży znalazłem w niej rolę.
Postano":ą. przez co. każd~ słowo zostanie odmienione.
N!lwo. wstawIOne htE'ry d a dzą imie i nazwisko
wiono skraść komuś biżuterię. Ofiarowawl e lklCg'<! polaka. bojownika i współwskr'zesicie
łem s\-vój współudział we ""łamaniu. Przyla Pol s kI.
jęŁo mnie chętnie i na początek powierzo9. 2,.n a. (' z e n i p n o " y c h w y r a z ów: 1)
no mi rolę czatownika. Włamanie udało
odroz!,!l8l11e gatunku u zwiel'zat lub odmiana ludów
I narodów,
2) choroba psychiczna lub zasię.
Przypominam sobie, jak w ciemna,
tracenie woli i .czyr~u normalnego, 3) część renoc jakaś niewidzialna ręka chwyciła
k.awa, 41 napój sPIrytusowy z ryżu, 5} część
mnie silnie za kołnierz i zatrzymywała
CI~/!l,
6} ZWIerz!) leśne lub imię prorok:!,
7)
!oshna rOSllljca na dr7.ewach lub kamieniach i
mnie, a jakiś głos szeptał mi do ucha: Jało~'ych
gruntach.
S}
nazwa
zwierziłt
bE'~
"Ty tam iść nie możesz!"
gr.zbletowyeą· 91 ~kaza w charakterze .u cz/o-

Sygnalizacja radiowa
autobusów

"GWIAZDY" NA WYWCZASACH
filmowe Hollywood: G1'ela Gm'bo, foan ('rali'!oTCZ i Marlena Dietrich wybierają się w towarzystwie
mniej znanych gwiazd i gwiazdorów

., .

Wlęznla

W

Zn(l.l;omito .~ci

kach zapaśniczych. Polska utrzymywała
z Finlandia, liczne kontakty sportowe
głównie w lekkoatletyce, a za kilka dnł
gościć będziemy w Warszawie reprezentację pływacka, tego kraju.

Kwitnie tam sport robotniczy

Opowieść

w sporcie - Wielki drwal

wle.ka, lO} plR.mo lub r' e wcl'~ (z łaciIiskiego). 11)
~I.uz~ !io rozbIJania kloców drzewnych. 12) ry_
hle Jajka.

Za rozwiązani!" na,iumie.i dw6<,h z powyższych
~adań wyznacT,yllsmy cztery nagrody pielli~żne:
ledna w kwo.ele 10 zlOlycll j trzy po /) złotych.
OPfÓęZ powY.7.szy.ch nagr6.d w~, losowlljemy w~ród
t~afnJe. rozwląwll\cych kIlkadziesiąt nagród poCleszema w postaci książek.
' TE':-min nar!Ryłanif! roz\\'i~jz:!ń z dzi s iejs2;pgO
n!lfficllI ~lplywa z dnH'll) 30 lIpca rb. Rozwiąza
me. n~!e z y przysyłać pod adrpse m red . . Oredowkl)lka w. PoznanIU. ~w. Marcin nr 70 z dopis le m "DZIał rOZl'ywek ".

Uwaga szaradziści!
.. Rozrywki 1IIlly .. łowp" nknzn.ill się obl'cnie
~lwa rfi?,Y ~v tygodnIU: w Illln1 !' rze na cz.vartpk
I na l11ed 'm·I~ . . W .. Ol·erlowniku" na czwartek
U01Il'~z(' v.a.l' hC;dzl l' I1lY tylko same zadania, w numerze I11pdzlelnyru zaś poiłane bedli nazwiska
ztłoby,,~c(jw nagród, rozwiązania li poprzednich
num e row orą? .. ~krzynka Ii~towa".
~ardz~ ~' IPł\l Czyt(' lnik ii", pl'zYRyl1l rozwią
zanI('. tyJ~o ~edn!,go zadaI1la. O C zywiście takich
~zwlązl!n me bler.zemy . por! uwage . gdyż nalezY r~zwlą,!ać ~r!lfme najmniej d waz a d a n i ..
pod"Jąe rOWl11PZ wyra7.Y pomo('niC'zE'.

