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Ostre pogotowie czerwonej armii - Gorączkowe tempo prac fortyfikacyjnych - Japonia, chcąc uniknąć nowej wojny z Sowietami, gotowa jest pertraktować z Moskwą
T o k i o (P AT). Z różnych miast
pogranicza
mandżursko-sowiecki ego
donoszą o ponownych przesunięciach
wojskowych oddziałów sowieckicb i o
kc.ncentrowaniu icb w pobliżu łańcu
cha górskiego Czang-Ku-Feng.
Na
południowo-wschodnich stokach tych
gór przeprowadzają żołnierze sowieccy
w gorączkowym tempie prace fortyfikacyjne, budując tam kilka łańcu
chów przeszkód z drutu kolczastego.
Równocześnie donoszą. o wzmocnieniu
garnizonów sowieckich w miastach
Nikolsk, Władywostok i Nowokijewsk.
W środę wieczorem przeleciały ponownie granicę mandżurską. trzy sa·
moloty sowieckie.
~ japoiis~ich kołach politycznych,
stojących blisko ministerstwa spraw
zagraniczn)'~h, oświadczono, że w wypadku, gdyby doszło do akcji wojskowej w związku z ostatnim zajściem
l?ogranicznym, laponia nie będzie dą
zyć do jakichkolwiek zmian terytorialnych i nie posunie się za dotychczasową. granicę.

M o sk w a (ATE). Sowieckie czynniki wojskowe wcale nie tają, iż oddziały sowieckie na Dalekim Wschodzie znajdują się w ostrym pogotowiu.
. T o k i o. (P A T). Donoszą. z północ
nej Korei, że zaobserwowano tam
transportowce sowieckie, wiozące oddziały piechoty z Władywostoku w
kierunku zatoki Posaiet. Zatoka ta
jest najbardziej zbliżonym punktem
wybrzeża sowieckiego do miejsca, w
którym oo-szły incydenty graniczne.
Wieczorem po niebie przebiegały
smugi reflektorów okrętów wojennYCh
sowieckich, które w ten sposób chciały uchronić się przed ewentualnym
lotniczym wywiadem japońskim.
. .Wysunięte placówki japońskie 0SWletlane były reflektorami ze strony
sowieckiej.
Dziennik "Niszi Niszi" donosi z
Siszin na północno _ wschodnim wvbrzeżu Korei, że do Władywostoku
Przyb~'ly nowe oddziały sowieckie w
sile 50.000 ludzi. Są. to' w całości oddZiały zmotoryzowane. Pas umocnień
JXlgranicznych na w.3chodniej granicy
Mandżukuo w okolicy Nikolska wstał
wzmocniony b ar (17: o znacr,nie tak, że
w Obecnej chwili liczba żołnier:'.\' oddziałów
zgroD1adzon~·ch
w okr~gu
władywostockim
szacowana jest na
100 t~' sjęc~·. 1\a " . chód od JC'ziora
BajkaIskiego 7.!!l'om arlzoll e- woj;:ka sowieckie liczą 400.000 ludzi cz~· li :20 d~'

'Vładze Mandżukuo zarządziły

wie zarządzeIl. na wypadek, gdyby
Sowiety nie wycofały się z Czangkufeng.
Te same zagadnienia były tematem
konferencji cesarskiej rady przybOCZnej. W naradzie tej wziął również udział nowomianowany członck rady
gen. l\1atsui, b. dowódca odcinka
szanghajskiego
oraz
b.
minister
Ohtani.

wzmo-

cnienie ochrony pogranicza.
RZ~D JAPOŃSKI RADZI
Premier ks. Konore i min. wojny
Itagaki odbyli konferencję, której tematem były zajścia po Hunc.:zun. Następnie ks. Konoye. min. spr. zagr.
Ugaki, min. wojny Ilagaki i min. finanaów Ikeda odbyli naradę w spra-

Wspaniała

rewia i śniadanie. wWersalu

Angielska para monarsza w mleSCle, pełnym wspomnień
i chwały - W Sa.i Lustrzanej wśród przepychu i arcydzieł
p a r r ż. (Te/. wł.) Król Jerz)' VI i prezrdellt do zamku wersalskiego,

z prezydentem Lehrunem opuścił palac d'Orsay o godz. 10.30 udając się
pies7.0 na Dworzec Inwalidów, wspaniale prz~'brany dekoraCją z flag i herbów obu państw. Przed dworcem króla i prezydenta powitał · min. arraut
a oddział gwardii republikaó..,kiej oddał należne honory.
O godz. 10,40 pociąg królewski odjechał do 'VersaJu, gdzie przybył o
godz. 11. Bateria artylerii dała salut honorowy 101 strzałów, a kompania piechoty morskiej oddała honory
wojskowe.
'Versal, miasto pelne wspomnień i

gdzie królowa i pani Lebrun przyby~
ty na krótko przedtem. Orszak królew"ki poprzedzan~' b~'ł przez eskortę
spahisów marokailskich.
O godz. 1 prez~' dee~ Lebrun podal
ramię królowej, król zaś pani Lebrun
i na czele orszaku wkrOCzYli do Galerii Lustrzanej najslynniejszej części
zamku, tak przez wspomnienia wieIkich dni historycznycll, jak i przez
swój przepych. W sali ustawiono dłu
gi na 37 m stół honorowy naprzeciwko ogrodu, a prócz tego dwa stoły
długości 7 m i 14 małych stolików.
\Vśród zaproszonych na śniadanie gości znajdował się ambasador brytyjski, premier Daladier, min. Bonnet,
b. pt'ezydent Millerand, lord Halifax,
min. Jeanneney, min. Zay, b. premier
Chautemps, poseł Kanady, członkowie
rządu francu3kiego, Caillaux, mahararlża
Nawad Palampui-u, księżna
Westminster, \Vinston Churchill, admirał Devin, amb. fl'ancuski w Londynie i wiele innych wybitnych osobi-

chwały, prz~·brało odświętny wygląd.
Król Jerzy i prez~' clent udali się na

avenue de Paris, gdzie

przyjęli

trwa-

jącą przeszło półtorej godziny d e fil adę wojskową..
,V defiladzie wzięły
udział prócz wojsk naj eżących do 0kręgu paryskiego, oddziały 20 korpu-

su oraz woj ska kolonialne. Zapowiedziana wielka parada powietrzna została z pO'wadu mgły, odwołana. Przed
królem i prezydentem przeleciało je-, stości.
dynie z szybkością. 480 km. na godz.
Wkrótce po godz. 1 służba ubrana
30 francuskich samolotów myśliw- w liberię niebiesko _ czerwoną, z biaskirh najnowszego t~·pu.
łymi perukami na głowach, rozpoczęPo przyjęciu defilady udali się król la podawać śniadanie, które było ar-

I

Japońskie 'TJoławiacze min przy usuwaniu zapór minowych na rzece Jang-Tse

cydziełem kuchni francuskiej. Ukryta
orkiestra grała w czasie śniadania
starodawne melodie francuskie.
\V śniadaniu wzięło udział 260 0sób. Przygotowanie śniadania zajęło
podobno całą noc. Specjalne samoloty
przywiozły z południa Francji szereg
nowalii i przysmaków na stół królewski.
Po skończeniu śniadania brytyjska:
para królewska udała ilię do prywatnvch apartamentów na krótki spoczy·
nek, podczas gdy pozoatali zaprosz.enl
goście przeszli do salonu "Herkulesa",

Zakończona wizyta
węgierskich mężów stanu
R z y m. (P A T). Premier węgierski
Imredy przyjął w willi "Madama"
podsekretarza stanu w min. korpora.cji Renato Ricci, z którym odbył dłuż
szą rozmowę nt. organizacji ministerstwa korporacji.
Premier, który zakończył oficjalną
część swej wizrty, pozostał jeszcze na
parę dni we 'Vłoszech w celach wypo~
cz~· nkow~· ch.

ANGIELSKA PARA KRÓLEWSKA WE FRANCJI
~~,':"'.~:::p':-~

i·

wiz~·.i.
RówniC'ż

baz\' lotnicze i morskie we
znaczne posiłki. \V obccne.j chwili wc ,,'ład,\'wo
stoku 7.nnjcluje si<;> podobno 400 samoloŁów C'. kadr mOl'skich i ląclow~· ch i 0kolo 20.000 man· llar7.~' s1ano\\'iąC~' ch
za logę flot~ , Dal pk iego \'i'srh oelu.

" ' ład~' ",ostoku otrL:~'mah'

NOWY INCYDENT GRANICZNY
Agencia DOI1lp.i donosi o nO\\'~· lll incydencie pogl'anic7.nym. 12 żolnirrzy
sowieckich pr7.pkl'oc7.~ · ło granicę w okolicy Sntas7.an, na wschód od IIa.n37.uli· i ostr7.eliwało graniczn~' patrol
mandżur!'ki.

Żolnier7.e

mandżurscy

odpowiedzicli ogniem i wzięli do niewoli jednego żołnierza sowieckiego.

.1::

Powitanie angielskiej pary królewskiej w Paryżu odbyło się z imponującą wspaniałością. Pewien obraz tego dah
powyższe zdjęcia. Od lewej: król Jerz y VI w towarzystwie prezydenta Lebrun i w otoczeniu gwardii przejeżd:a uli.
cami Paryża ... dzieci Iranctls kie ubrane w stroje o ba~wach angielskich, witają królewską parę
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nago użytku, 'Ustawę o uregulowaniu ceni, stałej rezydencji zmarłej królogospodarki cukrowej i but'aczanej, w wej, gdzie w sali bizantyjskiej umiektórej skreślono wprowadzony przez szczono ją na katafalku, przybranym
Senat nakaz, maj.ą,cy na celu .zapobie- sztandarami o barwach narodowych
Uch'U'aleflie 'łlstau'y, t:ta'Je~piect:tajf'(cej opłacalność produkcji
ganie wypadkom zwiększania planta- i herbach królewskich.
"olniczej - l'rzllj(:cie ordynacyj wyborct:tych dla wsi i dla
Od godz. 14 rozpoczęła się przed
cyj.
mi'a st orat:t usfa'U'y o fina'ł'łS01łJan;U sa'łnoł·~t{du - O~ywiona
\V ustawie o uregulowaniu obrotu trumną defilada ludności, która trwać
. dysl;usja n ·a d tlstatl~({ o l;st:tlalto'U'aniu cen rolniczych
b~dzie do soboty wieczór. W niedzielę
zwierzętami gospodarczymi odrzucono
I
'V a l' s z a w a. (Tel. wł.) Na czwart- Senatu oraz jedną zasadniczą, rozsze- popra,vkę, która pewne uprawnienia rano trumna przewieziona będzi.e na
kowym posiedzeniu Sejhlu pł'żyjęto 8 rzającą prawo pobierania opłat za przeniosła od ministra rolnictwa na miejsce wiecznego spoczynku do Curtea Argesi.
rządowych projektów ustaw, do któ- nadmierne użycie dróg także ti~ mla- nadę Ministrów.
rych el~at wprowadził poprawki oraz sta wydzielone
Najbardziej ożywioną, dyskusję wyuchwalono w drugim i trzecim czyta·
P.rzyjęto dalej \J.stawę o tabezpie- wołała ustawa o kształtow nhl cen
niu ostatni projekt zgło Mny przez czenlu podaży przedmiotów powszech. rolniczych.
nąd, za; )ezpieczający opłacalność ptodukcji rolniczej.
War s z a w a. (P A\T) Polska ~ks~
pedycja glacjologiczna osiągnęła cel
. W us awie o akadC'mii wychowAnia
swej podróży, lądując w punkcie z gófizycznego skreślono zaproponowany
ry obranym, mianowicie na równinie
przez Senat {iodatek do nazwy: "wojskowa".
Kafie Oyra, na zachodnim wybrzeżu
Spitzbergenu, pomiędzy Fior,dem LoDo usta,,'y o u~troju miasta Warszawy Senat wprowadził 27 poprawek,
dowym (Ice Fiord) a Zatoką Król~
przeważnie 1'latury redakcyjnej.
Do
ską (Kings bay),
Żywiołowe m«nifestacje na c~eść brytyjskiej pary
ważniejszych
naleźy:
wprowadzenie
knJle
"ej
proporcjonaln~go głoso,,-ania przy wywięzienia ~
borze komisji rewizyjnej, ustalenie, że
P a ryż. (P AT). Wieczór
wstęga Legii Honorowej, którą również
galowy przepasany był król Jerzy.
wysokość opłat
za uslugi różnych
!\fiał on szkarłatny mundur ze zło
przedsiębiorstw
uchwala nie Rada w operze zgromadził całą elitę towaWar s z a w a. (Tel wł.). Obrońcy
l\1iejska, ale Magistrat, orar. że prezy- rzystwa francuskiego i kolonii brytyj- tymi naramiennikami feldmarszałka i skazanej na 8 lat więzienia Rity Gordent miasta zgłasr.a rez~-gnację ze skiej. Na sali było ponad 2000 osób" również z uśmiechem odpowiadał na gonowej, zabójczyni córki lwowskiego
. swegoo stanow~s'kn I'lie rn~l1list'rowj spr. reprezentują.cych parlament, korpus entuzjastyczne powitania, które umil- technika budowlaneg.o, Lusi ZaremwewnęVrznych,
ale prer.esowi nady dyplomat~' czny, akademię, armię, pra- kły d()piero z pierwszymi dźwiękami bianki, podjęli starania,o wypuszczenie
sę itd. Mężczyźni We frakach i barw- angielskiego hymnu narodowego.
l\finist1'6w.
.
Po odegraniu ,.Marsylianki" wyko- Gorgonowej na wolność. Do kancelarii
, Odrzucol'l.o trzy poprawki Senatu: nych uniformach przy orderach stanoPana Prezydenta złożyli podanie o
d?.trcz-ąco. rormah'l.Ości prz~' pozbawia- wili tło d'l a wspaniałych t1>8.let wi~cZ'o- nano jeden akt opery "Salambo". W
przedterminowe zwolnienie' z więzienia
rowych
p.ail
bogato
obsypanych
biżuczasie
przerwy
para
królewska
spędzi
11lU ma~1d~tu ra'd u eg(l) , Qgł'an~czającą
kobiecego w Fordonie. Glów~m argul,a kilka chwil w towarzystwie prezy- mentem
' upraWnłema rad dzie11l'icowv'C l
oraz terią..
jest odbycie ponad dwie trzeustalającą uprawnien~a HadY M.iniZ chwilą przybycia pary królew- denta Francji i p. Lebrun w małym sa- cie kary i dobre sprawowanie~.w więst~ó~ przy rozw~qzrwalliu nady Miej- skiej, wszyscy powstali. J{rólowa Elż- lonie przy loży.
zieniu. (w)
\.
skIe).
biem wystąpiła we wspaniałej toalecie
Po zakończonym przedstawieniu
Dalej od.1'Z'l1'CO~10 poprawk'ę Q ~\1m-e z białego jed.wabiu, wzorem której by· długo nie milkły owacje n-a cześć do"Wewnętrzna" .~
rowan.1tt zgłoszell kancl,-da!Ów ł zała ła suknia, jaką miała na sobie królowa stojnych gości.
sowłecka
twianiu pl'oteslt6w w"\)o'r'CZY'C\ w ci - 'W iktoria w 1'. 185'5 w czasie wizyty we
Przy wyjeździe z opery tłumy groM o s k w a (ATE) Spodziewane jest
gu trze<:h miesi~cy W 't1sta" 'i-e o ordy· Francji. i{rólowa z uśmiechem dzię- madzily się nie tylko wzdłuż trasy, lecz
nacji w r'borcz-ej d~a miast.
kowala za owacje. Na ciemnych jej również i W przy1egłych ulicach, wiwa- ogłoszenie rozkazu marsz. WoroszyloW ,,:stawie o ordynacji wyhOi'czej włosach lśni1 przepięknymi ogniami. tują,c żywiołowo. Władze zorganizowa- wa w sprawie nowej armii sowieckiej,
dla wSl.odrzucono przepis, utl"Ud"lja1ą "I{ohinoor" najwspanialszy i najwięk- ły szereg zabaw, balów ulicznych, kon_ która ma się składać wyłącznie z czlonc:; ~odz~a.ł gromad na ok,,\,gi i ogran;- szy bry1ant świata, a na szyi przecud- certów itd. Wszystkie pomniki i gma· ków partii komunistycznej w wieku do
C2.a..lący hczbę mandatów w okręga{'h.
nie mieniła się wielka kolia. Na Malej chy z ratuszem na czele były wspania- lat 60. Zadaniem nowej formacji wojskowej ma być "obrona idei partii i
W tej fo 'ruie obie \lJ.stawy przyjęto. toalecie odcinała się j.askrawo wielka le iluminowane.
zdobyczy rewolucyjnych przed weUstawę o finansowaniu związków
wnętrzny wrogiem" bowiem nawet na
sll;morz du terrtorialnego przyjęto z
wypadek wojny ta formacja wojskowa
kllk.om
red.akcyjnymi popraw -ami
nie uda się na front, lecz będzie czuwała nad bezpieczeństwem wewnętrznym
Organizacja tej formacji ma być podobno wzorowano na organizacji narodoSędziowie przechodzą
wo-socjalistycznych SS i SA.
.
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Polska ekspedycja
na Spitsbergen
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\Y a r s z a w a. (Tel. w1.) \Yarszawrl ska Rada. Adwokacka opracowuje
sp!,.awozdanie swoje z kadenrji, która
n~lJ~ 12 sie-rpnia.
Pl'Zy tej okazji
~.twlerdzono
prze<:hodzenie
bardzo
lIczne do adwokatur.y ~-edziów i proku.
ratorów. Od listopada do czerwca przeszło do adwokatury 20 sędziów i prokuratorów z samego okręgu wal'szawski ego. {w)

Projekt
;A' ustawy aptekarskiej
War sz a w a. (Tet wł.) W

Min.
Opieki Społ. opracowuJą pl'oj-ekt usta·
wy aptekar~kiej, który ma być przed.
stawiony izhom ustawodawczym.
Projekt przewiduje podział aptek
na publiczne i zakładowe. Utrzymane
zosŁanie wyłączne prawo aptek do
przyrządz~nia
lekarstw na recepty
or.az specjalnych lekarstw .
. Wyd'awane będą nadal kOtlcesjoe
osobiste. Koncesje te będą wydawane
, t:lsobom, ll1ającYIu ustawowe prawo do
zarządzania apteką. J{oł1{'esje prowa?zopych aptek maią. wrgasa~: Wt'az ze
smlercią
koncesjonariusza, w razie
'yyrzeczenia się koncesji, utraty praw
00 ~ykonywania zawodu, gdy apteka
bę?~le. zamk.ni~ta przez okres dłuższy
, amzelI 6 mleslęcy, oraz jeżeli wbrew
. przepisom ustawy h~'la prowadzona
do spółki. W razie śm;erci właściciela
apteka będzie mogła hr ć pl'owadzona
przez spadkobierców pl'zez przeciąg
dwóch lat. (w)

I. • ders
pr
•
NI czech
~ a g a: (PA T) Holender~ka ksi\,żna
Juhanna 1 ks. Bernarrl udali się samochodem do Niemiec. Para książ~ca zamie.rza sp~dzić pal'ę tygodni w willi
wielkiego księcia meklemhur ..,kiego w
Heiłingelldam, na wybrze~u
bałtyc
kim.

Płoną żydowskie

wPale

kolOnie

łynie

1 e r o z o l i m a. (PAT) Wczoraj w
nory podpalono kolonię żydowską, w
północnej Palestynie w pobliżu Nahalal. Dwa domy kolonistów spłonęły
doszcżętnie.
\V ogniu zginęły dwie
rodzihy żydowskie, liczą.ce 5 osób.

wo·sk gen. Franco

kasłe"oń

OźYU'iOUlt d~ialal'llość lotnicl,,,a tła'rodowego -

~ostal 'łł"liauoU'ał1l1 "kapitane'łłł-- gCłłCl'(denł-"

kim

Gen. FrałlCO

ltis~pańskich

I

Bil

t:tb.,·ojnycll
S a I a m a n k a (ATE)

ogłoszony
przez
gt6wną donosi, że

Komunikat

narodową

kwaterę

ożywiona~ prócz

współdzia1ania z pie·

chotą lotnicy narodowi
zakłady etektryczne oraz

bombardowali
wojska narodowe ob·
fabryki. matesadz'i1v' na froncie Castelłon na oocin- rialów wojennych w ' dwóch mIastach
ku frontowYIl'l Fuente kilka wsi j prowincji barceIOl'lskiej, a mianowicie
,O\rz g ó r z . .
w Candalona i w CasŁell de Fells.
Na 'wschodnim odcinku fronŁu Ca· '
Rada Ministrów uchwaliła przywrósteHon odparte zostały w nocy na wto- cenie rangi "kapitana-generała" armii i
rek 1 w ciągu wtorku ataki wojsk marynarki. Ranga ta za czasów mo"czerwonych", p'l'zeprowadzone na kil- narcl1ii odpowiadala stopniom marszał
ka pozycyj narodowych w Sierra Espa- ka i admiralll. w innych krajach.
da, przy czym repub1i.kanie poni~śli
Na mocy drugiego dekretu, podpisazn!l.czne sl.raty.
nego przez wszystkich członków rządu.
W walkach pow~etrznych w pobliżu naczelnik pal1stwa i naczelny wódz ge·
Saguntu zeslrr.elono 4 samoloty repu- nerał Franco zoMal mianowany kapitabhkal'lskie. Działalność lotnictwa gen. nem-generalem hiszpańskich sit zbrojo
Franco na tym odcinku była ni-ezwykl€ nych na lądzie i na morzu.

•

S n aeyjnv proces Kiepury
o obrazę stanu adwokackiego
Oska't'~yciel adw. Hof'łł'lokl.Osh'o'tf·sl;,{ p"'osi

'Wobec Kiepury

ś"odka ~al,obiegałł'c~eg{)

o ~astost)waJtie

w fO""de

~ftka~u

wydalania się t:te stolicy
nia się ze stolicy do czasu uprawomoc\Y a r s z a w a. (Tel. wł.) Dnia 12 nienia się wyroku.
sierpnia odbędzie się w Są.dzie GroozSprawa wynikła na tle oświadcze
kim rozprawa o obraz-ę stlinu adwo- nia I~iepury W czasie ko~ferencji pr~
k~cki~go pr~ez Jana ~iep~rę W wy- sowe) w Hotelu Europejskim, gdzle
w:adzl(', ud:m~lonym dZlenmkatzom:w l{i-epura miał powiedzieć, że gdyby nie
"arszawie.
miał opery, musiałby btć adwokatem,
S~arży ad",. . Ho~mokl·Ostt'owskl. alho pasać świnie:
_
.
P"OSI on o tlkaraHle Klepury za obrazę
Po ukazaniu SIę WIadomoścI o wystanu adwokackiego \ wydanie wzgl\,- toczeniu procesu KielJura nadesłał 0df-m oskarżonego w myśl art. 187 k. k'l świadczenie, w kŁórytń podaje, że słouchwały zastosowania środka zapo- W8. :wstaly źle zrozumiane i przeinabiegawczego"'tV formie zakazu wydala· czone. (w)

I

Zwłoki

królowej Marii
przeWieziono do u are złu
B u kar e s z t. (PAT) W czwartek
rano wśród bicia dzwonów całego krajU odbył Się tran~port zwłok rum\J.t1sldej króloweJ matki z Sinaia do Bukaresztu. Specjalny pociąg kl'ólewsld
ciągnięty był przez dwie lokomotywy,
przybrane flagami o barwach narodowych, a wagon, w którym zna,jdowała
slę trumna, zamieniony' został ' w talobnlł kaplic~.

Na wszystkich dworcach, lJrzez
które pl'zechodził żałobny pociąg, gromadziły się tłumy ludności i żegnały
na kolanach zmarłą. królową, podczas
gdy księża odprawiali msze żałobne.
Wśród salw armatnich i bicia wszy·
stkich dzwonów zajechał pociąg dO"
Duka. re .. ztu, gdzie oficerowie kawalerii
w~rJ1\eśh na swych bar~ach
trumnę
~ wagonu Uformował Slę żałobny po"L
' .
chód, na czele ktorego ):>ostępował · ~a
trumną. król i rodzina królewska. oraz
rząd z· patriarchą Mironem na ' czele.
Trumnę przeniesiono do pałacu Cotro-

Scwieckie zbro i nla morskie

M () s kwa. (ATE). W ZSRR ezynione są gorączkowe przygotowania
do zbrojeń na morzu. Za&łady przemysłowe pracujące dla zbrojeń morskich bez przerwy pOWiększają swoje
załogi i są czynne dzień i noc. Praca
w tych zakładach jest otb<:zona tajemnicą, c() 'wskazywaloby na to; że, pomimo podpisania z Anglią układu o
komunikowaniu sobie programu budowy okrętów wojennych, Sowiety nie
są, skłonne ujawnić
faktyczI?Y stan
swych zbrojeń.
Jak wielką jest troska o tę tajemnicę, świadczy fakt, że z zakładów tych
są. usuwani bezwzględnie wszyscy robotnicy pochodzenia nierosyjskiego.
Tak np. w zakładach im. Ordżonikidze
(dawne Bałtyckie Zakłady Budowy Okrętów) usunięto ponad 1.000 mbotników z pochodzenia Finów, Polaków,
Estończyków, Łotyszów itd.

Nowoczesna awionetka
dla klubu lotni~zego

\v a r s z a w a. (Tel. wł.) Podczas
ostatniego rejsu "Batorego" z Ameryki przywieziono dla klubu lotniczego
w Kopenhadze nowoczesną awionetkę,
skonstruowaną, w Stanach Zjednoczonych. (w)

Rasistyczna instytucja
we Włoszech
R z y m. (PAT) "II Popo]o d'Italia"
donosi, że Centralny urząd demograficzny przy Min. Spraw Wewnętrz
nych przekształcony został w Dyrekcję
Generalnę. Spraw Demograficznych i
Rasowych, co niewątpliwie stoi w
zwią.zku z enuncjacją, profesorów wło
skich w sprawie rasizmu.

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
!lped. cbor6b .kIJr, wener.

t

mOl'zoplrlow)'rh

L6d!, 6 S:erpnla Z,
tel U8.33.
Przyjmu.ie 9-12 I 8-9. w niedzIele: Ił- t2.

Składki i
w
adcml,' ~.,~
"'!us!.raCji
dal~zYm

I

I

pokWitowania

pisma naszego dotono w
Nil pomnik Se~ca Jezusowego: Z. U. z po.
rlzil!~o:wanlem NaJg,y. 81.'!cu .Je7.U~. za ,iozn~ne
la!.'KI I prośbą .. o oPleke I pomoe 5.-. J. R. w
Eewnej mtencJI z prośbll o w ygl.t1ehanie i.oJliekp'
razem z poprzednio pokWItowanymI 136.50
""obeh.
G ' ~" dokot\czenle bud'!w)' lMcloła '" Lubońln:
nJazrl.o pokWItowanymI
Sokole KrzeSI!lY175,50
25.-,d. razem z po·
przedniO

1_;-'

Numer 'Hl6
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NASZEGO

kończeniem konferencji w Evis.n &I
świadczenie. M. i. powiedziano tam!
"Z radością stwierd:lamy, że reprezentowane na konferencji pomocy uchodź

STANOWISKA

Najprzód był ideał wiekszośd
Z zagadnień polityki i samorządu wczoraj i dziś
sla w 193;) r. pelny tryumf. W tej wal- wszystkie dolegliwości, . słowem taki
ce o większość do równej doskonałości pnysłowiowy rycynus, który usunie,
doszli słynni prawnicy, inŁerpretato- mowlą.c lapidarnie, przewlekłą. obl'zy, jak i działacze "terenowi" w oso- strukcję polityczną·
bach sołtysów i ,,,'ójtów. Wszyscy raRozsądniejsi specjaliści od zdobyzem rzuciIi swój "geniusz" w pracy wania Większości nie brali rzeczy na
nad zdobyciem wiQkszości.
gorąco, stojąc na stanowisku, że kw eZwycięstwo
ówczesne było tak sUa zmiany ordynacji wyborczej do
"oszałamiające", że aż zwycięzcom zroparlamentu, to muzyka dalekiej przybiło się nieswojo. Szybko sami dostrzeszłoś ci.
Niesposób bowiem mówić o
gli paradoksalną sytuację. Niby ideał zmianie ordynacji, gdy naród jest "rozprzygniatającej większości w Sejmie
bity". Naprzód należy go zjednoczyć,
został zrealizowany, ale ta większość
a potem na tej podstawie można bę
oc razu odczuła, że jest w próżni, że dzie mówić (] zmianie systemu wybornie ma żadnego oparcia w kraju.
czego.
PowoI ano więc do tej misji "Obóz
I oto ci, którzy zachwycali się 01'dynacją wyborczą. z 1935 r. (konserwaZjednoczenia Narodowego", którego
zapewniać "przygniatającą" większość
dla BBWR zarówno w parlamencie, tyści), pierwsi poczęli trąbić na odwrót jednoczenie po roku skończyło się ... na
stawiając tezę, że Sejm właściwie niwieży Babel. Wyjście płka Sławka z
jak i w samorządzie.
Nastal okres słynnych "c u d ó w" czego i nikogo nie reprezentuje, że nie "zacisza domowego" i objęcie marn a. d u r n ą. W konsekwencji powsta- ma żadnego oddźwięku w kraju i że szałkostwa Sejmu niewątpliwie przyło w społeczeństwie pojęcie u c z c ir:ależy pomYŚleć o zmianie ordynacji
czyniło się do dalszego osłabienia pow y c h w y b o l' Ó w. BBWR odnosił wyborczej. .
z~rcji "Ozonu", bo dziś mówi się już
"przygniatające" sukcesy, w kra j u
Tymczasem w kra j u odbywała o organizacji społeczellstwa na innej
mówiono o uczciwych, czystych wybo- się szybko postępująca naprzód kon- płaszczyźnie, a nadto ucichły jakoś
rach, które byłyby jedyną miarą na- centracja sil politycznych frontu naro- wolania o nową ordynację wyborczą.
strojów i kierunku rozwoju myśli i dowego. Inne grupy polityczne nie do ciał ustawodawczych.
dążeń politycznych społeczeństwa.
tyle rosły w siłę, co w apetyty na de\Vszystkie więc dotychc~asowe wy"Sanacyjni" technicy od wyborów mokratyczne wybory, których coraz siłki polityczne "sanacji" można schapowiedzieli sobie: - Dobrze. Chcecie natarczywiej domagały się także "sa- rakteryzować jako nieprzejednane hoł
uczciwych wyborów7 Zgoda. Ale na- nacyjne" grupki demol iberalne, widząc dowanie zasadzie posiadania choćby
przód musimy zmienić konstytueję, no w nich znachorski lek uniwersalny na na fikcji opartej większości.
(I. t.)
i ordynację wyborez'ł. tak, by wybory 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIUIIIIUlIIlIllIllIlIllIllIIIłII
były uczciwe, lecz,
by równocześnie J _4.P OxrSI{1 G.lIBINET
zapewniły nam większość.
W 1935 r. zmieniono więc ustawę
J:onstrtucyjnę. i ordynację wyborcz~
którą. tak skonstruowano, że wybory
istotnie mogły odbyć się bez cudów, bo
Do roku Pallskiego 1938., t'm. do
chwili rozpoczęcia obrad Sejmu nad
nową ordynacją wyborczą miejską i
wiejską byliśmy świadkami ciekawego
zjawiska. Oto "sanacja" we wszystkich
aktach wyborczy'c h zarówno do parlamentu, jak i do ciał samorządowych,
objawiala jedną zdecydowaną tendencję: zdobyć za wszelką cenę w i ę ks z ość mandatów.
W pierwszej fazie łatwo to nie szło.
Brak było po prostu należytej znajomości "techniki" wyborczej.
W ciągu jednakże kilku lat praktyki wykształcili się technicy od "zdobywania" większości. Wybory zaczęły

com kraje z głębokim zrozumieniem i
humanitaryzmem potępily barbarzyń
skie prześladowania, których przedmia.
tern są Żydzi.
"Co się tyczy uchwal powziętych w:
Evian, to Światowy Kongres Żydowski
całkowicie zgadza się z podstawową
ideą rezolucji,
która wypowiada się
za likwidacją chaotyc7.nej emigracji i
ustanowienia planowej zorganizowanej
akcji emigracyjnej."

Sfałszowany okólnik
premiera Składkowskiego
Śląski Urząd Wojewódzki ogłosi! komunikat w sprawie następującej:

"W ostatnim czasie zdarzają się· dosye
liczne wypadki. że funkcjonariusze pań~
stwowi z różnych działów aLlministracji te~
renu województwa śląskiego zwracają si.
z pominięciem przepisanej drogi sluib()o,
wej bezpośrednio do P. prezesa Rady Mi~
nistrów z różnorodnymi prośbami, natuł'y,
słutbowej. powołując się przy tym na rzekomo przez p. prez~sa Rady Minist.rów wydany okólnik z 22 grudnia 1936 r. nr,

125-36.

"Urząd Wojewódzki Śląski na skutek
polecenia Min. Spraw Wewn. komunikuje,
te p. prM:e.<i! Rady Ministrów okólnika s
dnia 22 grudnIa 1936 r. ThI'. 125-36 nie wy.
dał, i te r02':powsze-chniany na terenie wo ..
jewództwa śląskiego okólnik z tej daty.
jest falsyfikatem."

P. premier Składkowski jest manym
zwolennikiem okólników w rozmaitych
sprawach. Widocznie wydał ich już tyje,
te jakiś niesumienny dowcipniś sfałszował
sobie jeden do k<>mpletu.

I

nie-członek

mial szanse

z

lub nie-zwolennik BBWR
przejścia

ta.ką "łatwością",

jak

do parlamentu
wielbłąd przez

ucho igielne ...
- W rezultacie wybory odbyły się zupełnie w r o d z i n n y m k o l e.
Czy
uczciwe i bez cudów - o tym najwyżej oni między sobą mogliby coś powiedzieć. Wszystko co nie było BBWR
lub jego filiacją, w wyborach udziału
nie wzięło. Rok 1935 był więc widow- .
nię, absolutnego "zwycięstwa" BB, a
zarazem jego pogrzebaniem. Okazał
się on już w nowym, jednolitym parlamencie n i e p o t l' Z e b n y. Został
zlikwidowany.
Zasada więc posiadania za wszelką
cenę większości przez "sanację" odnio-

Amerykańskie

pismo "TranI Trade",

czerwca rb. na str. 29 następują.ce da.ne
dotyczące
naszej półpaństwowej Linii
Gdynia - Ameryka (cytujemy za jednym
t dzienników warszawskich):
"Gdynia _ America Line 32 Pearl
Street, Nev York City. Bowling' Green
9-1919. D. Israels Passengeor Trafic Ma.nager. S. Y. Smith Assis!ant Passenger
Trafie: :Manager. A. M. She low Assista nt
Passenge.r Trafie Manager.
.
"TourIst Class Dept.: S. Y. SmIth, Ma·
nager, S. !Sztam. Assista~.t. S. L. Winckel·
~)~I~'ktssJSlant, S. RylskJ.
.,Third Class Dept.: L. Korner, Manager.
J. P. EIJemark,"
,.Cruise Dept.: A. M. Shelow, Mana.geor,
L. Adler.
"PL'epaid: M. Jaffe.
.
"Agency and Sales PromotlOn: Joseph
TJrck. Ma.nag~r, S. Dattner.
"Scandlllavlan Dep.: W. Ja.cobsen. H.
J. P. Enemark.
Na 15 nazwisk urzędników jedno Zll'
ledwie ma brzmienie polskie, 8 wyratnie
tydowskie, narodowość pozostałyeh 6-ciu
trudno określić, chociat motna r6wnie
dobrze przyjąć. te są to takte W'S1:yser
Żydzi.

Co na tu zarza,d Linii Gdynia ryka?

Ame·

w

miasteczku

szczyźnie doszło

Żydów.

na Wileń
do dotkliwego pobicia

Na grupę Żydów, któr7.y napastowali
niejakiego Borkowskiego, rzuciło się
kilkunastu zamieszkałych tam chrześci
jan. W wyniku walki, która przeniosła.
siQ na ulicę zamieszkałą przez Żydów,
wybito wiele sr.yb i powyrywano drzwi
i okiennice w wielu sklepach i domach

handlu przez Zydów.

Na żadne kompromisy
nie pÓjdą "Ukraińcy"

.:..;,~

Omawiając, mające się odbyć \l;ybory do samorządów, prasa ukraińską
spod znaku "Frontu Jedności Narodowej" atakuje dotychczasową politykti
Undo, oświadczając. że za żadną cenę
nie pójda na. jakiekolwiek kompromjsy
natury porozumiewawczej między poszczególnymi narodowościami, rzekomo
celem zabezpieczenia mandatów dla
~kraiń~ó.w, co w prakt'yce zawsze daje
IJ? mDlej mandatów jak istotnie należy
SIę· Dwa hasła muszą przyświecać
wszystkim Vkraińcom: bezkompromisowa walka o pełny wplyw na życie
samorządowe oraz właściwi ludzie nil
kierujące miejsca w samorządach.

Co pewniejsze kogut czy zegarek?

z"wyprowadzeniem" lvdów z Europv

Konferencja w Evian, poświęcona
sprawie emigracji żydowskiej z Niemiec i Austrii pod ogólniejszym szyldem ,uchodźców politycznych", zosŁała
zamknięta bez określonego wyniku. Obrady mają być wznowione w sierpniu.
Z dotychczasowego stanowiska ró~nych pailslw na konferencji można
wnioskować że i wówczas sprawa uchodźców p~litycznych" semickiego
cho?zenia nie posunie siQ dużo naprzod.
.
Na przebIeg konferencji wpłynęło
niezawodnie stanowisko samych Żydów, któr7.Y nie zdradzali najmniejszego entuzjazmu dla pomyslów emigracyjnych. Ządania swoje zaciesnili oni jedynie dokoła emigracji palesty(lk"
.. b .
s . leJ, przyjmując a!dz? kwasno wszelkle Inne pomysły osadmcze.
. Wyjątek 'Pod .tym. względem stanowi
zydostwo memleckle. Pod wpływem
zdecydowlł.!1 e j polityki antyżydowskiej
eyste!D~ hItlerowskiego st:acon? ~m
nIldZIeję nil prr.etrzymame "elęzklch
czasów". Zasadzie tej hołduje natomiast
w s.krytości ducha źynrn::two w tyeh
krajach, które mniej lub więcej zdec):-

I

Dryświaty

Zajścia te mają podłoże głębsze w
całkowitym
~panowaniu miejscowego

Ciężkie zmarłwienie

zawierające m. i. spisy watniejszych urzędników,
pracujących w nowojorskich
oddziałach amerykańskich i europejskich
linij okrętowych, przynosi w nrze 5' z

Jak (lonom wileńskie "SIowo", na. Ue
napaści Żyda- na jednego z chrześcijan

żydowskich.

R~ąd J~POJI,ski s~oi. przed. powl!źną, dl,! sweg~ kraju groźbą nowej wojny z Sowtelamt. li a ZdJęCIU. gabm~l Japollskt. W pierwszym rzędzie od lewej: min.
spr. zagr. gen. U gakz, prcrmer ks. K onoye, min. oświaty gen. Araki, minister
skarbu Ikeda, min. użyteczności publ. markiz Koichi Kido i min. spr. wewn.
admirał Suelsugu
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIInllllllllllllOOlllllllllll/IIIIIIO

Potworne zażydzenie pół
państwowej linii okrętowej

Zajścia antyżydowskie
wOryświatach

Po-

dowanie dążą do wyzwolenia się od u-

ciążli wego sąsiedztwa żydo\'lskiego.

Państwa europejskie: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, - dalej państwa amerykańskie mimo rozporządzania ogromnymi przestrzeniami
cI.o kolon ~zacji .. bronily się przed przy jęcIem eml~TaC.Jl argumentem, że więk~zy nadmlar. Zydów rozbudziłby nastroJe ... antysemlCkie.
Stanowisko mocarstw dowodzi że
nie mają one zrOlmmienia dra tak kapitalnego zagadnienia "wyprowadzenia"
Żydów ~ tych państw. które cierpią na.
skutek hczebności Żydów i ich szkodliwego ciążenia na całe życie zbiorowe.
Słusznie
też
stwierdza
\Varsz.
Dziennik Narodowy", że wobec"tak·
.
lego
stanu przeczy "WIelki proces wyjścia
Żydów z Europy nie może być dokonany bez przymusu ze strony państw i narodów zainteresowanych. Przymus ten
powinien być przeto zastosowany .~
..
rozmia.~h i formaeh, dostosowanyt I I
do ka.zdora.zowych wllrunków cza:::u
i miejsca".
.
•
Egzekut.YW8 ~wiatowego Kongres u
Żydowskiego wydala w zwi(\zkU z za-

I

"Leningradzkaja Prawda" radzi mietego trzym ilionowego miasta,
aby zamiast zegarków sowieckich nab'ywali lepiej koguty, bo fA:> o wiele pewniejsze: według piania koguta można śip,
przynajmniej mniej więcej zorienfować ' lV
c~asie, natomiast zegarki wyrabiane w Leningradzie są zupełnie nieobliczalne.
Naprawa zegarka jest szczególnym potącze<niem groteski z mp,czarnią i to dług:)
szkańcom

trwałą.

.Takiś in7,~'l1ier, Stukołow.

IV

liśr.ie

do redakcji .,Leningradzkiej Prawdy" tJk
opjauje tę SJlra vrę:
,,16 kwietnia rb. oddałem budzik do napra WY. 22 k~vietlllia otrzym.alE'm go 7. powrotem, 20 maja znów oddałem rio narra'lVv
26 m-aJa zWll'6cono mi' go i 28 maja zn6~
oddałem po ralz trzeci do naprawy. która
tr~ała do 5 ~zerw('a. Zapisałem to w
kSIędze zataIell. Gdy piF;ałem tw<>rzył się
~gone.k do. księgi zażaleń: za mną stały
]ee'Zcze dW1e osooy. które pragnęły wpisa.ć
tam to samo co i ja ... "
Słowem od zegarka lepszy

stanowczo

k~,f. Ale co zrobią biedni mieSZkańcy
Lem~aodu gdy i koguty zaczną zawodzić?
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Pływackie

I:oterii

Wygrane

zł ~O.OOO.5.000.mistrzostwa Armii zł

Atrakcja, sezonu pływackiego niewąt
pliwie będą rówmeż niedzielne mistrzostwa plywackie armii polskiej. Mistrzostwa te odbędą się w Poznaniu na nowo wybudowanym stadionie pływackim
w Solaczu. W ezma, w nich udział oficerowie i podoficerowie armii polskiej.
Program zawodów przewiduje biegi 100,
300 i 1000 m w stylu dowolnym, 100 i
200 m klas. i 50 m w ubraniu oraz skoki
z trampoliny.
Organizatorem mistrzostw jest poznański
WKS. Protektorat nad mistrzostwami objęli dowódca OK gen.
Knoll, tymczasowy prezydent miasta inż.
Ruge oraz prezes 'YKS, pIk. Wenda.
M' roku 1937 w ogólnej punktacji zwyciężył okręg lwowski przed poznańskim.
Z mistrzostwami armii połączone zostalo oficjalne uroczyste otwarcie nowejl;o
stadionu pływackiego na Solaczu, który
tym samym otrzyma swój chrzest bojowy
na niedzielnych zawodach
pływaków
wojskowych.
Gierutło ~.ty

w Sztokholmie

Sztokholm. Na olimpij skim stadionie w Sztokholmie oubyły się we środę wieczorem wielkie
międzynaroi!owe
zawody leldw atJetyczne z udziałem amerrkai'is kich lekk o" ll e Ł ó w.
Był
to
pierwszy start am erykaliskich zawodników w

Państwowej

Da

Finlandia, najbliższy przeciwnik polskich pływaków
ar 21835
w sobotę nadchodzącą i niedzielę rozegrane

Da lU' 114308

w kolekturze

padły

Dzierżanowskiego
tJentrala: Warszawa, Nowy Swlat G4
Oddział: GnielIiDo, Chrobrego 2 _
;'

podajemy 6ez gwarancji

5801I62 ~ 04

bieżącym sezonie w Europie.
Z~ody.
które
zgromadziły przeszło 18 tysiecy widtów przyniosły szereg doskona!ych wyników .
Z Polaków startował jedynie Gierl1tto. Zajął

on w rzucie kulf! czwarte llopi el'o miejsce z wynikiem 15.28 m, ale udalo mu się pokonać słynne
go fillskiego miotacza Kotkasa.
·Wyniki zawodvw przedstawiają się następu
iqco:
100 m: 1. Ben Johnson (Am.) 10,4, 2. StentlQllist (Szw.) 10,7.3. Bamngarten (IIoL) 11. 400 m:
1. Malott (Am) 47,8. 2. llaumgarlen (HoL) 48,6
(rekol'd Holandii). 3. mdtfeldt (:'lzw.) 48,9. 1.5UO
m: 1. V('nske (Am) 3 :49,4, 2. John son (Szw.)
3:52,2. 3. Hartiltla (lJ'inl.) 3:52,6, 4. Igloi (Węgry)
3:5~,8. Szubo i Mostert nie startowali. 110 m p!.:
1. Wolcott (Am) 14,2. 2. Lidman (Szw.) 14.6, 3.
Kovacs (Węgry) 14,9. Dysk: 1. Kotkas (FlJl.)
50.02. 2. Hedvall (Szw.) 49,57. 3. Soerlie (Norw.)
49,33, 4. Bergh (i'lzw.) 4!J.21, 5. Zngar (A m) 48.87.
Kula: 1. KT('ek (EglOllia) 16.05. 2. Baerlulld
(FinL) 13.li2. 3. Bcrgb (Szw.) 15 ,42. 4. Giel'utto
(P o I s k a) 1528. 5. Kotkas 15.05. Tyczka: 1. VaTO{f (Am) 4.27. 2. Aermaa (Estonia) 4 m, 3. Gustavsson (Szw~da 4 m. Trójskok: 1. Andersson
(Szwecja) 14,66 cm.

zostanie w Wars zawie międzypaństwowe spotkanie pływackie Polska - Finlandia. J!'inlandia
przysyła na te zawody najlepszych swoich p!ywaków, Startuj ą na s tę pująCY zawodnicy fińscy:
Hitanen - naj lepszy crawJista lrinlandii i
najlepszy pływak Sk a ndynawii (na 100 m osiąg
nął czas 59,5, a na 400 m 5:05,8); Askinainen naj lepszy pjywak Fin1andii w stylu klasycznym
(na 1UO m - 1:18 a na 200 m - 2:53); Tiitinen
osi~ga na 100 m s tylem grzbietowym 1:16,6, Nurmi - na 400 m stylE'm dow. 5:12,3.
Kaij - najm!orls za gwiazda fillski ego sportu
pły wackiego, na 100 m stylem grzbietowym osi'ljmął czas 1:18.
Z pali stal'tllj~: Raninen - czas na 200 m klasy<,znym - 3:11,7, Nikkila - na 200 m klas. 3:27.

Poni e waż

forma n3~zych p!ywaków, którzy
w Hiel Rku pohili oll cjnlnie 7 J' ekordów po}skieh
(jeden ni eoficja ln y ), a jeden wYI·ównali. jest w
ni ektórych punkt a ch rewelacyjna, należy się
spodzi e wać ba rd zo z ac iętej walki.
.
Walka z zawodnikami tej miary co Hitanen
pozwoli nam oc e nić możliwości naszych plywaI,ów. Doty chczns ani J~dl'ys e k, ani IIeidł'i c h
ani Bollówna, Banaqze w skll, ani Kratochwilówna nie wykazali kJ'esu swych możliwoilci.

Kolarstwo

W Kaliszu GIdbędą się w niedzielę zawody
s printerów o torowe mistl'zoslwo P01ski. Z Łoclzi wyjadą do Kal isza Jędl'zejewski, Wójcik,
Schmidt i Osmvls ki. Miał również pojechać
miody as kolarstwa łódzkiego, Świąlkowski. Ul e ~ł on jedllak w y p~dkowi na czwartkowych
e '
11' . b d- '
d
d b .
ó l
wy.ś clgac . I nie ę ZI: praw ?P~ o me m g
WZiąĆ udzlalu w w~ śCl.~ ac~ kaliskIch.
Doroczny WYŚCllt JubIleuszowy o puchar

przechodni ufundowany przez p. Szarnika organizuje w nadchodząca niedzielę "Rapid". Wyścig, który odbędzie się na dysŁaJlsie 100 km na.
autostradzie ze startem 1 km Xza mostem kCJlejowym), dostępny jest dla ' zawodników licsncjonowanych.
.

Pływanie
Mistrzostwa okręgu łódzkiego w piłce wodnej zostaną rozegrane w przy s złym tygodniu. Do
mistrzostw zgłosiły się zespoły' ŁKS , llKS j
zgierska Boruta. Będą to pierwsze mistrzostwa.
okręgu lóuzkiego, bowiem dotychczas tytuł mistrzowski przypada! ŁKS-owi z powodu braku
konkurentów. bez walki.

Piłka nożna
"Sokół" zdohy! m Istrzostwo klasy C ŁOZPN
osiągając zwycięstwo
nad 'rUR-em (Chojny)
walkowe rem z powodu spóźnienia się zawouni-

ków 'l'rR-u.
Okęcie z v.'ursz!\wy gościło w Zgierzu, bijąc
w meczu towul'zy s kim "Sok o ła" 6:1 (2:0l. Do
przerwy mimo utraty dwóch bramek drużyna
zg ierska byla równorzę dnym prz eciwnikiem. Pot em jedn a k zup e łn i e op arlla na s il ach.
Bramki dla zwycięzców strzelili: Chęć (3),
Zbroja (2) i Lewocki. dla pokonan~' ch Mamiliski, który przed zmianą stron nie wykorzystał
karnego.

Tenis

,1\'fistrzostwa morski 1'. które odbędą się ; w
<'Jh E' l'(l\\' le. obs adzon e zo.s taly przez. kluby tel1 ' sowe "·arszl\wr. KatOWI C. Lwowa Iti!. Zawo·
d y rozpoezna s ię 22 bm. i trwać bęną do 26 bm.
;o;ra['towal< bę dą m. in.: Zofia Jedrzeiowska, GaF
dzianka, Ignacy Tloczyński i Hebda.

l ''!

ORĘDOWNIK,

so])ota,

'iłnia ~ lipca 1938

spowodowały śmierć

Letni[zki

Nieuzasadnlona panika prz yczyną tragedii na Dunajcu

N o w y S ą c z, 21. 7.

-

W czasie

przepłrwania
czterech połączonych
łodzi wioząc~'ch Dunajcem wycieczkę'
l.łożona. z ośmiu osób do Szczawnicy
zdarz:vł się wypadek, który pociQ.gtlQ.ł

terh?
Mianowicie jedna z łodzi zawadzio skałę podwodną, co spowodowa·
'd Jej
. . zaczę ł a za l ewa ć wo d a.
ł o, ze
))I'ZO
l
' l' e\\'<1z. "'ch o d'
oba"'a'
F-on
Zl1a
no, ze prą d
może łódź wywrócić, flisak Koterba
wskocz\"ł do wody usiłując łódź zepChną( ze skały. '
'" tnn moruencie dwie letniczki
prze:;;tniszone nagł~' m zach wianiem
f'jQ łOllzi pomimo, re nie groziło im
żadne niebezpiecZell.stwo wyskoczyły
ZLL

z

ł~:~~.~~':c~d;::l~itaa !~:::;li

uczest-

nicy w~'cieczki również wyskoczyli z
łodzi do Duna.ica, doptrwając do brzegu. 'Tragicznie jednak przedstawiały
się lo~r Koterby, który musiał puściĆ
się łodzi, ab~' ratować letniczki, które

wpadł~'

na niego. Jedna z nich chwygo kurczowo Tra
i prawie uduszonego po krótkiej dramatycznej
walce pocią!V1ęła na dno.
Obie sprawczynie paniki wyratował drugi flisak, który doprowadził
lOOl.ie do brzegu. Koterha jednak utoną'! w nurtach rzeki. Zwłoki bohaterciła

szyję

~lrona S

"Merkury"
w Nowej Funlandii

flisaka

ski ego flisaka, który zgi.ną.ł na. poste-I
Tragiczna śmierć flisaka spoworunku znaleziono dopiero w kilka go- dowana niczym nieuzasadnioną panid7.in po wypp.dku w dolnym biegu ką. pasażerów wywołała wstrząsają.ce
rzeki..
wrażenie"

za sobą śmierć flisaka Maria.na Koła

-

wśród zwierząt dziewczyna stała się

Dz1eewczvna-nleedz'weledz'

~nają

nienormalna i doktorzy nie
nadziei wyl~czenia jej.
•
M~'śliwi,
którz,.' .J·a. złowili opowiaNieslunou'it(f, historia d~ie1Cc~y»y, porwanej i 'lcychowaneJ
.J
daJ·a., że w chwili ujccia robiła straszp)·~e~ niediu.ied~ie
'.
.
.
ne wrażenie, była bowiem zupełnie
S t a m b u l, 21. 7. - Prasa turecka zamIast SIl;' umyć, obhz~'wała SIę jak naga, przy czym ciało je.i porośnięte
donosi, że w lasach Brussa udało się zwierzęta. Obecnie pozwala się już było sierścią. 'Vlosy sięgały długości
Tn) śliw~'m
odnaleźć dziewczynkę w
myć mydłem.
jednego metra, paznogcie zaś były
y.:ieku l~-l3 lat ~pr~H\.:adz~mą. w sw~Skutkiem lO-letniego przebywania niezw~kle długie, ostre i zakrzywione.
II~ czaSIe :przez. llleclzwledzle; 'V ChWl___________- - - - - - 11 porwama dZJewczynka mIała około

I

l~~ieWCZyno umieszc~ono.

2
w domu
?la,obłąka,nyc? "':' B~kll~koJ nad .Bo-

..,fOI en:, g?7.1e zn.aJduJe SIę pod o~)leką
ps~·c~llatro\,:,. DZiewczyna :zuca SJę n~
l.uc~zl, (h~a~.le, .. kąs~, :vydaJą.~ pom~'ukI
.lak, nadz\\ ~edz. ,W ~lerwszy~h dt1:ach
s"ego pob~ lu Vi szpitalu dZle.wcz)nka
..

~~~~~~,_~

Bandyta pOłożył trupem właściciela willi
gdy ten schu'ytal go na gorqcyln uc~ynktt k,.ad~ie~y

nem, Edmunda Ch rostowskiego. Chrostowski, ceniony kupiec warszawski w
willi tej spędzał lato z rodziną.. Na. noc
codziennie przyjeżdżał z miasta.
Osta tniej nocy posłyszał szmery.
Okazało się, że dostał się do mieszkania złodziej, którego Chrostowski
chw~'cjł za kark.
Schwytany niespodzie\"anie złodziej strzelil do niego i
położ~' ł
Chrostowskiego tr1!.lpem na
miejscu, sarn zaś wraz z innymi
wspólnikami zbiegł.
Ka miej~ce wypadku przybyły wladze ś led cze.
Pol icja p1'i~nmszcza, że morderstwa dokoJlał ten sam zbrodniarz, któ.
ry przed dwoma tygodniami zamordował prof. Gantnera w Rembertowie
wraz Z jego żoną,. Zachowanie się band~' tów podc7.a~ rabunku i morderstwa.
jei't niemal itlent~·czlH'. Hc)wuież rysopis T)Oclallv przez żony zamordowanych zga.dza się.
Zabójca śp. Gantnera. w Remberto,,,ie nie bat sic zaalarmować ,,-.\-strzałem pobliskiego posterunku wojsko\\'eg-o.
W Golkowie przy małżonkach hrli ch" aj s~ IIo\\'ie, córka z zięciem oraz
służąca. O ich obecności morderca.
musiał ,,' ierlzicć, działał więc szrbko(

War s z a w a. (Tel. wł.) W nocy ze
środy na czwarte.k zamordowano wła

ściciela willi w Gołkowie za Piasecz............ , ............ __ .... ___________
... ____ ........
~_

Jak z bajki
~zczepan Turów był pn:ed wojną urzęd
nikiem państwowym w \Varszawie i posiadal dość znaczny majątek w domu oraz
terenach na askiej Kępie. Pr7.yszla jednak wojna i T. musiał uciekać, a nieruchomości swoje pozostawił w zar1.ądzie

znajomego szewca Stefana Koczki za pewnym wynu;ll'odzeniem.
Od,tąd słuch o T. zaginął, a z czasem 1'0z('~zla się pogłoska, że zginął na wojnie.
1\oczka zaczął uważać ów majątek l.a swój
'Ilasny i dorobił na nim podobno milionowych sum.
Tymczasem po 23 latach Turów jedn!'!k
się zjawił j zażądał zWJ'otu mają/ku.
Zaprzeczyć jego tożsamo,(;ci nie byto można,
gdyż dokumenty wsz.,·stkie pJ'ZC'dlożył, a
nawet akt spisany w chwili zdania mająt·
ku Kaczce.
W tym stanie rzeczy sprawa ta wpły·
nęła do sądu w stolicy, który ją będzie mu·
siał rozstrzygnąć. Wyniku oczekują z zacieka wieniem.

Z jakim kto przestaje .••
Na plantach w Krakowie dostał nagle
ataku szalu jakiś człowiek, który rozebrawszy się do naga, zaczął wyprawiać
tllm rozmaite harce. Chorego usunięto .
Jak się później okazało, był to 45-letni dozorca ze szpitala dla umysłowo chorych w
Kobierzynie niejaki 'Vładyslaw Nowacki,
który nagle popadł w obłęd.

Doniosły

wynalazek

Niejaki Włod~imieruk, zamieszl,aly w
Pińsku, zrobił ciekawy wynalazek, a mianowicie skonstruował automatyczny ze·
gar, za pomocą którego waży się wagony
towarowe oraz ładun ek towarowy. \\'ynalazek ten ułatwi skomplikowane i żmudne
dotychczasowe ważenie na wagach kolejo·
wych. Zegar jest tak skonstruowany, że

.,,0

przyczepieniu go do resor a wagonu
wskazuje dokładną wagę. Wynalazkiem
zainteresowały sję władze kOlejowe.

Notowania

giełd

zbożowo-towarowych
BydgÓSZCE, 21. T. 1938. - Żyt0 21.2.5 do

21.75: psienic!I. I !t. 25.75-2625. II sto 24.15 do
25.25-i, jęczmień I ll'!l.t. 16 ..;0-16.75. II gat. 1/t.. 25
do lu.50; otrpby *:rtni.> 12.25-12.75: otT.'by
pSTPnnE' m. 11 ..,0-12. lir. 12- 12.5(l. ;!r. 13-13":;0:
maka żytnia Só'/. 33-33.30 ; mąk~ p~ŁPnnll 6~'"
39. ii';-40.7.'i.
K Ił to \\ i ~ p :!1. 7. 19:::8. - Żytn :l{) ~O-:?1:
p"r,enica Cli. 26.50- 27. i. 26- 26.50, zb. 25.~O rio
2~; kClImiE'ń przem. 1S- 18.50. pa~t. 17 - 1T.~0;
owiE''' i. 20.:;0-- 21, zb. 19.:>0-20; ntr~hY' zyt:lip
JO - lI1.50; otl'r:hr p"zenne gr. 12-12 ..;0. ~r. 10.:10
(In II, In. 10 -JIl.~O; m~kn 7.~·tll1a 6~', 32-32.75;
rn~ b . p<zenn a 6.)', !1S-3S.~0.
L w fi "'. 21. 7. IO:{". - Żrlo I <t. l Q,.iO - ·18.7~,
JT <t. I .2.;- 1"1 ..-,0: I.,zeni~a ('7.. 2.;.2~-2ij.30. zh.
2·1.2.,)- 2·1..'iO. h. :!~.7;; -21;. zh. 2ł.'·;- 2.': je(·1.l1l!eń
przpm. '.1.,:;--16.2:;. pa~t. 14.7:;-· 1.;: o\\'ips l .t.
lD.7:; 20. TJ ,t. lQ.Z:; - 18.n; otr~hy ;;nllip ~.2:;
do 9.:;0: otr~hr p<7.PlIne f!r. lO.mlO.7:;. ~r . RóO
(].) !ł.2·;. m. 10.;;0 - 10.7 .• ; lIlilka żrtnia !;S'.• 31.:!~
(/{1 ~1..iO: 111.,1<.1 PS?'I'I .nai·)·' 40-10.:\0.
fJ IJ d Ź. ~1. 7. l[j:IQ - Z.do 2t-:!1.2:;; pszpuiPa 27 ..")0 - :lO;:. 1.11. 27.25 ·27.30:
j~('ztnipń T)fZeln.
1~ ..itJ
17: o\\'i~~ j",lll. 20-:,10.2:;, zh. 19.:;0 -lQ.7r,:
otr~b)' ;\rlnie 11.7:; - J:!: oir~hy p~zcn!l'" ~r. 11
do Il.~:;. gr. 1l.:?3- 11 ..;Q: !l1:lka :i:ytl!:~ 65'/1 33
do 3:1.:;0: nl:lk;l PS1.Pl"lR. 6;;', .,jO.;;U - i1.~O
" . :l r 8 ;. a \\ a. 21. 7. 193'l. Źy!o J ,t. 2(,.25
dn 20.7.i: p,zpnic'a :!7.:?) 27.75. i. 27.:!;j- 2i.7!i. zb.
2fi.7~
27.2:;: ip'('zmie(I I sl. 17.:>0 17.75. II st.
H - li.:!.;. llr.t. J6.;·.;- 17: 0"'ie5 J st. 21-:!UO.
JT ~t. H! 19.·i[l: ot)'pby ~ytnie 10 ..30·-11; ot~by
p~~pnllr gr. l~.:!:; -·12.7:;. "r. 11.2.')-11.7:;. m. 11.2-'i
no 11.,:;: .!!!:I'~.'~ htlda 65"/. 31.75-32.;;(1; maka
I 'Z(,;lllil

h~

, " - 111.

S t. J o h n (N. Funlandia.) (P AT),
O godz. 9.30 samolot "Mercm'y" przeleciał nad najbardziej wysuniętym na
północ punktem Nowej Funlandii
i
leci w dalszym ciągu w kierunku
Montrealu.

JJ"yżs.::a uc::elnia rabinów ,,Jl's::YIl'as C/iacltmej" u' LI/Mil/ie, w której żydo
stu.JO całego ślciata w kOI/cu c.::eT/cca od bylo slcój ::,ja ::A. Za.::nac.::yć należy,
że "uczelnia" rrtuin;c::.na jest jedną z najll'!Jżs:'!lcl! uc::.elnt tego rod::.aju w świe>
cie. Jak 1cid:Jmy, na fotografii bwlynklL uczelni figurują rwpisy i sZlIIdy w ję
zyku żydow$kil1l, podczas gdy '{J'l'.::epi$!! H'Yn70r;ają, a/;!J na s::.yldachi napisach
lJublic::.nych figurowal także język polski

~--"'~~'--'''''~--,.~

Zdradzonv

strzelając .

......._..._''----''----,-~-~_.

mąż złamał rekę
1{'

minister austriacki
dyrektcrem fabryki

\V a l' s z a w a. (Tel. wL) B~'ly austriacki min. spraw zagranicznych
Guido Schmidt, który należał do zwolenników hitlerowskich w Austrii, został mianowany d~Tel<torem najwięk
s7.ej w Austrii fabryki amunicji Hirtenherg. (w)

scrcu oc~el.uje }J01.(')'otu

nl,ęż((, ~e s~pital(ł,

S o s 11 o w i e c, 21. 7. - 'Vieś Gródków i sąsiedni Grodziec poruszone 1.0stały cieka,,,ą, id~'lIą milosną, ldóra
pociągnęła za sobą. dość smutne na-

manipulo\yała kluczem, zaczął ją
clejl'ze",a~ o zdrudę.

po-

Gdy wpadł po!lniecon~' do mieszkania ujrzał swego przyjariela. p. L. z
stępstwa.
Gródkowa wyskakującego oknem z
Mieszkaniec GJ'ódkowa p. K wró- mal',\'narką w ]'(~ce. P. K bez namysłu
ciwszy wcześ1liej z prac~' do domu za- zrobił to samo. Skocz~'ł jellnak tak
stał mieszkanie zamknięte na klucz.
nieszczęśliwie, że złamał sobie rękc w
Początkowo sądził on, że nikogo ni{l
dwu miejscaCh.
ma w domu. ,,'krótce jednak przekosianie dość cicżkim odwieziono
nał się, iż jest w błędzie, bo ujrzał go rio szpifala w Sosnowcu.
klucz w drz\\'iach od wewnątrz mieszSprawa cala niebawem w,'jaśniła
kania. Do głowy poczęły mu przycho- się. P. L. w~'słał swą. żonę tia le'tll i;.;ko.
dzić różne myśli.
Jako słon1'ianv wdowiec na\viar.ał rcr
Jakże ucieszył się p. K, gdy po ne1'- mans z żoną, 'swego przyjaciela. OhcrWO'\')"111 stukaniu w drz''''i, usłyszał
nie z tl'wog'b oczckuje powrotu p. l{.
nagle głos żony - jeste.m, nie dener-j ze szpitala.
wuj się. Ponie\\'aż żona zbyt długo

Powrót P. Prezydenta

z wywczasów

\V a r s z a w a. (TeJ. wl.)
Powrót
Pa l1a Prez~'clen ta z nad Adria t~'l{U spo-

"7

Krwawa utarczka między
i komunistami

że

Były

w pościgu za kochankiem

Nies~c~~,ślil{'y kochanek ~ t)·u'OfJ({

Równocześnie wiedział,

na zewnątrz willi nie grozi mu żadne
n iel1C'z]) iceezl'lstwO.
Do Cl11'o~towskicgo strzał był odda..
ny z hl i<;ka. Świadczy o tym' osmolone czolo i znalezione' w ranie części
ni('<;palollcgo prochu. (w)

dzie\\'any jest w

początkach

sierpnia.

policją

Grupa l(oJltunis(ów ~((mie.,.~ala p'·ttedosfa.ć si("~ (lo S01.t'ietóu:
- Jeden policjant i Idlku "O'lłtlfn;stów odniosło rauy

,V a r s z ą. w a. (TeJ. ",1.) Pol icja O-l kierownik wydziału śledczego w Piń
il'7.ymala ,,'iadomość, że z pow. płOll- sku, Kl'ężel. Rana okazała siC bardzo
ski ego ,,·~·biera. sio do Sowietów \\'ię- groźna j dlatego nat~'chmiast przeksza grupa komunislów.
wieziono go clo szpitala, gdzie zostal
zagajniku le śnym, rzadko spo- opel'owan~'. Po stronie zbiegów zostat~ kannn na Polf'~iu, funkcjollariusze
ła J'aniolla kobieta i kilku mężczyzn.
pOlicji natknęli się na gruPC złożoną. z
Ciemności ułatwiły ucieczkę. Z ca~5 o"ób, która przedostała ;.;iO z pow.
le.i grup.\' zatl'z~ ma no na razie dwukobnńskiego przez pow. pil1ski w 0nastu 111l;'ŻeZ) Z11 i jedl1::.t ranną. kobiekolicę Horodna w pow. sto lillskim i tę. Prz~' ujęŁ.\·ch znaleziono pięć karastąd miała się udać do no~,ji.
hillÓW długiCh i dwa. krótkie.
,,'yw iązała sic obustronna strzelaZamierzali się oni dos['lt ,In C:".
llilHI. która. trwaln przez cw;.; dłuższy. wietów. a stamtąd dn •. ,... 'I \I (''I .
Ciężko rallll~ w pach\\ iUQ zo~tal
~zprlllii (\\")

"r

,

POLYKACZ OGNIA
f'irnpralnn próba "artyst?!" przed urzą1:11111/1"
I('P
Tl'rorlml'ill igrzyskami
,! "/ {(, JCI/II11

Sfrona tI

KRONIKA PABIANIC

OR1~DOWXIK,

sobota, clnLl 23 lipca 1938

r\umer HI"

Jak- Koho "wykiwał" rz~d an ielski

Piesza pielgrzymka do Częstochowy.
:Wobec obiegających willdomości, jakoby
doroczna pielgrzymka piesza c!J Często
cbowy w biet. roku ze wzgl~du na panu. j~cą pryszczycę d3 skutku dojść nie miała, po.daje się do wiadomości wicrnych, te
parafia św. Mateusza organizuje już pielgrzymkę na Jasną Górę, która wyruszy Jak Kohn "wykiwał" rz,d angielski
jak corocznie 20 sierpnia. Udział wicmydl
ł~ ó d ź, 21. 7. - Zakładv. Kunitzera
w tej tradycyjnej pielgrzymce zapowiada
się .bardzo licznie.
w 1906 roku, jak zresztą wiele innych
Z kolonij i półkolonij dla dzieci. W dn. w Lodżi, były unieruchomione. Na uli29 bm. wraca z pierwszego turnusu ·kolo· cach przed fabrykami dochodziło do
nii w Nieborowie 70 dzieci. PierwszcRo zaś kn"awych zajść między robotnikami
sierpnia wyjeżdża do tej miejscowości na a kozakami, padały trupy, sytuacja
drugi turnus tyleż dzieci. Równirż w !3la,yala się coraz groźniejsza.
miejsklm parku Wolności z półkolonii 1,0t~-m czasie l{unitzer przeh~Twnł
rzystać bę?zi~ od 1 sierpnia. rb. dru.!Zi tur· w SI)1'awach handlowych w Peter<:hul'r,us 250 dZIeCI na koszt MagIstratu l Ubct..
. ..
'.
pieczalni Społecznej.
gu. Pon.lcwaz na teJ'eme Je~o .f~bryln
Pnyjęcle 48 kobieł na roboty publlcz- , clO:}I.odzlło. ~o co~az p~wazm~Jszych
De. Na miejskie roboty publiczne przyjt:lo zaJsc, admJl1Jstracja zawiadomiła Kuobecnie 40 kobiet, razem więc pracuje na nitzera o groźncj sytuacji j zażądała
t~ch robo~ach 18ą k?biet. Dalszą liczbę ko- jego pl'zyjazdu. Dziell przyjazdu l(uble~ prz~Jęto dZI.-:kl dobr~wolnemu skrl~- nitzera był o~łoniętr tajemnicą, oprócz
cemu dO! pracy w tygodl1lu z .], na 3 dm. t'i~Tekcji nikt o tym nie ,yiedział.
Zwalniani pnez tydów Polacy garną
się do handlu. Zwalniani z pracy w tkalKRWAWE ZAJśCIA I śMIERĆ
niach żydo\yskich w Pabianicuch i okoliKUNITZERA
cy Polacy, na miejsce których przyjmtlje
\V przetldzie6 przyjazdu doszło ze
się Z?,dów przybłp,dów, cor~z ch~tniej gar· strony kozaków do ki'Wa,vej i potwor~~ .SI; ~~ han.dIu str~gal~l1arskJe~o, han: nej masakry robotników. Kilku robotJą r. ~yml .towalaIlll, resztowv: aml , llików
zostało
Całe miasto
galanterią ltd. LIczba takIch stragaDlurzy
' .
. ; zabitvch.
. •
tkaczy z zawodu ostatnio się bardzo znacz- z)~o pod WIa~ell1Cm hekato~1by polnie powiększyła. Sprzedają oni nietylk) w sklego robotnika, powszechl11e zastaPabianicach, ale jcżdżą w odleglejsze zakątki Polski, a m. in. do Centralnego 0kręgu Przemysłowego.
- 'iejeden z nich,
jak mówią, mógł rozpocząć tylko z drobnymi oszczędnościami, a d;>,iś jut jest w
stanie zakupić wi!;:kszą ilcść towaru.

Kohn

osągnął

szczyt swych

marzeń

l nawiano

siQ nad przyczynami krwaw o.)' masakr", nikt nie mógł dociec poJ
wodów.
Następnego dnia prz~'jechał Kunitzer do ł~odzi. \Vprost z dworca skierował się uo
fabryki, zaintrygowany
alarmi~trczl\ymi
wiadomościami, jal,ic do-tał w Peterslmrgu. Gdy znalazł
się przecl hramą fabryki, zastał tłum
l'ohołnil<ów. Zagrodzono mu przeJ·ście.
~
Z (lumu wYl'l<oczył jakiś rohotnik i ze
słowami: ,,[{obotnicy, oto wasz kat"!
odJal do Kunitzera strzał. Przemysłowiec legł trupem na miejscu.

"r

I

Ó :I:
K~H~ IDZIE W G R
. Zona J\.?n~tze.)'a zo?tala sama. Bez~

"

.n

l ~tlna, ~taJ ~ kohlet.a le ;nogl,a p~dołac
P! owadzenJU fabr) kI. ': t~d) w)sun~ł
SIQ UszeI' IC?~ll1~ który .ll~Z po~r~~dTl1?
ztloł~ł wkl'as~ ~IQ ,~ łaskI włascIClelkl.

BCI\H,',Ilna kO,h.lcta ~1Jan?wała g? n.a ,stano\\ Isko d.n ektol a. ~\.ohn ~)J ł lUZ ~
sl\.,.czytu .sw~·ch ma.rzen, ale Jeg. o amlnC:l to nIe l\aspo~ol.łO, myślą slQgał daleko, daleko W) zeJ...

K RONIKA ZGIERZA

- Ruch narodowy na wsi. '\Y nirrJzlElę,
dnia 24 bm. o godz. 1 po południu odbędzie się we wsi Biała pod Zgiel'zem uhmnie członków nowopowstałego koła Slron.
Narodowego. Na zebraniu pI'zemawiać bę.
dą prelegenci z Łodzi na tematy aktualnych spraw politycznych l gospodarcr.ych.
Również tego samego dnia o P'1')r!z. 6
po południu we wsi Będków \V lol,alu
własnym odbędzie się zebranie członków
S~ron. Narodowego, na którym przemaWlać będą prelegenci z Łodzi.

KRON I KA OZORKOWIt.
Uwaga Ozorków I
Przypominamy, że w niedzielnym
numerze naszego pisma zamieścimy
rewelacyjny artykuł oMajerze Foglu,
który z dzierżawcy staje si, właścicie_
lem zakładów Schloesserowskiej Manufaktury.
Artykuł nasz niewątpliwie poruszy
cal, polskę opinię Ozorkowa i wyjaśni wiele rzeczy, dotychczas niezrozu.
miały ch.

KRONIKA SIERADZA

Zebranie Kał. Stow. Kobiet. W dniu 18
bm. odbyło się w Domu Katolickim w Sieradzu zebranie ogólne czlonkiń Kat. Stowarzyszenia Kobiet.
Wycieczka do Wilna. Alicja Katolicka
orga~izuje wycieczkę do Wilna. Zapisy
przYJn~owane. są (I~ 2 sierpnia.
Wyjazd
nastąp! w dnm 13 SIerpnia o god7-. 8 rano.
."D~u~ń chorych". Staraniem Akcji hat?hckl~J urządzony zostanie w dniu 15, go
slerpma tzw. "Dzień' chorych".
Nie spnedawać placówki tydom. Kino
"l?a:i~a" mieszczące się w remizie strażac
k~eJ Je.st do sprzedania z całym urządze
mem.l dwoma aparatami dźwiękowymi.
J~k SIę. dOWiadujemy, już kilku Żydów u.
bIega SIę o kupno. Kupcy polscy powinni
doło~yć wszelkich starań, aby placówka
ta me przeszła w ręce żydowskie.

Ogólny widok zakładów 1ffzemyslowycll WirLzewskiej Manulaktury
własności

znąła dość poważnego obrażenia.

Kunitzera

Dlaczego żvdowscv piekarze
pracuią w świ~ta1

C~ase1ł't

1wHlaclou'ać 7\';e mQ~łłCt tolm'ou'ać
1łieJl()s~anou·a11ia dnia Ht('i({tec~uego

i stolict: tr',zeba

Ł ód Ź, 20. 7. Jak wiadomo, w
\Varszawie wladze
administracyjne
wprowadziły w życie przepis prawny,
zabraniający żydowskim piekarzom
pracy w niec1zielQ i święta.
Kiedy wreszcic Łódź pójdzie w tym
zakresie za przykładem stolicy? Kiedy
w mieście naszym wydany będzie podobny zakaz? Jak długo jeszcze będzie

I

się tolerować łamanie spoczynku świątecznego przez żydo'\.yskich pie!{arzy?
Chrześcija11~1\i Cech Piekarzy od
dawna prowadzi akcję za uniemożliwieniem Żydom w śv\!i~ta wypieku
chleba. Życzenie cllrześcijailskiej 01'ganizacji rzemieślniczej i wola polskiego społeczeilst,,,a ,,,inne być wziQte pod
uwagę.

PRZYBRANY SYN KUNITZERÓW
Kunitzerowie w czasie swych częstych wyjazdów w jednym z miast we
Włoszech spotkali małcgo chłopczyka,

niezwykłe pięknego. Ponieważ dziec~o

znajdowało siQ w nędz~', po porozu.ml.eniu się z rodzicami zaadoptowalI Je.
Prz"branego syna. otoczyli troskliwą
opieką i dali mu wszechstronne wykształcenic, mając nadzieję, .że stanie
SIę on spaukobiel'cą ich majątku.
W\'l)uchła
\voJ'na.
Ku'n l·tzorowa
zmaria za. gTanicą, zostawiła testament, czyniąc generalnym spadkobiercą. prl\ybranego syna, który pozostawał dalej z dala od kraju, nie mając
K ł
żadnego wpl~' wu na fabrykę·
o 111 w
t) m czasie zdołał już skupić w swym
ręku znaczną część akcyj. Przybranr
syn Kunitzerów często nadsyłał z za
gl'anicy listy, w kt6r~'ch stale zapyty,':al o stan fabl'.\·ki. Nieznają.cemu fakd
.
tycznego stanu "' łochowi prze stawIano, że w Polsce jest srŁuacja niepomyślna, że nie warto, aby wracał do
Polski.
'
W roku 1920 spłon~ła przędzalnia.
'Vłoch był przekonany, zresztą w tym
kierunku szł~' sugestie, że już wszyst1;:0 stracone, że fahl'rka stanęła wobec
całkowiteJ' ruiny. 'Vyzbyl się wi~c za
grosze akcyj, które nabył... Kohn.
USZER KOHN WLAśCICIELEM
WIDZEWA
1(ohn stał się wyłQ.cznym właścicie
lem fabryki Kunitzera, którQ. nazwał

PosŁano

wiJ odbudol'i'ać spaloną przędzalnię i
calą. parą puścić w ruch fabrykę. Chwycił się sposobu,
któl'Y niew ą tpl!wie
świadczy o gel\\a\nych zllo\nosclach
handlowych
uczonego
talmudyst~'.
l:żyl tutaj wpływów, jakie posiadał
jego syn Henryk, przehrwa.iący na. terenie Gdailska, w tamtejszym otldzlele
Banku Angielskiego. Za pośrednic
twem tego banku uzrs kał pożyczkę na
odbudowanie spalonej przędzalni i dal~zą pożyczkO w kwocie 100 tys. hmtów. Pożyczkę tę gwarantował rzą.d
angielski.' 1(011n spla.itował, ~ank nie
c:ostał pienięrlz~', ]ctóre musIał
da.ć
. rząd angielski. Genialny Ko11n "wyklł wał" rząd angielski...
(w. m.) .
(Dalszy ciąg w następnym numerze)

Rz~d "gnebi" łÓdZki(h przedzalników
Ale zarząd

Ł ó d ź, 20. 7. Nie możenw zrozumieć sfer rządowych, które 'ostatnio
uwzięły się i na wszelki sposób starają
8ię gnębić łódzki przemysł włókienni-

czy.
Przecież przemysł stoi wobec ruiny,
pracuje ze stratami i jedynie należy
zawdzięczać obywatelskiemu stanowisku fabrykantów, że jeszcze nie pozamykali fabryk, nie powyrzucali robotllików na bruk. Raczej należałby im
się medal zasługi, niż stałe naciskanie, by zrobili to lub tamto.

pokaże,

co umie

Rzą,cl ciągle woła, by stosowali w
produkcji kotoninę, by przerabiali weł.
n~ krajową, a ostatnio chce w~'mierzyć
cios w najbardziej "upośledzoną" gałąź przemysłu włókienniczego w przęclzalnictwo i wymusić na nim obniżkę
I/rz~clzy o 10 pet.
Przecież z tych mizernych 50 pet
czrstego zysku, jakie da.ie przędzalnic
two, już uziś uszczknąć nic nie można,
j('śli siQ nie chce, by przemysłowcy nie
poszli z torbami. Miejmy nad nimi
litość, nie dopuśćmy, by się znaleźli

I

KRONIKA PIOTRKOWA
Ulica Słarowarszawska czy druga Bala
Targowa? Kiedy ojcowie miasta Piotrkowa za grube pieniądze pożyczone na grubszy jeszcze procent budowali Halę Targową, wszyscy
a niewątpliwie i ówczesny
Zarząd Miejski myśleli,
że skoncentruje
się tam cały ruch handlowy w dni tal·go·
we. Tymczasem ,.nasi" wypierani sysiematycznie z Hali Targowcj przcz kupców
polskjch zorganizowali na ul. S taro warszawskiej drugą targowicę. Nie przejedzie
tędy tadna furmanka, by jej nie zatrzymano. Każda gospodyni musi się poddać
~ydowskiej rewizji, w katdym załamaniu
muru gnieździ się rozczochrana Żydówka
z towarem. Brud, zgiełk i przykre zapachy nie pozwalają spokojnie tędy przejść.
"Hale" te bardzo ujemnie wpływają na
frekwencję kupców
płacących duży haracz magistratowi za dzielżawienie sklepów we właściwej hali. Sądzimy, te wIadze zlikwiduj" wkrótce ten anormalny
stan.'

I

,,\Vidzewską Manufakturą".

KRONIKA TOMASZOWA

.8amoc~ór1 zderzył się z dorotką. Przy
zbIegu UI1C Wesołej i Prez. WojciechowSkiego samochód osobowy zderzył się z
dor02ką konną. Zarówno dorotka jak i samochód zostały lekko uszkodzone. Wvpądku w ludziach nie hyło.
.
Nieszczęśliwy wypadek na ulicy_ m.
Przelotową przejetdżał autobus firmy
,.Arbar" utt:zymujący komunikację pasat.erską pomIędzy Warszawą a Piotrkowem: Jedno z kół autobusu najechało na
kamIeń, który silnie odrzucony, trafił
przechodzącą chodnikiem kobietę w ucho.
Uderzenie było dość silne i kobieta do-

dawnej

Po pewnym cza.sie już jest posiadaczem pewnego pakietu akcyj i jako
akcjonariUSZ wszedł do zarządu. Miał
już wtedy wpłrw na l{ierunek gospodarki fabryki, zaczął już decydować o
wielu posunięciach. Dalszy plan opanowania fabryki, zrodzony może już
wtedy, kiedy po raz pierwszy przekroczył mury fabryki, jako zwyldy handlarz odpadl{ów, realizował już w bły~
skawicznym tempic.

KRON I KA RADOMSKA

Bratobójcza walka o spade~. '\V rodzinie hrukowic;>,ów \.... e w~i I(ocienowy na
tle pretensji spadkowej dochodziło mię
dzy dwoma braćmi do częstych klótni i
bójek.
Ostatnio w wyniklej Mjra Władysław
Krukowicz rozprul brzuch bagnetem wojI skowym stryjowi swojemu Bolesławowi,
przy czym brat jego Józef Krukowic7., który stanął w obronie rannego zostal ugodwny bagnetem w plecy, doznając przebicia płuc.
Ofiary rOdzinnej tragedii przewie;1i0no w stanie beznadziejnym do szpitala św.
AIeksanrlm w Radomsku.
Spłonęła zagroda. Z nieustalonych notąd przyczyn w 7.Dbudowaniach Antonil'go
Pożarlika we wsi Boso,,"no. gm. Kruszyna,
wyb~chl gr~7.ny pożar. O~iel; w k:ńtkim
('zaslC strc;,nł całą 7.agroclp, wrn;>, z mwcJ)tarzcm mart\\'ym. Straty ~ięgają 3,(100 zł.

KRONIKA WARTY
Zebranie Stronnictwa Narodowego. ,,,
dniu 19 }Jn1. w sali .,Sokoła" odhylo się zehranie czlonków Stron "'ul'odowego we
" 'a rck Zebranie zagaił kierownik orga.nizacyjny p. A. Orczykow>,ki. Z Iwlei zabrał glos p. Klysilisl{i ze Zdut'lskiej Woli,
fi następnie p. DOR'uslalV Hadccki ze Sierad za. Hymnem Młodych zebranie zakOJ1czono. nównież odbyło sip, zebranie S. N.
w Bal'tochowie.
tyd sfałszował podpis. Dyrekcja szpitala psychiajryc~mego we Warcie Ul'ządza

w nędzy. Po co im ~bniżać zar?bki,
kiedy można to zrobi c z płacamI ro·
hGtniczymi, można podwyższyć ceny
towarów. p~·tamy się, kto w Ministerstwie Pl'zemvsłu i Handlu siedzi, jeśli
tych rzcczy i1ie widzi, nie potrafi obliczyć,
że
zarobki przędzałników s~
żadne.

Instytut hadania koniunktur i cen
zrobU szwindcl, jeśli w~-liczył, że zarobki przemysłu są. aż tak wysokie, że
moźna od nich żądać obniżki.
Siedzą. tam pewnie same nieuki,
którzy nie znają się na niczym. Pouczy was, jak się to robi, zrzeszenie
przędzalników, które poleciło swemu
zarządowi, hy pilnie podjął wsz~'stkie
kroki, które mogą się przyczynić do
nalcż~·tcgo poinformowania sfer mi al'odajnych O normalnej zyskowności
przemysłu prz~dzalniczego i do spro's towania mylnych
rozpo,yszechnianych w tym przedmiocie zasad".
Otóż zarząd pekaże wszystkim, jak
się oblicza "normalną" rentowność w
przemyśle włókienniczym,

świat

się

dowie, że nie ma żadnego zysku i przeZw~~I',le, .~l:z.cta\'g! n~., d~'!ta\.vę arty~(Uł?w m;.-słowcy nie tylko, że nie mogą przeSpO~} \\ ez) ch. ż~ II I~l ol Z~Hnlcszkal~ pl zy prowadziĆ żadneJ' obniżki
al
'
ul. 3 ~J(1)a we 'WarclO zło.n'l ofertę na d o - .
~
e" ręcz
stawę;) metrów kasz~·. po'dpisując ją na- och;rotOlc -:- trzeba będZIe spowodo7.,,,' j kiel11
kupca pol,'ldego Stanisława wac podwyzl{ę.
Krakowiaka. Oczywiście szwindel ŻYdOW-j
Tak się rzecz przedstawia w świetle
ski wyszedł na jaw i prawclopodobnie po- przedstawień walnego zgromadzenia
rnysło\\'y ŻYcl zasiąrlzic na ławie oskarżoprzędzalników. Biedni ci przemy;::ło'. .
nych za fałszcJ'st\\'o.
'
cy, bieuni!
. (Dl.)
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OHĘDOWNIK

Strona 7

sobota. dnia 23 lipca 1938

Aj UL

=Cl

I:~~~~~ ~~~~~;:g~a. KUJi~[łwo [~rl~i[iiań~ki~ tO~li JO~ i~~nym utan~ar~m I
Z~ =!: ~!~ ~:i~:::::
być
L"'"

Piątek

Słońca: ~~~~hó~d 2~.~~

Długość dl'!a 16 g. 05 min.
wschód 23.57, za:hód 15.13
Faza: 5 Jzieó przed nowiem

..._ - .

Księżyca:

ndreJ le1ak[Jj i a~min Hra[ji Wtodli
Piotrkowska 91
TeL 173-55
NOCNY DY:tUR APTEK
Nocy dzisiej .zej dyżu.rują nastę,pują<:e apteki:
Kasperkiewicz. Zgierska 54. Rycbter i Loboda.
11 Listopada 15. Zu,nue-lewicz (Żyd), Piotrkow.&ka 25, Bojarski j Scha tz. PrzejlU~d 19. Rytel.
Kopernika 26, Lipiec (Żyd). Piotrkowska 193,
Kowalski i S,ka. Rzgows·ka 147.
TELEFONY
Pogotowie
Pogotowie
po,otowie
PogotowIe
Straży

miejskie 102-90.
P. C. K. 10%-40.
lekarzy ehr~śeiho Ul·l~
Ubezpieczalni Z08·18.
Pożarnej 8.

kI odbył SIę manJfestacYJl1Je w roku
ubiegłym, w jednej ze swych rezolucyj
wezwał organizacje kupieckie danego
terenu do łączenia się i prowadzenia
wspólnie akcji, mającej na celu una-

w kraJu rozumIe, ze zrzeszema kupIeckie w obecnej dobie o tyle należycie
spełniają swe zadania i obowiązki, o
ile biorą czynny udział w akcji unaradawiania polskiego życia gospodarrodowienie handlu w Polsce.
(zego.
Na poszczególnych terenach po kon-·
A JAK W LODZI?
gresie nastąpiło wyraźne usystemaI kiedy w całym kraju rosną szetyzowanie i wzmożenie w związku z
tym odżydzeniowej działalności orga- regi organizacyj . kupieckich, które w

Ożywienie
Ł ó

.. tV/a dca prerii" ł .,Brodway Bill".
.. Życie ulicy" i "LeglOn

Ośwjatowy-Słońce

zatraceńc6w".

Palace - "Arena

Ł ó d ź, 21. 7. Ogólnopolski Kon-, nizacyj kupieckich. Coraz więcej 0~~es Kupie~twa C~rześcij~l'l.skiego, ja- środk?w orgaI.1iz~cyjnych k:upieck.ich

w przemyśle konfekcyjnym

Spaclek eksportu oclpadków 'Wlókiennic~ych kartel

TEATRY
Teatr Polski - "Brat marnotrawny".
Tealr Letni - ,.Dama Gd Maksyma".

KlNA
Corso

Wspólnym celem polskiego kupiectwa powinna
praca nad oczyszczeniem handlu
łódzkiego od żydów

życia".

Rialto
Stylowy

"Alarm w Pekinie".
.,Przerwana pieśń".
Przedwiośnie .. Gwiazda Riwiery".

KOMUNIKATY

d ź, 21. 7. - \V czerwcu rb. przemysł konfekcyjny 'wykazał pewną poprawę w porównaniu z analogicznym
okresem ub. roku. Większe ożywienie
zaznaczyło się w dziale odzieży zarówno męskiej jak damskiej. Natomiast w dziale kapeluszy zaznaczył
się pewien spadek.
Eksport odpadków włókienniczych
w miesiącu czer\\ cu rb. wykazał
zllaczny spadek. \V czerwcu ub. r.

Jes~c~e

jeden

urządza

swych celów idą wielzwartym pochodem szlakiem,
wiodącym do Polski bez Zydów, w
Łodzi obserwujemy nadal rozproszkowanie organizacyjne wśród kupiectwa
polskiego. Każda organizacja pracuje
wedle własnych planów pod kątem
,,,idzenia spraw dostrzeganych z wła
snego podwórka. Oczywista, w tym
stanie rzeczy nie może być mowy o
jakimś wielkim wspólnym planie odżydzenia handlu Łodzi.
Polskie łódzkie organizacje kupieckie są przede wszystkim pochłonięte
zagadnieniami dnia dzisiejszego, nie
mając szerszych i większych horyzontów na skalę ogólnonarodową.
TRZEBA ZNALEźć WSPÓLNY
J~ZYK

wywieźliśmy odpadków za cenę miliona złotych, gdy w tym samym miesiącu rb. tylko za 360 tys. zł.
\V najbliższym czasie ma p<lwstać
nowy kartel tym razem właścicieli

wykOllczalni bawełnianych. Oficjalne
powl:'tanie porozumienia tłumaczy się
fatalnym położeniem wykol'lczalni, w
gruncie rzeczy zaś chodzi o wyrugowanie
konkurencji i jednostronne
dyktowanie cen.

Strajki, zatargi, konferencie

STRONNICTWO NARODOWE
W LODZI

pełni świadome

kim,

Taki układ rzeczy na terenie łódz
kiego kupiectwa chrześcijańskiego jest
wybitnie szkodliwy dla polskiego stanu posiadania, dla gospodarczej siły
polskiego żywiołu.
W miejsce dzisiejszego rozproszkowania musi wstąpić jednolity, zwarty
front zorganizowanego pod wspólnymi
hasłami kupiectwa polskiego.
Trzeba
skończyć z marszem w po.ied~'nkę, a
rozpocząć pochód w jednej kolumnie.
Wspólną platformą
porozumienia
może być tylko praca twórcza dla wielkiego celu. Tym celem, to Łódź, łódz
ki handel bez żydowskiego elementu
kupieckiego.
(W)

Ł ó c1 ź, 21. 7. Robotnicy fabryki Tobotników. Nadal trwa strajk we
sztucznej wełny "Polana" w Pabiani- szwalniach bielizny. Strajkuje 400 rocach żądają płac do 15 pct. Zatarg za- botnic. Rokowania nie zostały podWroczyński skarży
jęte. W związku ze strajkiem okupaostrzył się. Uzgodniono warunki wyZEBRANIE PUBLICZNE
nagrodzenia za urlopy w fabryce chu- cyjnym w pol'lczoszarni Szmulewicza
z referatami nt.
stek Kwaśner i Lindenfeld (Żwirki 11). w Aleksandrowie, wczoraj wyjechał
"P. P. S. ekspozyturą żydowskiej
Uzgodniono także stawki urlopowe i na miejsce inspektor pracy. Strajk w
Ł ó d ź,. 21. 7. - Ataki recenzenta
międzynarodówki"
za postój w fabryce A. Lesz (Lipowa wytwórni.ach swetrów rozszerzył się teatralnego "Repuhliki" na dyrektora
83).
W
żydowskiej
gal'bal'11
i
bl',aci
Brzena
wszystkie
zakłady
przemysłowe.
Wstęp wolny dla wszystkich Polaków
naczelnego łódzkich teatrów miejskiCh
zillskich (Limano"'skiego 166) wybuchł Strajkuje 4.000 robotników.
p. Kazimierza Wroczyl'lskiego znajdą
PlIZED ŚWIĘTEM CHRZEŚCIJAŃSKIE strajk okupacyjny, obejmujący stu
swój epilog sądowy.
GO KUPIECTWA RYNKOWEGO
Jak się dowiadujemy, p. K. Wro.!fomi.te.t or.ganuacyJny I·szeJ Chrze. {
CZy11ski zapowif'rlział skierowanie spraŚCl)8.ńskleJ Hali Targowej czyni przygoto.
wy przeciw p. Polakowi do sądu.
wanla do jej otwarcia, mającego nastąpić
juź w przyszłym tygodniu. Hala obUczo- I
Nie~dro 'we apetyty s~aJ'ej e 'm inencji p. Heym,an-Ja"'eckiego
na .jest na 1~0 stoisk. Zgłoszenia przyj.
Kradł
~
~uJą: WydzIał Akcji Gospodarczej Stron.
Zebraniu przewodniczył sen. Heymannlctwa Narodowego (Piotrkowska 86) i
Ł ó d Ź. 21. 7. Jak już donosiliśmy,
Ł ó d ź, 21. 7. Bolesław Sz"mallZrzeszenie Chrześcijańskich Kupców Ryn- oclb~' lo się posiedzenie w sprawie utwo- Jarecki.
ski został przychw~'cony na kradzieży
kowych (Bandurskiego 9-11).'
l'zc:nia w Łodzi wyższej uczelni lek arw mieszkaniu przy ul. l\1ielczarskiego
sldej. Zebranie zagaił i dluższe przemóUmyślnie podaliśmy
pełny skład koWycieczka do Okręglika pod Zgierzem
",ienie. wprowadzające w zagadnienie. mitetu, aby zorientować opinię. kto wziął 41. Odebrano od niego rzeczy wartości
Zjednoczenie Zawodowe "Praca Pol- w~ glosił tymczasow'y prezydent Mikołaj w swe ręce akcję w sprawie utworzenia 400 złotYCh.
ska" orf?anizuje w niedzielę, dnia 24 lipca • Godlewski. Z kolei przemawiał dr Mo- w Łodzi wyższej uczelni lekarskiej.
Na rozprawie Szymaóski wyjaśnił,
Na czoło wysunął się Heyman-.Jarecki,
r~. wycIeczkę ~la członków i sympaty- gilnicki, stwierdzając, ~e wiele szpitali
że rlot~-c hczas nie h~'ł karany. Gdy jeŻyd
zdaje
się
wychrzczony,
senator
z
ła
kow. do Okręghka pod Zgierzem. Zgło- odczuwa poważny brak lekarzy.
sZ~l1Ia przyjmuje sekrefal'iat (BandurPo dnIszych przemówieniach powola- ski p. SJaw}m, wielki przemysłowiec, sza- dnak ostatnio matka jego, 80-letnia
skIego 9-11). Wyjazd o godz. 8 rano, po- no clo życia komitet organizacyjny, w ra eminencja łódzkiego przemysłu włó staruszka, zamieszkała przy ul. Oblę
wrót o godzinie 22.
skład którego weszli: J. E. ks. biskup kienniczego, inicjator i sprężyna wielkich gorskiej w komórce zaniemogła, a bę
kombinacyj gospodarczych, obrosły we
Komunikat P. C. K.
Tomczak, naczelnik dr Salak, iymczaso- wpływy, stosunki i koneksje, ekspozytu- dąc bez pracy nie miał innego sposo.Sekeja sióstr okręgu lódzkiego Pol- I ~~y prezydent Godlewski, tyn:cz . .wicepre- ra w przemyśle p. Slawka. Obecnie p. bu, by jej pomóc, uciekł się do kras~{lego Czerwonego Krzyża prosi, ażeby / '" d~nt. Pączek~ p.łJ~ dr We.I them,?-, szef Heyman ma ambicje zostać szarą emi- dzieży, aby zdobyć pieniądze dla matslOstry pogotowia sanitarnego PCK, po- saDI.ta~ny D.Oh, mz. .'Vahgórslo, dyr. nencją jeszcze niepowstałej uczelni.
ki.
zo~tające bez prllcy, zglosiły się natych- :UbezPleCz~}I~I ~połe~,zn.eJ,.!-ł. Gey~r, pr~
Podobno p. Heyman, wysoko wtajemSąd uwzględniając okoliczności ła
mIast w biurze okręgu PCK (Piotrkow- zes TowaI Z} st\\ a Pl zYJaclOł ŁodZI, ? FI: niczony, chce odegrać taką rolę w życiu godzące, skazał Szymańskiego na 4
ska 236) w godz od 9-1'\
. dler, prezes Stow. l{upców PolskIch l kulturalnym Łodzi, jaką pełni na terenie
.
•
.~.
J Przemysłowców Chrześcijan, senator Heymiesiące aresztu, zawieszając wyko~statni ~~m~r BIuletynu. Pras.owego' ma!1-.Jarecki, dr B. Biedermann, prezes przemysłu. Całe szczęście dla p. Hey- nanie kary.
mana,
że resort
kultury
i
oświaty
nie
Z~l ząd~ ~I~eJsk!( ~o przynosI wywIad. z I Zw~ązk,! Przemysiu Włókienniczego w podlega wicepremierowi Kwiatkowskietymczasow} ~ .~I ezycI,entem Godlews~lm I pafo1stwlC Polskim,
Z. Raabe,
prezes mu, bo nie wiadomo, jakby się ułożyły
Pożar
na temai pl ac IL west} cY.lnych w ŁodZI. f ZWIą~ku. Rzemieślników Chrześcijan, clr stosunki.
SkusJCwIez, prezes Polskiego Tow. Sp 0'
Z RUCHU NARODOWEGO
leczn? _ Lek;;rsld.e&,o, adw. Fichna, prze--W i e l u ń, 21. 7. - W tych dniach
Ze~ranie !J0spodarcze Str. Narodowego ,\~O~DIC~.ą~y lodzk.le.l d~legatury Rady ~dzderzył się
nad wsią Łagiewniki, gm. Galewice
KlerO\\'D1ctwo Kola Koziny S. N. urzą- ! \\ okackle.l w Walszaw~e~ dr Toma~zewlez,
przeszła burza, w czasie której piorun
dziło zebranie, poświęcone omówieniu' prezes Iz?y LekarskIej w ŁodZI, adw.
Ł ód ź, 21. 7. - Przy zbiegu Piotr- u?erzył 'Y sto.dolę Cipinowskiego Antobieżącycll spraw gospodarcz~'ch. obra-I Pa.\~rł?:vskl,
radca prawny'. ~raj?wego kowskiej i Emilii zderzył się wczoraj mego, ktora spłonęła wraz z narzędziadom przewodniczyi kierownik kola p. ~\~.Iązl,u. . Przemy~lu
WłoklenDJc~eg~ w południe tramwaj linii nr 1 z wo- mi rolniczymi.
Ksaw(>ry Sokół, gruntownie opracowane I (ZI z.esz~l1Ie zydowskJCl, ?yr. CzapczynskI zem naładowan~'m żwirem, należa- -'====="!"!!"!"!!!!'!"!"!!"!"!!"!"!!"!"!!"!"!!"!"!!"!"!!"!"!!!!!'!!!
przemówienie wygłosił adw. Gutkowski
(szkoll11ctwo), sen. Alga.ler, dr Gardula,
..
dyr. Dobranc, b. wojewoda Remiszewski, cym do Antoniego I{rysiaka (MarysiI1KRONIKA MIE.lSCOWA
poseł. Wadowsk.i, red. J. ętypulkowski, ska 56).
clI' Wllkoszewskl, dr Frenklel dyr DyWagon i wóz uległy rozbiciu. Nikt
W chwili obecnej zatrudnionych jest lewski.
'
'
szwanku nie pon~ósł.
M.robo~~ 16dzldego
D~liany~,
~sunel~~~~~~~!!,!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wOJP\\'ództwa
12.611Mosób.
I \V pi('rwsz~'m k\\'al'ta le ubito w Rzeź.'
Spekulacja kruszcami l akcjami
wilnym, jak: zmiana wyzna,nia, nazwiska,
ni Miejskiej przeszło 9500 sztuk trzody
?bywatelstwa, wszelkie wrpadki śmierci,
chlewnej. W (ym samym okresie roliu
\V~I'ód spekulantów ~ydowskich zaznaubwglego ubito olwlo 12.000 sztuk.
cza Slę ogólny brak zaufania do walut za- slubu oraz urodzenia.
'Wszystkie te zmiany są również wa~
. Dr Franciszek Mikinka objął w wy- gl:anirznych. Zaznll:~za się przy. tym pone dla zachowania w stanip należytej akdZ.Ia.Je. zdrowia publicznego
Zarządu p~ awa. kursu akCJ~.
Występ~Je tak~e
MIejskiego refel'Dt walki ze śmiertelno- wzmozona spekulaCja kruszcamI: złotem, tualności ewidencji j kontroli ruchu ludności.
ścią w81'ód niemowląt i walki z alkohosrebl'em, platyną i drogimi kamieniami.
Z Funduszu Pracy
!izmem.
Powództwo wdowy po ś p. Keilichu
W~je~vódzkie Bi.UI·o Funduszu Pracy
Wacław Miller, .P1:zemyslo\\'iee z Ło
dz!. ofiarowal ~mJJ1le miejSkiej Łódź . 'V uhiegłym roku nn, przejeździe kole- d.OllORI, ze w ostatmm czftRif> zwróciło Spf'dZIałkę gruntów przy ul. Przejazd.
Jo:"ym przy Lu:>linku pol'io,g idący z Lo- c.Jnlną uwngę na wypełnianie przC'z prar?c1awców, '. zatrudniających co najmniej
Tymcz. wiceprezydent Pączek przepro- cIZI do Pabianic rozhił samochóll. Wsku- 3~
obowiązku przyjmowawadzał
wizytację
kolonij miejskich w tek katastrofy ponieśli śm:el'ć wspólwła ma praCOWników,
do pracy SZczf>góJnej kateO'orii osób
ściciel browaJ'U Robert Keilirh i jego znaSe)'wach i Łysrj Gó/'ze.
3. I!lianowieie
inwalidów woje"nnych i b:
Joma Anna Wiestl'Zycka. Obecnie wdowa WOJskowych.
.
Pieczywo w "papierowych koszulkach"
po Keilichu wniosła do Sądu Okręgowego
Barak dla chorych
W najbliższym czasie ma być wydane powództwo w kwocie 75 tys. zł.
zarządzenie, zezwalające na sprzedaż pieZabezpieczając się przed ewentualnym
czywa tylko w specjalnych opakowaniach
wzrostem wYl?adków zachorowań na ty- W powiecie laskim we wsi Sędziewice
Kontrola ruchu ludnoicl
papierowych. Obecnie jedynie niektóre
. 'Yy~zial ewidencji ludności Zarządu fus brzuszny .1 krwawą biegunkę, wydział na głębokości 1 m wykopano róg łosia'
zdrowla. pub!lczn~go Zarządu Miejskiego
droższe ga.unki chleba sprzedawane są w
MI~Jsluego w Łodzi przypomina mieszw, ŁodZI prOjektUje uruchomienie bara- pochodzący spl'zed tysiąca lal. R6g ten
tzw "papierowych koszulkach". Z chwilą kallcom miasta, ~e obowiązani oni są kow dla chorych na teJlenie szpitala w o szerokości okolo 2 m oddany zostal do
wydania
wspomnianego
zarządzenia
oprócz zmiany miejsca zamieszkania _
wszystkie gatunki chleba oraz bułki sprze- zgłasza~ równi~ż wszystkie inne zmiany, Radogoszczu. Bara~ posiadałby ogółem mZ.lze.um przyrodniczego w Lodzi. Na
40 łóżek. UruchomIenie baraku nastąpi zdlęcLU dyr. wspomnianych instl/tucyj
4awane będą w opakowaniu.
powstające w lch stanie rodzinnym i cyprawdopodobnie w sierpniu rb.

w niedzielę, do. 2' bm., o godz. 10
w sall "Bratnia Strzecha" na Widzewie przy ulicy Niciarnianej

Dyr.
recenzenta 55Republiki"

Łódź

ubiega sie o Akademie

Lekarską

dla chorej matki .

*

I

I

od pioruna

Tramwaj

zwozem

.I
I

P. Potęga t1'zyma róg łosia
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,.Pra[a 'Polska" Wwal[e Zobcym kapitałem
o poprawe bytu robotnika
UcTtu.'«ly ze zj((,zdll, z. z. Gó.,.Iti1~ów "Praca Polska"
w Katowicach
K a t o w i c e. 16. 7. Dnia 10 lipca
odbył się zjazd delegatów "Pracy Pol-

skiej" w sali hotelu "Hospiz" w Katowicach przy ul. J agi ellol1ski ej 17.
Na powyższy zjazd przybyło 300 delegatów. Do zebranych referat wygłosił
prezes okręgu p. Franiel, a następnie
zjazd uchwal ił następującą rez;olucję·
Związek zawodowy górników "Pracy
Polskiej" domaga się od rządu;
1) Usunięcia obcego kapitału, a
szczególnie niemieckiego i żydowskie
go od wpływu na życie gospodarcze.
2) "Usunięcia socjalistów, będąCYCh
ramieniem kominternu bolszewickiego
od wpływu na kształtowanie świato-

poglądu i warunki bytu robotnika polskiego.
3) Nieskracania czasu pracy w górnictwie.
4) Unormow~nia wydajności robotnika ciężkiego' przemysłu drogą radykalnych zarządzeń powstrzymują.cych
kapitał od nadmiernego wyzysku sił
robotn ików.
5) Zabronienia kapitałowi obcemu
gospodarki rabunkowej w kopalniach
śląskich.
6) Zwiększenia bezpieczeństwa pracy, ograniczonego wskutek stałego
wzrostu wydajności robotnika.

7) Zabezpieczenia godziwego i ludz-

kiego traktowania przez kapitał, godności robotnika.
8) Wstrzymania ueieczki bezrobotnych do pracy do Niemiec za cenę wyrzeczenia $ię polskości, przez zapewnienie im pracy i brtu wewną.trz kraju.
Następnie Zjazd stwierdJ:ajłc poprawę koniunktury w przemyśle górniczym a przede wszystkim biorąc pod
uwagI.' ofiary jakie górnik poniósł
przez powiększenie wydajności dla
zwiększenia bogactw kapitalizmu obcego domaga. się:
1) Podwyżki zarobków górników

w wysokości ZOO lo.
Z) Jako wynagrodzenia specjalnego za skrócony czas pracy, który obciążył górników zwiększoną wydajnością bez dodatkowych odszkodowań,
Zjazd żąda 81/2% dodatkowej podwyżki płac.
.
3) Od pertraktowania nad warunkami pracy i placy Zjazd domaga się
usunięcia socjalistów jako szkodników interesów robotniczych i pańsb'lra.

IDEALNY BIUST
Józef

kobiet w wieku od 17 do 56 lat
nam podziekowalo. ż/ldajcie niezwlocznie
broszury P. t.
"SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA PELNEGO
JĘDRNEGO BIUSTU"
zOllełnie bezpłatnie I franko.
WTdawca nasz ma wszystkiego tylko
OI!bblie 2000 elfzemplarzy gratlsoWTeh.
To też wszystkie Panie, którym zależy
na znalezieniu sie w tym szczę~liwYIll gronie. proszone sa o napisanie zaraz dzisiaj
jeszcze. Ścisla dyskrecja zapewniona. Adre~:
Instytut B. Nowak, Gdynia l, skr p. H.

Idziński

przeżywszy lat 72. Pogrzeb odbędzie się w sobotę,
23 lipca o godz. 9,30 rano z kościoła św. Ducha
w Grodzisku na cmentarz parafialny, o czym
donosi
pogrążony w smutku
n 15618
Łucjan Kosłrzewski.

do godziny 11 rano, w kopercie należycie zamkniętej i zalakowanej z napisem (wymienić roboty).
Osobnych uwiadomień nie wysyła się.
Szczegółowe informacje oraz ślepy kosztorys z warunGrodzisk, Poznań, Międzychód, Berlin.
kami przetargu otrzymać można w- "Tydziale Technicznym.
Plac Wolności 14, II. piętro, w pokoju nr 25. Otwal'cie olert
nastąpi w tym samym dniu o godz. 12 w południe.
\Vadium przetargowe zgodnie z przepisami w wysoPrzetarg.
kości zł 500,- należy złożyć w kasie Zarządu Miejskiego,
Zarząd MieJski w Łodzi ogłasza publiczny przetarg na zaś kwit dołączyć do oferty. \Vadia składane w walorach
wykonanie murowanego szaletu do użytku publicznego w willay być deponowane w Głównej Kasie Miejskiej przyparku miejskim Im. B. Sienkiewicza.
najmniej na 1 dzie~l przed przetargiem
Oferty pisemne, odpowiadające treści kosztorysu śle
Łódź, dnia 20. 7. 1938 r.
pego, należy składać w Zarządzie Miejskim Plac Wolności
Nr. H, III piętro w pokoju nr 44, do dnia 30. 7. 1938 roku 11 15482
Zarząd Miejski w LoclzL

Nagłówkowe słowo (t/usto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z, II. - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów. w tym
5 nagłówkowych.

I

Ogłoszenia wśr6d

Młocarni
poswkq.ie u~ywa·
n.eJ. doskoll~.'y.m &tanle. nlP!lro·
Willkł
I!,'leJ. na cze<lClo"'e splaty . 'rqle·
PI~cioUtbj,kacyjną..
w Y'Cieezk()W 3 , fono" !)-ć Trz:mes-zno 10. ~3J,ęt:
let'l"tisIw~'a miej6Cowość Ro~ali- ność Kruchol\o.
lU' lo ,)Qi)/6
]lek ;; 800.-. Oferty O~o"Wnik
•____________
1. DOMY-PARCELEJI

Pomań

skladem

z;d

szp.śćdz;ieeiątki

59 930

Kamienica

bez n.a.l()gów poślubi dobrą g~posie gotó ...... ką. Oferty Oredo ...... nik.
Poznań zd 59 7S8
7. SFRZEDAtE
_________
murowa~y

lI

Il!irlerow,. cz).~ry pokow. kuchprzedpokoJ. o.gród OWOcowy.

nu!.

Plac frontowy

o&T6d OWU-COWY.

•
Plac narozny
dwufroJltowy sprzedam w Rado~zu, P\~j. arzysirr.gd-trarlwaJ~ym.
la orno
z,. e.
]~·62. I',!b RadQgos'licz. "rosa
n 15 48.3
ZgleTSka 11.
Kalisza.

Centrum

galanteryjny. nosprzedam I anio Jl.owód
r.tosunki rOdr.;i.nne. Oferty Kurier
Po:omańs-ki z;d.~ 59 00617
wocze~tly

skład

Pensionat

16-pokojo\\"v. kOili fort 65000.wr,laty 45000.- reszta na 34 lat'l. sprzeda: Biuro .Unh'ersal"
AugustYlIskiego Rabka.
ng 1:; 322

I[11.

KUPNA
'"

_

Wiśni....
,,'Szelki owoc

..
__

Jabłka

i
na marmelady
kupuie v; każdej ilości Fabryka.
cukrów czekolady . marmelady I
kakao 'Leon Śledziński. Poznań
Wroniecka 17.
zdg 59 919-20

r
I

§

,..

~

""
~

~

3.

grouy.

wł.

JaD Dobry, Luboń-Pozuań

Znak olert;r napr.zyklad: s 18923, n 2745, d 1790
j t. d. - 1 .łowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przYlm\1~
się do godL. 10,30, w soboty i dni przedświ,,
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

I

1[26.

Piekarniakolo Pozna·
uobrzp zDProwadzona
S~U~A POSADY]l
nia. wio~ee kośdclnpj. bez konkurencii. l!lipJ~(.'O" osc . fabnczna. Ugloszenla do 30 slów dła POł!ZU·
powód o~enpk odstąple~ Oferty kującycb posady w tej rub17ce
ohliczamy PO jednej trzeciej cenie
OI·edowlllk. Poznań zd;)9 476
drobnTch.
Obszerne ubikacje
w Gnieźnie
ng 14 591-2

Samotna
ng

~

""'lI'

R. Barcikowski S. A.

Poznań

. Fryzjerski
W27.WOLNE
MIEJSCA"
pomoorll·k
rnesko-d!lm!,ki. trwala. 1
__....________
..
1\' oon a. ~ol'!I.Y ZID1em posade. Z",IO&zełlla Kat~-wice. Pos~e re·
Ucznia
.
..'
~.
w 59 888 z mll.'ą
' mll t urą Iu b &~kol • h anW!'
ludowa Feliksa
DZ1EH'zano,,'sklego
IUU12:yczne. la.30
Berlm - ),{uz. ~-ta..nte. do>w6d 9;>2.
··It{·J~.!1~1i!lC i Ellw. Jasillski (przyśpiewki)' , kameralna . 1600 Wroclaw dl.OW!l do l.nteresu 7Jb~ego :-'
- .
21.40 tranSom. fragmentów i me: K,?ncert popul'arny. Wiedeń Szofer
I~:n~~e z z~~i~emz&'J~~~
Sobota, 23 hpea. czu pl,ł''':8ck}ego .. PoJs.ka - Fin· " esola ap;!. m~ZYC'hna. 16,ll1.Ry. rZe0nik poo.znkuJ,; P<>8'lIdy. Ofe.r· życiorysem Or~{)wi!lJitk., P07JIIa1!.
6,15 aun. pora,nne; 7,15 orkiestra ~~ndla I wladom.ości sporto~'e: ~~'a -;;:- .-::I~ca. ~~. Pucc~fiklego. ty Oredo'''''' nik. - o?;nań ~d i).9 964
n 15 Si/i
TIozglośn.i Wilcllskicj pcxl rlyr. _2,10 ... G.0rlz11la Ille.spod.zlanek _ .z
g
olna - ~~q . . . o. . . ~.
\\"laayslawa Szczepaliskiego; 11,57 LollzI: 23,10 ostatme wladomosC'1. ?t:t~i ~~tf~I~::Ii~!,I%nM.J z to . . . .
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jaz.z.owa. 18,00 Hih'ersum I d,la hd.zl~lk~ .. ~oonb3 .kkroOlewOn3 Katowice _ 5,15 .'u·1ycJ·a po- Mu.z. przyjem·n a. 18,15 Lipsk
s I1C OWIS. o ")J. aJ. I r- . t.a ~ u
Koncert ro-zrywkowy. 18,45 DrOl·t.
z Poznania' 1045 Wl8uoma.;cl go ranna - ply,ty: 6.20 mu.zyka plY'1;y .
" 1 '6,00' koncert rozryw-- Z- " "11"",
1.".50
"'1' a'] on111-,' CI' bl'e- Wich ~;lollarcze;
",
~
,,,
k'" Utwory
• ' , 'de, ]i~alli w wyk .
kOIl"Y w wyk malpj ork l' R. ;:nc": 14.00 mU.7.yka obiadowa _ <'F ICtilry I . olI·,~o,,_ . .1 l1 ,OO R. PaIJraz HColcny l~orf[-E a weekiej' (so· plyly z Krr.kowa: 15,10 giE'-lda zbo- AI~onl;hiu~t~ma~~o~c~]' ITIUZHl~ke.
pran). W i.told a I\[YRzkows.kiego żowa. w l~at{)l'.::icadl: 17.nO kon· , L
_ .;::e o .Ie ope~:e
(barytO<Tl). Konra~a Dllffa (rwne ce-rt zyC'.<en: 17,50 s<poo-t; 21,00 po- Ile. yon
~,:oncert 10000)'wko"y.
instrum.l i chór P. H. 'rr. z Par' l:a.danka aktualna.
19.20 FlorenCJa - Koncert. cbóku Parler~\\' k·iego. \\' przerw'i e.o Krak6w _ 8,00 =yka lek~a lU. %0,00 ~udapesz~ - .. GeJ!l>Za"
gooz. 16.4\1 C. O. P. - r~portaz: _ plyty; 14,00 ITIwzvka obi3~owa opt. Jonesa. Bruksela. flam.
18,10 .. Gdy śpiewal f',zalapi'n " - _ pl)"!y; 15,10 loka,lne wiadomo- I{~nce-rt sym.~.. z udoz,lalem sol:
reporta;; z plyt ze Lwowa; śd g<l<'Rodal'c.ze; 17,00 poga,dal1ka !skrz.) 20,10.1(01!!1'8w. - .. R8rlO§CI
18.45 .. MohorL" - r~[lsod rycer- a~tuaJ'lla' 17,10 fra,ncu,ska rn'lllllY- '. smutkI ml~o~cI au.'1. muzyczna
ski Wincentego Pola (kwadrans ka oPE!'l'()'wa _ plYlty' 17 55 wia- z udzlaJem solIsl6w I chóru. ~,45
poetycki (ze Lwowa); 19.00 reci- domo#\ci bipltące; 21.00 ·chw.ilka St~asbur" - I<;oncert Walmerowtal klarnetowy J,jzefa Marlei. "J>ole0'hna' 21 Oli ",powt.
sb .. ~l,OO Me/holan .,T.ohen..
g,rl:n 0\>. \Va:Zll~r~: 21,05 ~, Pa·
.,kompan:'\Ije Mada!1 Snuer (z Po-' '.' . '_ ' .
zlIa nia I: 19.20 pogadanka aktualLot!z - .13,4» u~w~ry. Ry".za~- I'ISlen - .. Chr>1)11l li u<lyeJ3 s/oIla; 19,30 ludowe me!orlie \\'i1eń- I~a '\.a.g.Il~la -;; ~łlty, _H.lli .lódz· wno - muzYCZlla. Bruksela fr.<zczyzny W \\'l'k 'l'ow Mandolin.i- ka glekla. 14,_0 muzyka obla,do- Kon<:ewt z Ostenuy. 21,30 Lyon stów .. Kas.kada': (ol:~;~~tra. chór. ,,,:a -;Pl?:.t y.; 17,00 no\\:e nRlI'l'.a: Koocert muz. 8ymfo.niozmej. 2%.05
ha rmIJnIa I ha.rmonJJkl ustne) (z lila plyton e, 17,30 \\'1j.adomoscl R. PalII! - Koncert fiymf. ZZ.to
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R
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t
d" . f ··1 ... · h"
kl. 23,00 ",ede(1 - Koncert
male "Zoo Wler&~e Jana Brzech- t
Wy z ilustracją muzyczną (I'; Ka- er~a' po 'rozy l erll e.me
- ł'Twkowy. %3,25 Hilversnlll
towk). 2. ..U źródeł Wi!,-!y" - feJH~tO'tl.
Pieśni i mUIll. orgaJl()owa. 24,110
audycja (z Katowirl: 20,45 dzienFrankfurt i Sztutgart - 'Vtl6or.. ik wiecwrJlY: 20.55 POgadanka/
/e melodie operetkowe. muz. 1eJ;:- Pelasiu, dziś na kolacji będzie troje "'ości.
aktualna; 21,00 audycja dla wsi:
,ka i talleeczna. 'VlGelaw I LIJNk
C
.
....
.. Posylamy dzieci do rlzieciliców"
- Muz. tancceł1a oraz rozr)'wkozy pam chce, żeby jeszl!ze raz do nas przY:S2.1i? (M),
.,og. dla g06podyń; 21.10 kapela 15,15 Konigsw.
ROOlmaitOtic.i wa.
·
("Ric et Rac". Pary t).
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Humor zagranIczny

:0-

.- . ' . . .,

.

O~łoszenia
l·lam~wT milimetr lub jego .miejllce ko,eztui e : w zwy~ujnych na .tronie 8·lamoweJ 15 groszy, na strome redakCYJnej (4·lamoweJ) a) przy końcu cze§ci
.

redakcyjnej 30 gr~zy. b) na stronie czwartej 50 groszy, e) na stronie drugiej 60 gr08ZY
d) na stronie will.dom~cI miejscowych 1.- zł. Drobne ogloszenia (najwTźe; 100 ./lIw. "" ty~
~ nllg/llwkowych) .Iowo naglllwkowe drukiem tłustym. 15 grot!lzy. katde dalsze ./0'11'0 10 ~rotIZy.
Oglo~zenia większe WŚrlld drobn,.cb poczynajae od oetstnłej ,trony, l~a.mowy milimetr 80 rra.
SZT. OglrHIzenia SkOMPlikowane. ~ zutrzeteniem miejsca _ od p()Mczeglllnego wTPadku 2()ł/.
n~nw.:d;ki. Ogl091;enia do bieżącego. wydania prz"jmujeMY do godzin,. 10.30, a li ... wTdart
nIedZielnych I śWiątecznych do gOdzlTlT 9.r. rl.no. Za bledy drukarskie. które nie znieksztalclja
trp'~"j nS!lo~zenift. administracja nie odpowiadll.. Ogloezcnia )rz,-jmu;emy tylko za opiat!! I r61'7.
Nakład ł czcionki: Drukamia Polska !. 1:. w Posn&JIill. - Jronłl& P. X. O.

I

ml1lmen

9) Podwyżki głodo\yych rent inwaIidzkich.
10) Bezpłatnego węgla dla inwalid L. \Y.
11) Zatrudnienia młodzieży bezrobotnej.
"Praca Polska" stwierdza, że wyros la z niedol i i potrzeb robotn ika polski ego nie ustanie w walce o poprawę
jego egzystencji.

Fabryka Artykułów Spożywelyeh

DROBNE

t·łamuwy

społecznych.

W ostatnim czasie stwierdziłem, że złośliwa konkurencja, nie mogąc widocznie sprostać w czystej
walce konkurencyjnej, rozsiewa fałszywe i mało poważne wiadomości, jakoby w mojej firmie czynny był
kapitał obcy wzgl. żydowski. Ostrzegam więc inspiratoróworaz kolporterów tych i podobnych fałstów
i oświadczam, że z dniem dzisiejszym każdy wypadek ścigać będę bezwzględnie na drodze sądowej.
Szanownym Odbiorcom i Konsumentom moich wyrobów oświadczam, te firma moja jest w 100% czysto
polsko-chrześcijańską, największą i najstarszą tego
rOdzaju fabryką w Polsce. \Vyroby moje, jak proszki
do pieczenia, budynie, galaretki itd. produkowane
są z najlepszych surowców, wskutek czego mają już
swoją ustaloną markę.
.
Proszę więc nada.l darzyć mnie pełnym zaufaniem i także w przyszłOści stale żądać tylko moich
wyrobów.

n~d!jące sie na każde prz~dsi~- mężatka przyjmie p~ade g08POb\\lor ~,,~ ,:. dogodllym po1ozelllll dyni ewentI. upanil.. Zgloszenia
Yd'l lc r~a\, H! . od l. 8. br. 1.gn. Kurier Poznaliski, Gniezno 1877.
Tatarski. Glllezno. PoznańskHl.
l ' =on
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Dom

drobuych:

przemysłowe

Buku wP/atT 8000.Orześkowiak.
Opalenka. 5·go
Stycznia 7.
zd 5g 914

K

OGŁOSZENIA

4) Dopuszczenia Z,. Z,. "Prac~ Po.ls~a" do pertraktowal1la l podpIsama
wszystkich ukła~ów zbioro~.\'ych dotyczących warunkow pracy l 'pła~y.
5) Jako narodowa orgamzacJa robotnicza Jlicrwszel'ls~w.l w decydow8:niu o losach p01::klch mas robotmcz~'ch.
.
.
.
6) Uchwalema przez SeJ":I Ślą..'>~
ustaw korzystnych dla robotI!lka, k~
rp dotąd obowiązują w. resz,cJe PolskI..
7) Reformy ubczpJeczen społecz
nrch (obniL . ia granicy wieku wyczekiwania z 60 na 50 lat).
.
.
8) Samorządu w ubezpleczelllach

Ostrzeżenie!

TTsiące

'Ve wtorek, 19 lipca 1938 r., zmarł po krótkich a ciężkich cierpieniach, opatrzony Sakramentami ŚW., mój najLlroiszy wujek, Ś. p.

ł

Prenumerata

mi.i~esni.

poestll
I .M. kwartalni. T.- si (8 wTdall w tnodniu). - Przez;
:,-gentury wlasn. (T wydali w· tygodniu) miesięcznie 2 35 ora~ odpow
dop/ata za odnoszenie do domu. Illrzemplarz pojedyńczy codzienn:v 10 groszw' nl'ed,'leIn l" .
Ad res i~.o~
d k .. I d ..
..
tr
,.
u
Y i> gr.
cll_s1 a8ri~lS~~.1 cenlr ~nel~ PomM, ~.... Marein ,70. Telefony: 40-72, 14·76.
odpOwIedzialny: Jan' Plazak l. PC::ll nll..· z. o!.fa~~~II\el. i 6Wlęta tylko: 40-12. RedaJttor
~~a~T.I~w Mpaciu, fAdt. IlI. Pi~trko~.lu 111. ~a c).'Oll~il.arlY~~~a:.ym;'d~!~~d~PC~t\·d~
e. mewlez II o~nanla. -. RekoPl811w J1leu,rn6wJOIIITCh redakcja nie zwraea. _ W
. n onr
P~dkll~'d8powodowanTch ~Ihl ~yzsza. przeszkÓd w układzie. strajk6w itp. wydaw !~z\e "r~t~~c~~~l'~h z·IIl!~srt;:'ClZf:~e o~~·:k:ito~~~:~umerator~ nie maj" prawa dómaunia n!Te "~ied~~
P_ali 200 149. Poezł<Iwe konŁe rosraehml\o".: Jt..wl ., _111M' b1'łl&tek II.
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POWIEAC
35)

{h'gll~ł i zwrócił się ku. niej. Stai'a

o trzy kroki i w srebrzystych b1askach

księżyca,

prześwietlaj~cych

aureolę

jej jasnych włosów wyglę.dała jak
usposobienie smutku i obawy.
- Co 'dz'iecinko'? - .zapytał z ł\1ezwykł" tkliwością, tOł>i"c w jej ocuch
pełne miłości spojrzenie.
Powieki jej za.\.l'ZąJotały, a. !Serduszko załom'Ota o jeduocZ'eśnł~ lękiem i ł"a.dosei", ale odpoWiedziała
głosem pozornie zwykłym:
"'''''''om''
•·...1acJ·...
tyg ni",.
....
CI10dz' Uv
u
...., ~v
"" S
I
Tak? .. JaM...
- 'Od godziny g\1f., a ty się tak zasiedzia.teś.

- B() w·iesz ... - zaczął oboj'ęt'tli~
niby, OOroaca.jąc w paicach kopertę. Otrzym tern list 00 generaqa... Będziemy musi-eli wY3'echać ~a dwa dUł n jpóźni~j.

- Za d'" 'dni... - JX}wt6rzyła. ~ak
echo, bawił~ się neł'WoW"O "'llrkocz'em.
- 't k, j (lo pułku, ty do szkoły podkreśm, patrZą.c w jej 'twarz z bolesnrm pragtd.eniem wyczytania z niej

pożądaneg"Q wrażenia.

- Roo.u.miem - ł"z+ekła tytko..
'Z~z';ywni8.ł i n;\l.~ił sucho:
- la m6g\bym i jutro jechat, ale
ty do szko\y mas'- więcej 'P-rzygotowań, dlatego 'P(}"r\~ziałem "za dwa
dn'''.
- Jam już nrawie
gotowa, łnoze...
my i jutro... Wszystko mi jedno odp!rł& pok"ojni'e nie podnos7.Q:c oczu.
Słowa te szarpnęły ~ za serce, 8.
na t", rz wystę.pił rumieniec upokarzajęcego zawodu. W jednej chwili uczul się tak zdeptanym w swych llCZU_
ciach, że wybuchn<>ł z gorlk .. iron i" :
~
~....
- Oczywiście, wszystko ci J·edno!...
Da,WRO ci już wszystko · jedno!·
. ~ 'r
'Cofnęła się ż wyrazem zdumienia
i trwogi w wielkich oczach.
- Chodź już! - krzyknęła z wysUkiem.
- Ale~ idź! nie wstrzymuję cię. Sam prZYJdę, Jak zechcę·
Odwrócił się do niej plecami, chcąc
ukryć wyraz burzy, szaleją.cej mu w
.. piersi.
Zachwiała 'się, jakby otrzymała
cios w samo serce i pi~rzchła, potyk~ł.ją.c się i zach.łystuj~:c łka.nietn. Obejrzał się, gdy znikła na zakręcie ulitzki i uśmiech gorzkiego bó'iu zmienił
mu rysy:
- Wszystko jej jedno!... Ha., ha!...
A ja się jeszcze łudziłem, głupi, że
nieświadoma, jak dziecię· .. Roiłem sobie, Bóg wie Co i na tym buduwałem
nadzieję szczęŚcia życia. całego ... Tym
żyłem i wierzyłem, jak ślepiec, chcoc

•

WSPÓŁCZESNA

NAPISAt. MICHAL POJ.:ONUS

wid.ziai-em jasno, ,że czuje do mnie ,
wstręt. Thk, to byto to ... A ty poczciwy stryju, śmiah~ś się Z mych ob-aw
i Utwierdzałeś w tej ś1epocie.
Choć kto wie'l Nie na wyznanie
serca -odP'Owiedzi~ła
mu
p.rzecie
"wszystko mi jedno". Nie miał zamiaru tego uczynić i nie uczynił. Jak to
było? - Acha ... l\1ó'...·ił o liście, o
wyjeździe ... Oczekiwał jakiegoś wzruszenia, które by go upewniło... dalo nadzieję, ~e l\ie jest obojętny i podrażniony 3ej spokojem, uniósł się i rzucił
.. w t ,varz
.,
b1'u t ę. Inyn1 0S k"
Jej
arzenl'em
o nieczułość ... A Be.glem, a prawdę.
czy mi,ał pl'awo? To króciutkie zdani'e '
mogło oznaczać zaróWno jej gotowość
do wyjaZdu z nim w każdej chwili,
jak ł rezygnację a może poprostu zad owo-lenie, że jedzie już do wymarzonej szkoły. - \V żadnym z.aś razie
nie pogardzało jego uczuciem, bo o
nich ni~ \'1iedziało... Nie mów ii jej o
nich, to jasne. - B'rła wszakźe tak
zaskoczona i przerażona jego wybuchem. Więcej: Było coś w jej twarzy
i w ca'ł~j postaci, co wołało o litość do
nieba. A w takim razie nie spojrzy
już nawet na niego, nie zbliży się ni.gdy i kto wie...
Chwycił z rozpaczą za czuprynę i
krzykn'ą.ł w .glos:
- Chryste P,anie! - Gotowa nie
jechać ze m.nę,\ Com ja uezynil, szalony 'l '.
Zimny dreszcz wstrzą.snę,l nim.
- Ni~l Tco nie.moż\iwe! Nie zostawi
jej tu, ch;oćby miał nawet ... Zginęłaby!
- jęknął ł zdec~'Uował nagł~: - Musi
to naprawić... Będzie prosił, błagał...
Wyzna jej wszystko i niecb się dzieje,
Co chce, bl'l"" tyłko była uratowana.
J
'"
Por"'ał się ł p ..
rzucił ku d<r
" ae
mowi.
U progu zatrzymał się, 'zebrał jako
tako roop;~t'z'Chte myśli i przybrawszy
twan w nlll.skę zwykłego spOkoju I

Opuściła bezradnie ręce, a w oczach
~abłysŁy łzy. Stary milczał i patrzył w
ziemię. Staszek popatrzył na mehze
współczuciem, po
rą.co beżładnie:

p

l'Żypa'(;U
stryjence do rą,k i całl)..
z czułością,.
Ja wiem, synku ... _ starała si~
tłumaczyć głosem zdławionym _ lny
cię nie wstrzymujemy, tylko...
_ Tylko co? stryjenko, {;o? _ przerwał jej _ łzy lecą jak groch. O! ol
Rap, kap... Prawda, stryju 'l I to za takil'n narwanym drapichrustem, ha,
ha!
Przysiadł u ich kolan, starają,c się
gwałtem rozśmieszyć ich. Uśmiechn~ła się, choć przez łzy.
_ Kiedyś ty zawsze taki...
_ A taki. l{i~ski wariat, ale kochany, co?
- l kiedyż to? _ zapytał stary.
_ Pojutrze już tatku. Niechno mateńka szykuje na gwałt ~anię do p()dróży _ trzepał beztrosko, rozglą.dają.c się po izbie.
_ Nie ma jej w domu _ odpowiedział stryj.
_ A gdzieżby była'
_ Poszła pt'zecie \vołać dę na. kolację.
_ Acha, zatuz ił> znajdę.
I wypadł ~a dt'~;i, rad, że tak lawał

_

I

- Haneczko! na. Boga.! Nie \ide·
kaj!... błagam cię na wszystko! Nie
bój się... Chcę ci tylko coś powi~
dzieć ... wysłuchaj mnie...
Nie wyrwała mu rąk, ale drżMa.
tak silnie, że zatrwożył się:
- Ale uspokój się, kochanie... usiądź ... na chwilę tylko ...
Osunęła się bezwolnie w swój kącik i łkaję.c wewnętrznie - ukryła
twarzyczkę w dłonie.
I nie płacz tak, dziecinko...
Spójrz na mnie choć raz, bo nie mogę ... - i detik,a tnie odją.ł jej rą.czki od
twarzy.
Podniosła nań oczy na sekundę,
ale tak zalane łzami, tak żałośnie i
trwożnie, że ją.l gwałtownie tulić jej
ręce do ust i głosem przerywanym,
załamują.cym się co chwila, wyznawał

I

Za cul>ze winy
PowieW sen.ac,Jna
i
nYch dla niego? l To nie zgadzało, się z
bezinteresownością. Andrzeja!
A jedna,k rozstanie t0 napełniło
serce jego rozpaczą. bez granic.
Nareszcie otworzyły się drzwi i na
progu stanęła wysmukła postać Anny.
Twarz jej była nieco blada a modre
oczy lekko zaczerwienione.
Andrzej poruszył się niespokOjnie.
Dziwna rzecz, ale w tej bladej, smutnej twarzyczce dostrzegł już pewną
zmianę, która go bardzo boleśnie do'." tknęła. Był to jakiś nieuchwytny "Cieli
pow~gi czy wyniosłości, nieznanej Annie Zborskiej, a bardziej stosownej
dla Anny Siekierskiej. Była to drobnostka, dla Andrzeja jednak przecież
bardzo przykra. Klasyczna główka,
jasnymi ozdobiona włosami, zd,awała
się być dumniej podniesiona., jakby
dla zaznaczenia, że teraz Anna już nie
jest sierotą. z łaski wychowywaną., ale·
dziedziczką. zacnego nazwiska i majQ,tkU! Może ubranie zmieniło '· ją tak
Pardzo! Anna miała dziś na sobie nai-

ręce:

I

lepszą. suknię, ostatni podarunek AnMiękki ;tdW4!b popi~laty w
miękkich fałdach spływał i uwydathiał
znakomicie wysmukłą pustać

(lrzeja.

dzie\vczęcia.

W pokoju przez chwilę panowała
cisza. Andrzej postę.pił ku dziewcży
nie, wyciągając rękę, Anna nie podnosząc oczu 'lłożyła w nieJ zimne jak
lód palce. Wobec uścisku tej dłoni
szlachetnej, która kie-ruj~c młodością.
Jej, cały świat sierocie zastępowała,
tnikł sztuczny spokój Anny i głośne
tkanie wyrwało się z je,j piersi.
Andrzej nie próbował jej uspokoić.
Przed rokiem jeszcze może obchodząc
się z nią. jak z dzieckiem ukochanym,
ująłby w romiona rozpłakaną i ukoił jej żal pieszczotą i słowem serdecznym, dziś trzymał się z daleka,
a chociaż ta pozorn..a obojętność zdwaJała jeszcze jego cierpienia, Uf'lilował
go niczym nie zdradzić i pozostał tupełn;") spokojny.
Nie pojmował też pomimo swej miłości, tego wybuchu źalti- Anny. MyŚlał, że to wynik wZi'Uszenia. i niep<r
koiu, jakim ją. bądź co blldż nieżhtlna

przyszłość;

nie przypuszAnny było jesflcz"e
miejsce na inne uczucie próez radości
ze zdobytych boga'Ctw.
Ale Anna zapomniała teraz rzeczyWiście, że otrzyma wszystko, czego tak
gorą.co pragnęła, że }lIJsią.dzie wysokie
stanowisko i ot6ćMna będzie ogólnym
uwielbieniem - teraz nie myślała
'O niczym innym, jak o rozłące z drogim, najlepszym, najszlachetrtiejszJm
w świecie opiekunem. ,
- Pamiętaj Anno - odezwał się
wreszcie Andrzej z przynmszonym uśmiechem - że pani Wańska nie p<r
winna widzieć śladów łez na twej
twarzy. W wielkim ŚWiecie, do którego dziś już należysz, ludzie nie płaczą.
i kryją. się ze swymi uczuciami.
Zresztą., wszelkie wzruszenia nie zgadzają. się z dobrym tonem.
- W takim razie nigdy nie będę
umiała dostosować się do form towat'zyskich - odrzekła z płaczem. - Pozwól mi dziś chociaż wypłaka6 się do
woli i zostawić u ci~bie lepszą. połowę
mej duszy.
- Dlaczego miałabyś rozstawać się
z tą lepszą. połową'! - zapytM łagodnie.
- Bo wiem, że stanę się jeszcze
bardZiej próżna, że nowe moje otoczenie każe mi zapom"ieć o wszystkim,
'Czego mnie uczyłeś. Czemu Oddajesz
omie w ich ręce? Czemii odpowitldżiałeś na to ogłosz~nie? Cfl~mU hłe tla~zymujesz mnie przy sobie 1· Bez cieczał,

żą.dać za t'O podziękowania
pragnąć, aby odrzuci.ła tYCh krew-

g<r

_ Moi drodzy! Tylko nle t'o1 Dziś
każdy Polak ma dwie matki, a tamta
pierwsza!... i gdyby nawet przyszło...
to tylko obowią,zek święty ... Rozumiecie? Ale ja wrócę. _ Wi.erzę w to, jak
w Boga. Błogosławcie mi tylko i nie
smućcie się, bo będzie mi tam ciężko.

I przejmuj~

Ale

ję.ł mówić

two p&szło mu ze sta.rymi. z drugiej
: H
•
'd'
d'
l
stron.v, tat"""'ny niepokojem, gdzie jest
anus, naj rOZiSza... aruJ m ...
o~
P o tą.pl
' l ero Ja
. k · b ru tal•., Wl'em , al"u
f jak i.o czuJ·e.
J
"
•
•
B'og SW18.
. . dk'lem, . zapom nI'aDręczony,
vyrzutami sumienia. i WIerz
IDI,
na.jsprzeczniejszynH
przypuszczenIa- lem się tylko z bólu ... Bo ła' cię tak
mi, biegał jak szą\ony, szUka' c jej po. przeogr~mllie kocham, ~anm ...• - kowszystkich zakątkach sad\l -ogródka cham nIe jak brat, ale Jak męzczyzna
wszedł.
podwórza, al~ na próżno.'
, ~obietę, któ\ą. pragną.łby nazwać ~wą.
Starzy końcżyU kolację·
Przetrząsnął naw~t zakamarki za- zonę". rozu~lesz? - Kocha~ od pler- Toć już wszystko wystygło na bud'Owail i też jej nie zhalazł
wsze] chwil!. .. Początkowo me zdawanic - od.~z\ la si~ z -wyrzutem DębiWyolbl'zymiony strach za~zął pod- lem sobie z te~o spra,,:"y... nie wiedzi~,
czowa, stary dodał:
nosić mu wlosy na głowie.
łem, co t~ mlło~ć ..: me~ocharem n~~
- Siadaj że.
Stan~ł i rozglądał się ocierając gdy... DopIero uswladomlłem t9 'sobl~
- Nie chce mi się jeść! Otrzyma- potem zroszone czuło. _ C~ytby llrze- kiedyś... Myślałem wówczas, że serce
łem list 'od !generała - wyrecytował oczył gdzie jakieś łni.ejste? _ Ni&.
pękni"e mi ż nadmiaru szczęścia i tez pośpiechem.
.
go uczucia. Ale nie mówiłem ci nic, bo
- Od generała? - spytali jedll<r
Postanowił przeszukać raz jeszcze wiedziałem, że darzysz mnie tylk'O micześnie, patrząc nań niemal z przera- wszelkie możliwe skrytki, by llrzynaj- łościQ. siostrzanę, i nie chciałem cię
tenie-m.
mniej upewnić się. że nie ma jej poza niepokoić ... bałe-m się... i postanowi- Pisze mi, że oczekuje mnie z domem, gd.y nagle wzrok jego padł na lem czekać ... milczeć, dopóki .. Rozuniecierpliwościę.. Właściwie 'to rozkaz kępę bzów tuż przy sadza\vce i ożywił miesz?
z nominacją, na porucznika - cią.gnąJ się nadzieją· Ruszył tam gorę.czkowo
Westchną.ł ciężko i cią.gną.ł da)ej: .·
ailę,c się na radosną. podnietę.
i podszedłszy, zatrzymał się nasłuchu- To już?..
rzekła bezdźwięczjąc: Doleciał go rozełkany spaz(Ciag dalszy nastąpi)
nie stryje1lka.
mem duszy - szloch. Zbliżył się jesz-

ADAM RAWICZ
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CZym

c~e o krok, rozchy1H ostrożnie ga.ł'ęzie
l spojrzał:
Skulona i wciśnięta w naj głębszy
kę.tek zrastających się krzewów, die.działa biedna Itani,a. Główkę miała
wtulonę. w fartuszek, a bolesny szloch
wstrzę.gnę.l jej delikatnę. postacią..
Cichutko, aby jej nie przestraszy~,
obszedł krzewy i niepostrzeżony osuną.ł się tuż przed nią. na kolana z szeptem, w którym drgała cała głę.bia \1czucia i skruchy serdec7.nej:
- lIanuś.
"'~'1T l' e sł'"iSz.ał".
J
~
- Hanuś! - powtórzył głoSni~j.
Drgnęła gwałtownie i spojrzawszy
- ~erwała się z jękiem, Jak spłoszolm ptaszyna do lotu.
'
Z błagalną. rozpacz~ chwytił ją za

że

w

~erC\l

ble jestem niczyml Brak mi woli
i energii ..;
- Anno - szepnął Andrzej drżącymi ustami - wszakże zostawiłem .
ci drogę do wyboru. Mogłaś iść lub
Ilostać.

- Wiem, wiem. Serce mi się kl"wa7
wi, a jednak dobrowolnie zgodziłam
się na opuszczenie was. Wiem, że jestem samolubn,a i niewdzięczna, gar- .
dzę sobą. za przyjęci~ spóźnionej jał
i:nużny stryja, a brak mi odwagi, abY'
wyrzec się maj~tku i świetnego stanowiska.
- A ja nie mam prawa zatl"zymywać cię wbrew twej woli. Zresztą. stryj
ma do ciebie większe niż ja prawa.
- Większe prawa? - zawołała patrzą.c na Andrzeja ze łzami w oczach. - Więc ty żadnych do mnie nie
masz prow'l Ty, któremu zawdzięczaQl
wszystko? Patrz, przed tobą. stoi istota, w której sercu wdzięczność dla
ciebie nie wygaśnie nigdy i dla tego
przyjmują.c jałmużnę stryja, czuję p,odwójnie własne poniżenie. Miło s ierdzie stryja upokarza mnie, a jednak
biorę wszystko, do czego tęskniiam od
daw~, bez czego świat mi się pusty
wydaje.
- A więc życie bez bogactw żadnej
dla ciebie nie ma wartości'! leżeli tak,
t'O nie masz czego żałować. Pan Siekierski posiada miliony, łatwo Więc
będzie mógł za.do9Tollć w~elkie twoje
za.eheilmki.
. .
'
(CiQ.g dalszy ' nast~pł) . .

, Przedstawiciel Chin, dr Wiktor Roo CiTsai, złożył przed komitetem Ligi Narodów dla zwalczania handlu narkotykami
oświadcz en ie nast.
treści:
"Japończycy
wtargnęli do Chin nie tylko z żołnierzami
i armatami, lecz również z narkotykami.
Mandżukuo, okupowane przez Japoliczyków, stało się niejako ,.arsf'nałem" dla
narkotyków.
Japońskie

konsulaty w Chinach są
punktami rozdzielczymi zabójczej
trucizny.
'Auta ciężarowe japońskiej armii zajmują
się transportowaniem opium".
Ciężkie te zarzuty potwierdził niestety
czlonek międzynarodowej komisji kontrolUjącej handel narkotykami, zastępca szefa wydziału dla Dalekiego Wschodu ministerstwa spraw zagranicznych Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Stuart .Jamieson FulIer_
Ten glos FulIera należy uważać już jako całkowicie pewny, gdyż nie jest on gło
sem przedstawiciela narodu, który znajduje SIę w walce z Japonią. Delegat Fuller
stwierdził zupełnie ścisle dane nast.:
Dnia 29 grudnia 19:37 rol,u
wywieziono z Iranu do Japonii 109
ton surowego opium.

Japonia zamówiła w Iranie w ciągu
stycznia, lutego i marca 211 ton opium. W
wości Buszir w Iran ie 82 tOll opium.
Na
statku "Singapore Maru", płynącym pod
japońską flagą wojenną, przywieziono do
portu w Tientsin 31 ton opium, Transport
ten został odda ny do dyspozycji japoń
skich władz wojskow,YC'h. Trzysta skrzyń
opium z tego !ran:::portu przywieziono do
SzanghajU w dniu 22 kwietnia rb., z przydziałem dl'a japońskich władz okupacyjnych. Jeden z pułkowników japolIskich
kierował rozdziałem 208.650 kg opium w
okręgu szanghajskim.
Delegat Fuller zaatakował Japonię, te
sprzedając opium w fak olbrzymiej ilości

Ostro odpierał zarzuty przedstawiciel
Japonii, Eiji Aman. Delegat Iranu, jedyny który bronił Japonii, wyraził zdziwienie jak to jest możliwe, aby wywóz opium
z Iranu mógł osiągnąć tak olbrzymie rozmiary. W tym momencie przedstawiciel
Chin dr W. II. Ci-Tsai, zaofiarował
wyświetlenie filmu, przedstawiającego
handel opium,
uprawiany przez Japończyków w opu-

szczanej przez nich dzisiaj koncesji Rankau. E. Aman sprzeciwił się wyświetla
niu tego filmu, grożąc że opuści konferencję, gdyby istotnie l,omi let zgodził się na
wyświetlenie tego filmu.
Komitet zrezygnował z oglqdania filmu, zresztą nie majqc żadnych wątpliwości, co do danych
pl'zedstawionych nie tylko przez delegata
narodu, który broni się przed najazdem
japońskim,
lecz również przez przedstawiciela Stanów Zjednoczonych Ameryki

Północnej, który jest znany już od dawn&,
a więc sprzed okresu obecnej wojny japońsko-chińskiej jako fanatyczny działacz

na terenie walki z handlem narkotykami.
Jego więc wywody potraktowano z cała, b zstronnością i pełną wiarą.
Japonia
miała złe godziny w Genewie, dusząc się
sama od argumentów, wyłaniających się
z zabójczych oparów trucicielskiego 0pium.

•

lyc.ie Poli Negri
Kariera Poli Negri ' jest szybka i nie- iście IV tempie amerykallskim.
Ta wiecznie młoda kobieta już przeszło :W
lat pracuje w filmie, i nie można powiedzieć, żeby jej gwiazda przygasła.
Życie Poli r\egri układa się jak w bajce. Nieznana uczennica szkoły baleto\vcj
przy teatrach rządowych w 'Varszawic, Apolonia Chałupiec, przyjmuje pseudonim
"Poli Negri". Jako ahsolwentka tejże szkoły debiutuje, mając lat 16 w roli "Anieli"
w "Ślubach paniellsldch". gra później Kla·
rę w "Końc u Sodomy" i staje u szczytów
powodzenia, dzięki swej kreacji "Summ',
nie".
Dalsza jej kariera toczy się już zwykłyzwykła

każdej wielkiej gwiazdy. Kiedy
znalazła się w Ameryce, szybko zawładnę

mi torami

la sercami Amerykanów. Pola Negri, doceniając wielkie znaczenie reklamy w Anwryce poczyna działać. Staje się kapryś
na, przesądna. Jadąc do atelier spotyl{a
na drodze kota, zawraca do domu i nie Jedzie do nakręcania filmu. Fama o tym
szybko roznosi się po Hollywood i dalej.
V/szystkie koty na terenie wytwórni szybko wytopiono, między innymi pięlmą kolekcję kotów Glorii Swanson. co wywoła
ło wirlką awanturę.
Później roznosi się

plotka. że Pola ubóstwia garbusów. sama opowiada, że dotknięcie ulomnego
przynosi szczęście, w

NAJWIĘKSZY

GLOBUS

Wykonano go w Londynie, ze szczeg6lnym oznaczeniem posiadłości brytyjskich 17a świecie. Globus ma 1.80 cm
średnicy

Chińczykom

s

ma ODa na celu nie tylko degenerowanie

wyniku czego wytwórnia dla świętego spokoju angażuje kilku ułomnych i każe im
być niedaleko kapryśnej aktorki.
To zachowanie się Poli Negri zrobiło swoje. Tysiące plotek kursowało po Ameryce. Stała się tematem rozmów całej Amervki.
Dalsza kariera jest już znana. milion' dolarów rocznie zarabia i staje się sławna,.
Dziś Pola Negri mniej jut pracuje w
fi1mie, ale z nim całkowicie nie zrywa,
zdobywając nowe tryumfy w kreowanych
prz('z Riebie filmach .

swego przeciwnika,

lecz również korzyści materialne, aby dochodami z tego zabójczego handlu pokrywać wydatki,
związane ze zdobywaniem
Qlin. Również akcJa Japollczyl,ów nie ogranicza się wyłącznie do Chin. Podobnie
jak to już uczynili w Mand7.ukuo, zamierzają Japończycy wybudować w Szanghaju fabrykę, w którf'j będą prodl1l\Ownć z
opium heroinę.
.Już IV ciągu miesięcy 15-tu do kOlica
1937 roku przesłali Japończycy do Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej 65 l{g
heroiny, co stanowi aż dwie trzecie ogólnoświatowego zapotrzehowania heroiny w
ciągu całego rok u.
Iloś wysianej heroiny do Stanów
Zjednoczonych jest wystarczającą dla
10.000 narkomanów.
To ciężkie oskarżenie delegata- Fullera
oraz wywody przedstawiciela Chin został . poparte przez przC'Clstawiciela Egiptu T.
W. Russ'el Pacza pułkownika C. H. L.
Shermana z Kanady i majora W. H. Coles
z Anglii.

Słoń

DZIECI I MASZYNA

Geologowie amerykańscy stwierdzili, 'Że bagna znajdujące . się ' opodal Flo"f'y- '
dy, kryją w sobie ropę. Bada?l teren6wdokonllje się przy pomocy olbrz1/mil'J
amfibii, mogącej posuwać się swobodnie lak 17a lądzie, jak i 17a wodzie. O rozmiarach jej świadczy powyższe zdjęcie amIi bii i dzieci indyjskich ustawionych na jej tle

pogrzebany

uroczyście

Po raz pierwszy w dziejach wyspy Ceylonu został pogrzebany w niezwykle urorzyst~' "posób według bogatego ceremoniału buddyjskiego
sJ:oń imieniem Au-Mai,
który należał do rzędu świętych słoni jednej· ze świątyil w· Kolombo.
VV ceremoniale grzebania slonia wzięło
udzia I pięciu kaplanów oraz niezliczone
tłulmy tubylców. Z europejlczyków tylko
nielicz!1i dostąpili zaszczytu asystowania
w tej rzadkie) uroczystości.
Zbyć się muszę mrzonek
O jednej ojczyźnie

I o jednym kraju -

Że wtedy świat cały
(Według ich zwyczaju)

Brrr! -

Jeszcze mnie teraz
dreszcze,
Gdy sobie wczorajsze
Wspomnę sny złowieszcze!
Przebiegają

Będzie mi ojczyzną
I ... dalej w te słówka Koniec końców taka
M i ę d z y n a r o d ó w k al

Gdyż (w myśl ich przepisów)
Do masońskiej loży
Moga, być przyjęci
Najmniej "dyrektorzy"!

Bowiem właśnie wczoraj,
Zlany potu szronem -

Więc ja powiedziałem,
Że spełnię warunek 'Vięc mi zaraz ważny

Śnilem, że (pomyślcie!)

Mam

zostać

... masonem l

Dali posterunek l -

Ledwie mnie wpisano
Do jakiejś tam księgi,
Zaraz mi mistrz loży,
Grubas jakiś tęgi

Potem przyszedł do mnie
Z mordą w kształt framugi
Inny grubas i rzekł
Bym spełnił punkt drugi,
Bym się mianowicie,
Dając folgę łydkom Przy pierwszej okazji

Oznajmił. że muszę
Spełnić t r z y warunki,

• A dopiero potem
Wejd ę do spelunkil Najmniej Że, innymi

Muszę być
Człowiekiem

Ja im

Zaczął kłaniać...

to ma znaczyć,
słowy w cywilu

oni - że jeśli
jaw wyjdą rzeczy
pan - żeś masonem
prostu ... zaprzeczy l _

żydkom!

Że. .. o\';szem -

dotychczas
niejeden w mordę To oni - że przepis
Mówi najwyraźniej Że trza przed żydkami
Konieczhie się' Mainie ..:..
Przeto ja - wstrzymując
Się od odpowiedzi Pytam z ciekawości
O warunek trzeci l Wziął

się tłumaczę,

-

Całkiem do niczego -

Że się nie nadaję,
(Zważyws?:y to wszystko)
Na żadne wpływowe,

stanowisko To oni odrzekli,
Że to nic nie szkodzi Bo takich jest więcej
A każdy rej wodzil 'Wyższe

Po pierwsze, że muszę
(W myśl ich procedury)
Zostać czymś w rodzaju
W~sokiel fig,urz., _ .

To
Na
To
Po

'Więc ja zaraz wrzasnę
Stu głosów akordem,

wpływowym l

Że właśnie nic z tego
Że właściwie jestem

To ja im powiadam Dobrze - a co powie
Społeczeństwo, gdy się
Przypadkowo dowie,
Że ja filar - świecznik Wysoka figura Robię coś od czego
Cierpnie ludziom skóra?

l

To oni Zostanę

Wtedy,

że jeśli

masonem,
oczywiście

-

Chciałem mu coś odrzec
Przy pomocy pięści Ale mnie obudził
Ktoś na jego szczęście r -

STAr\SO

