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Ostre wystąpienie ambasadora japońskiego w Moskwie- Liłwinow kategorycznie odrzucił żądania Japonii - Rokowania sowiecko-mandżurs~ie ze~wane . - Parlamentariusze japońscy jeszcze nie wrócili
,

. M o s k w a.(p AT) Oficjalnie komunikują,:

Ambasador Japonii Szigemitsu odw czwartek Litwinowa, któremu oświadczył, że rzą.d japoński po do}{.ładnym
zbadaniu sprawy zajęcia
pi'zez wojska sowieckie wyżyny na zachód od jeziora Cha-San (Czar'l-Czi)
stwierd3a, że wyżyna ta należy do
Mandżukuo, a ludność
mandżurska
twierd~i, że na wyżynie tej odbywają.
się obrzędy religijne. Powołują.c się na
pokojowość Japonii,
która pragnie utrzymać status quo, ambasador japoń
ski oświadczył, że na rzę.d sowiecki
spada odpowiedzialność za naruszenie
status quo w rejonie pogranicznym i
zaznaczył. że rzą.dowi japońskiemu nie
zależy na natYChmiastowym dokład
nrm wytyczeniu granicy, lecz żą.da tylko natychmiastowego wycofania woj.sk
sowieckich z zajętych miejscowości.
wiedził

Litwinow liwestionuje
prawa .Japonii
Komisarz Litwinow w odpowiedzi
na to powołał się na umowę chunczuń-I
s~ą. z roku 1869 i na zalą.czone do tej
umowy mapy, które wskazują., że
Chun-Czun leży na terytorium sowieckim, podcżas gdy rząd japoński powoIUje się na jakieś nieokreślone i rzą.do
wi sowieckiemu nieznane dan~ oraz
na twierdzenia anonimowej ludności
mandżurskiej, których to danych Qie
można sprawdzić. , Na granicy panuje
sP9kój, a może on być naruszony tylko
przez stronę
japońsko-mandżurską,
która w tym wypadku poniesie całko
witą. odpowiedzialność za skutki.
Komisarz Litwinow zaznaczył jednocześnie,

że

jeżeli

rząd

.

.

Dobrze poinformowane koła japoń kau aż do jesieni, aby wyzyska~ nadskie oswiadczają, iż możliwe jest, że chodzące miesiące na dokonanie potęż
Sówiety będą. Się starały wykorzystać nej demonstracji zbrojnej na granit<:. zajscie, aby 1) uzyskać już teraz cach Związku Sowieckiego.
formalne zobowiązanie Japonii, że nie
Cesarz przyjął na dłuższej audienzwróci się ona przeciwko Sowietom cji szefa sztabu generalnego marsz..
Widmo drugiej wojny
po zakOllczeniu wojny chillskiej, albo księcia Kanina, który złożył mu spraprzed Japonią
też t) rozpocząć wOjnę prewencyjną.
wozdanie z ogólnej sytuacji na fronprzeciwko
Japonii
w
obecnej
chwili
tach wojennych. Do audiencji tej
T o k i o (P AT). Otrzymane z HsingKing (stolica MandżukuCI) wiadomości na wypadek, gdyby Japonia nie u- przywiązywane jest w kołach politycznych wielkie znaczenie.
o zerwaniu rokowań sowiecko-mand- dzieli~a gwarancyj na przyszłość.
żurskich, brak wszelkich wieści o parLepiej przerwać marsz
Japońskie zaprzeczenie
lamentariuszach japońskich wysła
na Hankau
nych do dowództwa sowieckiego oraz
T o k i o. (P AT). Kol.a urzędowe- ZA..
niepomyślne zakończenie rozmów, ~roTe same koła japońskie twierdzą., przecz.ają wiadomości, jakoby Japonia
wadzonych przez ambasadora. SZlg~- że liczellle Sowie to w na trudności Ja- miała grozić użyciem siły w razie, gdymitsu z L~twino~em, ..wytwa. rzają a.t-I ponii byłoby zupt!łnie błędlle, oraz do- by oddziały sowieckie nie ewakuowały,
mo~fer~ ntepokoJ~, ?,dyz. przed Jal?omą d'
. b'
że dla Japonii byłoby wyżyny Czangkufeod. Rzecznik ministaje wldmo drugiej wOJny, gdy plerwalą, ze . ~c mo
.
sterswa spraw zagranicznych oświad
sZa 11ie j~st jeszcze ~a~ończona. .
' korzystmeJ przerwac marsz na Han- czył, że Szigemitsu nie złożył pod obn"j dekl,aracji podczas swej rozmowy:
z Litwinowem dnia 21 l~ca.
NA RZECE JANG-TSE
Celęm wizyty było ułożenie kompromisu, którego warunkiem wstępnym
było wycofanie oddziałów sowieckich
z zakwestionowanego obsz.aru. Następ
nie mogł,aby być mowa o rozgranicz&niu w drodze rokowań. Litwinow ka.tegorycznie odnucił tę propozycję.
W kołach dobrze poinformowanych
są,dzą jednak, że obie strony życzą. sobie zlikwidowani,a incydentu.

wiedzi~ć

o tym, Ż" tego I:odzaju śro
dek w Moskwie nie odniesie skutku.
Żandarm japoński zostal zabity na terytorium sowieckim, na które nie powinien był wchodzić.

Stosunki
angielsko- iapońskie

japoński

przedstawi dowody, na które się powołuje, to rząd sowiecki chętnie je rozpatrzy i wypowii'! o tym swoje zdanie.

Japonia

użyje siły, jeżeli

•••

Na to ambasador japoński odpowiedział, że rząd jego z tak-iej odpowiedzi
nie będzie zadowolony. Strona sowiecTorpedowiec zdobyty przez Japończyków
ka - mówi ambasador Szigemitsu Powołuje się na jakieś
mapy, . które
nigdzie nie były publikowane.
Ambasador japoński domagał się
odprężenia atmosfery jaka się wytworzyła na granicy, bo jeżeli to nie nastą.
pi, to Japonia będzie zmuszona do uży
cia siły, przy czym powtórzył swoje żą
opuściła Paryż
Odsłonięcie
danie wycofania: wojsk sowieckich z
zajętego terytorium oraz założył pro- '
P a ryż (P AT). Wizyta angielskiej
Pociąg przybył o .godz, 13,30 do
test przeciwko zabiciu żandarma ja- pary królewskiej śkończył.a się w pią.- Villers-Bretonneaux, gdzie król udał
p.ońskiego przez żołnierzy sowieckich
tek po połud. w miejsco\vości ViIlers- się na cmentarz, który stanowi obszar
Bretonneaux, gdzie król Jerzy do- angielski. '" kwadrans po nim przyMoskwa nie ustąpi
kon,al odsłonięcia monumentalnego był tam .pre,z. .L~brun, któr~go król
przed groźbami
pomnika, wzniesionego
cmentarzu Jer,zy pow~tał meJako na SWOIm teryKomisarz Litwinow odrzucił kate- wojskowym ku czci żołnierzy forma- torlUm.
O godz. 14 odbyła się ceremonia
gorycznie zarzuty co do autentyczno- cyj australijskich, polegtych na polu
walk we Francji.
inauguracyjna, w czasie której król i
ści map i oświadczył, że żądanie JaPara królewska opuściła Paryż o prezydent złożyli u stóp pomnika wień
ponii wycofania wojsk sowieckich n:e
jest poparte żadnymi dowodami i dla- godz. 10,30. Następnym pocię.giem wy- ce o barwach angielskich j francutego nie naoaje Rię do przyjęcia. Co jechał prez. Lebrun. ; Pociąg królew- akich, po C7.ym z ' dworca nastąpił jeddwóch przeciwsi~ zaś tyczy 7.astosowania siły - mówił sl<-i zatrzymał się po 20 minutach na noczesny odjazd w
kom. Litwinow - to jeżeli p. ambasa- chwilę a oficerowie i dyplomaci, prz Y- nych kierunkach: krrSlewskiej pary
dor uważa podobną groźbę za dobry dzieleni do króla i królowej na czas do Calais, gdzie już j'a cht uczekiwał
ich pobytu we Francji, po pożegnaniu w porcie i prez. Lebruna do Paryża.
środek d~"Plomatyczny, któremu może
się wysiedli.
.
-.W godzinach porannych przybył
ulegają niektóre uaństwa, winien .o n

Ostatni

dzień

Para monarsza

-

na

j

L o n d y n. (ATE) Doniesienia Z
Tokio, że maJące rozpocząć się rokow.ania angielsko-japońskie zostały p'onownie odroczone na czas nieokreślo
ny, wywołały silne wrażenie w lóndyń
skich kołach politycznych. Rokowania miały być prowadzone przez ministra gen. 'Ugaki ze strony j,apońskiej i
ambasadora sir Roberta Craigie.
W londyńskich kołach politycznych
wyrażane jest przypuszczenie, że odrocz en ie rokowań pozm:taje w związ
ku z sowiecko -mandżurskim sporem
granicznym.

królewskiej wizyty
pomni ka w Villers-Bretonneux

I

samolotem
do Villers-Bretonneaux
miri. Hore-Belisha z szefem sztabu
imperialnego gen. Gortem i rzeczoznawcami. Po odsłonięciu pomnika
uda~i się oni do Paryża by wzią.ć
'u~zlał w specjalnych naradach z premlerem Daladierem i gen. Gamelinem.
REWIZYTA PREZ. LEBRUNA
p. a ryż (A TE). Król Jerzy VI zaprOSIł prez. Lebrun i małżonkę do .
Londynu. Ponieważ mandat jego wygasa w dniu 10 maja, oficjalna rewizyta w stolicy Anglii nastąpi w pierwszym kwartale 1939 roku.
f
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Scisłe
Pr~~"nieJ'~e ."na
stra~y pokoJu -

.

rzające
do
rozwiązania

Sejm nie będzie

zwołany?

War s z a w a. (Tel. wI.) Wobec
pl'zyjęcia przez komisję senacką, ustawy o popieraniu artykułów produkcji
rolnkzej w brzmieniu sejmowym, prawdopodobnie posiedzenie Sejmu nie
będzie już zwołane.
(w)

strowie obu paf1!!!tw omówili gzcz4!góIy polożenia w Czechosłowacji, korespondent tWierdzi, źe Londyn w peł-

Znamienny

gło

osiągnięcia

pokojowego-

zagadnienia

czeskosło

..

ł

angielski o Polsc

"Mancllester Gua'l'dian" stu-,ierd~a, i~ ~e strony angielskiej
n«leiy się Polsce więks~e :fainteresowanie
L o n d y n (ATE). "Manchester Guatdian" poświęca wstępny artykuł
sprawom Europy wschodniej.
"Im Więcej przYJaciół Anglio. będzie miała w świecie - pisze dziennik - tym lepiej. W Europie wschodniej i południowo-wschodniej s~ mocarstwa które - o ile Atlg"lia ieh nie
zaniedba - będą potężnymi i póżytocznymi przyjaciółmi. Poiska np.
zrobiła duże postępy mImo braku kapitałów. Rozwój wypadków okazał
bElzpodstawność wszelkich bredni
,,0

kruchym,

zdezorganizt1wanym

po

żbawionym prżyszłości państwie".

"Polacy z natury

j

są

anglofilami -

podkreśla ,jManchester Guardian
nieco większe zainteresowanie tym
krajem, nieco więcej aktywności gospodarczej, która umożliwiłaby Polsce
przyśpieszenie
jej jUź dziś imponującego rozwoju przemysłowego i uzupełnienie motoryzaeji doskonałej armii, a byłaby of1a potężnym Wzmoc-

Ilejnienietn
stabilizaćji stosunków w
Europie."
,

ca-

Ofensywa gen. Franco wEstramadurze
Zdobyc~e

'w ojsk nat'odou'Yc11 w ci({fJ'lt ,lrugi!.'go roku wojny
dOł'łi01vej

P a ryż (ATEl Według sprawozdaw- jaz było siedzibą władz "czerwonych"
ców wojennych pism francuskich na w prowincji Estramadura.
R z y m (ATE) Dzienniki włoskie zafroncie Estramadury
rozpoczęła
się
ofensywa dwóch armij wojsk narodo- mieszczają szczegółowe dane o zdobygenerałów
czach wojsk gen. Franco w ciągu druWar s z a w a. (Tel. wł.) Marszałek wych pod dowództwem
Senatu powierzył tymczasowo kierow- Queipo de LIano i Saliquet. Wojska pod giego roku wojny. WedJug prasy wło
nictwo biura Senatu drowi Alfredowi dowództwem gen. Queipo de LIano roz· skiej wojska narodowe zdobyły w tym
177 miotaczy
poczęły natarcie spod Logrosan w kie- okresie czasu 41,3 dział,
WielopOlskiemu. (w)
runku południowym. podczas gdy dru- min. i779 karabinów maszynowych.
armia nltciera równolegle z Zancejo i752 karabiny automatyczne, t3i 739
qłównego ga
w kierunku północnym na Don Benito. karabinów. 246000 granatów. 250000
Wallej toczą się na froncie szerokości granatów ręcznych, 600 ton materiai20 km.
łów w.vbuchowych. Poza tym zestrzew o. l' S Z a w a. (Tel. wI.) Do Sądu
Dowództwo wojsk narodowych za· lono 452 samoloty nieprzyjacielskie,
Grodzki,ego w 'Varszawie wpłynął akt mierza odciąć milicję czerwoną od jej które spad!y na terytorium zajęte przez
oskarżenia o zniesławienie przeciwko
baz operacyjnych. Opór czerwonych był wojska narodowe, zaś i73 samoloty nieGłó"''Ilemu Inspektorowi P~acy Maria- bardzo wielki
w pienvszym dniu przyjacielskie zostaly trafione prze~
nowi J{lottowi.
ofensywy. lecz nastę.pnle oslahł. W artylerię przeciwlotniczą i prawdopoZe skargą do sądu wystą'])il b. in- pierwgzym dniu wojska narodowe zdo- dobnie spadły na t~tylorium repUblispektor pracy w Kielcach, inż. Konop- były liczące 2.0.000 mieszkalków miasLo kal1skie.
czynski, którego inS']). J(Jott mIal znie- Castuera. która od chwili upadku Badnsławić w piśmie do Mini.sterstwa Przemyshi i Handlu, oraz prze-d komisj:ł
drscyplinarną, zarzucając mu m. i.,
że dżiałał na szkodę pracowników,
wpływająć m, i. na przedłużenie czasu
pracy.
Wicepł'em,ier Kwiatkowski ~aleca u'/elką ostt"ołność p'r~y
Na rozprawę powołani będą. w chastosowlttd", ustawy
rakterze świadków min. opieki spo\Va
r
s
z
a
w
a.
(Tel.
wt.)
W piątek zadeklarował wiell{ą. ostrożność przy
łecznej Kościałkowski oraz dzi.ałacze
obradowała specjalna komisja senacwrkonrwaniu Ustl1wy, a komisja przy_
rObotnicy Kwapiński, 2uławski
ka, w.łat,,' iając ustawę o środkaćh fi- jęłaby ją. w brzmieniu sejmowym. ZaChyb. (w)
nansowych dla popierania gospodat·- miul'em rządu jest wykonanie ustawy
czo uzasadnionego kształtowania cen w hm spos6b, by przy cenie 18 zł opła
Nieudała
jł
rolniczych. Podczas obrad obecni byli ta wrnosiła 3 zł, a przy cenie wyzszej
. Gen. Roja, osławiony ze swych niepo- wicC'pl'emier I{wiatkow.ki, min. Po- była zastrze~ona do niej pełna swoboważnych, a le\vico\vych wystąpień,
pró- niatoWf'lld oraz wiceministl'owie Mo- da co do wysokości opłaty. Załeiałoby
bował ostatnio utworzyć
nową organizarawRki i I{owalski.
na tym, aby nie l'obić kilkunastogrocję,
zamierzając traktować ją jako teren
Rofer(m t sen. P e t r a ż y c k i zgło- szowrch opIat, z drugiej stron~r, by nie
!:'woich "wpływów".
sił szerrg wniosków, które jednak od~
dopuścić
do potlrbZ~mia chleba na
Urządził on
mianowicie we wsi Zie- rzucono. Pod koniec obrad zabrał głos skutek ustawy. Ponieważ zaś wniosek
lemce zebtanie chłopów uczestników w wicepremier K w i a t k o w s k i, który pana l'eferenta budzi szel'eg wątpliwości, proszę o wycofanie go".
akcji rozbrajania okupantów austriac- m. i. stwierdził:
"Ze względu na to, że wnidski zgłoW głosowaniu wszystkil3 wnioski
kich
Krakowie w r. 1918. Chłopi jedprz~'jmują(l
ustaWę
w
nakże sprzeciwili się
utworzeniu związ szone na komisji nie reprezentują, ża~ odrzucono,
brzmieniu l'ządowym. (w)
ku, a za to obiecali zbierać materiały hi- dnej istotnej zmiany w wykonaniu
storyczne do dziejów oswobodzenia Kra- stawy, moż€o wystarczyłoby, gdybym
kowa spod okupacji Austriaków.
ich gotówką, podnosząc, iż nie
""-~~~"""""~".
Półtora
zł.na budowę nla
zgodzą się na płaNinie obligacjami
państwowymi. (w)
War s z a wa. (Tel. wI.) Wyas~r gno
wane zostały specjalne fundu.3ze w
wysolwści półtora miliona złotych na
wybudowanie dróg z Polski do Litwy.
W pobliżu Czerniowiec dziesię('ioro dzieci usi·
lowalo przedoRtnć się bez opieki starszych za P~j
Jeszcze w roku bież. przewidziane
Śląsku
mocą lódki z jednego bl'zPg'u Prutu na drugi. V.
jest odllanie do użytku publicznego
polowie rzeki lódź wywr6cila się i dzieci wpadły
War
s
z
a
w
a.
(Tel. wI.) Do zaglębi
do wody. Dwoje d2;ieci utonęło.
20-kilometrowegQ odcinka szosy Ko"'ęglowych w Sosnowcu i Rudzie Ślą
nary
:..
Zawias~-,
która
otrzyma
na* ci~żarowY. przejeżdżaKownle samoch6d
jac przez most na Niemnie ze znaczną szybko· wierzclmię z płyt betonowych, oraz skiej, gdzie ostatnio wydarzyły' się
sci.3. zboczyl rlftk'le ! kie'l 'unku i łamiąc poręcz
40-kilometrowego odcinka drogi \ViI- dwie katastrofy, których ofiarami pamostu wpadl do Niemna. Zginnl przjY tym chło
dło 20 górników, wyjechała specjalna
pfec a kill,a osob dOznalo ourażer't cia a.
no - Mejcegoły.
komisja
celem zbadania przyczyn kaPoza tym przewidziane jest odda, . \V droJze powrotner z zawod6w jRchtowych
w
Tallinnie dQ Gdyni. zawinili do portu klajpedz- nie w najbliższym czasie d1'ogi 'Var- ta.3trof.
W skład komisji wchodzą przedkiego polski jacht .. Hetman". Zaloga jachtu .3zaWa - Suwałki - Kowno. (w)
z,,!iedzila miasto.
stawiciele Ministerstwa Ptzem. i Han*
dlu oraz Min isterstwa Opieki Sp6I.
. ,Podczas nocnych ma1lewr6w
spacll samolot

Dr Wielopolski
kierownikiem biura Senatu

Sensacyjny proces
inspektora pracy M. Klo1ta

Sprawa kształtowania (en rolnl(zych

próba nen. Ro

'v

u-I

miliona
dróg z Polski do Litwy

Specjalna komisja
zbada przyczyny katastrof
na

'V

wojskowy w pobliżu miejscowości Lesham. "!
Anglii. Dwórh czlonl,ów zalogi zginęlo na mleJ8eu. pOdczas gdy trzeci zdolał się ocalić przy
pomQcy spadochronu.

*

.

r AnglelsIta eslladra lotnicza. która o godz. 4
rano wyleciala " Jsroailie w Egircie. wyllldo\\ ala
o godz. 20 min. 25 na. JotniRkn lupper Hl'yford
w hrabstwie Uxfordu. Elsbdra w cill!:u Hi go·
dzin 25 minut przelecinlll 3.1l80 jun z prz('cictll~
8zybl<ościf! 224 km na godzin!!.

*

"'- Sowietach WEdług urzędowej statystyki
istnieją 24 państwowe uniwersytety. 92 uniw{'Tsytety pedagogiczne i 109 instytutów nauczyc~E'I
skich, kt6r.e w roku bieźaeym maja przYJąć
84.820 n9~ student6w.

Sprawa honorariów
lekarskich za leczenie

urzędników państwowych

"Mój Przyjaciel"

Paryżem będzie
wysiłki zmie-

wackiego.
"M a n c h e s t e r
G u a l' d i a n"
twierdzi, że lord Halifax wysunął podobno propozycje, zmierzają,ce do neu-,
ttalizacji Czechosłowacji. Propozycje
te miały, według pisma, spotkać się
IŁ chłodnym przyjęciem ze strony mi·
nistrow francUskich.

clul,raltter. o~ronny - Oba państwa stoją nu
O ~alatw,enl e Spr(lW spOJ'nych _ Nienwu'mi

L o n d y n (ATE). I{ore!'l}Jondent dyplomatyczny
"E v e n i n g
S t a nd a r d" pisze, że politykQ Chambe1'laina przyjęto jako podsta.wę współ
pracy angielsko-francuskiej w załat
wianiu spraw międzynarodowych. W
ten sposób należy interpretować komunikat ogłoszony w Paryżu po naradach lorda Halifaxa z Daladierem i
Bonnetem.
Porozumienie angielsko-francuskie
dla celów obronnych będzie utrzymane w formie przymierza obu krajów.
Nie jest ono zwrócone przeciwko żad
nemu państwu, lecz przeciwko napaści ze strony trzeciego mocarstwa. Ma
stać się fundamentem akcji międzyna~
rodowej prowadzącej do og6lnego uspokojenia, obejmującego wszystkie
paI'lstwa europejskie.
Podkreślają,c następnie,
że
mini-

tE

nym porozumieniu z
dalej prowadził swoje

przymierze polityczne
Ang,lii i Fran[ji

. ......
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Krokodyl wwarszawskim
Ogrodzie Zoologicznym

War s z a w a. (Tel. wł.) PrzedmioWar s z a w a. (TeL wł.) Dla wartem interwencji u czynników rządo- szawskiego
Ogrodu
Zoologicznego
wych była sprawa płacenia należności przywieziono z Ameryki 2 i pół-mie
lekarzom z tytułu leczenia ;urZędnl-] sięcznego krokodyla.
ków państwowych.
Jest to pierwszy krokodyl w warZaległości te sięgają paru milionów
szawskim zoologu. Dar ofiarowała zazłotych i lekarze domagaję. aię spłacełoga SS. Kościuszko.
(w).

nasz tygodniowy dodateli dla
dzieci, ukaże się w numerze na
poniedziałek.

Konkurs na witraż ,
w pawilonie nowojorskim'
War s z a w a. (Tel. wI.) W siedzibie Polsko-Amerykal'lskiej Izby Itandl owej odbyło się posiedzenie komisj!
orzekającej w sprawie konkursu
na.
witraż na temat "Symbol Polski Od:
rodzonej" dla pawilonu pOlskiego na
gWiatowej wystawie w Nowym Jorku.
Do wykonania wybrano pracę, której autorem jest p. Mieczysław Jurgielewicz, asystent Akademii Sztuk Pięk
nych w Warszawie. Poza tym wyróż
niono prace: p. Witolda Millera z
Warszawy i p. Henryka Jackowskiego
z Poznania.

Auto

wpadło

na drzewo 'i

T a r n o p o 1. (Tel. wI.) Dyr. polskiej firmy "Sztajnec" w Katowicach.
p. Tadeusz Skrzydlewski, jadąc samochodem z.e Lwowa w kierunku Tarnopola w skutek pęknięcia. resoru uległ katastrofie. Samochód wpadł na
przydrożne drzewo, a dyr, Skrzydlewski doznał zgniecenia klatki piersiOwej i ogólnych potłuczeń.
Ze strony Tarnopola nadjechał wicewojewoda Hipolit Niepo}qllczycki,
który zaopiekował się rannym i od-'
wiózł go do szpitala w Tarnopolu.
Dyr. Skrzydlewski sam jechał samochodem, który był przez niego prowadzony.

Ks. Hlinka już zdrów
ława. (PAT). Przewódca:
słowackiego stronnictwa ludowego ks.
Hlinka opuścił sanatorium i w towarzystwie posł,a Sidora udał się do Ru-

B ra t y s

zomberka.

Wizyta francuskiego szefa '
lotnictwa w Niemczech '

B e l' 1 i n. (P AT) Urzędowo komunikują, że na zaproszenie ministra lotnictwa feldmarszałka .Goeringa przybędzie

15 sierpnia na trzydniowy PQbyt szef sztabu genera1nego francu-

skiego 10tnictwa gen, Vuillemin:
Chodzi tu jednocześnie o rewizytowanie podsekretarza stanu w min. lotnictwa gen. Milcha, który złożył wizytę lotnictwu francuskiemu w paździer
niku ub. r.
Wizyta gen. Vuillemin była projektowana przed paru miesiącami, mUsiala jednak ze względu na nawał pracy
ulec zwłoCe. Gen. Vuillemin odwiedzi
fermacje lotnicze i fabryki samolotów.

BrytyjSki minister lotnictwa
na naradach w Paryżu
L o n d y n, (PAT), Brytyjski minister wojny Aore Belisha., który uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pomnika poległych Australijczyków W
VilIers-BretQnneux udaje się obecnie
w towarzystwie brytyjskiego sMfa
sztabu gent)ralnego oraz dwóch ekspertów ministerstWa wojny do Paryża.

Hora Belish~ przeprowadzi tam
rozmowy z premierem Daladierem.
gen. Gamelinem, ministrem obron~'
narodowej oraz szeregiem . innych
przedstawicieli kół wojskowycb i po~
litycznych.

Konferencja sygnatariuszy
konwenCji w Oslo

K op en h a g a. (PAT). Jako wstęp
do konferencyj 7 ministrów spraw za_o
gr,aniCznych Pallstw - sygnatariuszy '
konwenCji w Oslo rozpoczęły się na- '
rady 4 ministrów spraw zagranic:z;nych pallstw skandynawskich.
. W kołach miarodajnych twierdzą,
ze narady dotyczyć bcdą stanowiska
7 państw wobec paktu Ligi Narodów,'
zWł,aszcza klauzuli, dotyczą,cej sank. ,
cyj. Poruszona będzie również spra\va
uchodźców z uwzględnieniem wyników konferencji w Evian.
'Vłaściwa konferencja
ministrów
spraw zagranicznych otwarta będzie
w niedzielę o godz. 10.

B.

sułtan

Maroka w Europie

G i b r a I t a r. (PAT). B. sułtan ma_o
rokaIlski l\Tuley Abdel przybył wczo- '
raj w towarzystwit) żony do Neapolu, .
skąd się prawdopodobnie uda do Rz,-- .
mu i Bel'lina. Sekretarz b. RuI tana 0świadczył, że b . .. sułtan podróżuje w
celach zdrowotnych.
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Wł~sna obsługa foto-reportersl(a "Orędownilia" z Paryża
nimi i pozwala sobie nawet, od czasu
do czasu, na pewne fantazje, leżę.~e
również w jej trad~' cji...

*

Pewien stary Anl!lik. widocznie
wzrUSZOII.I' entużjazmem ol\az~' wal1\ m
"jego" królowi. zwierzyl się swej ,t o.
war2'I'szce Francuzce:
~ Co naibRnl 7. iri bodai "z;:lnlliem~'
u nasz ego !uóla i luólowej, to to, ' że
para ta' symbolizuje rodzinne clloty
i zaletl'.
- bla nas prz e c ież także nie i ~ t·
nieje nic dj'oż~zego! - odpowiada mu
bez namyslu Francuzka,
W tej chwili przejeżdża w wspanja-

PLAC ZGODY Z ŚWIETLNYlIll ElIfBLRAlATAMI FRANCJI I TV. BRYTANII
Sekwunę

Na plac ten wychodzi u'idole popl'zez
p a
Paryż

monarszej
przyjęcie.

ryż,

20 lipca

zgotował

angielskiej parze
prawdziwie
tryumfalne
Można nawet powiedzieć, że

od czasu pamiętnych uroczystości,
które odbyły się w stolicy Francji po
uko:ńczeniu wOjny. żadna inna nie dorównała wielkością mani.festacji na
cześć króla Jerzego i królowej Elżbie
(I'. W sercach bowiem wszystkich
odżyły, mimo woli, dawne chwalebne
wspomnienia, gdy angielski "Tom my"
walczyl przy boku francuskiego "poilu". I w chwili, gdy pochód królewski
przejeżdżał obok Łuku Tryumfalnego,
~kłoniły się nad płytą Nieznanego
Żołnierza dawne, wyblakłe, poszarpane sztandary rozwiązanych pułków
wielkiej wojny... Czyż zresztą zaraz
pierwszego wieczoru król Jerzy VI, na
przyjęciu u Prezydenta Lebrun , nie
podkreślił specjalnie znaczenia swej
wizyty, oświadczając, iż chciał złożyć

z aparlam. k1'ólewskiGh

rze de Capucines, pod którym przejechała królewska para, udając się do
Opery. '''spaniały czworobok Placu
Vendóme z kolumną Napoleona oświetlonę. jedynie u szczytu udekorowany prz epyszną. purpurę. aksa-

A trzeba

królewskiej
lym galopie pułk "spah isów" algierskich. Pułk ten eskortuje króla i królową. Nerwowe konie pół arabskie. Na.
nich siedzą. żołnierze strojni w "chechia" i białe burnusy, podszyte czerwonym, o granatowych kapiszonach.
Stanowi to nadzwyczaj barwny obraz.
Dale.i kroczy majestatyczna. piechota..
- Nasze wojsko! - z dumą mówi
Francuzka.
- Wspaniałe! - z przekonaniem
odpowiada Anglik. - Tak jak nasz.a.
marynarka.
A moi dwaj towarzysze, należący
do oddzialów lotniczych bombardują
cych z Limoges, podziwiaj~ także defiladę wojSk lądowych. Jutro biorą
udział w defiladzie powietrznej nad
\Versalem. 'Wszyscy zaś, Francuzi
i Anglicy, oklaskują z entuzjazmem
[(RÓL JERZY WPISUJE

garden-pąrty

w

Paryżu

ją, najpierw krajowi, z którym łączy
W. Brytanię tyle wspólnych wspomniMl i poświęceń?
Znaczenie polityczne i symboliczne
wizyty angielskiej pary zrozumiał caIy naród francuski. Nastrój też panują.cy w stolicy był niezmiernie godny
i przyjazny zarazem. Nigdy jej dekoracje nie były równie przepyszne. Formalna orgia sztandarów trójkolorowych zalała miasto. ALe bo kolory
,.Vuion Jack" są tymi samymi co
i barwy demokratycznej "l\larianny".
Na Placu Gwiazdy wyrosły istne kolumny-bukiety niebiesko-bialo-czerwonych chorągwij. Wzdłuż Pól Elizejskich wysokie maszty trójkolorowe rywalizują z zieleni~ drzew.
Na ulicy
Royale i Avenue de l'Opera z wysokości trzech pięte)' zwisają bogate draperie. Trójkolorowe draperie stanowią
istny baldachim ażurowy na Bulwa-

widzieć,

przejeździe

W Paryżu masowo sprzedaje się pocz·
tówki z podobizną angielskiej pary

do

KRÓLESTWO ANGIELSCY
w towarzystwie prezydenta Lebrun na

było

jak przy
królewskiej pary
ten demokratyczny Hum francuski
oklaskiwał ją. entuzjastycznie:
zdejmowano kapelusze, gdy muzyka czy
głośniki grały "GoOd save the King")
każdym

złotej księgi

miasta

Paryża.

mitu, ma w sobie coś prawdziwie majestatycznego.
l\:ażda
witryna sklepowa to
istne cacko , W jednej można oglądać
stroje angielskie, na wzór tych, którE:
widziano w Londynie w czasie uroczystości koronacyjnych; w innej ewolucję cylindrów brytyjskich; tarcze zegarkowe z portretem Jerzego VI; buciki, kap-elusze, p0l.1czochy, torebki wykonane w bar~'ach na pół angielskich,
na pół francuskich. W kolory te stroj_
ne są. także nie tylko wielkie, ale i najskromniejsze magazyny; widzi się je
na luksusowych samochodach i na
wozach osmolonych węglarzy...

SYPIALNIA KRÓLA
. . . S Hmku Pn;l fflinrblcnv

w stylu Empire

siłę zbrojną.

SIĘ

Znamienna jest jedność tych uczuć.
Niebezpiecze:ństwo
germanizmu już
ongiś zbliżyło Anglię do Francji i pozwoliło na zrealizowanie .,Entente cordiale", dzięki której została wygrana

Z prawej królowa i prezydent Lebrun
wykrzykiwano
"Niech żyje król"j
Niech żyje królowa"!
Cudzoziemcy - a bawi ich teraz
tysiące w Paryżu - oczom swoim nie
chcieli wierzyć; nie rozumieli, że
Francja, o której krąży pogląd za granicą. iż jest zbolszewiczałym krajem,
z takim entuzjazmem i ' godnością
przyjmuje monarchów angielskich.
Ale cudzoziemcy ci nie wiedzą, że nie
ma na Zachodzie narodów bardziej do
tradycyj przywiązanych, jak naród
angielski i franQuski. Z tą jednak róż
nicą, że W. Bry~nia nie tai swych
uczuć, przeciwnie nawet je manifestuje, podczas gdy '
7

wojna 1914-18.
Podobnie i dzisiaj, w 20 lat po zawarciu pokoju, W. Brytania zdaje so.
bie wreszcie sprawę z niebezpiecze:ń
stwa niemieckiego, zag-raża,iącel!o Europie, zagrażającego światu. I zbroi
się w sposób giganlYuczuy, zbliża.iąc
równocześnie do Francji i to tak dalece, że Jeny VI w swoim toaśde
wręcz oświadcza: ,.Nie sposób przypomnieć epoki, IV której nasze ~tooun
ki byłr bardziej intymne!"
I. BRIARES

I
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_.. .
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)Yiasoneria a" ob6z narodowy
Stanisław Kozicki zamieszcza w
..Warsz. Dzienniku Nar." na temat stosunku masonerii do Narodowej Demokracji, czyli do Obozu Narodowego,
wywody następujq.ce:

Skoro odbywa się dyskusja publiczna o wolnomularstwie polskim,
to warto zwrócić uwagę na jeden interesujący fakt na konsekwentną,
ostrq. walkę sfer, będących w mniej!"zym lub większym związku z masonerią, z Demokracją Narodową i zastanowić się nad dwoma pytaniami:
Jaka jest tego przyczyna i jak to wpIy~a na układ stosunków w Polsce.
Przed daniem tej odpowiedzi przypomnimy pewne zdarzenia z dawniejszych czasów.
Przed kilkoma dniami napisał p.
N. S. w .,Nowym Przeglądzie" co nao

twierdzi wielu znawców wolnomularstwa, badających je od zewnątrz. To
jednal{ jest oczywiste dla każdego uważnego obserwatora p o l i t Y k i masonerii, że jest to polityka zupełnie
zgodna z polityką żydowską.. A jeśli
tak, to Demokracja Narodowa musi
być uważana przez masonerię, podobnie jak jest uważana przez Żydów, za
siłę, którą za ' wszelką cenę trzeba zniszczyć i z życia polskiego usunąć. Bo
gdyby nie było w Polsce "endecji", to
naród nasz i państwo byłyby prowadzone politycznie przez kierowników
polityki żydowskiej.
Demokracja Narodowa jest w swej
istocie prądem, który w wieku XX rozwinął się w ruch o wyraźnych cechach

nacjonalistycznych, w ruch, uderzają
cy z całą. siłą i bezwzględnościQ. w
ideologię, opartą. na "nieśmiertelnych
zasadach", a panującą nad duszami
Europejczyków w wieku XIX. A te to
było właśnie wiarą i r..ę.cją istnienia
wolnomularstwa, więc musiało ono
stawać w obronie swej wiary, swego
światopoglądu.

Jest tedy rzeczą. jasną i łatwo zrozumiałą, że między .. endecją... będą
cą najściślejszym wyrazem nacjonalizmu, a wolnomularstwem, będącym
..kościołem wojującym" ideologii "nieśmiertelnych zasad" i co najmniej
- korpusem pomocniczym żydostwa
w jego walce o panowanie polityczne
w Europie, nie masz możności kom-

stępuje:

"Nie jest zreszt~ pozbawi onę. pi'. kanterii okoliczność, że Utk zwani p<>· gromcy masonerii z "Jutra Pracy"
'Przypominają teraz właśnie, że zało· żydelem "Ligi Polskiej" był również
'mason T. T . .JeŻ, że wreszcie 'Piłsudski
Założył jakony lożę .. Gorliwego I,.itwina" celem rozbicia loży "Wielkiego
Wschodu", przy czym cytujemy
. :doslownie ;,Jutro Pracy" - niektórych
~ wtajemniczonych pósadził do Bneścia."

'

.

"Liga Polska" powstała w r. 1886.
Nie ma na to pozytywnych dowodów,
są iednak · wszelkie poszlaki, potwierdzone przez obserwacje członków tej
organizacji, przemianowanej w kilka
lat później na Ligę Narodową, że ini'~ja~ywa założenia tajnej organizacji
patriotycznej w Polsce wyszła od ma.sónerii. , Było by to zresztą zgodne
·z · tradycjami i metodami działania
·sekty. 'Na tle patriotycznym najłatwiej
'było trafić ' do Polaków. były w przeszłości przykłady pOoNodzenia działań
'masońskich związanych z działaniami
patriotycznymi.
Członkowie Ligi Narodowej, którzy
poprzednio byli członkami Ligi Polskiej, mieli to przeświadczenie - wiele razy ' to od nich słysza1em - że poza
tą. pierwszą. Ligą. stały loże i że prze.,wrót wewnętrzny, dokonany 'W r. 1893
przez Romana Dmowskiego, ' a pvlega.
., ją.cy na usunięcIu Komitetu Centralnego ' j powołaniu t;lo życia innego był
w gruncie rzeczy pozbyciem się ludzi,
którzy w Lidze repr,ezentowaIi . wpływy
· masońskie. W łonie organizacji. .na
mniej ważnych stanowiskaoh, pozostało jednak kilku masonów; ustąpili
oni dopiero, jak się zdaje. w r. 1909,
gdy już się zarysowały wyraźnie różnice orientacyjne na tle stosunku do
.Rosji. Nie posiadam na to }Jezpośred
nich dowodów, wiele natomiast poszlak, że różne "frondy" i "secesje",
jakie miały miejsce w Lidze i w De. mokracji NarQdowej w okresie przedwojennym były robione za sprawą
wolnomularstwa. Fakty powyżej wskazane znane były niewątpliwie, choć
niedokładnie, różnym sferom, walczą.
cym z masonerią; one sI! na przykład
powodem, że w kołach jezuickich było dużo podejrzeń o masonerię w sto,mnku do Demokracji Narodowej.
Musiały się one rozchwiać później,
zbyt dużo bowiem było w późniejszych
czasach dowodów na to, że wolnomularstwo odnosiło się ze szczególną nie. nawiścią do "endeków".
Dlaczego? Nie wystarczy przypomnieć, iż widziano ·w nich konkurentów
w walce o wpływy na duszę narodu
polskiego. lub też mszczono się na lu'dziach, którzy je usunęli ze ' zmontow.anej przez sektę org,a nizacji. Są.
zdaniem moim - ·przyczyny o wiele
głębsze, zasadnicze. Najważniejszl). z
nich jest ta, że "endecja" od począ.t
ku 'swego istnienia była obozem, rozumieją.cym sprawę żydowską.. a druga
jeat ta, że zapowiedziała się ona od
razu jako prąd, walczący z ideologi.ą
XIX wieku, z ideologia Wielkiej Re-I
wolucji francuskiej, ktÓJ'ej "kościołem
wojującym" jest właśnie wolnomularstwo.
. Nie mam dowodów niezbitych na
to, że wolnomularstwo euro~jskie,
odnowione czy zreformowane na początku wieku' XVIII, jest tworem ży
dowskim. Cały rytuał masoński i ideologia sekty s-ą bardzo blisko spokrewnione z żydostwem.
, Nie ma podstaw niezbitych do
twierdzenia, że w najwyższych ośrod
kach. doskonale zakonspirowanych.
,mrcsonerii, siedzę. ludzie, którzy, jedo

'nocześnie stanowią,

razić wolno,

rzą.d

Jeśli się

iy~owski,

w.k wy-

jak _ to
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Demonstracje przeciwpoJskie wKownie

promisu, że musi być stan bezwzględ
nej, konsekwentnej i nieustannej
walkil
Walka ta toczy się od pół wieku.
A Jeśli się ktoś zastanowi nad dziejami wewnętrznymi naszego narodu,
przed wojną, w czas;ie wojny i w Polsce odrodzonej, to musi dojść w końcu
do wniosku, że walka ta staI?owi.
istotę tych dziejÓW.
Wszystko .lDD&
jest rzeczą. poboczną., dodaną., wtorną.
Rzecz główna leży w tym: kto będzie
mial w Polsce rząd dusz - obóz narodowy, czy wolnomularstwo?! ...
Powie ktoś, że to jest upraszczanie
zjawisk. I zapewne były i są inne sUy
społeczne, polityczne i ideowe w Polsce poza dwoma powyżej wskazanymi. Lecz stawały one zazwyczaj po
jednej z dwóch głównych sił walcl,~
eych. A już jeśli chodzi o walkę o wła.
dzę w Polsce odradzającej się i Oojrodzonej - w czasie wojny, konferencji
pokojowej i potem - to nikt nIe zdoła
perypetyj tej walki zrozumieć, ni.8
wziąwszy w rachubę dwóch czynmków - ŻydÓW i wolnomularstwa.
Weźmy na przykład obóz piłsud
czyków. Fakty, których dowiadujemy,
się obecnie przy okazji dyskusji, wywołanej przez p. L. l{. (Leona Kozłow
skiego) dowodzą wyraznie, te piłsud
czycy, walcząc z "endecją.", oparli się
o masonerię i o Żydów, że później
chcieli się od tych związków uwolnić,
lecz że po dzień dzisiejszy nie mogą
się z tego wyplątać. "Bałamucenie się"
masońskie to nie jest sprawa taka pro..
sta i bezpieczna.
I jeszcze raz powtarzam - nie spo.sób zrozumieć tego, co się w Polsce
dzieje. bez zastosowania, jeś~i się tak
wyrazić wolno, hipotezy masońskiej i
hipotezy związku masonerii z żydo
stwem. W ciągu czterdziestu lat swego świadomego życia politycznego, a
zwłaszcza w okresie niezwykłych doświadczeń, jakie dało mi zetknięcie
się ze światem międzynarodowym w
okresie 1917-1920, w czasie wojny i
konferencji pokojowej, przekonałem
się, że hipotezy powyżej wskazane
są potwierdzone przez tyle faktów, iż
śmiało mogą. nabrać charakteru teoryj.
Twierdzę też, że spełnić one mogą
taką samI}. rolę w okresie obecnego
kryzysu wewnętrznego w Polsce. Proszę je zastosować do perypetyj "konsolidacyjnych". Rozbicie wewnętrzne
wśród naszego społeczeństwa jest bezpośrednim wynikiem działań żydow
skich i wolnomularskich. Są. - bowiem
dwa pojęcia o tzw. "konsolidacji". Jedno to zjednoczenie Polaków, oparte
na instynktach polskich i programie
narodowym - przeciw Żydom i przeciw masonerii. Drugie, to zjednoczenie
Polaków dla walki z "endecją" pod
patronatem lóż, zjednoczenie podobne
do "współdziałania" pajaca z ręką,
która pociąga za sznurek i wprawia
go w ruch.
Każdy logicznie i uczciwie myślą.cy
Polak, patrząc na to, co się dzieje dziś
w naszym kraju, musi dojść do takiego wniosku co do znaczenia słowa
"konsolidacja": dla jednych jest to
wyrzucenie poza nawias życia polskiego Żydów i masonów, dla innych jest
to wyrzucenie poza nawias życia polskiego "endeków".

sŁawiciel korporacji
oficerów rezerwy
..Ramove" (... "Wierzymy, że spotk~my
się z Wami przy górze "Gedymmowej" ...) i przewódca. zw. mlodolitwinów.
"W imieniu wilnian odpowiedzieli
p. Morlinkenas oraz p. Kemeżys6wna,
wyrażając swe "litewskie dzięki" za serdeczne i gorące przyjęcie.
"Po tych powitaniach i przemówieniach, które odbywały się przed mikrofonem ,nadającym na wielki głośnik
. znajdujący się na placu przed dworcem, nastąpił uroczysty pochód gości wileńskich ulicami Kowna w asyście tlumu sprzed dworca. Wyruszenia pochodu towarzyszyły okrzyki, wyrażające
przywiązanie do Wilna i wiarę w jego
odzyskanie .
"W odprowadzającym gości tłumie
gromko skandowano w takt marszu:
Na-sze-WiI-not Na-sze-Wil-not"
" Przytaczając ten opis wileńskie "Slowo Narodowe" (dawniej "Dziennik Wileński") czyni taką uwagę.
"Nie zawadzi przestrzec Litwinów
przed propagandą na wzór okrzyków:
"Nasze Wilno"!... To do niczego dobrego nie doprowadzi, można sobie co najO d r e d a k c j i: W uzupełnieniu
mniej boleśnie poparzyć... łapki".•
uwag Stanisława Kozickiego o ostatecznym w roku 1909 zniknięciu z Ligi
Narodowej jednostek, które posą.dza
liśmy o przynależność do masonerii,
żydowski
choć nie było na to oczywiście ścisłego
dowodu, zaznaczamy, że nastąpiło to w
warunkach następujących:
Z inicjatywy Romana Dmowskiego
i Zygmunta Balickiego wszyscy człon.
kowie Komitetu Centralnego Ligi Narodowej złożyli jesieni!). roku 1909
mandaty swe w ręce przedstawiciela
ziem litewsko-polskich w Komitecie
Józefa Hłaski i reprezentanta zaboru
pruskiego Mariana Seydy, by ci dwaj;
jako odnoszący aię do zatargu między
kierunkiem Dmowskiego i Balickiego,
a jego przeciwnikami w Lidze z pewnej "terytorialnej" perspektywy, zdecydowali, któremu kierunkowi należy
powierzyć rekonstrukCję Ligi w jedno..
litym sensit> politycznym. Zgodna decyzja Hłaski i Seydy wypadła na rzecz
Dmowskiego i Balickiego. \Vówcz-aa
odnośne jednostki przeciwnego sposobu myślenia przestały należeć do Ligi
Narodowej i urządziły secesję ze Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego.
Próby czynników, które usiłowały
opanować Ligę Narodową. z ramienia
- według naszego przekonania - QrLew angielski: - Licho mnie pokusiło, 4łJr po:wolić przvcz.epić się ~ 88Dizacji masońskiej, zostały w t&n
st'ebit temu jewrejskiemu paskudztwu!
spOlItób ostatec7.nie z1ikwinm\'ane.

Organ prasowy Polaków na Litwie •
Polski", zamieszcza wiadomość
o powitaniu w Kownie wycieczki l itewskiej z Wilna. Czytamy w niej:
"Najbardziej owacyjnie powitano
Żiżmarasa, którego na peronie porwano na ręce i wyniesiono w ten sposóh
przed dworzec, gdzie odbyła się wlaściwa ceremonia powitania.
Składała
się ona z wręczenia wiązanek kwiatów
(w liczbie kilkudziesięciu) oraz przemówień.
Pierwszy powitał gości prezes
komitetu olimpijskiego Augustauskas.
Dalej nastąpiło powitanie w imieniu
Zw. Ochotników-Twórców Armii Litewskiej ("Wpisujemy Żiżmarasa na
listę swych bohaterów") po czym
przypięto Żiżmarasowi odznakę honorową Związku. Następnie witał prezes
Związku Wyzwolenia Wilna ("Witamy
was przybyłych wolno do wolnej Litwy... Wierzymy, że wprowadzicie w
czyn swe dążenia litewskie" ... 1
"Po przemówieniu
prezesa Zw.
Wyzwolenia Wilna ktoś zaintonował
pieśń "Do Wilna, do Wilna", którą podchwycił zebrany tłum. Po odśpiewaniu
tej pieśni wital gości przedstawiciel zw.
strzeleckiego ("szaulisów") oraz przed"Dzień
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Dziś

magi(zna "reguła mniejszoś(i"
zzagadnie" samorządu i polityki wczoraj i dziś

Hołdowanie przez "sanację" zasadzie wi~kszości przy stosowaniu metod, jakimi "sanacja" zapew.niała sobie większość w parlamencie i samorządzie to b~' ło wczoraj. Mimo znanych praktyk większość ta była zawsze fikcją.. Nie wytrzymywała ona
próby pl'zy żadnym starciu przede
wszy!'tl, im z obozem narodowym, jakJ
pl'zeci\\'lIikiem reprezentującym rzeczywistą siłę w masach.
Szerokiego,
jednolitego, ideowo gł~bokiego i zorganizowanego frontu mas nie mogły
niguy zastąpić takie czy inne większa
ś!.:i manclatowiczów.
Właśnie rok 11:138 zastał "sanację"
,.". takim stanie, że dysponuje ona
w i ę k s z o Ś c i ~ mandatów.
Próba
zaś s i ę g n i ę c i a p o m a s y przez
,.Ozon" n i e p o w i o d ł a s i ę na całej linii. W takiej to s~'tuacji nadeszła
konieczność rozegrania walki wyborczej do samorządu
najwięk:;:zych
miast i do samorządu \V ogóle. Odraczanie daIJsze,j
prób:--'
rzeczywiście
l'epl'ezento,,·ane.i sily
spoleczellstwa
stalo się niemożliwe.
I tu znowu zabrali głos "znakomic!
technicy".
Gdy wybory samorządowe stały się
koniecznością. i to na płaszczyźnie tak
7.wanej "czystości i uczciwości" zaszła
konieczność P0110\...·nej zmiany Ol'dyna_
cji w~'bol'cze,i do samorządu, dostosowania jej ,, · JaŚnie do nowych \Yal'unkÓw.
Kie-runck tej zmiany jest już nam
dobrze zna n.\'. Uderza \V niej no,,·o nieoczekilyune \V wal'unlmch s.,·.<:t~mu
uutol'rtatrwne,!l'o - z,ia wio;;ko W.I bitnego faworyzowania mnicj:::zrch gl'Up
wrbol'ców.
Ta
swoista
ochrona
"mn iejszości" wobec dotych cz'asowej
praktyki zdohywania za w:>zelką cenę
wickszości
jest wręcz paradoksalna.
Kl'ok ten polit~'cznie ocenia się w ten
sposób,
że
c e 1e m
och r on y
111 n i e j s z o Ś c i ma być o c h r o n a
,,0 z o n u" od zupełnej kl~<:ki i chęć
zapewnienia mu honorowego wyjścia
z sytuacji. Niewątpliwie jest w tyn1
coś pra\Ydy.
Chodzi jednak o rzecz i.nnę., którQ.
uja\,,"nił
niedawno najdobitniej na
czolow~' m
miejscu
umi~zczony
w
"Gazecie Polskiej" art~- kuł pod znamiennym t:dułem "Re~uła mniejszo:ki". Autor (Kar) w~ ' \\'ióctł - jego zelaniem przekony,,"ująco - że "m n i e js z ość t w o r z V d z i e je", że w każ
d~' m bez wr.iątku ustt'oju na przestrzeni wszech czasów zaw~ze fa};:t~'Cznie rządzila mniejszość. W konkluzji autor stwiel'dza:
,,:\ie martwimy się, n ie oburzamy

Wiejskie zaloty "sanacji"

istnieniem tego zjawiska. Jest to bowiem prawo socjologiczne, którego nie
uznawanie nie zdoJa rzeczywistości zmienić.
Sprawa, natomiast pierwszorzędne
go znaczenia jest raczej zagadnienie powstawania. formowania się tej mniejszości, dążącej do dziejów celowych."
Zdaje- się, że wspomniany artykuł
nie jest prz?paclkowy,. Oznacza on pogodzenie się z tl;t smutną rzeczywistością, że ,.sanacja" stanowi w spolecze11stwie m n i e j s z ość. Równocześnie zmierza on do uzasadnienia, że ta
mniejszość ma tworzyć dzieje, że więc
ma rZQdzić.
Teoria "regul~, mniejszości", która
znalazla swój wyrt:lz w nowej ordynacji wyborczej do samorzę.du, ma więc

zastąpić

dotychczasowy system więk
opartej na. "eudach", i - wyrażaj ąc się paradoksalnie z a p e wn i ć w i Q k s z oś ć systemowi, reprezentującemu w istocie m n i e j s z ość.
Obecni zwolennicy teoretycznej "reguły
mniejszości"
w praktyce dzięki sprawnej "technice" wyborczej
- dążą więc po staremu najwyraźniej
do większości. "Cuda nad urną" z lat
poprzednich zastąpi tylko leg,alna "reguła mniejszości", oparta o odpowiednią arytmet)'kę wyborczą. Pod pła
szcz~'kiem magicznym "reguł~' mni.ejc;zości" odbywać się bl;'dą. wybory bez:
.,cudów" - "uczciwe" i ,.,kuteczne.
(it)
szości,

o rozmo\\' 3ch ludowców z .,sanastale. Ostatnio kon·
serwatywny "CZ3S' pisze. że głó\Vn~'rn icb
tematem hyly podobno wybory do Sejmu.
Chodziło rzrl,omo o to. by >;klunić ludowców do nirbojkoto\vania 'naibliż~zych wyborów sejl1lowyc·h. ZE' strony ludowców
stwiel'dzić miano w tych rozmowach, że
jedynie realIzacja po;;tlllatów ",formułowa
nych na zipździe "I l\'owo'l:clcarh. mo::cła.
by sklonić ~tronnIC\WO Lu!lOIH> do czynnego udziału w wyborach. \\'obec lej odpowiedzi da l,.,7,e 1'()Zmowy przrt'\\a no.
"Uez względu na brai, poz~· t~·\\'n~·ch
re7ultatów (\ich rc, lliólV stwierd7.Ił
.. r.Z:1S'· - ~:1;'n fakl. Ich nawiązania je·;;t
n:ell"ll.tpliwie har Iv. znamirJ111Y. zllrów'lo
ZE' 1I"7!::lę 1..1 na ,11,.,trpjP. pnnujące w 1.: ,).
la rh \'z<\ 1')1\ \ '(' 11. iH~ i "śród ludowc·I"."."
NIe ulE'g-a wątpliwr,Ści. że "Czas" ma
wirle s{u',wości w leJ U\vadze ... Sllnal'jl'l·'
z\\"ątpiw~zy slu;;:mie o możliwości sukcesOW w miE'ście pragniE' ich szukać na ws:.
t~' m bardziej, ŻE' zbliża się powoli o"kre,s
,,"~r borc7.y. Ale i tam jej nie chcą. Wieś
('oraz pn\\'''zechniej garnie się do obolu narodol~ c'go.
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nie będzie pOl'ierał wiceprokurator Olszewski, znany 7: procesu inż. Doboszyńskiego przed
Lwowskim Sądem
Przysięgłych. Główna obrona inż. Doboszyńskiego spoczywać będzie w dalszym ciągu w ręku dziekana Rady Adwokackiej we Lwowie, dra Pierackiego, oraz adw. Zbigniewa Stypułkow
skiego z Warszawy.
Inż. Doboszyński ze spokojem oczekuje w więzieniu już czwartej z rzędu
swojej rozprawy. Ma on dobre samopoczucie i' czasu w więzieniu nie marnuje, oddając się studiom i pracy naukowej.
Pracę
pisal',~k~
przerwałO
mu
zabranie przez władze więzienne ręko
pisu jego ~siążki jeszcz.e w dniu:23
czerwca rb. Dot\"cl1czas mimo cztero,l\.rotnych żąda!'l. ~wrotu, władze wię-"
zie!Tn·e rękop.isu nie zwróciły, przy czym
z,a każdym razem obiecują, że zwrot
nastą·pi dnia nastQpnego. Stanowisko
władz więziennych
jest co najmniej
niezrozumiałe, zwłaszcza gdy się zważy, że przestępcom pospolitym czyni się
tak bardzo daleko idące ułatwienia. ai
do wypuszczeni,a na wolność włą.cznie.
jeŚli tylko oddają się pracy literackiej,
której wartości nie można zestawiać
7: dziełem inż. Adama DobosZyllskiego.
Dzieło., nad którym pracuje inż. Dobo5ZYllSki, nosi tytuł "Ustrój narodowy";
. jest to studium socjologiczno - ustrojowe, które 'będzie odpowiednikiem
"Gospodarki Narodowej" w sprawach
ustroju politycznego.

Drzwi polityczne marsz.
Sławka nie zamykają się
w gabinecie mar:;.~.
mimo upalów. polityczne drzwi
"nie zamykają się' Po dwóch zebraniach
plenamych grup region a lnych, obradowała w tych dniach.
pod przewodnictwem
mal·sz. Sla wka.. konferencja prezydiów
tych I:!rup. Omawiane b~'ły sprawy wystąpienia tych ze5połów
nazewna,trz w
okre:5ill jesiennej sesji zwyczajnej.
Jak

infonnują.

Sławka.

Czy drugi WÓl

Drzymały?

W trdali;:;kim ,.Biuletynie sprawozdawczylU" czytamy:

lH' LOK T K n6LOTFEJ RUillUS'SK lEJ MA nil
wystawione na widok public" IlIJ tv pałacu Peles w 5innia

Manifestacja

przyjaźni

Sens polityczny I(-i:~yty

u'e
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i pokoju

yiclskiej 1JW"Y n'lOłłm's~ej

Ii'ł'HIlCji

Uroczysto!$ci we Francji na cześć
angielskiej pal'y monarszej uobie.ga~:~
koilca. Okazaly przepych pl'Z~'Jęcta
pOdkl'eśla serclecZIlość i s~'mpatię, jaką
okazywano królewskim gościom. Wizyta ta ",,,zakże posiada ponadto duże
znaczenie lIatul'~' politycznej.
Hó\\'nolegle hO\vie1l1 odhywał~' się
w siedzibie francu";\<iego ministerstwa
spraw zagraniczn~'ch doniosle narady
polityczne lorda Halifaxa, ministra
spraw zagranicznych Anglii, z premierom Francji Daladierem i. ministJ'em
spraw zagranicznych Francji Bonnetem.
Zal'ówno we wza.iemnej w~'m;'anie
toastów mi~clz:v królem Jorzym VI i
prezyclrntem Lebruncm, jak i w rozmowach ofkjalnych }JI'zedsŁawicieli
pc.lityki ohu lrrajów - stwiel'dzono, iż
Ang1ia i Francja nie mają, dzisiaj żad
nych k\vest~'j spol'n~'ch, że politrcznie
oba kraje I~czr prz~'jaźń o wiele trwalsza, ani żel i w latach 1903/4, kiedy ro-

dzila się "entente conliale".
Oha kraje łączy dziś ściśle przymierze natury polit~'cznej i wojskowej.
PJ'z~ mierze to, jak podkreśla zgodnie
Pl'asa ohu kl'ajów, ma charakter pokojowy. Z,vrflcolle ono jest przeciwko
ewentualne.i agresji ze stl'ony jakiejkol\\'iek ohcej, trzeCiej strony. 'Vspan:ala re,,-ia francuskil'h sil zbł'ojnych
w '''ersalu pot,,,ierdzila niezłomną
wolę ochrony interesów pailstwowych
prz~' romon' odpowierlnio przygotowa1l~'Ch do o(lparcia. ataku sil w wypadlm jakiejś napaści.
Ta demonstracja przyjaźni i wzajemnego angiel"ko-francu 'kiego sojuszu po!"iada gl~bszą w~-mo"'ę polityezną w ohecnej s.duac'ji "IV Europie.
Ż~'wotność
angielsko-fJ'ancuskiego
])crozumienia,
zabezpieczając
skutecznie ró,ynowagę sił europejskich,
stanowi istotny sens wizyt.y angielskiej paJ'y monarszej "IV siol'ic:v Francji.

"'ieśei

cją." powtarzają się

k1"~żą. jednak pokażdym razie oskarżenia

Y_zeze ustalone,

głoski, że

Przed

inż.

czwarlą

Adama

z rzędu

rozprawą
Doboszvńskiegó

eq 'ma być l)r,~p((m;otell' l'q,~p,,(("u'!I? - :\'ipZł'o,~,nni(tre :'ltano'll:isl.'o lcl€((lz tde.:~iennyc", które nie ~"lł.'1'ócily je$~c~e r~ko

pisu
Tel"tl1in rozpraw~- inż. Ad;una DobosZyllskiego pl'led SQl1cm Okl'ęgOW~ m
wo Lwowie, jak już informowaliśmy,
zostal w~'Z l1aCZOl1? na dziel'! 29 sierpnia l'h. Hefcrelltem i przewodniczącym
trylJll1lalu jest s~dzia okręgowy dr PonUI']"iewicz. Dalszy sklad trybunalu
nie jest jef:.zcze znany.
Przeclmiotem rozpra\"y hQdzie tylko ta część aktu a"kal'żenia, która traktuje o z.abraniu przez inż. Adama Dohosz)"Jlskiego
karabinów i innych
przedmiotów ekwipullku polic~'.in('!!o
! posterunku PP. w Myślenicacll. Je::;Ji

chodzi o stJ'onQ prawną. o~karżeni.a. to
jest ono przez Prokurał urę skwalifikowane jako występek z art.. 257 kk (kradzież).
Jak wiadomo przysięgli pytanie w tym przedmiocie zatwierdzili
siedmioma glo~ami z wykreśleniem
słów "w celu przywłaszczenia", .p rzez
co dali wyraz s\vemu przekonaniu, że
inż. DoboszyilSki nie dopuścił się kradzieży.
Ta sytuacja prawHa budzi w
sfeJ'acl1 prawniczych wielkie zaintere~o,,'anie.

Kto z ramienia PI'nk\lratul'.\· bę(1r.ie
popieraj o"kal'żenie w lej chwili nie

.. Robetnik p'"Jlski Hinz. zamie5zkaly w

Graniczn~j Wsi w pow. Gclal1skie Wyżyny.
zapis1ł1 czworo swoich dzieci
do szkoły
polskiej. Właściciel domu. Niemiec, wyrzucił Hinza z mieszkania.
.,KiE'dy Hinz wynajął mieszkanie IV
ganowie w tymże pC'wiecie. wladze gminne i ż.andal·meria nje wtiuściły go do

Et-

niego.
.
." Hzporzęła si., tuła czka. Sk romn~' dobytek polskiej rodziny moknie na deszczu.
Hinzol"j elano rlo Z1'ozumienla. źr natychmiast otn:nna mlr~zkanie. jeżeli dzied
po~le do 111'emie('kinj szkoły i' Ivstąpi do hitlerowsk iej organizacji. Hi [Jz oczywiście
oelm ÓI" i ł.
.. Cz~'ż nip. ł13.sU\va si~ łu koncepcja drugiego "wozu Drzym~ ly"?
.
Postępowanie władz gda11&kicb wobe<: .
Polaków jest grubym skandalem. Czy nie
ma jut śt'odków na poskromienie podobnego postępowania?

Jak to

możliwe?

,.II';C" podaje taką wiarlomość:

w tych dniach rt~
z w~'billl\'('h
polsl,ich pIOnierów kolonialn~:eh. który
t)jpoav. I'IG bawił IV portugal~kiej kol,)nii
afrykaJiskiej w An):!oli. o któl'ej ~łośno było IV Polsce przed 10 laty.
Angola. krJ,j
trzy razy \viększy o.d .Polski. była projektowanym ter~nem kololiizaryjn .l·m dla.
polskiei emigl·acji. "V sDrawie tei I,c'ci,'-!Y' si€; rozmowy i l'ządem portulrflll":\im,
który bal'd7.o chętnie zgadzal !';ię na em\)l:r3 cję polską. zna na ja ko n jezwyk 'P. uracowilą i prz:y\\· iąr.aną do roli. a .jpdn'Jcześnie lojalną względęm pallstw mandatówych.
.,Sprawa ta. jak wieje inn~·('h. nie zostala doprowadzona do kOlka i o;<tateeż
niE' nikt z Polaków nie o!'iedlil sie na ~ta
le w Anr.roli. Tote:1'. niepomiel'tlC' bvlo lrlr-iwienie oświadC7.ając:ei!o. znawcy tropikó\v
afrykańskich. kiedy rnu zakomunik·lwano
III·ŻedOwo. ż", w Angoli osiedliła się jut
ZlHI.GZna liczba kolonistów polskiC'h.
Postanowi! on sprawę zbadać na m!ej;'(lu i
udał sje w okolice Cuanz3 do :::;01 nar! neką Cuanza. kt.óra jakby lukiem o-JrZ~'lHt
płaskowyż 1 poludd10t\(
części prowL:lc'i
od reszty koJonii an!!.-,i~kiej.
"Do Gdyni

przybył

st'itku .. I\ościu~zko·' je{]en

.,Okazało się. 7.to

",:ekszość o!'ier]II)II~'ch

tu Niemców. orzvt'~ iHh przpcl kill,1I ldty
z R7,e!'<zy. :1o'.,a.da (1('" ody nbywat'~:"'t\,"a
polskie~o i paszporty zagranic'zne p\)!"l\;e,
na mocy których wład~e pOrlll,l:!'f!\skic- zezwoliły im osiedlić się w ~I'anica('h .\ngolL

U

Skąd
kolon iści niem ircev olrz~'ma II
paszporty i cr.y w ogóle są or;e autf'nt~·cz
ne - nie wiadllmo. Dobrze byłoby jednak
sprawdzić urzę(lowo te sprilWt';. oraz p~.
prowadzić oopowiednie śledztwo,

'~rona "

•

zw. kolarskiego p. Fei&'e. za niewłdciwy wywiad

Zubotaly długoletnim kryzysem drobSPRAWY GOSPODARCZE
ny rolnik czeka na żniwa, jak na zbawienie. Nie idzie mu tylko o chleb, ale o
uzyskanie gotówki na naj pilniejsze potrzeby. Trzeba, cho('by częściowo, upchnąć
długi.
kupić coś z ubrania,
ze sprzętu.
opatrzyć inwentarz,
naprawić
dach doGł6d na wsi'! - A. jedn.ak to pJ'uu:da - Ż."iwa - jedyna okamu Ud. itd.
Byle zhoże nie spadło w ceniel Ba#ja do aidobycia gotówki na nu,j,)ilniejs~e potJ'~eby - Byle
żeby mógł przetrzymać ze sprzedata aż
ceny 'nie spaclly
do ustalenia się cen. Vv wielu jednak
Nie mają co jeść ludzie, a nie lepiej g'ospo(larstwach potrzpba gotówki jest
tyjemy w dobie tniw, Na polach kła
dą się łany zbota pod ostrzem kos i żni
wiedzie ię zwierzętom domowym. Dużo t a 1< wielka, że trudno odwlekać chwilę
wiarelt. Niedługo zapełnią. się stodoły i inwentarza wyprzedaje się z potrzeby pozbycia się ziamn.
młyny.
Wiele młynów będzie pracowało i dlatego. bo riie ma go jak utrzymać.
TIozmiary kryzysu rolnego Sl\ dla ludzień i noc,
by wymleć iak największą Z bra kusIomy pod ści611,ę idzie się do dzi nie mnjącydl bliższej "tyczności ze
ilość mąki.
Mąki na chleb dla wieśnl!l.
lasu, po liście i mech.
w!3in" nic za \\'sze doslrzega Inc. Tymczuków. którzy w okresie pożniwnym naje·
$rm jest to jedno z nnjważniejszych i najJestl'Śmy w młynie wiejskim,
obojęt
dzą się do syta.
Bo przed żniwami do nie jakim. .JeŚIi młynarz jest ubogi, to IU'ożn iejszych zja wi~k na!'zeil'O życia. Zulicznych obejść gospodarskich zaglądał bożały rolnil,.
to martwy czynnik źycia
młyn stoi z braku ziarna.
Jeśli
zRmoż
głód.
niej zy, to miele !!'Dozinę, d\vie dziennIC pJ·r.rmys]owego i hundlowego miast i min.- Głód na wsi?
ktoś zapyta
ze ziarno z trudem zdobyte w bogatszych "t(·czek. to cofa.ia,cy się w swojej sprawzdziwieniem. - Na wsi. gdzie rośnie zbo- gospodarstwach. Nieraz trzeba cały dzlcl' notici pl'oducent plo<ló\V J'olm-ch, to czło
że, boduje się krowy, kury, kaczki i ~ę·
wick. ),tÓl'Y nie może polderować swego
jc·źc1zić w poszukiwaniu kilim centnarów
si. skąd my, mieszczanie, mamy masło. ziarna. myszkować po okolicach odle- potomstwa ku miastom i pomóc mu w
ser. jaja itd.? I mamy tego wbród I
glejszych. a czasem do młyna nie przy- otworzeniu f;traganu, sklepiku, czy warsztatu rzcmief:lnic7.ego.
Niestety - takI Wystarczy zajl'zeć w wiezie sip. nic. Niema!
Bez opłacalnego, zdrowego gospodarA tn przed młynem stoją jut grup1d
okresie przednówkowym do wsi, aby przekc:nać się o prawdzie tych słów. W okretych, któn:r chca otrzymać trochę mąki czo rolnictwa. nie zdołamy nałetycie
sie przedtniwnym wiele stodół drobnych i lub ospy. Nip r.n. gotówkę (to byłby wy- zmirnić stl'uklul'Y Puleki pJ'zez podnieśrednich rolników
ś,vieci pustka,
jakby iatlw\\'y wypadek). ale na. kredyt lub pod sienie jr,i upl'zemysJo\\'ienia i sl<ierowaje kto wymiótł. Szczególnie w tych oko- r.astaw. _.(\ podwórzu piętrzą się stosy nie części luclności zc wsi do miast.
licach, gdzie ziemie słahsze dajil nlony. za~tawionych maszyn rolniczych.
I\ie zapominajmy o tym w dobie żniw.
oraz: gdzie susza w ostatnich kilku latach
źle wpłynęła na zbiory.

Ubóstwo wsi

klęską całego

praso,H~ch Bartali przywdział żółtą koszulke_

Prawdopodobnie w~zorajszy XIV etap wyśdg\l
"Tour rle l~rallce", Plowauzl\cy na dystan~ie :!10
km z Digne do Hri3np,on zadecytlowal o tym.
kto ~",yl'iężY \V Wyticjg'u. 1[istrz nacI mistr,ze n,
jelidzil' w górach, jakim jest \\'Ioch Bnrtalt. zykał na tym ela pie sporo cennyell minut prz",
wagi nail swymi konkul'entami i wreszcie WYS1~
nllł ~ic 113 pił'rw~ze mi!,j~ce w ogólnej klasyfikacji, lI1ając o l ' minut ll'pszy cza~ od lIa"t~p
nego, którym jest Luk~emuurczyk. M. OI('~n(,lIt:
Prow[\<lz:\cy dotychczas w ogólnej I;la~y flka(')1
BI'I" Yerwa('('ke jechał nil'~zczęśli\\'ie: l1Iial llP3d~k or3Z mu~iał kilka razy naprawiać przebita g'UIll<). 1'l'z('z to spadl w OgóIJ1Cj klnHyfikacji
n3 trzecie mi('jscl'. 8,,1:; nie ma ~zczc!icia w wy'cigu dookola l<'r:lIJcji gdyż już w 193.:; i lOall
roku mll<inł ~il) zado\l'olif trzeci/ni miejscami.
Etap \\·tzol'fd~zy należał do najtruuniejszych ,
prowadził
bowi\'lu poprzez ~zczyty i przel<:cze
ponad 2000 Il1 wysokie, a ponadto panował nie1.\\,j'kly upnl. \V szcz('giilno~ci kolarze mieli do
przebyc'ia 001 d' Allos (2.2~O ru), 001 de V ~ rf'
(:?l1~ m) i Col t1'IZ031'11 (2.100 111). Przy zjeźrlzie
z U'go o.~tatllie;:;o szczytu llartali postawil WSł.y
stko na jodna kartę i uzip,ki wprost wariackiemu zjazdowi uzyskal bardzo znaczną prZC\\'Hge
nau inllymi i clo Brianl:on przy:echał 8am. Na
tym etapie bard/.o pomocni byt mu jego ziomkowie, którzy cały czas jechali w zwnrtej grupie.
Kolejnośe na mecie ustalono jak nastllpnje:
1) Bartnli 8 gOllz. 49:0i, 2) Viecini !! g. 54:23,
3) M. Olcment !! godz. 55:5.'5, 4) Servadei U godT.,
O{)::!.'5, 5) Mollet, fi) Markatano. 7) GalipIl. 8)
Oosson, O) LO\'ie, 10) Verwaecke i Egli (9 go<iz.
Oi:1.4).
Ogólna klasyfikacja: 1) Ba.rblli (93 g. 56:22).
2) M. Clement (114 g. 14:07). a) Verwaecke (94 g.
li:~:!). 4. "iedni (!I1 g. 20:09), .i' Cosson. G. Vi~
ser~. i) Ciancllo, S) Mollet, 9) G03smat, 10) DisS1.3UX.
\Vyścig "Ra/lidll". 'W niedziele odbędzie sip.
R łAldzi szosowy ",y~('ig na 100 km. zorgamzo"'[lny przez "Ru(lid'·. \V wyiicigu tym poza
wszystkimi czololY~'mi kolarzami lódzkimi star~.oll'ać też ma szereg zawodników o;tołecznych
~ rcprezent:tnlami ,.i::)yreny";
Napieralą i \1ichalskim na cz lle.

kraju

I

KRONIKA GOSPODARCZA

Dobra koniunktura na rynku bawełnianym
Ł

ód

ź,

22.. 7. -

Jak

donoszą.

ze

źró

(k) W 'akim kierunku winna iść pomoc deł przemysłowych, sezon łetni w przeFunduszu Pracy dla rzemiosła szewskiego. myśle włókienniczym kształtował się
Na życzenie Ministerstwa PrzemysłJ i Han- zwyżkowo. Ohroty w bieżącym sezonie
dlu, Związek Izb przygotował opinię o kierunkach, w jakich winna iść pomoc Fun- są. dwa razy większe, niż w analogiczduszu Pracy dla rzemi.osła szewokiego. nym okresie ub r. Zwyżkowa koniunktura rozpoczęła się od czerwca i trwa
Związek Izb wyraził opinię, te zasl3dnicze
do tej pory niezmiennie. Dodatnim
rozwiązanie problemu ~os'Podarczego poło
żenia rzemiosła szewskiego w Polsce leży
objawem jest znaczne zmniejszenie się
w trzech płaszczyznach: 1) zreglai:nentowa- zwrotów, które były w ub. r. utrapie'nia produkcjti mechanicznych iabryk obu- niem przemysłu. Notowana jest rówwia, celem umożliwienia rzemic~łu zacho- nież b. dobra wypłacalność odbiorców,
wania
przyjnajmniej dotychczasowego
krajowego rynku zbytu; 2) ,organizowania
nowych rynków zbytu; 3) ograniczenia dopływu nowych sił dla rzemiosła szewsk!ego. gdy! posiada ono nadmiar sil roboczych i skierowania, gdzie to jest możliwe,
żniw
nadmiaru czynnie zatrudnionych szewców
Izby
Skarbowe
wydały zarządzenia w
do innych zawodów. Pomoc finansowa
z roz:poczr.ciem żniw w całym
Funduszu Pracy dla rzemiosła f>zew&kiego, związku
kraju.
1\'a podstawie obowiązującrch
opierając się na powyższych przesłankach.
przepisów pOdatkowych wstrzymane zowinna objąć zagadnienia, a mianowicie: stały ';"M.ellda czynności egzekucyjne i li1) popieranie organizacyj zespołów TJ.-acy
cytacje u roJnil,ów, by umożliwić im prat spółek cechowych, które by zapewlJlaly cę przy zbiorach.
zatrudnionym szewcom wyższe zarobki,
Przer\\'a w egzekucjach j licytacjaCh
drogą wyeliminowania zbędnego pośrednic
potrwa do 1 sierpnia.
twa. po przez tworzenie warsztatów pracy
Wzorem lat uhiegłych przewidr.iane
lub tylko oranizację C7.ynności handlo- jcst równiei. wydanie analogicznego zawych; 2) popieranie przeszkolenia zawodc- rządzenia na okres siewów jesiennych, tj.
wego szewców umożliw;ającego im przej- od 10 do ~j września. rb.
ście do innych mniej na3yconych zawodów
i zdObycia tą drogą zatrudnienia. przy jednoczesnym odciążeniu przeludnionego zawodu szewskle·go.
stanisławowskiego
(k) Przeciw zwrotom towar6w. W ostatni'ch latach rozpowszechnia się na szerL w ó w (ATE). Woje"'ódzlwo staniszą sJ,alę zwyczaj!, że kupcy zwracają zasławowslde przystl1piJo ostatnio do orgamówiony towa.r pod rożnymi błahymi pre- nizacji własnri encrg'ii elel,tryeznej. W
t,ekstami lub nawet bez uzasadnienia, gdy tym celu zoslał utworzony Związek Energo w sezonie nie sprzedali, żądając od getyczny okręgu stanislawowskiep-o, W
skład któreg-o
wchodzą powiaty:
Rohaprzemysłowców lub hurtowników potrące
nia odnośnych należności z rachunku. tyn, Stanisławów, Tłumacz, l{oIomyja,
Praktyka ta zaprowadz.iła się dosyć mocno Kosów. Horodenka i ŚniatYll. Każdy z
powiatów składa udział w kwocie 100.000
zwłaszcza w branży włókienniczo-konfek
cyjnej, będąc utrapieniem do~tawcó\V. Ponieważ różne środki przeciw działai'ące nie
skutkowały dotychcza-s, mają
obecnie II
i,nicjatywy Izby Przemysłowo-Handlowej
w Łod?,i - izby na terenie całej Polski
w~zcząć starania o zaniechanie tego zwyC7,aju, który podko·puje 'Pewność obrotów
i stwa.rza różne komplikacj'e przy księgo
waniu. Czy te kroki będą mi.ały powodzen;e, jest wątpliwe, gdyt zwyczaj zwracania towarów związanych jest przyc'Lynowo
z dotkliwym brakiem ka,pitału obrotowego wśród naszego kupiectwa, które się
wobec tego stara o przerzucenie Cl:ęści ryzyka za sprzedaż modnych towarów sezona mistrzostwach Polski nowych na dostawców. (L)
War s z a w a - Wbrew zal,azowi trenera Petkiewicza Noji startować będzie w
biegu na 5000 m. Do tego biegu zgłoszono
Notowania giełd
również I\usocińskicgo.
Wobec tego na
zbożowo-towarowych
mistrzostwach Pol!łki dojdzie do oczekiFI y d g o S!l C z, 22. 7 1938. - :tyto 21.2,. do
wanego już dawno pojedynku pomiędzy
21.75: pszenica I st. 25.7:>-26.25 II Rt. 21,n rI~
Nojim i l-i:usocińskim.
25.25' jeezmiell I gnt. 16.;;0-16.7:1, II jl'at. 16.2.1
W ostatnich dwóch dniach do WOZLA,
do is.óo: otr~by żytni!' 12.2:;-12.73: otre.!>y
który jest ol'ganiza torem obecnych mipszenne m. 11.:>0-12. Śr. 12-H.:;0, Irr. 13-13.'10:
maka żYtni:l 6Zi'/, 33-33.S0: mrtka pszenna 6;;':,
strzostw. wplynt;ły dalsze nowe zg1osze39.7.3-40.7;).
nia, wśród których największQ, niespoK a t o w i c e. 22 7. In38. Zyto 20,25 do
dzianką jest zglo zenie Kucharskiego.
20.;;0; pszenica cz. 26.:;0,-27, j. 26-26.;)0, zb.
Ten osiatni zdecydował się startować na
2.5.50--26: jęczmie{l przem. 17.7;)-18.25. _ P3~t.
mistrzostwach w biegach na 800 i 1500 m
16.75--17.2.5: owies jedno 20.50-21. zb. 19.00-20,:

Wstrzymanie egzekucyj
i licytacyj na czas

•

Elektryfikacja

wojew'.

sezonie ceny spadły przeo 5 pct. KajwiQkszą. chłonność
na wyroby bawclnianc wykazała \Varszawa i okręg "'arszawski, dalej Kresy
\Vschodnie, Małopolska, wreszcie COP.
Jak z tego widać, w przemyśle bawełnianym nie jest tak źle, jak to niedawno chciano przekonać opinię. Przemysłowcy mają znaczne obroty. Były
by jeszcze większe, gdyby nastąpiła obniżka cen tkanin.
\V

bież.

ciętnie

złotych.

SfanisJaw6w i Kołomyj1\. ."·eszły
do Zwiqzku z udziałami wip,kszymJ.

Budowa kolei
na Wileńszczyźnie
w iIn o

(ATE). - Obrcnie odbywają
w TrokaclJ rohoty ziemne. przy lwdopuchar Davisa
wio nasypu kole.iowrgo na orlcinku .r\owc
JuJto.ąlawia Hplain 3:0. ,V drugim rl ni u
Troki - Sla)'e Trold. l'ia rollol.\' 7.lrnJllI'
sl)()tk'lOia p6łfinalo\Yego strefy europejsk iej w
Min. Op. Sp. pJ'zyznało sumę 10.000 zł:
Brukseli,
,1ngoRłowianie z latwościa zdouyli trzePodkJndy Ol'az sz)"ny \\,~rda zarządOWI
punkt i tym "amym zapewnili souie zwyci~
miejskiemu w Trokach ~Iin. KomunH;:a- ci.
stwo. l'ara jllKO<lowi:lli"ka Kukuljevic i Mitie
ii. \V ten s)"l08611 w nil'\lalel,ici przy- pokonnla HpIKUW. (1~ Borman • Lacl'oix 6:;). 6:3.
f\zlości }.;owe Trol,j otrzyma ią poln,cz,euir
3:1;, 10:8. Jl1go"lowiunie grac h<:da we .finnlC' ZP.
IWlejGwe, co w ~nacznylJ) stopniu ożywi zwyeiczca spotkani ... uerlilisklc"o, już w kOll t u
ruch turystyczny.
przy;:zlego tygounia. O ile zwycięźf\ Francuzi
się

o

I

Czasopisma qospodarcze
"Nar()dowe Życie Gospodarcze"
Numer lG-s(~r pisnlrl zawiera: .,Śl'odld
gospodarczego zaoprlll'zcllia. nal'o(lu w 0l,resie wo.iny" \\'1. BnczyI1~"i, .. Rzemiosło okl'ę~n lódzkieg-o", ., 'zmaly !.;ryją
\V sobie
miliony". ..Za~adnirnie jarmar},ów" - Stanislaw \Yawrzyniak . .,Kredyty zbożowc", "Kupiec polsld o żydowskich
handlarzach". Rcdul,cja i administracja:
Łódź, Piotrkowska 96.

Pojedynek Nojiego

otreby żytni" 10-10.50: otręby pszenne (l'r. ~2
do 12.:'0, (;r. 10.50-11. m. 10-10.aO: mąka zytma
65'/, 32-32.7:): mąka PSZCJUla. 65'/, 38-38.50.
L w ó w. 2:>. 7. 10S8. - Żyto l st. 18.50-18.75,
II st. 18.2;)-18.50: pszenica. C7,. 25.2;;-2.5.50, ?,b.
24.2;)-24':iO. b. 2:;.73-26. ·zh. 24.7.3-25: łcczmleń
przem 15.7:i-t6.Z:). past. 14.75-1:j: oWies l ~t.
1975-"'0 H st. 18.2;)-18.7;;: ctr~by żylnip. 9.2:)
do' 9)0": 'ot.r~hy PSZ"Dl1P. ;:r. 10 ..;0.:....10.7.5._ ~r. 8.~Q
(lo 9.2:;. m. 10.50-10.7;;; ll1~k~ ;i;yt.nin 6iJ'/' 31.20
do 31.50: U13ka PSZf:I~13 &'i'I, 40-40.50.
L ó rI li, 2Z. 7. 1!l38 - Żyto 21-21.25: pszeniC'1l
27.;;0-28. zb. 27.2:)-27.50: jecllmipń przpm. 16.50
do 17: owies j. 20-2(i.2~. zh. l!1.:j()-19.7S: o!reby
żyt.nie t 1.JS-12: otr~by PszE'12ne :k 11-:;11.2.>. Irr.
11,2~-11,,,0: mnka. zytl1la 6il'/' 33--33 ...,0: mąka
pszennH (l~'/o 40.;;0-41.;:;0.
W ~ r ~ z a W~. 22 7. 1!HI8. - Żyto J st. 20.25
do 20.7;;; pszenica 27.25-·27.7ii, jen. 27.2~-27.75,
7lh, 26.7:>-27.2:5: je<.'zmiell l st. 17.50-17.75. II ~t.
17-17.2:5 ITI ~t. 16.75--1i: OWiCR I st. 21-21.:;0.
II ~t. 19-19.:;0: otr~l)y żytnie 10.~0-lt: otreby
pRZennl' gr. 12.25-12.75. ~r 11.2:>-11.7,;. m. 11.25
do 11.75; mąkli żytnill 65'/, 31.75-32.75: mąki!.
pszenna 65'/. 38-40.

-I

Misłrzosłw,a

armii

w dniach 20. 30 i 31 lipca odbed/l się we Lwowie zawody konne o mistrzostwo wojska. Do za\\'odów zglosiło sie Pl'ze~zlo 1UO oficerów z caleJ
Polski .Program zł1wod6w przewiduje: w pierw'
szym dniu próbe uj"żolż:1l1in, \V drugim dniu próbe wytnyma.łości i ,vladaniu bronią, Zaś w trzecim dniu P1'6b~ w skokach przez przeszkodr.
Zawody konne w Gdyni
G d y n i a - W trzecim dniu mh:dzynarodoWy ch bałtyckich zawodów konnych \V Gdyni, rozegrany został konkurs o nagrode honoro\V~1 milIistra spraw zagranicznych. Pierwsze miejsce I
nagrode zdobył Niemiec, baron Temme na koniu
.. Tasco", 2. rtm. Komorowski na ,.Zbiegu". 3.
por. Skulicz na koniu .. AI·osa". 4. por. R"lkp na
..Bimbusiu". 5. ba.ron '.remlllC' na .,Kordland", 6.
rtm. Komorowski na koniu .,Bohunie"_
W drugim konkursie o nagrod;y wojewody pomOI'!!kipg'o (8 jcf.dt<,ów pneszlo pa reour!! bł'z
punktów karnych. 'V rozgrrwcc, w której decy·

lUO m: Dcjl}unrcill. Christea: 400 m: Jardache,
"'l'lUes; 800 m: Nellles. Lnpusz3n, l{iss: 1500 m:
R .•Jonil'n: 1).000 m: D. Ohristea. R. .Jonil'n;
110 ID Pl.: Mnje"zczuk. Krupka: skok wZWYŻ:
Talski. :-;paniol: skok w (lal: .lanescu. OruOl. Lupan; skok o tyczce' I~iihar<l. Majeszczllk: trójskok: O:llistrat, Kreisel; kula: Gurau, i::lchulery;
drsk: Hawalet. Schulery; oszczep: Vaneanu.
Oioc,lalli.
W reprezent:lcii Rumunii Wyst~Pl1ją po r:lZ
pierwszy dwaj Polacy z Ozerniowi C. mianowici,>
)1ajp~zcznk i rr~l~ki. M3j('~zczuk jak \\'i8.1omo
startowa! \V pi!'rll'~zych igrzy~kach Polonii zagranicznej IV 'Varszawie w 1934. r.
Ki~s.

JPłDIR
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Lekka atletyka
RllmuńRki
związek
lekkoatletyczny 1J~tlllil
~ldad l'eprCzcllt:lcji Rumunii na mecz z Polską .
kt('ry odb~uzie sie w Uzt>rnio\\ cach w dniach 30
i 31. 7..Jc~t on na8L('pu';:jcy:

Piłka

wodna

Z mistrzostw okrc:gu w piłce wodnpj wycofał
swój zespół IIKR, tak że pozostały jedynie •. Boruta" i LKS. ŁOZP postanowił, by zespoły te
r02\egraly ze soba dwa mecze w przyszlym ty go·
(lniu. Termin ich zostanie ustalony po u:z;gorlnienin z obu zaintpresowanymi klubami. lIIi s t ri'l
Lodzi walczyc uedzie o awlUlS do ligi water'
polowej z mistrzem ,,'ilna.

Piłka nożna
dlit przorlowników piłkarskich,
r.orgIlJ1IZ0W,'l1e przez LOZPN odLly\\'3ja si~ obecnie w P~bianicach i Zgierzu. Ponoh,1Y k.llr~
7lamierza ró\\'nie~ zorganizować LOZPN dla
klubów w Lorl&i. W celu ustalenia termit1l1 i \1'
zgodnienia szeregu spraw tebo kursu ł,OZPN
miala. się o(lbyć onegdaj konferencja. z PI·zClłsla·
"'icielami klnhólV. Nie d08zla ona jet!;lak no
skutku. g<1yr. zjawiło si.: zaledwie kilku r('prezpntantów klubów, co nie barrJz-o nohl'ze ~lViad
czy o zainteresowaniu zamierzonym kursem.
Półfinałowy mecz piłkarski o puch n r p. Prezydenta R. P. Lód2-Lwów. w myśl regulaminu
rozegrany będzie we Lwowie, a nie w Lodzi.
jak przypuszczano.
Znr:lląd PZPN nie przychyli! sip, do pro~by
"tole~zll('j ,.Legii" o przełożenie meczu o \\'ej~cie
do ligi z ., Union·'l'ollringiem" z dnia 21 hm. na
inny termin. 'Vohec tpgo spotkanie to rOZCllT'llle
we
zO$tanic IV niedziele na stadionie "Skry"
\Va r"za wic.
"Union·T,uring" wyjerlzie do 'Varszawy w
nastl:PUhlCym sklaclzic: Micha.l~ki l. Strzelczyk
i DllI'kn: Szulc, Pilc i Liski; Świcto~lawski. Michalski II, Goszkl), Seiuel i Króła.sik. Możl'lVe
jest, iż w Pomocy zamiast Liskiego zagra Ohojnacki.

Dw!,

Z Kusocińskim

Kucharski startuje

_ilotknnie finałowE' si r .. ry enropej~kipj odltędzie
~ie IV Zagrzehiu. G,lylly zaś ~potkllnie wygrali
Niemcy. JlIgO~to\\"i,lnie g'rll\: hęlla w Ucrlinie.
Niemcy - F'rnnrjn 2:0. Pier'wBZY dzieli urngiego s!>otkania półfinałowego w Berlinie przyniósł po ciężkiej walce dwa zwycicstwa NicmClIlO. :Meta~a pokona I. po ci<~żkiej pięcio~('towpj
grze De~tf'empau 6:4 7:~. 5:7. 5:i, 6:3, a lI~nkel
zdolni pokonać drugiego Francuza Petra.

również

oraz w sztafecie 4X400 m. Zgłosili się
również Niemiec z Pogoni lwowskiej (biegi przez plotld i skok wzwyż). oraz I{orzeniowslti (800 i 1500 m) i Ol'lewicz (100
m). Z czołowych zawodników brak dotychczas zgIoszeń l'llgncra i Swiniarsk iego.
Dotychczasowe zgłoszenia
obejmują
liczbę z góra, 200 zawodników.
Z niclicznymi bowiem wyjątkami na slarcie znajdą się wszyscy czołowi lekkoatleci polscy.
Obecnie więc mistrzostwa Polski, które
rozpoczną się w sobotę, zapowiadają się
imponująco i niemniej interesująco.
dował najlepszy czas, baron Temme i P. Strzeszewski przeszli ponownie parcours bez punktów
karnych w identycznym czasie 37 '2/5 sek. Po powWrzollej rozgrp\'(;e między t~'mi jci(lźc3mi zwy·
eięż)'ł I\'iemiec Temrue przcd ::itrzeszewskim,
'l'l'zecim byl kpt. Pie('hocki.

Akademia
Wychowania Fizycznego
War s z a w a - Sejm uchwalił już definitywnie projekt ust:nvy o pl'zemianowaniu C. J.
W. 1~. na Akademię Wychowania l<'izyczl1t>go.
W ostatecznej retla.kcji nazwa Akademii ulegilI
zmianie i CIWF nazywać się benzie definitywnie .. Akademi'l \Vychowania l~izycznego im.
pierwsJI!ego 1118J'sz:1Ika Polski Pilsudskil'go w
'Varsz8wie".

Kolarstwo
1'0leld 7;"'il\z"k Kol~r~ki z;o.,,·i(!'~if "" nzi~IR1,
ności kapitana torowego warszawskiego okr~8'u

knr~y

Pływanie
Spotkanie Pomorze - Lódź ustalone. V,awoiiy
s<:clziować b~dzie p. Zioło li Polesia. \\' czasi~
mistrzostw pl~'w:1ck!ch w Uiel"ku prowadzone
byly dal~ze rozmowy oliQuzy pl'zNlstnwicicl~lIJi
okrQg6w POlJlol'8kiego i lóuzkiego w sprawie
mi()<lzyokrGA'owcgO "potkania Pomorza z Lodz:lI.
Per tra ktacje zostaly już srina IiZI)W3 Ile i I11<'CZ
odbfldzie się IV nydgoszczy W l1ajhliż~l;y('h
dniach Pomorzanie pouadz a tHmin. Pomol'zo
zastrzegło sobie do wyboru daty 7 lub ]4 sierpnia. Pływacy łóu7.cy stal'tować będą lIa. Pomorzu dwukrotnie. Pierwsze spotkanie reprezentacyjne z Pomorzem odbedzie się w Bydgoszczy,
nastepnego dnia ło(lzi:ll1ie startować będą w
Grud~if\dzu. !lO czym wezml\ u<'zi:1ł w ~pc('jalnie
zorg,mizowanl'j przez POlllol'~ki 01:1' wyciet'1.('p
do Gdyni. Spotknnie z rOlllor~(,1Il będzie m,,czem rewanżowym. bo\\'iem p ; cr\\'~zy mecz odhyl ~ie ~imi! IV Lodzi i zaknilC'zrł ~ic 7.,,'yci~
stworu l'omJrzan rói,niell jcunq;o Pllllklu.

]

PIĘKNO

Dla[l~al ~yły Wi~li!ń B!r~lY ni! Jo~ał r~ki ~tarof[i!1

WIELKOPOLSKI
""""'.. .,,.,..,. "'

-.----~;.;~~.~.

"1

Motywy wyroku w· głośnej sprawie - Sąd stwierdza nieprzeciętny charakter mec.
Jursza - Mec. Jursz wniósł skargę apelacyjną

W głośnej sprawie mec. Ju.·sza, b.
więźnia Berezy, prezesa. powiatowego

I

Stron. Narodowego w \Vysokim Mazo, ck'm o niepodanie ręki staroście
WIe I
.•..
.
Sąd Grodzl~1 s~vlezo sporządz.lł obszerne, bo obejmujące ~ s!ron pIsma ma·
szynowego uzasadmeme wyroku skazuję.cego mec. Jursza.
na 1 miesiąc
aresztu z zawieszeniem wykonania kary na 3 lata, z art. 256 par. 1 i ł k. k.
Dlaczego nie podal rtkl

I

staroście?

W motywach wyroku czytamy:

ter, st:1~o,,:iska obr~:toneg~

żony mimo nie wykonania kary nie
ni nowego przestępstwa."

blIczme w lokalu urzędow~'m), z d~~gIeJ
stron;y: dotych,c~asowa l1lekaralnos,c 0skal'zonego, mozhwość, :te na deCYZJę oskarżonego wplynęly momenty emocjonalne, związane z pobytem w miejscu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, że inicjatywę co do przehiegu zajścia miał starosta dr Świątkiewicz, gdyż można dać
wiarę oskarżonemu, jako czlowiekowi o
nieprzeciętnym charakterze, iż chcial uniknąć zetknięcia się ze starostą, aby się
z nim nie witać, ze ze względu na charakter sprawy przypuszczać należy, iż oskar-

Skarga apelacyjna
Mec. Jursz wniósł skargę apelacyjną. od powyższego wyroku dowodzą.c
braku tzw. przesłanki procesowej i
braku cech obrazy w swym czynie i
wnosząc o całkowite uniewinnienie.
Sensacyjny ten proces znajdzie się
na wokandzie Sądu Okręgowego w
Łomży zapewne jeszcze jesienią. rb.

Ś\~'Iąt~ueWIcza,

st~l'o.sty dra
okolIcznOŚCI zaJścIa (~u:

popeł

S.

"Oskartony przyznał fakt odmowy po'dania ręki staroście dr. Świątkiewiczowi
w okolicznościach, wymienionych IV akcie
oskarżenia, natomiast nie przyznał sil} do
winy i wyjaśnił, że postępku zarzucanego
mu dopuścił się pod wpływem:
Bandyci pod gro~({ ś'ł'łlie'ł'ci zJ'abouali 'lf)'z<:dnikom 100 tys.
"a) uczuć wywolanych pobytem..., miejscu odosobnienia w Berezie Kartuskiej,
fł'a'l'tl~ów, po czym. ~bieuli slunochode'tn
dokąd wysłany został wskutek zarządze
P
a
ryż.
(Tel.
wł.) Na jednym z publiczne i grożąc im śmiercią, odenia starosty Swiątkiewicza;
"b) niewłaściwego ustosunkowania się przedmieść Marsylii dokonany wczoraj brało pakiet z pieniędzmi, który urzęd
tegot starosty do niego, jako prezesa po- został niezwykle zuchwały napad ra- nicy ci co dopiero podjęli w banku dla
wiatowego zarządu Stronnictwa Narodo- bunkowy.
c1ol<onania wypłat.
wego oraz do jego kolegów z tejże organiPięciu zamaskowanych i uzbrojoZlodzicje zabrawszy 100 tysięcy frs.
zacji.
nych bandytów napadło na trzech u- zbiegli oczekującym ich samochodem
"Oskarżony dodał, te z góry był przy...
gotowany na niepodanie ręki 8tarośc~ rzędników firmy, prowadzącej roboty osobowym.
Swiątkiewiczowi, te starał się uniknąć osobistego z nim zetknięcia i przywitania,
że w tym celu umyślnie po powrocie z
Berezy - spóźnił się na zebranie Rady
Powiatowej, gdyż wiedział, że starosta ma
zwyczaj witania się przed obradami ze
wszystkimi radnymi. W dniu zajścia, widząc, t.e starosta zblita się z wyciągniętą
ręką, powitał go, skłoniwszy się, lecz podania ręki odmówił, gdyż uważał to za
równoznaczne z przyznaniem swej winy i
upokorzeniem."

Zuchwały

napad bandycki

nie należy do "untdowania"
W dalszym cią-gu czytamy w motywach:
Podawanie

z

ręki

Najpiękniej~zą rozrywką

podczas waka..,
cyj letnich jest sport żeglarski

Aresztowanie mordercy?
War s z a w a (Tel. wł.) Policja areJózefa Sołygę, notorycznego
złodzieja, notowanego za różne włama
nia i kradzieże. pod zarzutem dokonania napadu i rabunku oraz zamordowania kupca warszawskiego p. E. Chrostowskiego na letnisku w Gołkowie pod
Piasecznem w nocy z wtorku na środę.
Solyga chodził zawsze uzłi'rojony i
przyznał się, że był
w okolicy willi
Chrostowskich. (w)
sztowała

I

"Dr $wiąt1dewicz, chcąc przywitać się

Wkrótce proces wspólnika
bandyty Gajewskiego

os!<arżonym przez podanie mu ręki nie
dzia/al w zakre,~je slrych obowiązków
lużbowych, ani jako staroE'ta powiatowy,
ani ja ko orzewodniczący Rady Powiatowej. Zwyczaj podawania rąk członkom

nad}', acz dodatni, nie znajduje opal'cia w
żadnym przepisie,
dotyczącym
obowiąz
kó\V starosty; zwyczaj ten dowodzi chęci
. zejścia ze stu nowiska fOl'n1nlizmu urzędo
wego, jest kulturalnym wyrazem, pl'z~'ję
tym w naszym spolcczer'lstwie - zl'6wnania. i zbliżenia, lecz nie należy do "urzę
dowania", do obowiązków służbowych urzędnika starosty."
Mec, Jursz - człowiek o nieprzecIęt
nym charakterze
"W kwestii wymiaru kary sąd miał na
uwadze - czytamy w kOllcu motywów z
jednej strony: dokładną świadomość 0skarz onego co do znaczenia jego postęp
ku, wynikającą z wysokich kwalifikacyj
umysłowy ch
(oskarżony jest inźynierem
agronomem i adwokatem), z pozycji socjalnej i wynikającej z niej znajomośri
form i zwyczajów towarzyskich, charak-

WPalestynie
L o n d y n. (ATE) Z Jerozolimy donoszą: Gromada Arabów dokonała napadu na osiedle żydowskie Arosket w
pobliżu Raify.
Według urzędowych
danych 6 Żydów, w tym 2 dzieci i 2
kobiety, poniosły śmierć. Napastnicy
rzucali bomby na domy osadników,
W pobliżu Safet czterech żołnierzy
angielskich odniosło rany w wypadku
samOchodowym. I{omunikat nie , wspomina, czy wypadek spowodowany z()stał przez terrorystó'N.

śmiertelny

epilog bójki

S z o P i e n i c e, 22. 7. W mieszkaniu swym przy ul. Piaskowej 6
w Szopiellicach został znaleziony przez
żonę l\IartQ 29-1etni
Józef Synowiec,
leżą.cy bez życia włóżlm.
Według przypuszczeń śmierć nastą-
piła skutkiem pobicia we środę po

poludniu przez 22-letniego Alojzego
z Szopienic (Piaskowa 5),
który Synowca w straszliwy spcJsób
pobił i skopał w chwili, kiedy ten podchmielony leżał na trawniku przed
• woim domem.
Pietruszkę wobec śmierci Synowca
prz~'trzymano i zostanie on przekazany do dyspozycji władz prokuratorsl\.ich.
Zwłoki S~' nowca pozostały zabezpieczone na miejscu. (AJS)
Pietruszkę

D::;wonią

w górach kosy i

Tragiczna
ZJnasakrowane

ścielą się

śmierć

na

lJolonżnach

Nieszczęśliwy został przecięty
pół, a następnie przepołowione jego
zwłoki zostały poszarpane na krwawą
miazgę·

194/1.

w

wonne trawy

bezrobotnego

zwłoki denata pociqU wlókł
kilkudziesięciu m. et'ł'ó'lc

C h o r z ó w, 22. 7. - \Vczoraj wieczorem o godz. 20,22 rzucił się pod pociąg osobowy nr 53738 zd!!żają.cy z ł-fi
chalkowic do Starego Chorzowa (ChoI'ZÓW III)
3D-letni Wilhelm Scheithauer,
bezrobotny z Siemianowic
(Mickiewicza 1).
RozpaczIlwego swego czynu dokonał Scheithauer około 700 metrów od
przystanku kolejowego Michałkowice
Bytków przy kamieniu kilometrowym

P i o t r k 6 w, 22. 7. - Urzą-d Prokuratorski w Piotrkowie prześle w tych
dniach sądowi akta dotyczące wspólnika bandyty Gajewskiego, jak wiadomo, zastrzelonego przed kilku tygodniami w Gorzkowici:tch, niejakiego
l\Iiedziarskiego Tadeusza.
Nad Miedziarskim zawisło groźne
widmo szubienicy. Odpowiadać on bę
dzie za swe bandyckie występki z art.
2Z5 k. k. par. 1.

na

p'ł'zestrzeni

Szczęka

Pociąg zatrzymano i przybyle na
miejsce pogotowie kolejowe z trudem
wyzbierało szczątki tragicznie
zmarłego robotnika i umieściło je w kostnicy Szpitala hutniczego wSiemiano·
wicach.
Jak stwierdzono, Scheithauer przed
dokonaniem straszliwego swego czynu
dodał sobie odwagi przez wypicie wódki. Przyczyną- rozpaczliwego kroku
mają być niesnaski rodzinne, wynikłe
na tle braku pracy i niedostatecznych
dochodów na utrzymanie domu wyłącznie ze wsparcia.
(AJS)

mamuta w Wiśle
a I. K. C.

Kra k 6 w, 22. 7. - Niejaki Józef
Rachay znalazł w czasie ką-pieli w
·Wiśle dobrze zachowaną. szczękę mamuta. Znalazca nie chce sprzedać
szczęki do muzeum, obiecując ją- ofiarować darmo po otrzymaniu pracy.
\Varto zaznaczyć, że "IKC'! podal,
że jest to szczęka jakiegoś legendarnego "potwora", choć zaraz było widoczne z podanego obok zdjęcia, że
chodzi
szczękę mamuta.
Może "IKC" czeka na odkrycie kostek smoka wawelskiego?

°

Ulecie groźnych ban VÓ
Szejda i Niedźwiedzki zostali sctiwytani na

I

rakarza miejskiego Wiśniewskiego.
Po dokładnym jednak przeszukaWiśniewski z kolei ' przewiózł banniu strychu natrafiono na otwór w
dytów zakrytym wozem do śródmie- podłodze, który przytomni bandyci
ścia Białegostoku do domu, który 7:8.mimo łzawiącego gazu zdołali przebić
mieszkuje matka Szejdy. Bandyci u- dostają-c się do położonego pod stryrządzili sobie kryjówkę na strychu dochem mieszkania niejakiego Ragana.
mu i oczekiwali na przysłanie im broni Bandyci przed ucieczką zdążyli jeszcze
przez znajdujących się n& wolności zamaskować otwór, zakrywając go posiebie linie.
kompan6w.
, .
ścielą..
Podczas zarządzonego pościgu jePolicja otrzymawszy tę informację,
Policja wyważywszy drzwi mieszkaden z bandytów, mianowicie Niedź- otoczyła dom i przystą-piła do ujęcia nia, zamknięte z powodu nieobecności
wiedzki, został postrzelony w nogę, ale opryszków. Ponieważ bandyci na we- właściciela, znalazła bandytów ukry- .
mimo to zdołał umknąć. Przez kilka zwanie policji nie odpowiadali, rzuco- tych pod łóżkiem za szafą. Skutrch
dni policja nie mogła natrafić na ślad na na strych kilka bomb łzawią-cych. kajdankami zbiegów odstawiono do
zbiegłych więźniów. Dopiero po dłuż\V kOI1cU policjanci zaintrygowani, że więzienia karnego w Białnnstoku. Haszrch poszukiwaniach ustalono, że mimo to bandyci siQ - nie ukazują., karz miejski, który udzielił pomocy
Szejda i Nieclżwieclzki udali się do Bia-, wkroczyła l'Ia strych i ku swojemu bandytom, został również zatrzymani..
łegostoku, chronil,!c siQ tymczasem u
zdumieniu nie zastała nikogo.
...
..- _ _
B i a l y s t o k, 22. 7. -

Donosiliśmy

przedmieściu Białegostoku

już o ZUChwałej ucieczce dwóch głośnych bandytów Władysława Szejdy i
Antoniego Niedźwiedzkiego z więzi enia w Łomży. Bandyci korzystają.c z
szalejącej burzy wydostali się za mury
więzienne, spuszczając siQ z wysokości
drugiego piętra po sporzą-dzonej przez

Strona 8

KRONIKA PABIANIC
Psy powodem upadku motocyklist,.
Na ulicy Pułaskiego bawiące się na jezdni psy spowodowały w~'padek motocyklisty, który na szczęście skoJ1czył się bez poważniejszych następstw, A mirtll01'l'icie IV
chwili hasania na jezdni dwóch psów
nadjechał IV s7,~' bkim
tempie motocykl,
pod ' który psy wpadły, powodując upadek
motocyklu,
Motocyklista wyszedł
bez
szwanku. Jedynie maszyna została uszkodzona.
Są jeszcze właściciele domów,
którzy
wolą Żyda od Polaka. Dardzo często IIwracClją siQ do nas Polacy. zukający mieszkań II żalami, że ten i ów właściciel rdel'uchorności la].,omy na żydow;;kie picnir\dze, woli w~'clziel'ża\\ ' i~ :;\\"c,le wollle mieszkalIfe Ż~' dowi, niż Polakuwi. Pclak howiem nic jest w slanie pol c i~'~ na sló! 1'0mornego za j'ol, naprzód, alho te;i; odstt:pllego, Osia tnio clo>'zla nus \\"iadomoś~ n iewłaściwego postąpienia
plZCZ \\'laścicieJa
domu p. PawJow&kiego. Z:'111. przy ulicy
J{ons(anlynowskiej 3:3. ~w('::ro czasu ZWI'Ócił się clo nie~o p, Dąl ro,,":::ki B. :r. prośhą
o prz~-.ięcie n:1 lllie",zkallie cło zamieszkującej LClrn 7:l-letnicj matki je{!o, f'zwagra
jego p. Cllr;t:iliskicgo, klóryuy zaopicko\\'al
siQ słabą, potrzehująrą koniecznie opieki
starą kobieta" mieszkajn.cą \V l~-m domu
od 50 lat, Ch~cili:-ki mial zamiar wpro\\adzić się w charakterze sublokatol'a wzgl.
lokatora i czynsz za to mienkanic mógłby
hyć uzależniony od nowej llmowy_ Gospodarz jednak l<ategorycznie odmówił. Pozostała bez należytej
opieki stara kobieta
zmarła już krótko potem. :\a oproinione
mieszkanie, które miał zamiar zająć p.
ChęcilisJ..:i, odznac-zony Krzyżem "-alecznycll i i\iepodległości, przyJęt.y został Żyd,
dla którego opróżlliono je;,zcze sąsiednie
mieszkanie przez w?1l1ó\\-irnie rnieszl,ania
\\'dowie po in\Val idzie. której \"''' ypła eon o
llawet odstępne, ab~' tylko dla Żyda zrobj~
miejsce. Dodać trzcba, że \V domu tym nie
mieszkał dawniej ani jeden Żyd, a obcenie
wprowadzi! się już trzcci i to w dorlatku
z prowincji "oczyszczonej" przez narodowców.
Żniwa ' w Pabianicach i całej Okolic,
rozpoczęte. Od blisko tygodnia l'OZpoczęte
zostaly żniwa na polach w pobliżu Pabianic oraz całej okolicy. \Vbrew niepomyśl
nym przewidyw<i niolll, ł ('!!oroczn ,v zbiór
zapowiada się, jak twierdzą rolnicy, nawet
lepiej od roku ulJiegłego.

KRONIKA ZGIERZA

r

Kradzież w Domu Starców. W nocy z
ania 20 na 21 hnL nieznani sprawcy dokollali zuchwałeg o włamur, ia clo panłfii
rzymsko-katolickiej przy ul. Ks, Piotra
Skargi. Spmwcy po splącłl'Owaniu Domu
Starców przy parafii skrarlli po~ciel, 2
pierzyny i 'l poduszki. Policja prowadzi
dochodzenia.
Nieudane kaptowanie młodzież,. W ostatnich dniach IV Zgierzu czyniono usilne starania w Iderunku skfJ.ptowania mlodzieży
do "sanacyjnej" or?,mizacji tzw.
Związku
Młodej
Polski. Ol'ganilatorzy
"sana cyjnej" organizacji pp. Btyszczyllski
i Mill'Zl11'ek, pracownicy "Boruty" rozpoczęli \II picl'w ... zym l'zr,c1zie agitować mło
dzież w Państw. Szkole JI<:'llrłlo\\"ej.
Jednak poczynania sanatorów spełzły na ni·
czym, gdyż mimo licznych obietnic i wycieczek d\Vutygoclniow~- ch nad morze za
opłatą jQdynie 25 zł, zalNlwie sześć osób
zadeklarowano siG do Z..111 P. Xa pewno
tylko dlatego, by \\"yjecha~ na tani urlop
nad ll1ot'ze.

KRONIKA SIERADZA
Termin wykonywauia remontów. \Vyznaczony został ostn teczny termin odnowienia domów, płotów itp. cło dn, 8 sierpnia rb. Po tym terminie odbędzie się lustracja ' j opieszali właściciele domów pociągnięCi zostaną .do odpowiedzialnońci.

ORF;DO'W: -m, niedziela, dnia, Z4 lipca 1938
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Ho~n wy~IU[lony IlfonH ~flemy~łow[ów

Syn Kohna Henryk

uchylił się

od

służby

wojskowej i obecnie w Paryżu wydaje hitlerowskie pismo

sposób ominąć koszly pośrednictwa.
hohn nie stosował się do (ej ogólnie
prz,l-j~lej zasady, hawchlę dostarczał
mu .iego syn.
\\' tell sposób znakomita cZQść kawota jeszcze baniziej I'ozlmcluje i po- pitalu szla rio kieszeni Henryka I<ohlJa i nie pocIlegala opodatkowaniu. S~-n
wi~ksz~~ i ród l\ohnów na wieki utnyali j chwalą otoczy. Pom~- lil siQ i o.iciec z~ ' skiem się potem dzielili. Za
wie.lce patl'iarcha rollu, wielce pomy- po:rednichl"em sweg'o S~- lla Uszer pod
zastaw r.a grosze nah~·t~· ch od \\"Iocha,
iił, nie dumą howiem stal się Henn'k,
pl'z~"l1J'anego s~'na I(unitzcl'ów, akc~' j
ałe zakałą KohnÓw.
uz, - ~I,al or! I3nlllw Angiel"kiego
po, SYN USZERA UCHYLIL SIE OD
ż~- czJ{ę w \\- ~' ~ol,o~ci
stu tys. fUl1~()W
SLUŻBY WOJSKOWEJ'
szterling-ó\\'. POŻ\' czl<~ miał splacae w
'V roku 1920, kiech' horda bohlZC- ciągu dziei.ii('C'iu 'lelL Ponie\yaż hank
wicka stal a u h'ram \\'arsr.awy, Hen- hie zIJyt urał H:oilnowi, rząd angif'l~:ki
I',rk {{olln \\",\- je('llał do Gdal'lska. ~f.ówi zagwa~'alltO\Y31 Oln) pożyczkę· '7, tych
pienir,dz~' Kolln zaplacił akc.i0. i ocIhu5H: PO\\'szeehnie, że w tell spo~ób udo\"al spaloną przędzalni~ .• \le w pewchylił się od obowią.zku
służby woj!"kowej, nie uimiechało mu się bowiem nym' momencie splajtował. Straty banmusiał poknoć rząd angiel:;ki, l;,tóiść na wojnę, wolał z ojcem pro\"adzić
ry nieopatrznie zan-zykowal gwarani 11 teres",
Jakoż założył w Gdal1sku fikcyjne cję. ,V ten spotiób Kohn "wyh:i,,-al"
przedsiębiorstwo,
za pośrednictwem rzad angielf-oki.
'Dla całośei obrazu je:,:zcze kilka
którego .,\\"idzew:-:ka Manufaktura"
sprowadzała hawełn~.
\V przem~ ' śle słów o Henn-ku Kohnie. \V roku lD26
włók.iell~liczym powszechnie się. prak-I na mocy żelaznego listu wróc"ił on do
tyku,le, ze bawełn f:' sprowadza SIę bez- kraju. 'Prz('z kilka mie"ięcy siedział
sohie w Lodr.i. \V-~" wolalo to w opinii
pośrednio od producenta, aby \" t.en
Ł ó d ź, 22,
uochował się

7. -

Stary Lszer Kohn

za'en~' dl synów, którz~'
odziedziczyli .,kiepełe" po ojcu. Henryk
I-Zczf'góll1ą byl dumą Cszel'a, cale ]lR.dzieje z nim wiązał, że dzieło jego ży

l,u

Likwidacja. strajku w·Aleksandrowie
Fab,.yl~ant ~fJod~il się
Ł ó d ź, 22. 7, - Na konferencji, odbrtej pod pl'zewodnidwern Inspektora
Pracy w Lodzi, zlikwicio\"any został
~tJ'aj~ w fabr,n:e POlIczoch Szmulewicza, Z~'da w Aleksandrowie_
TIobotnic~" przed trgodlliem jeszcze
proklamowali strajk i "" liczbie okolo
90 osób zajęli mur~-. ~Iianowicie fa-I
bl'ykant wprowadził system wrp/acan~a zaliczek, ~\' ;:;kut-ek ~~ś lI.ie ,,"~- placama do pelneJ t~gocinlO,,-kl J1O\\·:-.ta/ ,' na rzecz po:"zczególnych robotników

n·a postulaty

znaczne zaleglości, klóJ'e lącznie się
gały sum~' okolo 9.000 zł tworząc kapital obroto,,'~' żydo\Y;:;kiego fabrykanta.
l'\a konferencji Szmulewicz podpiwbowiązatlie,
że zarobki
będzie
płacił w całości \'" tel'minie ustalonym,
a doclatkowo do 31 sierpnia rb. wyplaci wszelkie zaleglości. Strajk został
7!ik,,-ido"'all~- , a robotnic,l- lH'Z,n3t~pili
dr, ,p 1'3 (' ,\ ' tl'R,cąc \\'~kntek strnJku t~go
dłJJO\\)" zarobek.
sal

po łachu

Ograbił kolegą
L ó d ź, 2:2. 7, - Na drodze w lesie
maj. l\:ielczew w rowie J)rzejeżclżający
wieślliac~znaleźli
cif,lżko
rannego
mężczyznQ w mocno zn iszcr.on~-m odzieniu. Hanllym okazał się :J8-letni
Stefan Bąbe ł, za wodow)" żebrak \y!óczęga bezstalego miejsca zamieszka1l ia_
Babel ~zedł w towa1'Zl' stwie ' drugiego' żebl'aka Antoniego l;oworka,
kłórr podpatrzył starszego kolegę lia
nocle.gu, że ma ukryte pieniądze w
większej liCzbie.
Gdy znale/~li się w lesie Gowol'ek

l'obotn;c~e

cir,żkim

kilka l'az~- uw glo\\"r" POWOdUj1!C
uszkotlzenie czaszki. a gdy ten padł
niepl'zytollln~- zrabO\\"l'\1 mu 18;) zl oraz
różne drohiazgi, po ĆZ~- 1l1 zbieg-I pozostawiając rannego.
B~bla w stallic
bardzo cir;żkim umieszczono w szpitalu,
\V czasie zaJ'ządzone~o pościgu Goworck zostal ujęt~- i odebrano od niego
jeszcze 170 zl, gcl~' ż część zdążył już
przepić. TIahuś został osaclzoll~' \\" wię
zieniu.
derzył

l;;ijem

oku(~- m

B~l1la

Maks Kohn, syn Uszera konsul s::,wed:;ki, gen. dyrektor" lVimy"
olbrzymie POl'uszenie, że czlowiek, który uchylił się od służb)' wojskowej,
może spokojnie przebywać w
kraju,
Hcnrvk Kolln wyjechał z Polski, ale
przedtem 1Iabrał ' podobno grubo swego ojca. Dziś siedzi w Paryżu i wydaje ... hitlermyskie pismo. To chyba
starego l{ohna najbardziej boli.

PRZEMYSLOWCY NIE PODAJĄ.
KOHNOWI Rl!KI
Ale nie byłby to kompletny obraz
lJ"tizel'a Kohna, gdybyśmy jeszcze nie
prz~- pomnie1i
znanego
powszechnie
faktu, który spowodował wylduczenie
go ze Związku Przem~' słu \Vłókienni
czego Pallst,ya Polskiego,
Za czasów okupacji niemieckiej
przelll,l"sl łódzki znalazł "iQ w Ciężkiej
:"ytuacji. Okupanci zdewastowali niemal całkowicie uJ'ządzenia fahl",v czne,
nie dopuszczali całkowicie na rynek
łódzki. surowca. \Vtec1y to Uszer Kohn
wpadł na pomysł, który grubo koszto\.... a ł fabr:dcantów.
:MianO\yicie napisał do wladz okupac~' jnych memoriał, w którym nadmiijnił, że w wypadku, gdy władze niemieckie dopu>,zczą na r,vnek surowiec,
znajdzie się jeszcze duż:v zapas gotowego materiału, Na skutek tego memorialu władze niemieckie pl'zepro\,"ac1ził~- \V fahl'~'kach skrupulatną rewiz.ię i skollfiskmvał~r znaczne zapasy
gotO\yrch fal"!1'~-katów. Postępowanie
!{o!tlla w~-,volało powi'zecl1ne obm'zenie i spm\'oclo"'alo, że został on w~l\lu
cwuy ze Zwil}zku. Przeprowadzono
również uC'lnyałę,
że nil,t z przem~r 
sloweów nie b('clzie Kohno\\'i ]1Odawał
ręki.

KONSUL KOHN MAKS
zaprezentujemy czytelnikom konsula h01\orowego królestwa
Sz,wecji :\ral<::sa Ko!lnu, l10stać niezmieJ'llie popularną w Łodzi.
Tenże :\1aks jest genel'aln~' m d~Tek
VI/'em ,,\Yi c1zewsk i ej ~r Hnufal{tnry" i,
zdaje się, w prz~-szJoścj generaln~- m
spadkobicJ'cą oico,,"~kiej fortuny.
Maks l{ohn nie eiesz~ ' "ię zbyt wielką popularnościQ, ,,,śród robotników.
PowszerJlnie się opo\\"iada o .iecln~'m
fa:k ci e, któr~' mial miejsce przed kilkoma laty. \Y falllTce ''',vhuchl strajk,
robotllic~T stawiali
slu!'!zne żądania,
.l<:dnah: dzięki uporo"'i d~TE'kcji zatarg
~lę prze\Ylel,ał. Zaognienie wśród robotników b~-Io znacwc. T oto na Mak"a Kollna snacllo nie"zczpście. \V cza!" ie . gd ...- szcdł clo fa I)JTk
napadł~' go
kobiet,\-, zaciągnC'ly do hinl'a i tam cał
l.,owicie rozncgliżo",al~r . Prawie na pół
z~' ",eg' O w~-ratowala go z rak kobiet
policja.
.•
Tal<irn .iest Uszer Kohn i taka histor;a nowstania jego fortU1l\',
P1'Z~-.ic1zie w llier];.:ipln;-m numerze
zająć się jeszcr.e jego rlalszn działalno..,
'
\Y)'e~zcie

TUR-owi 'zwyrodnialcy

11 a. d o tri S k 0, 21. 7. -- Przed Są
dem Okręgowym w .Piotrkowie toczył,a się
przy drzwiach zamkniętych
KRONIKA TOMASZOWA
rozprawa kar'na ' przeci\\'ko czterem
o szkołę powszechną przy gimnazjum członkom radomszczallskiego TliRu:
miejskim. W tych dniach wyjeżdża do 'Vładysławowi Jaworskiemu, Albino,Warszawy delegacja w składzie ławników \\.'i Ciesielskiemu, Janicowi i Musiało
pp.: Kiermaza i Smólskiego, aby il}terwe- \,-i oskarżon,vrn o dokonanie gwałtu
niować w sprawie utrzymania przy gimna osobie Heleny Z.
nazjum miejsldm szkoly powszechnej, Jak
Sąd po rozpa-trzeniu sprawy skazał
wiadomo, szkoła ta ma być zlikwidowana Władysława .1aworskiego i Musiała po
na skutek decyzji kuratorium szkolnego z
powodu szczupłości lokalu gimnazjum. 3 lata więzienia, zarządzając jednoczeDelegacja chce ',"y jednać w ministerstwie śnie natychmiastowe aresztowanie na
zezwolenie na uruchomienie tej szkoły w sali, zaś pozostałych oskarżonych z
braku kOl1krelnych dowodów winy
godzinach popołudniowych.
Burza nad Tomaszowem. Nad Tomas.zo- uwolnił.
wem przeszła burza z ulewnym deszczem
kawał
j piorunami. Piorun uderzył w prr,ewód elektryczny w Starzycach pny ul. Gęsi.ej
10, nie wyrządzając jednak żadnych szkód,
s o s n o w ie c, 2Z. 7. - ~a staryCh
i
zagrażaJących
bezpieczeństwu 'puKRONIKA PIOTRKOWA
blicznemu domach władze hezpieczellKino Czary - ,,\\' jelka grzesznica".
stwa w Czeladzi pOlecil)' wywiesi.ć naKino Roma - "Rozkoszny chłopak".
pis: "Budynek przeznaczony do roz2000 osób bez pracy. Na terenie Pi0tr- biórki".
.
.
kowa i powiatu zarejestl'ommo w ub. tyLiczni przechodnie ul. Pierackiego
godniu około 2000 osób poszukujących ze zdumieniem uj)'zeli taki sam napis
pracy.
umieszczony na no",-ym domu p, J, NoNowy starosta objął urzędowanie. W bisa z Czeladzi. Wlaściciel domu zadniu 21 bm, objął urzędowanie nowy iltarosta powiatu piotrkowskiego, p, Włodzi kłopotarty postanowił i 11 lerweniować
w tej sprawie w ma~i"tJ'acie.
mierz Soehacki z Bl'ześcia n,JBugiem.
Jak się okazalo, wladze miejskie
Nowy skwer w Piotrkowie. Przy ul. 3
Maja znajdował się staw, który zasypano żadnego zarządzenill. w i~ ' m kierunku
ze względów higiellirznych i na jf'go miej- 1lie wrdawal~-, a tylko jakiś dowcipniś
urządzi.ł p, Kobisowi kawał.
f'CU zalożono piC;kllY SK\\"Pl'.

Niesamowity
dowcipnisia

Pierwsi piloci
ze szkoły w Borowej Górze
Piotr kó

\v, 22. 7.
W dniu 29 bm.
siQ uroczystości zakOl\czen"ia
piel'\Yszego kursu ella pilotów kategorii A w nowozatożonej szkole szybowccwej w Borowej Górze_
Następny
kurs rozpocznie się :2
sierpnia, Ka urocz~-stość otwarcia
kursu prz~- br,d:1 z Łodzi ",ladze okr~
gowe LOPP z prezesem płkiem clypl.
Bolesławiczern na czele.

odb<;,dą

Jeszcze sprawa
denuncjatorów żydów
S i e r a d z, 22. 7, - Dnia 21 bm. w
Sadzie Grodzkim w Sieradzu na skutek zarządzenia S~du Apelacyjnego w
Poznaniu został zbadany świadek p,
Edward Łuszkiewicz na okoliczność
ustalenia tożsamości denuncjatora Ży
da MOl'itza l'vlehla.
Świadek w zeznaniu nie przypominal sobie imienia denuncjatora, lecr.
lU'zy- konfrontacji na sali s~c1owe.i
stwierdził, iż Żyd :'IIehl był właśnie
. t
OW\'ll1 el enuncJa orem.
'
.
.
_ .
Jak wlado_mo, CH},g~lle ,Slę pl'oc.es o
odszk~dowarl1e drug}eJ ofIary sZPlego-1
stwa Zyc1ów Mehla J Irkowicza z czatiÓW okupacji niemieckiej, p, K. Skrzypil'li'.'k i eg-o, Sp1'a wa po założeniu kasa-I
rji pr"rz ~[eltla r.1H1jcluje się jeszeze w
Sąd"ie :\aj "",\'ż:-zy m.

i:

~~;~i;'~~e~am~~~O,~1a~~~I()~~,~~,~efl~~}-~~i(i~
l)od nar.wą "Aclilnl :\fickiewicz", zal ....
vżyciel::\. kluhu ,,\VSl)ółprara", maiaceo-o
.
J
.
. • ...,
na ce 11 z\\-alczanle antr"emltn:mu.
Będzie to no"'\' snop świRtla n'a pa.triarchalną po~tać "cadvka" z \Vithewa.
.
(w m)
. .

•••
• •
CzytaJcie I abonUjCie
"Ilustrację Polską'"
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Numer

Kalendan rzym..kat.
Sobota: Apolinary
Lipiec
Niedziela: Krystyna p.
R:Jlendarz słowiański
Sobota: Zelisława
Niedziela: Luborr.ira
Słońca: wschód 3.57
zachód 19.58
Długość dnia 16 g. 01 min.
Sobota
Księżyca: \JI;schód 24 50
" _ _-I• •ii
ZP.chód 16.22
Faza: 4 dzień przed nowiem

Z3

ft~rel reJa~[n i a~min ~tra[ji

WtOdli

Piotrkowska 91
Tel. 173-55
NOCNY DYZUR APTEK
Nocy dzis,ieislZej dyim,rują następuiące apteki:
Kon i Ska (Żyd). pl. I{o~ciel,ny 8, Charemza,
Pomor",ka 12. 'Wagner i S-ka, Pi()trkoowska 67.
Zaią,czkiewicz i S-ka. Żeromskiego 37. Gorczyckd.
Przejazd 59. Eps.ztain Żyd), Piotrkowska 225,
&ymański. Przęooalni8Jl1a 75.

TELEFONY
Pogoto",ie
PO'gO'tO'wie
PO'gotO'wie
PogO'tO'wle
Straży

miejskie 102-90.
P. C. 1<,. 102-40.
lekarzy chrze§cijllD 111-111.
Ubezpieczalni :W8-10.
PO'żarnej 8.

TEATRY
Teatr Pulski - "Brat marnotrawny".
Teatr Letni - "Dama od Maksyma".

KINA
CO'rso - "Władca prerii" i "Brodway Bill'.
Oświatowy-Słońce "Życie ulicy" i "Legion
zatraceI'iców".
Palace - .. Arena życia".
Przedwiośnie "Gwiazda Riwiery"
RialtO' - "Alarm w Pekinie".
StylO'wy - "Przerwana pieśń".

KOMUNIKATY
STRONNlCTWO NARODOWE
W LODZI
urządza

W niedzielę, dn. 24 bm., o godz. 10

w sali "Bratnia Strzecha" na Wio
dzewie przy ulicy Niclarniauej
ZEBRANIE PUBLICZNE
z referatami nt.
"P. P. S. ekspozyturą żydowskiej
mię"iizynarodówki"

~S7

bRĘDOW~IK,

nleazMa:, 'iJnia: 21 Upca 't93S

Włamanie

do lokalu
Stronnictwa Narodowego w Łodzi

Taje'łJuzic~y sprawcy wlu'łJlania pos~uldwali doku'ł'ltentów, nis~c~qc legitY'ł'nacje członkowskie lł1 1a'ł'ltanie nosi charak-

ter polihJczny
Ł

ó d ź, 22. 7. -

Dokonano włama- polityczny.
nia do lokalu Stronnictwa Narodowe-I
Należy zaznaczyć, że do l?k~lu ~oła
go, koło Sródmieście (Targowa 5), Śródmieście dokonywano lUZ kIlkagdzie prezesem jest dr Czesław Rost- krotnie włamań. Lokal ten był takkowski.
że parę razy zamknięty przez władze.
Porozrywano biurka i szafy w po- V.rarto dodać, że koło Śródmieście przyszukiwaniu za jakimiś dokumentami, gotowuje się do. uroczystości poświę
a znajdujące się w biurku legitymacje renia symbolu narodowej walki - proczłonkowskie zniszczono, wydzierając
por<;a organizacyjnego.
fotografie. \Vłamanie nosi charal<ter
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Nadział się

na kołek

Ł ó d ź, 22. 7. - Na posesji przy ul.
Trą,bczewskiej 14 zdarzył się fatalny
wypadek, ofiarą którego padł syn wła
ściciela 12-letni Marian Kołodziejski.
Chłopiec wszedł na drzewo rosną..
ce przy parkanie, by zrywać owoce i
wskutek załamania się gałęZi spadł z
dość znacznej wysokości i nieszczęśli
wym zbiegiem okoliczności tr,afił na
ostro zakończone sztach~tki parkanu.
n.a które nadział się, doznając przebiCia brzucha.
Rannego w stanie nieprzytomnym
odwieziono do szpitala.

Krwawa stawka
przy grze w karty

W niedzielnym numerze ukażą się między innymi następuŁ ó d ź, 22. 7. - W mieszkaniu Staj ące artykuły =
nisława Miazka przy ul. Browarnej 58
w czasie gry w karty wynikła awanKohn i Ejtingon na czele łódzkiej Masonerii
tura. Sąsiad Miazka Roman Juszezak,
.Jak :żyd Fogel opanował Schloesserowską Manufakturę?
podejrzewając gospodarza o oszustwo
Foglowskie szpony nad Ozorkowem
w kartach, schwycil toporek i uderzył
Miazka w głowę·
Chrześcijańscy straganiarze w kleszczach wyzysku
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Sprawa lajdlowei 18 sierpnia

Łódzka

G01·gonou'a

przebyu~a 'tv zakładzie

dla umyslowo clw-

rych w Twórkach
Ł ó d t, 22. 7. Sprawa Marii Zaj- Okręgowym w.Łodzi na dożywotl1ie
dlowej, zabójczyni własnej córki zna- więzienie. Od wyroku tego obrona złonej pod nazwą łódzkiej Gorgonmvej, żyła odwołanie.
.
Skazana Zajdlowa przebywa w zaznajdzie się w dniu 18 sierpnia rb. w /
Sądzie Apelacyjnym w Warszawie.
kładzie
dla umysłowo chorych w
Zajdlówa zosiała skazana jak Tworkach, skąd ma być sprowadzona
wiadomo - w I instancji w Sądzie l~a rOZpl\8.wę do Warszawy.

Echa zamachu samobójczego·,
przed

sądem· okręgowym

Ł ó d ź, 22. 7. - W maju głośny był
zamach samobójczy znanego przemysłowca Ignacego Hirszfelda. Hirszfeld
przed gmachem Sądu Okręgowego w
Łodzi strzelił do siebie z rewolweru.
Kula zboczyła i raniła go w lewy bok.
W szpitalu przy łóżku samobójcy
na polecenie prokuratora postawiono

Napadnięty
zasłonił
się i został
ranny w lewą rękę. Nie pozosta:jąc
bezczynnym, Miazek schwycił nóż i
kilka razy pchnął JuszGzaka, powoąu
jąc rozprucie brzucha oraz szereg glę
bokich ran boku.
Rannego Juszcza~a' w bardzo· cięż
kim . stanie odwieziono do szpita1a.
Miazek został zatrzymany.

Oficer policji

węgierskiej

w Łodzi
Ł 6 d Ź, 22. 7. Przybył do Łodzi
jederi. z członków delegacji policji wę
gierskiej mjr Paweł Hodowsky.
Gość węgierski podejmowany był
prżez Wojewódzką Komendę P. ~., z
rami.enia której występował komIsarz
Złotowski; z ramienia komendy roia·
sta występował komisarz Lewandow·
ski.

policjanta. Hirszfeld będąc podejrzany
o nadużycia na stanowisku syndyka
masy upadłości w jednej z firm łódz
kich wezwany do prokuratora targnę,ł
W SPRAWIE I-SZEJ CHRZEśCIJANUpadłość
się na życie.
'
SKlEJ HALI TARGOWEJ
Ł ó d ź, 22. 7. - Wydzi.ał handlowy
Dochodzenie w sprawie Hirszfelda .
przy Zielonym RYDku iDformacyj udziela:
S: O. w Łodzi na wniosek kilku firm
zostało UkOllczone. 8 sierpnia odb~dzie
Wydzial Akcji Gospodarczej StroDructwa
ogłosił upadłość firm~ Al!'otex ~Alej~
się rozprawa w Sądzie Okręgowym.
Narodowego (Piotrkowska 86) i ZrzeBzeDfe
1 Maja 63), p.rodukuJąceJ tkanm~. l
ChrześclJańsJrJch
Kupców
Rynkowych
(Bandurskiego 9 - 11).
clwstki. Firma eksportowała ' swoJe
Stan bezrobocia w województwie łódzkim
wyroby przez Anglię do Poł. Afrykf
Powodem upadłości, według wyjaWycieczka "Pracy Polskiej"
śnień zarzę,dcy, były nadmierne .opła
Podpal€lCza osadz O)lO w ll'ięziełliu
W niedzielę, dn. 24 bm. "Praca Polska"
ty za pośrednictwo. Zadłużenie sięga
urządza wycieczkę do Okr~glika pod ZgieŁ ód ź, 22. 7. We wsi Kozłowa podłożył sąsiad Jaranowskiego 31-let- kilkuset tysięcy. Zarządcę osadzono w
rzem. Informacyj udziela sekretariat
(Bandurskiego 9 - 11). Wyjazd o godz. 8, \Vola, pod Łodzią wybuchł pożar w ni Bronisław Łoksza. Jaranowski pro- areszcie przymusowym.
zagrodzie Michała Jaranowskiego, 0- cesował się z Łokszą. o sporny kawał
powrót o godz. 22.
gień zniSZCZYł stodołę,
szopę
oborę,
gruntu i wygrał sprawę. ŁoksM z
Pielgrzymka do Cz~stochow;r
Zajścia
stajnię i częściowo
dom mieszkalny, zemsty za to podłożył OgieJ'l pod zagroStowarzyszenie Apostolstwa :Modlitwy który straż zdoł,ała uraować, przy dę sąsiada.
przy parafii Wniebowzięcia Najświętllzej czym straty ustalono na 4300 zł.
pończoch
Po ustaleniu tych faktów podpalaMarii Panny organizuje w dn. 27 i 28
\V
dochodzeniu
ustalono,
że ogień
cza
osadzono
w
więzieniu:
Ł ód ź, 22. 7_ Od tygodnia trwa
sierpnia rb. pielgrzym kę do Częstochowy.
Zapisy przyjmuje kancelaria parafialna
w Łodzi strajk w wytwórniach poń
przy ul. Kościelnej 8. Protektorat nad
czoch, obejmujący głównie drobne ży
pielgrzymką objął
ks. prałat Pyszyński.
dowskie wytwórnie, zatrudniające naj.
Pielgrzymkę prowadzi ks. Sieradzki.
wyżej do 20 robotników.
Prace inwestycyjne w Łodzi w oświetleniu ty'UlC~. pre~yd.
Strajl, objął około 3.500 robotników,
KRONIKA MIE..JSCOWA
Godleu'skiego
przeważnie Żydów. Jest prowadzony
l
Szpital św. Józefa
Ł ód ź, 22. 7. Jak jnź donosili:śmy, waclzeniem do porządku nawierzchni ulic przez żydowski Związek Zawodowy,
otrzyma aparat roentgenowski z dniem 1 przedostatni numer biuletynu prasowego łódzkich. Porządl\uje się dzielnice przy- opiekuję,cy się również Polakami, któpaździernika rb. Prace przygotowawcze w
dworcowe, następnie przyjdzie kolej na rych jest okolo 500 osób. Strajkujący
Zarządu Miejskiego przyniósł wywiad ź
toku.
tymczasowym prezydentem Godlewskim dzielnice wjazdowe do Łodzi.
domagają się podwyższenia płac przeW dalszym porządku pt'Zyszła kolej na
na temat prac inwestycyjńych miejskich.
Konkurs na projekt gmachn
ciętnie o 10 pct i zawarcie umowy zbiosprawę
ostatniej
akcji
porządko,,"ej,
zieTymczasowy
prezyd.
Godlewski
wspomUrzędu WOjewódzkiego
rowej.
parków
oraz
zagadnienie
wznielellców
i
niał
w
pierwszym
rzędzie
o
pracach
woJak donosiliśmy, Łódź projektuje budociągowych i kanalizacyjnych.
"YY bie- sienia nowych gmachów (Biblioteki' puJak zwykle w .s trajkach, w których
'do\\'ę gmachu reprezentacyjnego dla Urzę
blicznej przy ut. ·Kopernika. Polskiego Ra- rej wodzą Żydzi, doszło do incydentów.
du Wojewódzkiego. ,V tym celu rozpisa- żącym roku - czytamy w biuletynie ny został przez wladze pallstwowe kon- układa się na przestrzeni 10 kilometrów dnia przy uL Narutowicza·, chłodni przy ul. W dniu wczorajszym np. w 4 wyp'adUrzędu
Wojewódzkiego). kach pociągnięto kilkunastu strajkU·
kurs na projekt budowy gmachu. Roz- rurociąg tłoczny o średnicy 3/4 metra, któ- RokiciI1skiej,
ry pol§.czy studnie znajdujące się na Choj- "Miasto - wspomniał tymczasowy prezy- lących, przeważnie Żydów, za stosowastrzygnięcie konkursu, na który zgloszonach ze zbiornikiem na Budach Stokow- dent - już w przyszłym miesiącu przystę
no 12 prac, nastąpi w Łodzi.
Otwarcie wystawy projektów w sali skich. Dążymy do tego, aby już w roku puje do budowy bloku mieszkalnego dla nie przemocy wobec nie chących się
Rady Miejskiej (Pomorsl{a 16) odbędzie 1940 Łódź otrzymała wreszcie czystą i robotników o 96 mieszkar!iach dwuizbo- podporządkować i przystąpić do strajsię w sobol ę dzisiejszą o godz. 13.
zdrową wodę z wodociągu miejskiego".
wych na Nowym Rokiciu. W projekcie ku.
W dalszym ciągu tymczasowy prezy· jest budowa domu administracyjnego przy
Spis zwierząt gospodarskich
.
dent Godlewski omówił prace nad dopro- ut. Lindley'a".
W czasie od 1 do 15 stycznia rb. odbywał się w ł.odzi
spis zwierząt gospodarsldch. Porlolmy spis zreszta, przepro- gdy puszczała w obieg fałszywe lO-złoto stał do 16 kwartałów.
wadzony :wstnt w cal~'m kraju.
we monety.
Wysokość maksymalną kredytu jnweA 1 p k s a n d rów, 21. 7. Piękne chwi'VeC\lu~ tego spisu, ł,ódi w dniu :30
stycyjnego określono na· 5000 zŁ. Po1:yczSamobójstwo
le przeżywał Aleksandrów w ubiegłą nieczerwca liczyla ogólem Id27 koni, 13:36
ki
m0l<ą być udzielane rlie tylko na in'V micszImniu własnym przy ul. Ki- westycje maszynowe, ale także na reno- dzielę. Uroczystości sokole wypadły nasztuk byclla rogatego, 411 sztul< trzody
chlewnej, 45 !>ztul< owiec i baranów oraz lillskiego 5 popełnił samobójstwo rzeźnik, wacje warsztatów oraz inwestycje lo- prawdę okazale, świadcząc bardzo dodat56-letni Stefan Szwankowski.
3i9 kóz i kozlów.
nio o tężyźnie "Sokoła". Zarówno uroczykalne.
'V f>tosunku do zeszłorocznego stanu
stość poświęcenia nowego sztandaru jak
Kary
na
właścicieli domów
Kurs
nowoczesnegQ
stolarstwa
posiadania nastąpi to zmniejszenie się ilozlot sam obfitował w szereg podniosłych
Ostalnio
znów
skazanych
zostalo
cztew Aleksandrowie' pod Lodzią
ści ogólnej.
momentów.
Wzruszająca
była
chwila
rech wlaścicieli domów
na areszt
Otwarty zoslał w Aleksandrowie dwu- składania wiellca p.od tablica, Sokołów, pogrzywny.
miesięczny
kurs nowoczesnego stolar- ległych w walce o niepod16głość. Za serce
KRONIKA DNIA
stwa dla mistrzów i czeladników. Po chwytało płomienne przemówienie ks.
śmierć od piorunu
KĄCIK RZEMIEśLNICZY
przemówieniach Leona Homanowskiego, proboszcza dl'a Nadolskiego jak i naczelW czasie burzy clnia 21 bm., na polach
kierownika . Instytutu Naukowego Rze- nika dzielnicy Antoniego L:ndnera.
Kredyt
inwestycyjny
dla
rzemiosła
wsi Łaznó\V pod Łodzią piorun uderzył
mieślniczego, Stanislawa Gerlinga, Antow kopiec żyta. gdzie ukryli się rlwaj
Jak infQrmuje Izba TIzcmieślnicza w niego Chmieli, radcy Izby Rzemieślniczej . Rzucał. się jedynie brak w pochodzie,
chłopcy,
12-letni Marian i 9-letni Piotr Łodzi - starania samorządu rzemiosła w Łodzi i Westfala, starszego Chrześci· Jak l całej uroczystości Stronnictwa NaroKufel. Starszy poniósł śmierć na miej- w kierunku uzyskania dla rzemieślników jańskiego Cechu Stolarzy, rozpoczęto pra- dow~go. P?dob~o ktoś z dygnitarzy uzascu, a młodszego przewieziono do szpi- długoterminowych kredytów inwestycyj- co lmrsowe przy udziale 35 uczestników leżmł swóJ udZIał w uroczystości od nienych odniosły częściowy sIm tek.
tala.
. obecności w defiladzie członków miejsco~
w wielm od lat 21---B0.
Pomysłowa 2ydówka
Bank Gospodarstwa Krajowego upoKurs wywolał bardzo duże zaintereso- w~g~ k?ła S. N. Gdyby tak istotnie było,
W tramwaju przy ul. Nowomiejskiej ważnił Komunalne Kasy Oszczędności do wanie, tym bardziej, że jest to pierwszy mlelIbysmy do czynienia z wcale nie za.
policja zatrz~rmala Chilę Poznerson ze udzielania kredytów inwestycyjnych. Ter- kurs zawodowo - stolarski od czasu ist- . chęcają.cym przykładem wybitnego braku
Zgierza (ul. Berka Joselewicza) w chwili, min dla tych pożyczek przedłu:!:ony zo- nienia Aleksandrowa. · oN.~

WsttP wolny dla wszystkich Polaków1

Podpalił

ze zemsty

firmy Alrotex

zagrodę sąsiada

na tle strajkU
w wytw.

Prace inwestycyjne w Łodzi

Dlaczego nie by lo
Stronnictwa NarOdowego?

~.

Strona

Orozszerzenie
Akcja pos. Dingla -
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ORĘDOWNIK, niedziela, dnia

wpływóW
Polonii amerykańskiej

Domaga się równie~, aby lwcleci arne-

J'łJkańscy odwied~ili Gdynię

24 lipca 1938

czesny

port w

i

-- -

najszybciej

N'umer

161 .

l'Orlwijllj3,Cy

się

aby kadetom
na zwiedzenie
Gdyni. tak jak przed kilku laty umożli
wiono im zwiedzenie Pólwyspu Skandynawsl~iego. Cztery i pół miliona obywateli amerykańskich polskiego pochodzenia entuzjastycznie powitają taki
gest przyjaźni w stronę kraju ich przodków, kraju, który nam dał generalów
Kościuszkę i Pułaskiego".

Polacy u preml-era Hodz-y

RO~l'Itowa

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

'",hela u'yll{c~llie charakter illfonnacyjllY

P r a g a. (PAT). W ramach rozmów z przedstawicielami poszczególnych narodowości w CzeChosłowacji
premier HGdźa przyjął delegację komitetu porozumiewawczego stronnictw
polskich w Czechosłowac.ii w osobach
pGs!a dra \Volfa, pastora Bergera, prof.
Badury i p. Goetzego.
Druga rozmowa z przedstawicielami Polaków posiadała również charakter informacyjny. Premier powiadomił o stanIe prac czynników rządG
wych nad statutem narodowościo
wym i zwią.z.anymi z nim projektami
ustaw.
Jeszcze w bieżącym tygGdniu lub na
początku przyszłego. premier ma przyjąć przedstawiciela stl'()nnictwa Henleina.
Międzyministerialna komisja prawnicz.a skończyła ponowne opracowywanie projektu ustawy s.amorządowej i
przekazała gG "Komitetowi Sześciu". 'W

I

odbQclzie
f\Iinistrów.

piątek

się

posiedzenie Rady

L6dź,

I

na tej konferencJi wystąpi z projektem
zffi:any niektórych
paragrafów. dvtyczl\cych statutu Ligi Narodów.
Rokowania angielsko - egipskie rozpoczęły się \V czwartek od
konferencji pet'
między
premierem Chamberlainem, a
premierem egipskim Mahmud Paszą. Na
sobotę przewidzi,ana Jest pierwsza r07.:mo·
wa premiera egipskieg-o z fordem Halifaxem.
Pretendent do tronu rosyjskiego wiielki
ks iąże Cyry!. m,eszkający w St. Briac we
Francji nie może WYJechać na po-grzeb
krÓlowej ru 111 u '·Iskiej Marii. która była rodzoną sio.strq jego zmarłej żony. ponit>wat
zachorował pO\lażuie na serce

Losowanie bonów
Funduszu I nwestycy j nego
Otwarcie polskieg'l stoiska na Między·
narocIoKej Wystawie Wychowania Pu·
blicznego w Genewie odbyło się 20. bm.
Do Kowna przybyła delegacja wileń
skiej Izby Przemysłowo - Handlowej i bę
dzie gościem litewskiej Izby Przemysłowo
Handlowej. Delegacjoa odwiedzi SzawIe i
Ktajperlę celem zbadania moi!iwości wywozu drewna ze wschodnich województw
polskich.
Litewski uniwersytet im. Witolda WieIkie-go w Kownie wysyła do Polski dwóch
profesorów wydziału medycznego. Profesor Ziel it'lski ~apozna si') z instytutami ana·
tomicznvmi \" "-arszuwie, zaś prof. Buj·
niewicz zapozna się z klinikami Uniwersytetu \Vi ICllskiego.
W Kopenhadze oJb~'lzie się konferencja tzw. Qa11stw neuLl'Ulnych. Finlandia

-

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

nagłówkowych.

chorób sIIór. weoer. , ml)('zopleloW7rb
6 S:erpnia 2,
teL 118·33P"zyjmuje 9·12 j 3-9, w niedzielę: 1:1-12.
~peeJ.

"Proponuję również,
tym dano dość czasu

N o w y Jor k (PAT) Prasa za~ie- f wlaściwym, a nawet kOI'zystnym, gdyby
sz.cza artykuł kong~esI?ana polskIego podróż morska kadetów w i939 roku
Dmgla ze stanu MIchIgan, dotyczący obejmowała Gdynię najbardziej noworozwoju politycznego Polonii amery-/
'
kallskiej.
.
"
----------------Dingel
Ł\'.'ierdzi,
że Polonia
nie zdaje
sobie
zupełnie
sprawy
z możłiwości
jakie posiada. Jej akcja polityczna jest
dorywcza i wybuchowa. Wiele wybitnych i najbardziej warlościo\\'ych jednostek polskich odsuwa się od udziału
w życiu politycznym kraju. Autor
twierdzi, że np. w Pensylwanii Polacy
mogliby zawsze wybrać swego rodaka
gubernatorem.
Polonia musi d4żyć planowo do
stopniowego rozszerzenia swych wpły
wów politycznych. zaczynając od gmin
i rad miejskich, przez legislatury stanowe, do obu izb Kongresu itd.
równocześnie
wystosował
Dingel
list do prez. Roosevelta, w którym mówiąc o wycieczkach kadetów Akademii
Morskiej w Annapolis, zwraca się z
prośbą, aby "dowództwo floty poleciło
również odwiedzenie niektórych portów
bałtyckich, a przede wszystkim polskiego portu Gdyni.
.,Rzeczpospol ila Polska - pisze Dingel - jest zaprzyjaźnionym z nami narodem. Liczne i serdeczne węzly przyjaźni łączyły oba kraje w ciągu całych
naszych dziejów, nienaruszone
od dni rewolucyjnych. Czy nie byłoby

Dr med. H. ZIOMKOWSKI ł

świecie?

w dniu 21 lIpca 1938 r. wylosowane zostaly
do ul110rzenia bony I"unduszu Inwestycyjnego
oznaczone numerami: 2 3G7. 4604 fi 583. 11 4;;3,
2Y 183. 36409. 38057 - we wszystkicL 10 seriach
wypuszczonych na podstawie rozporządzenia ministra skarbu z dnia 10 listopada 1933 T. (Dz. U.
R. P. nr 89. poz. 69JI. Wylosowane bony wykupywane sa przez "asy Urzedów ::ikarbowych po
100 zł za bon 2,j-zlolowy.

Składki

i pokWitowania

W administracji pisma naszego
dalszym ciągu:

złożono

w

Na budowę kaplicy
w Hrynkach na Wołyniu
N. N., Chojnice, 2,-, razem z poprzed·
nio pokwitowanymi 12,- zł.
Na pomnik Serca JezusoweJ!o: 'Valeria Plltyk. Poznań. 27 Grudnia 3 i al. M~rcinkowskip.
go 6. 10,-, razem z poprzednio pokwitowanymi
140.:;0 z/.
Na Tow. Pomoc)' dla inteJigeneji: .J. K. 5,z/otych.
Na biednych par. Naramowlee: J. K. 5.- zł.

Znak oferty naprzykład: z 18923, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświ~
teczne przyjmuje si~ do godz. 9.25.

DROBNE

drobnych: 1.lamowy milimetr 30 gro.izy.

Panna

Przetarg.

wiek ~redni bezwzględnie uczciwa prz~'jlllie p(M;adp. prowadzeni~
Piekarnię
g~~h~. PI~;~~j~~~~oo,,(:lugoojeat~~tn{'J
cukierni/) pelnylU bi!'gu ruchli- Oferty Or~r1",,"il·. Poznań
"~' m ll1ipj<cu Poznania odst~[l;<:j
zrl60...:D...:3..:1_ _ _ __
::izc!"'epaniak. Poznań. Lodowa i)łj
zd 60 081
b) Inni

Zarząd MiejSki w Lo4z1 ogłasza pubIiczny przetarg na
urządzenie kanalizacji I wodociąg6w W,l"az przyłączeniem
do miejskiej sieci kanalizacyjnej posesji miejskiej przy ul.
Kilińskiego 101 (park im. Sienkiewicza).
.
Oferty pIsemne, odpowiadające treści koszton'su ślepego należy składać w Zarządzie Miejskim, Płac 'Volności
nr 14, III piętro, w po~oju ~r U, d? d.nia 1 si.e\pni~ .1V38 r . •26. SZUKA POSADY"
~o goclz: 11 ran?, w kopcr~le. ~alczycle ZamkDl(]tC] I zala- •
kowanej, z napIsem (wymlcnlc roboty).
Ugłoszem do 30 stów dla poszuk '
ha
u
.
b
.
Szczegółowe informacje oraz ślepy kosztorys z warun- ogli~~~in ~~sll ~ '.JIV trt:~c'~'-;1 c~~~
kami przetargu otrz"mać można w '''vdziale 1'ecllniczn v m
y d Jeb ne h
l l
,
•
J.
'
.
J
_
•
J
'
ro nrc .
Plac 'Volnosc! 14, II. pIętro, IV pokOJU nr 2;'). OtwarCIe ofert
nastąpi w tym samym dniu o godz. 12 w południe.
aj Sluib'l
(łoJno .... a
..'
~
. '''adium przetargowe zgodnie z przepisc.mi w wysokoCI zł 600,- należy złożyć IV kasie Zarządu Miejskiego, zaś
Panienka
kwit dołączyć do oferty. ~'adia składane w walorach win- z prowincji. llc7,ciw~, przyjmie
11)' być deponowane w Głównej Kasie Miejskiej przynaj- posade pokojówki
dzieci. Telelllniej na J dziel] przed przetargiem.
n 15184 fon 56-07.
.
?Xl 60 117
Łódź, dnia

Urzędnik

!,awall'r. lat ~u. wyk~z.tal~"ll1e sre,hllt'. 6 .lat praktyki. w
llltcn"ywl1ych maJatkach na Pom\~r7.\l, .obeznany we wszelkid
dZJf~rballlc J.:o"pollnrstwa szuk;a
pcsarly od 1. 8. 3S. r. względnIe
1-3. 8. 38.
LH,kawp 7.gl06Zenia potrzebny
.\,U!(l!,tl'n Lacki.. ~rądzona p. Borowski.
ska.
LIpnica, pow. ('hO,llllce.
zdg 59 9~7

go;:p.

R. Barcikowski S. A.
posada

Koźmin.

sŁala..

,

I

Fryzjerka '

dobra ondula"torkL ~M. 1;
8. posada stal a ,Rogacka~ ChI)z;d 15 525 dzież.
ng .15 5211-7
-

Krotosz;yń-

FryzjerSkiego
Kołodziejski
dzielnego pomocnika. przyjme na czeladnik potrzebny od ",1'I.łI. stale. Bernard Paw:iclri. Gro· Wladyslaw Hain. mi8trs kolon 115 617 dziejski. Wolszt:rn.
dzisk. Bu,kowska.
n 15 680
Młynarz

Panna

20 lipca 1938 r.

Fryzjer

znTa~

Poznań

Fryzjerski

potrzebny zaraz na wiatrak.
pomocnik potrze-bny Z;~ raz. PoUrbanowicz. Kórnik pow. Śrem sada eta/a. DobrzaK Kl'OtoIvLrn.
zd 60 066
Rynkowa.
n 1ó 6t3IZ

szuka posady no bufetu z obslugą gości. Oferty Orędownik. 1'0zn all zd 60 052

Dojarz
Uczeń
samotn..- zaraz potrzehny. Fran· riekarl;ki. ,"rn uczciwych rodzi·
ciszek PotrawiHk, l\I,·owino. po- ców po-trzeb·IlY
Piotrowski. L~czta R okietnica.
zrJ nO 020 <zno O"ip('k" 1\1
n 14 7m

Will

wi~kszą dochodo,,~ą Poznaniu
sprzedam warunkach .korzr~t-....
kowa: 17.40 tygodnik rlŹW:~ko\YY:1 ~te-C'ia - z
rsza",y; 9,00 Ló,l"
nych.
Ofe~ty O ręuQ\\'Iuk. 10- . .!lI{.)~,'r'lUfl".·ł~ 18,10,Ę>0{lImczo:r..ek pl'ZY ml-kro!o- .1~ko rynek zIJytll rlla artykulów
znań zd 60 0.»<
- - --~~~w.:!!IH me. ] r. z ogrorlka holeJu .. Bri- I'olnych - [log.; 11.45 na hon'zon.
NT· d . I "4 I·
sto!"·. Wyk<!naw~}': Mala oddf'- cie 1r.~lJk i.m - feli~ton: 20,00. reDom
le ZJe a, ~ I!)ca.
st·ra P. R. I 801:8('1. \V przenYle rl'tal sJ)IC\\'a('zy, arie I ple811l w
piętrow" murowal,y i pi('karnię
7,15 aud. poratThna' 720 orkie- ~k; go.dz. 19~OO chwi,lka Billra Stll- wyk. Kaz imi·p'l·za ~7A11Pko - temechaniczną w pelnylU ruchu !'tra cleta pI·acow,ni.k6w 'Tram",a- ,~:;(.!w: 20,00 koncewt Rkrzy[l('C>\\'Y 1,0-'·. ",,,,!:t
K on\'ill-l\:n.rotk:ewi7.a!·a~
ąo. sp,·zcd~llia lub.. wy- jó~v i ć"-u,!cbusó\V Miejokich: 8,00 d-I.n(}~l. Roh(': t~ :<;ch.ul~Jar;na: 20,40 CZÓ\\'ll8 - akomp.; 20,35 sport.
d~l.e, za w19!:1l3. po\\·od sI "ro"c. -:- t1zlennl;k pora nny: 8,15 a urlyeja p::ee~'lrl po.h,t~ czny. 20,00 dZlen.:
"Iarlowo~r:. KutIlo. l'i'a!u~o'yl- dla WSI: 1. Gazetka roll1lcza. 2. nik \\Ieczolny; .21.00 .,.MelolU~l1l
r~a 4. . .Z'\'lązek. RzewJeslJ1lkuw I!'ra zespól ha,rl11onis'ów \Vi.kt(}ra.I-W~<Ola .a!I<I,cJa w ,~)·k. ZeElPOChrześcI.la.n w halme. z.d 60 016 Hucho("ki~go i ,rózefa Steeia. 3. lu ... ~ląskl('J Pozy!y.wk J (:I; KatoLódź jako ry,neik zbytu dla ~rty- WIC); 21.30 transml<Ja,fr-:.;,gmenlów
7
SPP.ZEDA2E
kulów re>:nn'h - pogadanb z J;!!,o m!'!,z.!.1 .pb·'~·ackl~go . ,Pol~ka )5:.30 Prag~ . .Kr,iL ",16('z('·
•.
Lorlzl; 9,15 regl()onaln~ transmi~ja !łJlllnnd l3 I zl~;c>ro-we wlad~mo- ~<.>w. on\..I'.l'lmla. 17.1.> Flo~cnz Krzem ie ,ica (przez L\\(\\\): 11,45 1,el sn'~I·lo\\'e: 22,10 "Dma - lJII I .~jCdIUI<l1l - .J\l H,I;l,Jlie hu 1Rzeźnictwo
przeglall kuHura,lny: 11,57 sygnal wr>d e w II, na, motywach kometlio- t~!:fl~' . op. RnCCIllleg.o.. l~.UO
('zas·u; 12,Oa poranek mu,,) CZlly (z operl' ::-ta,nls la'wa Bogt:,.slawl;kle- h.onl.gsw. - J'1~kne me,orl~e. 1\10PO?maniu urzllrlz.eniem. zapędem 'Vi-Jna). \V wrkona 10 '11 orkiestry go (ze L.'yowa). ~Vykona wer: ze· naclllum - 1\. >1 nta ta na chor mlena sprzedaż. Adl'~ wskaże Orę- Hozglośni \vi,leńokiej: 13,00 .. Mi- ~pól, SOl!.sCI.. ol'klestra mala lub "zan!, C!rk. I glo~:( solowe. 19,10
<lownik. Poznań zd 60 2.6
~ość w życiu Orze-zkowej" _ (ll~et fort!"I?Jan~wy:. 23,00 ostatnie MOn,lcIJlIl.m ~ h.on('ert N)Zl'Y\\,s'zkic Ji,te,'a('ki - z \\,il<na; 1'3.15 wI·adomoścl dZIennIka.
kowr. 19,30 H',lversum J - KonS przed am
pa.ni przy kiero-wnicy _ pogadan('(Ort. H·.n r. 7. ~C'lrevelllll~e-n. 20.00
zaraz rl<;>brzl' zaprowartzony s'klep ka; 13,20 muzyka obi~,]owa (oZ PoBerlin - Muz. rozrywkow a (ork .
sprzedazy cukrów. <;z.e-kolady z znania). Tr. z ogrodu pala.cu
I ~~:!lrtetJ. Bruksela fr. - Muz.
('al~0\\'11YDl I!-rzą-?:I;e~JjeDl w,az z Dzia~yfis.kich. Wykonawcy: ZwieKatowice - 6,15 a<udycja po- belgIJs,ka',.20,10 BlIdapes,zt - .. BatO\\ ~rem. mll'.• zk~onJpm. miasto brona Ol·kiestra Salonowa Roz- ranna - plyty; 6.35 og-roelnik lila- ry Jan~
oP., Kvdaly I'go. 20,30
rOwI~tow,e wo~e\\'o ..~z~~·o 16d",k;e,. gloś: ni Poz.naJI$kiej pon rlyr.
11- ski: .. Pi~kno o!!,l'Or}u hylinowego'· Flor~l1cJa h.?llrPI:t S)'I~Jf. .~l,OO
Zglosz enla Ole·]o:'_l1l'k. Poznali gemusza Haabcgo. "Piątka Po- ~ pogadanka: 8,40 chór Orlanda l\~('dl!llall '9 ''r::\~hul~~t!!)e-zar .01'.
n 1.) fi31
znańska i ~1a,riaJJ l'1obieski _ te- I ,.Czwórka Hall i!)wa··; 9,05 " Bez- \ erdlcl!'o .. ~l.Ita R. l al'IS ~ J'l.OII:
WC
IJo-r: 15.00 au.dycja dla wsi· 1 trookie uni IV Czai,kowkaoh" - cert aIJglp!,ko - fl'~ncu~,kl. 22.00
.:._l.l..._.K.U.P.N_A_ _ _ Przegląd rynków proclu.któw ~ol: nworta~; 11.45 "Co slychać na Londyn He:!.
Muz. ll'tkka w
IL
~ lnych. 2. ".,Pomoc w n.agl:vch wy- Śląskiu ~"; 20,33 SlPOtrt.
\',:.yk. kwinte;tu._ 22,30 Sztokl!o!m pa.cI~ach .. - . . audycJa ella mloKraków _ 8,35 pogadainka dla h .once rt ~olIsto.lV. 2!l,00 KOl1lgsw.
.
K Uplę
r!zleą.Y wleJ~·k lel. 3. Muzyka ply- !'c>lnikó",'
Tn"
. t
'1
.
- ~ruz. kkka I t~necz.na. R. Ro- Ach, gdybym wicdziaJ, r
ź
b·
.
elom pipb rllia wplacp. 10000.- f y, 4. 7.wieksz)·ć w,daj;lOśf na- eh Ie-w dl; ~';·'i'ń~,l. 8J n lIalJ ~P.~y mania - Konce'rt nocn)'. 24,00
.
.zego yczy;:o le mOJa naDokladny opis do Orędovcll'lka, szych sadQw - p~gada,nl'a. 5.. r~- nutę _ pb:l~'; 9:05 'skrz~n~~ °r';,l~ Konig"". _ :\Iu,z. ll'kka i tanpcz- rzeczona na imIeniny
Poznań ztlljO 1~7
glOlnalna tra.~~~I~Ja 7, KrzemlPn- nicza; 11,4~ ,.Kull\lira i s.ztuka··: na, nast. tran,m,:!'ja, z Hambur- Spytaj się.
Cli (pne-7, L\\ 0\\) .,1~.'30 'f T Yj>' l,,!, al- ~pra wy te~ tralcrJe:
20.05 III uzyka ;!.a. S1.tllt.llarl I 1< ralC'kfnrt - Nie mogę.
KupI'"...
nr Te~t.r 'Vyohra7.1J1. .,,, ezel -/la1Icezna _ plyt,; 20,35 ~port.
I'l.oncert ork o kwartetu J mUZYka/
- Dlaczego?
.e:osponarstwo wplacę 8000,- Do- sluchowl~ko 'Vladnlaw. Procnena ol·ganach. Hamburj! - Melokladny opis nadesIać do Orę- ra (wznow'ie-nie): 17.10 rec ital forł~ódi - 8.!l5 ze<>p(\1 hanuonislów !lie rOZl'J'w.ko\Yc. k\YnrtPt wokal- Nie mam tyle pieniędzy.
;M)
downika. PoznaJ1 zu GO 186
tePla.rIOwy Izy Ostoja - z Kra- Wiktora 8uchockiego i Józefa IIY o'·az l11U,zyka taneczna.
("Tribuna Illustrata", Rzym).

Humor zagraniczDY -
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O~ł oszenia

zwy~zajnych

pocztą miesi~cznie

zł wydań

l-lsawwy milimetr lub iego. miejsce ko:sztui e : w
na stronie tJ·laPr en u m er ata
2.34, kwartalnie 7,(6
w tygotlni ) _ P
.
..
.moweJ 15 &,roszy ..na strome redakCYJne' (4-łamoweJ) 11.) przy końcu części
agentury wlasne (7 wydań w t
d')
..
.
.. u.
rzt'z
dopłata za oJ rtno.~z~nie d? domu. Egzemplarz pojedYfi~; c~I:Zie~)~";~C;~~:zy2,3naiedozr:lae:l;lnyO(1IrOgWr.
\ redakcYJneJ. 30 .groszy. ~) ~a. strome czwutej 50 groszy, c) na stronie drugiej 60 groszy,
~) na strome wIsdomo§CJ mIejscowych 1.-. si. Drobne ogło~zenia (naiwyżej 100 slów w tym
Adres re t akr)1 I adllllllJ8t"arji centraln .. P
ń ś
•.
'
v
•
> nagló",;kowr ch ) e/owo nagłówlrowe drukJe!l1 tłustym. 15 grosióY. każne dalsze słowo 10 groszy.
33-07 4.1-01 :l~-"j .'-_.,-.
I ei!i ozna,. w.. ",[a~cJn .70. Telefony; 40-72. 14.76,
Odl)o\Vied~ialny; .Tan· PIR-Z~k"'''z·''Po~~a;~~~· ŻlI O~~!d:m]~~~~zl.ele ~v\ęta tylko: 40-72. Redaktor
Og/oszema WIększe wśród drobnycb poczynając od oJO,tlltniej ,trony, 1-ła.mowy milimetr 30 gro.ZY. Ogłoszenia skomplikowane, ~ zastrzeżeniem miejsca _ od poszczególnego wyparlku 20'/,
Wlauyslaw Maciąg, ł,ó,lź. ul Piotrkow"kd 91 Za ogłosie;ia ar . y uJ!J z m. dLodzi odpowiada
natlwyżki. Ogloszenia do biezącego wydania przyimujemy do .rodziny 1030
a nn wydań
Le;;n iewicz z Poznania. - R~kopisów n'iezam6wionych reda '-cj ~ ~i~- :m y o Powiada ~ntoni
nienzielnych i świątecznYCh do godziny 1I,')'j rano. Za bl~dy drukarskie kt6re' ni'e znif'kszta/cają
P~r1kó'~'dSPowodJwfnych ~itą ~,'yższą, przeszkód w układzie "strajków i[;ca·w;d W rBtZle wy'.o~t"i ,,!!,lo"zeniA adminietraejR. nie odpowiad~. Ogloezenia ..rrzyjmujem; tylko za oplatą z góry.
~t~~c~~~y~h z~um~Srt;~zi~6e O~~~k~do;'a~i:numeratorzy nie ~ają prawa d;;maga~i~n~T~ w~ied~:
Nakład I czclOnkl~ Drukam11. PolskI. ~. :4. w Poznaniu. - Konto P. K. O. Poznań 200149 Pocztowe konto
h k·
P
.
rO:l;rac un owe: O'MIań 3, nnmer kartotek 08.
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POWIEŚĆ WSPóLCZESNA
M)

-

Potem z.a.uważyłem, te zmi~ni
się w stosunku do mnie... wies~

łaś
już .... Zrozumiałem, że domyśliłaś się
i dtatego odsunęłaś się. Postanowiłem
wtedy zapomnieć... być tylko bratem
dla. . twego .3pokoju i szczęścia; ale...
ale... przebacz mi, aniołku nie mogłem

wyrzec się nadziei i łudziłem się jeszcze wciąż, że może... może mój wyjazd
na front obudzi litość w twym sercu
i coś więcej. Naptóżno. - Nawet wiadomość o liście przyjęłaś obojętnie,
mÓwią.c, że "wszystko ci jedno". Diabeł goryczy obudził się wtedy we
mnie i - niepomny już na nic - wybuchnQ.łem takim jadem. Opamię
tał"~m się jednak za chwilę ... Ogarnął
lImie okropny strach i żal, że mogłem
cię ' tak nielitościwie skrzywdzić. Ci&biel .k,t6ra jesteś dla mnie taką świę
tością, że modliłbym się po prostu ...
- ·Nie... - jęknęła z wYI81łkiem,
przerywając mu.
~ Pozwól mi !!kończyć, Haoulko.
- Przeklinając si.ebie i w szalonej
trwodze na myśl, co ja zrobiłem i jak
ty, dziecinko mu!\isz cierpieĆ - 8ZUkałem ci~ ws~ędzie, by et wyznać
wszystk.o szczerze \ -pnebłagać eię. Nie nie chcę i niczego nie pragnę, abyś tylko była I!Ipokoj1l8.j szcżęśliwa
i nie myślała o mnie źle.
Dotkną.ł ustami jej rę.tzek i '. uspokojony, ale bezgranicznie smutny,
wstał i dodał:
- To wszystko, Hanuś ... Jeśli lIlofesz, powiedz mi choć jedno słówko,
co ci serduszko dyktuje, nie będę mial
talu.
Bledamtka, jak płatek JiIił, drżała
tak iłuie, że trudno było ocz~ki ać
<ld niej jakiegoś słowa.
Popatrzył na nią z ogromną. litoŚći'ł j przemówił czule:
- Nie możesz'! - To nic, nie będę
cię już męczył, wróć tylko do domu.
- Biedna ptaszynka...
Odwrócił się,
gJos~m:

-

mówiąc zdławionym

Odchodzę·
Nie ... odchodź!

Stanął

'. ,.. L! I. ,

zdrętwiał

na moment, nie
~ siebie. Pa-trzył tylko, a. Serce zaczęło tłuc mu
jak szalone w piersi, Potem przypadł
~o niej i UChWYciwszy wyciągnięte ku
niemu rą,częta ścisnął je konwulsyjnie, wołając zduszonym głosem:
- Dlaczego, Hanuś'l Mów, bo... oi

mogę;c - słowa

wydopyć

szaleję.
Spojrzała

nań tylko z wyrazem
takiego niemego błagania, pragnienia
i oddania jednocześnie, że zatrząsł

!!

NAPISAL MICHAL POLONUS

nim huragan nagłego szczęścia. Ale szukał mnie, powiedział wszystko... gie - mówił już poważnie, wzruszony
nie wierzył, nie śmiał wierzyć. Po- przepraszał i chciał odejść ... . Zatrzy- do głębi i dodał, oderając łzę: - To
wszystko z redości, prawda matkaf
chylił się i twarzą tuz przy jej twarzy,
małam go i ...
- Tak pragnęliśmy tego...
głosem rozedrganym pytał jeszcze:
- I co? - Gadasz jak na mękach ...
- A Bóg dał - dokończył. - WyPewno
zgłupiał do reszty i ucałował
- Więc ty ... ty .•. Hanuś ... miałabyś
cię, a ty pozwoliłaś na to? - śmiał się pada im chyba pobłogosławić?
mnie ... kochać? - Mów ...
Objął żonę ramieniem, drugą rękę
- Tak - wionęło ku niemu ciszej ste.ry.
położył na głowie Staszka, który z Har
Dziewczę
w
jednej
chwili
zawislo
od kołyszących się traw.
mu na szyi, nie wiedząc gdzie chować nię. oczekiwał tego aktu w podniosłym
Sto słońc rozbłysło mu w duszy. 1..arumienioną twarzyczkę. Przytulił ją nastroju i dodał: - Włóż na. nich
Świat cały rozkołysał i oszalał: - Na do serca i podniósł do góry jej twarz. twoje szczęśliwe ręce.
mgnienie oka runął do jej stóp, po
Uczyniła to, mówiąc uroczyście i
- To aż tak miłujeśz tego smyka,
czym zerwał się, trzymając ję. w ra- cof No i wierz tu ' dziewczętom; .. patrzę.c z miłością na młodych:
mionach i garnąc do rozpłomienionej Nieśmi.ale to...
- Niech wam Pan Bóg, dzieci dto- .
piersi, szeptał!
- Tatku - przerwała mu żałośnie. gie i Ta Matka Najświętsza błogos.a
- Kochanie, ty moje... lilijko bia- Nie będę już, nie, dziecko dro- wi na szczęśliwe i miłe niebu tycie.
ła... szczeście całe! kochasz? Powtórz... powtórz!
- :Kocham - powtórzyła nabrzmia.tym prędzej wróci, skracał więc sobie
łym radością szeptem i jakby zawstyczas dowcipatni i różnymi figlami,
dzone dziecię przytuliła się mocniej
które płatał po żakowsku wszystkim, '
do niego.
a na.jwięcej Hani. - Ona, ehoć nie- Boże! - krzyknął w uniesieniu
śmiała i lękliwa jak zwykle, odpowiai zaczął obsypywać pocałunkami falę
dała na nie i przyjmowała je srebrzyjej jasnych włosów, dopóki nie zabrastym
śmiechem i promieniała szczę
kło mu tchu. Potem pobiegł z nię. ku
ściem.
domowi i wpadł do izby z takim imPatrząc na. nich, odnosiło się wrapetem, że przerażeni starzy wykrzyżenie, iż nie wiedzą, że tracą się na.
knęli:
długo, że rozdzieleni W' różnym s0. - A słowo ciałem się ...
bie i nieznanym otoczeniu - rozpoczNie mieli czasu dokończyć, bo rynę. życie pełne trudów.
mnął im do kolan, wołają.c tryumfuDopiero trzeciego dnia, kiedy mieli
ją.co:
siadać już na bryczkę, która. powieźć
- Błogosławcie nam, rodzicel Ha.ich miała. na dworzec, gdy starzy że
nia już moja narzeczona!
gnali ich i błogosławili na drogę, a.
- Co? - Jak? - Kiedy? - pytali
Wierny zaskomlał czegoś żałośnie oszołomieni.
serce ścisnął im smutek.
- TakI cudowniel przed chwilą!
Rozwiali go ochotnicy, którzy jut
- §mial się szczę'§/iwie.
czekali na nich dumni i weseli.
- Pra wdaż to, Hanka 1 starr, marszcząc czoło.
Staszek zlustrował ich spojrzeniem ~,..
- Prawda - szepnęła, wysuwając
doświadczonego dowódcy i -oczy mu ,
się z objęć Staszkowych i obejmując
zabłysły zadowoleniem~ Uścisnę.ł im'
nogi matce.
gorąco dłonie i po załatwieniu .formal- To takżeś poszedł szukać jej, baności w kancelarii zawiadowcy dał
ł~mucie? zwrócił się z żartobliwym
znak siadania do przydzielonego im
marsem stary do Staszka. - Zdążyłeś
specjalnie wagonu.
już postarać się o nią? Czekajno
Rozległ się gwizd lokomotywy i zatylko, jak ty ją dostaniesz!
częli siadać. Staszek z Hanię. wcho- Ja już ją mam! ha, ha! - Po_
dzili do wagonu ostatni.
wiedziała mi, że będzie moją na za- Macie wszyscy miej<lca f Wygowsze.
dnie wam? - pytał 1 ędrka, czekają
- Tak? - Powiedziała? - Gadajcego w korytarzu.
no ty, skrzacie, jak to byłO, bo on łże,
- Świetnie, ale mamy do was projak najęty! - srożył się niby.
śbę spojrzał mu w oczy wymownie.
- Mów, bracie!
- Jeden osobny przedział zostawiliśmy dla was obojga, raczcie (1;0 zająć sami.
- Czemu to?
J ędręk wyprężył się:

Wyjazd na front

(Cia~

dalszy

nastą.pj)

Q

E

ADAM NAWICZ

2a cul>ze winy
Powieść

sensacyjna

Po tych słowach znów nastąpiło
Zapominasz, że ty mnie WYCho-1 milczenie.
wa.łeś, Andrzeju!
- Andrzeju - odezwała się Allna
Aktor uśmiechnQ,ł aię lekko.
- opowiedz mi o tych nowych moich
- Niestety - r1lekł - w zasadach krewnych! Znasz ich pewnie...
t1Voich nie mogę znaleźć mej duszy.
- Ja?
Ja ci takich z.asad nie wpajałem, zre- Tak, zdaje mi się, że znasz ich
8Iltą...
dobrze i że mógłbyś mi udzielić pew- Czemu nie kończysz? Powiedz, nyeh informacyj.
to myślisz!
- Dziecinne przyWidzenia! Stryj
- Zastanawiam się, po kim mogłaś twój znany jest powszechnie i wiem
odziedziczyć żą.dzę złota. i chęć wynieo nim tyle co i inni. Za życia pierwszej
sieni a się nad innych. Po matce nie żony był Jednym znajgorliwszych
to. pewne, ojciec zaś tWój cenił pie- działaczy politycznych, a po jejśmier
niądz o tyle, O ile on mu dawał prżyci usunął się w zacisze domowe.
jllmności - a zaszczyty były mu obo- A więc odczuł dotkliwie jej
18)

-

jętne.

wiesz o tym? .- spytała,
pOdnosząc na. niego swe prześlicznf'
modre oczy. - Przecież nie znałeś me.
go ojca!
T\varz Andrzeja pokryła się ciemnym rumieńcem. Przez chwilę zdawało się~ -że nie wie, co odpowiedzieć, potllm jednak odzyskał panowanie nad
obIJ. i rzekł:
- Słyszałem tak przynajmniej. 0powiadanb mi kUk stczegółów z jego
-

życi.;--

Skąd

!!tratę't

-

Bardzo. Przez

długi

czas nie

mógł znieść widoku dziecka, którego
przyjście na świat pozbawiło Ją życia.
- Był to najstar~;.y syn jego, nieprawdaż? Ten, który zginął w ka.ta-

strofie kolejowej.
- Tak, był to jego syn najstarszy.
Utraciwszy go, ożenił się Siekierski
po raz wtóry, lecz i druga żona. jego
nie żyłe. długo. Umarła w cztery lata
po ślubie, pozostawiając mu również
jednego tylko syna. Chłopiec ten, zdro..

wy i silny, rokujący na przyszłość
wielkie nadzieje, umarł, jak wiesz,
przed kilku miesiącami na tyfus.
- Biedny stryj! Ile strat bolesnych
poniósł w życiu!
.
Niestety! Przecierpiał bardzo
wiele, powinnaś więc osłodzić i rozjaśnić mu ostatnie dni życia.
Blada twarzyczka Anny lekkim
okryła się rumieńcem.

Zajęta

myśl~

o dobrOdziejstwach, nie zastanawiała
siQ dotąd nad czekającymi ją obowiązkami. Anna zrotumia.a teraz, że
osamotniony starzec, mający jej z.a.stąpić ojca, powinien być odtąd obiektem jej trosk, chęć zaś odwdzięczenia
się Ul. dObrodziejstwa jedynym jej star
raniem.
- Ale jeżeli jest tak dumny, jak
twierdzą, - rzekła po chwili - to może nie odczuł tych strat tak boleśnie.
- Sądzisz, że ludzie dumni mniej
są wrażliwi 't Właśnie duma. każe bóle i niepowodzenia z podwójnę. przecierpieć mocą i czyni każdą niedolę
~tokroć cięższą, bo nie zdradza. żalu
i rozpaczy. Dumni cierpią więcej niż
ci, którzy krzyże losu znoszą z pokorą.
Powinnaś więc być dla stryja wyrozumiała i łagodna, a słodyczą i dobrocią
opromienić mu lata smutnego na sta.roś(! sieroctwa.
- Ależ ty tak zawsze mówisz, jakbyś go znał i dzielił jego troski - rzekła Anna, marszcząc czoło.
Gniewało ją to trochę, że współczuł
staremu Siekierskiemu zamiast lito-

nad jej wyjazdem.
- Zdaje mi się doprawdy - dodała ciszej że z pewnym zadowoleniem pozbywasz się mej osoby. Może
cię to cieszy, co? Właściwie nie byłoby
w tym niczego dziwnego! Byłam et
dość długo ciężarem ...
- 1<8.... cieszę się?1 - jęknął Andrzej. - Anno, czy wiesz, jak okrutne
są twoje słowa!
Ton, jakim te słowa wypowiedział,
wzruszył ją mimowoli.
- Jeżeli chcesz, - rzekł.a powaź
nie, wyciQgając do niego złożone ręce,
- to ja... zostanę! Powiedz!
Andrzej ujął białe rą.czki dziewczę
cia i uśmiechnął się smutnie.
- Gdybym cię zatrzymał - rzekł
- zaczęłabyś mi jutro bolesne czynić
wyrzuty. Zresztą spełniam tylko to, co
.
nii sumienie nakazuje.
Anna oparła główkę na jego ramieniu i płakała.
- Drogie kochane dziecię - mówił
Andrzej czule - cieszę się, że ci żal'
opuszcz.a.ć
twego starego opiekuna!
Widzę,
potrafiłem swoim przywią
zaniem zaskarbić sobie część serca
twego! Pamiętaj, że znajdziesz tu
zawsz.e przyjaciół, że dom ten twoim
jest domem. Gdybyś kiedyk~lwiek potrzebowała pomocy, albo siTnego ramienia i wiernej duszy, która by cię
pojąć · zdołała, wtedy przypomnij sobie
dawnego opiekuna. i udaj się do mnie
z pełnym zaufaniem!
.
(Cię.g dalf:zy nastQ.pi)
wać się

ze
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Jak Frao[ja na przestrzeni wieków przyjmowała wład[ów Wielkiej Brytanii
W związku z wizyU\ angielskiej pary
królewskiej we Francji warto przypomnieć o poprzednich
wizytach władców
Anglii.
Przenikanie
wpływów
francuskich
nigdzie nie jest tak widoczne, jak vr dziejach Anglii, a jego ślady przetrwały wieki zarówno w języku, jak obyczajach, tytułach, a niekiedy i kuchni, ale za to w
całej Europie nie znajdziemy dwu innych
krajów, które by z sobą tak długotrwałe i
zaciekle prowadziły wojny, jak właśnie
Anglia z Francją. Ukoronowaniem tych
wojen było
paDowanle NapoleoDa,
cesarz franc. chciał blokadą kontynentalna,
całkowicie zniszczyć handel angielski, Anglia zaś postanowiła walczyć z Napoleonem aż do ostatniego, ale europejskiego
żołnierza.
Jeśli tedy nie brała czasem
czynnego udziału w jakiejś koalicji przeciwnapoleOllskiej, to na pewno finansowała ją wydatnie.
Nie ulega też wątpliwości, te ostatecznie zmogła Napoleona potęga angielska,
co uznały zresztą i rządy państw europejskich skoro lwa Japoleona Anglii złożyły
w ofierze.
A mimo to jUi w r. 1843 młodziutka
wtedy królowa angielska Wiktoria za radą księcia - m ałżonka,
A lberta,
składa
Francji wizytę. Królowa mówi wyraźnie,
że

chce być i w Paryżu,
ale od wizyty w stolicy powstrzymało dostojnego gościa z tego cho ć by powodu, że
gdzie jak gdzie, al e w stolicy zanadto zachowano w pamięci wrogi stosunek Anglii
do Napoleona. A uwielbienie dla cesarza
rosło w kraju wbrew wszelkiej logice, która nakazuje raczej zapominać o nieobecnych.
. I dlatego pierwsza wizyta monarsza
Anglii we Francji ograni cza się do pobytu
w zamku Eu, położonym nad kanałem La
Manche. Było to w r. 1843. A w roku następnym król Ludwik Filip r e wiz y tował
królowę, która w r. 181,5 znalazła się ponownie w Eu. ])zi ę ki nawiązanym w ten
sposób stosunkom król po rewolucji lutowej w r. 1848 znalazł w Anglii schronienie.
t
Sytuacja zmieniła si ę radykalnie od roku 1855. Było to, jak wiemy za !\apoleona 111, który w wojnie krymskiej szedł
wespół z Anglią przeciw Rosji.
W tym
też roku w si erpniu - Paryż
eDtazjastycznie powitał królową

nym, ale brakowało m" je8zeze oncjaIn.
go uświęcenia i za<,lokumentowania. Tego
właśnie
obrzędu
dokonano w kwietniu
1914 roku, podczas pierwszej wizyty paryskiej króla Jerzego V, który udał się do
Francji z ks. Walii, p6tniejszym Edwardem VIII. Ta właśnie wizyta stała się jakoby apoteozą porozumienia.
Po wybuchu wojny światowej Jerzy V
często odwiedzał Francję,
ale nie dbał
wtedy o przepych i występował w szarym mundurze polowym czy płaszczu.
Był na froncie w latach 1914, 1915 i 1916.
Jego sylwetkę w płaszczu oficerskim miał
W' pamięci katdy Francuz, toteł gdy król

do Paryła wkrótce po podptsaat.

rozejmu - w towarzystwie ks. Walii i ks.
Yorku (obecnie Jerzego VI), stolica unl\dziła im owację nie do opisania. Ostatni
raz Jerzy V był we Francji W r. 1922, kiedy przybył dla złotenia hołdu Anglikom,
poległym podczas wielkiej wojny a pochowanym na cmentarzach Flandrii i Artois.
Jego następca, Edward VIII, bywał bardzo często we Francji jako następca ir0nu,
był przecie i na froncie przez csu
dłu:tszy. Ale jako monarcha odwiedził jll,
raz jeden tylko, w lipcu 1936, a i to jako
najwy:tszy przedstawiciel dominium Ka.nady, chodziło bowiem o uroczystość po-

hri~Di& pomnika poległym podczu wo}
ny KanadyjczykÓW.
Obecny król angielski, Jerzy VI, ZDa
wprawdzie Pary t, ale był w nim dwa tylko razy; s ojcem, królem Jerzym V 'tV roku 1918 oraz W' roku 1931, na francuskiej
wystawie kolonialnej, którą zwiedzał wraz
z małtonke,. Oboje dostojnych gości przyjmował wtedy marszałek Lyautey, twórca
kolonialnego imperium francuskiego. KI.
Yorku nigdy nie przypuszczał, te vr kilka
lat p6tniej stanie na gruncie Paryża jako
monarcha, władca największego na świe
cie imperium.

Obrazki zCzech katolickich
Jak wzmacnia się i szerzy pr opaganda wiary w Czechach - W pięknym
św. Wita - Czes ka Częstochowa

Praga, w lipcu.
Wybaczy mi zapewne Pan Bóg, że
będąc w niedzielę na nabożeństwie w
kościele św. Ludmiły na Vlinohradach,
ładnym gotyku, poza modlitwą nie mogłem się wyzbyć dziennikarskiej ciekawości. Przecież Czechów okrzyczano jako "komunistów. Jakże więc jest u nich
z nabożnością?
Kościół przepełniony. Przy wielkim
ołtarzu jakieś uroczyste nabożeństwo.

Wiktorię,

która przybyła wraz z manonkiem. stolica Francji wydała szereg bankietów i
balów, odbyła się też wielka rewia wojskowa. Punktem kulminacyjnym tej wizyty było świetne przyjęcie w olbrzymiej
galerii zwierciadlanej Wersalu.
W latach późniejszych królowa Wiktoria była we Francji jeszcze dwa razy, ale
incognito. Haz w sierpniu 1868 roku, jako hrabina Kentu; było to w siedem lat po
zgonie księcia małżonka, królowa jednak
nie zdołała jeszcze otrząsnąć się po tym
ciosie i dlatego unikała szumnych przyjęć.
Po raz ostatni "W iktoria znalazła się we
Francji j:;ż w r. 1899, kiedy przejeżdżała
na Riwierę. Królowa miała wtedy już 80
lat, a podróżowaJa jako hrabina BalmoraI tym razem incognito było bardzo ści
słe, bodaj ściślej s ze, niż przed 30 laty, gdyż
stosunki angielsko -fran cuskie były w tym
czasie niezwykle napr ę żone. Powodem był
zatarg o racholę,
który o mało nie doprowadził do wojny
francusko-angielski ej. Z punktu widzenia dyplomacji francuskiej moment nie
był wybrany najgorzej, boć wtedy Anglia
poważnie była osłabiona w Afryce Połu
dniowej.
Bardzo częstym gościl'm Paryża bywał
najstarszy syn ln'ólowej Wiktorii, później
szy Edward VII, gdy był jeszcze księciem
.W ali i. Stolica Francji znała go doskonale, bo też dostojny gość bardzo lubił Pa·ryż.
a gdy wreszcie przybył dOIlimaja
król angielski, stolica przyjęła go wyja,tko,,'o serdecznie. W roku 1905 król Edward vn odbył na gruncie francuskim
dwie ważne rozmowy polityczne z prezydentem Loubet oraz miniRtrem spraw zagraniczn~- ch Dplcasse.
Do tych właśnie
rozmów zwol ennicy
współpracy anglelsko-francusltlel
prz~' \\ iązali \\'a~ę SZcz(·gólną.
Po raz ostatni król od\\'ipdził F'ł'ał1cję w r. 1906, w
marcu. Ale wt edy nie było oficjalnych
powitali i przyjęć; król Edward bawił w
na.i :ściślpj s z~ " m incognito, było to bowiem
wkrótce po zgonie królow ej Aleksandry, a
więc w okresie źaloby ..
. .Jeżeli nikt nie dorównał Edwardowi
VII w jrgo "wypadach" do Francji w czasach, gdy był tylko następca tronu,
żadlln z mODarchów angielskich
nie był tyje razy we Francji, co król Jerzy V, syn Edwarda VII. Gdy obejmował
rządy po swym ojcu, porozumienie francusko-angielskie było jut faktem dokona-

prsybył

w kościele N. P. M arii
w Starej Bolesławie

Główny ołtarz

Odprawia je ksiądz w asyście czterech
duchownych, o ile mogę dojrzeć przez
tłum ludzi, wśród którego widzę dwa
sztandary, w tym jeden sodalicyjny. Po
mszy św. organy wraz z doskonałym
chórem intonują hymn narodowy "Kde
domuv muj" i śpiewa cały naród. Po
wyjściu z kościoła interpeluję kiepską
moją czeszczyzną jakiegoś poczciwego
z wyglądu małego "obchodnika" (drobny kupiec) czy rzemieślnika, co to było
za nabożeństwo. Dowiaduję się, że były
to prymicje.
W rozmowie poruszam kwestię komunizmu. Mój interpelant oburza sie:
- Widzieliście, ilu ludzi w kościele.

Jesteśmy nabożni, a z komunizmem
walczymy tak samo, jak wy w Polsce.
2e lud czeski jest istotnie nabożny,
zauważyłem przed ołtarzem Matki Boskiej. Przed piękną rzeźbą Najśw. Panienki z Dzieciątkiem szereg ludzi, modlących się w prawdziwym skupieniu.
Nie korzą się jednak, nie leżą krzyżem,
- klęczy tylko kilku, reszta modli
się stojąc.
I w sposobie modlenia się
widać tu pewien demokratyzm.
Znajduję okazję zupełnie przypadkowo, dzięki jednemu z polskich
kolegów, przybyłych do Pragi z Warszawy - rozmawiania na temat katolicyzmu w Czechach z jednym z duchownych. Jest to Pater Alfons Dańha, prokurator duchowny mlodzieży uniwersytecl<iej na cale Czechy. Człowiek nadzwyczaj sympatyczny i miły. Gdy się
dowiedział,
że wsoomniany kolega BO
szuka, przybył do nas sam do hotelu,
nie zważając na swą wysoką godność
duchowna.
Przy czarnej kawie opowiada nam o
tym, jak wzmacnia się i szerzy propaganda wiary w Czechach, bo katolicka
Słowacja ma S\vą odrębną organizację.
Nie notuję szczegółów, bo o tym powinien katolicki, slowiaIlski Poznań dowiedzieć się z ust l}ompetentniejszych.
Najlepiej byłoby, gdyby O. Dańhę zaproszono tu ze specjalnym wykładem,
który by z pewnością wzbudził wielkie
zain teresowani e.
W ruchu katolickim Czech corl!.Z
~~ęcej U\~yda.tnia się udział inteligenCJI. OrgamzacJa młodzieży uniwersyteckiej - coś w rodzaju naszego "Odrodzenia" obejmuje 7 tysięcy człon
ków, a organizacje SKM'ów (nasze
KSM) są również bardzo silne; poza
tym istnieje katolicki "Orzel". Ruch katolicki posiada w rządzie swego ministra. Jest nim msgr Szramek.
Jako szczery zwolennik zbliżenia
polsko - czechosłowackiego mówię z O.
Dańhem otwarcie o roli duchowieI'istwa
czeskiego w Cieszyńskim, o Cierlicku
itp. sprawach. Mówię, bo sprawy te
muszą być przez nas stawiane jasno.
Na Winohradach zwiedziłem jeszcze
jeden kościół,
podpadający już zewnętrznie swym stylem nowoczesnym.
Jest to kościół poświęcony Najśw. Sercu Jezusowemu. Nowoczesność łączy się

List Napoleona do Józefiny
Na jednej z licytacyj w Pary tu został
nabyty list Napołeona do Józefiny za
53.000 franków.
Napołeon pisał
w IV roku Cesarstwa
3 termidora z Castiglione list do Józefiny
nast. treści:
"Mam nadzieję. te jeszcze dzisiaj otrnymam od Ciebie wiadomość. Ty wi~,
jak dutą radość sprawiają mi Twoje lisly oraz jak du~e ~naczenie maja,. Jestem więc pewny, że chętnie piszesz do
mnie. Dziś ruszam w góry tyrolskie, następnie do Werony, dalej do Mantuy, po
czym do Mediolanu, aby ostatecznie tam
otrzymać pocałunek od Ciebie...
Czy nie jesteś bowiem mego tycia dusz~ i ude~eniem .pulsu. mego serca? "!ł
mI~dzy.czasle będZIesz SIę czu!a w MedI?lame,. Jak '!I. domu. CO CZY!lISZ ~łaśme
w tej c~wIl~? Zapewne śmsz! N!epraW-j
da? . A Ja me mogę być przy :rObIe, aby

~wolm ?d~eche~

Sl~

"

od?ychać

I

napa.wać

TWOImI wdzlę.ka!lll... Zdal~ od Ciebie
nOf;e tak dłUgImI, pustymI i smutny-

W Twojej obecności należy tylko taże n.oc nie jest wieczną. Ba,dź
zdrowa, Ty ,PIękna i dobra, Ty nieporównana... TYSIąC całusów."

mi.

łować,

Stulece żniwiarki

V(. roku bietącym minęło sto lat, od
ChWIli, gdy w roku 1838, po ra~ pierwszy
młody farmer w Stanach Zjednoczonych
Ameryki PÓłnocnej,
nazwiskiem Mac
Cormick ~al.azł pierwsz~ tniwiarkę,

rozpoc~ynaJąc mą pracę.

Jak każdy pierwszy wynalazek, tak i
tniwiarka
Mac Cormicka
zawodziła.
Mac Cormick jednak wcałe się nie zrażał. Z niezwykłym
uporem pracował
n~d usunięciem braków oraz nad nowymi udoskonaleniami. Osiągnął jednak
swój cel, tak, że już prezydent U. S. A.
L!ncoln. wydał zarządzenie wprowadzema żmwIarek we wszystkich stanach
U. S. A., w których pracowali farmerzy.
Mac Cormick umarł w r. 1884.

kościele

w nim ze stylem egipskim. Przestrzeni
kościele wiele. Oałość na.dzwyczaJ
estetyczna., przynosząca zaszez)"t czeskiej architekturze i rzeźbie.
Od tej nowoczesności prunieśmy;
się w najsta.rszt\ epokę Pragi.

w

Olśniony

pięknem

koronkowycł~

ścian

katedry św. Wita, patronującej na
Hradzie całemu otoczeniu i całej Pradze, rzadko kto zajrzy do prastarych
murów, do których prowad:&i wejście
niewidoczne przez jeden z budynków
nowszej daty. Kto zresztą zagląda na
Wawelu do rotundy św. Ada.uctaT Tak
samo i tu ukryta jest Bazylika św. Jerzego, której początki sięgają czasóW
Wratysława., ojca św. Wacława, roku 915. Znajdziemy tu grób św. Ludmily, tu spoczywa zmarła w r. 994 księż
na Mi1ada, córka Bolesława Okrutnego
i siostra Bolesława Pobożnego.
W tych patyn~ wieków pokrytych
murach, zdobionych \'U i owdzie starymi freskami, wieje duch dawnej Sło
wiańszczyzny, duch tych czasów, w kttJ.
rych nad Wełtawą i nad Wartą mówiono jeszcze jednym językiem, - czasów,
w których św. Wojciech dał nam pieśń
rycerstwa polskiego "Bogu Rodzica", w
których Dąbrówka przybyła w nasz3
strony, niosąc nam w da.ni wiarę Chr)'stusową.

I mielibyśmy być obojętni na to, ze
tym tak bliskim sercom naszym miejscom zagraża duch hitleryzmu l

*

Ostatniego dnia pobytu

w

Pradze

wy~ralem się autobusem do odleglej 0<1
stollCY o godzinę jazdy czeskiej Często
chowy, Starej Bolesławii. Tam znajduje się paladium ziemi czeskiej relief

M!itki Boskiej. Według legendy przyWiózł go ze sobą z Grecji św. Cyryl i
Metody, a gdy św. Metody ochrzcił

księżniczkę czeską Ludmiłę, ofiarował
j~j tę świętość, która stała się najcen-

lllejszym skarbem religijnym Czechów.
Gd~ księżna ta skończyła śmiercią mę
czensk9-' obraz przeszedł w posiadanie
św. Wacława, którego krew zabarwiła
obraz, gdy u wejścia do chramu św. Kosmy i Damiana znalazł śmierć z ręki
rodzonego brata, okrutnego Bolesława.
Zakopanr p~zez jego żołnierzy, pozostawał w ZIemI przez półtora wieku. Wyorał go pracowity rolnik w r. 1160 a na
miejscu, gdzie się to stało zbud~wano
kościół Matki Boskiej, w którym paladium dziś się znajduje.
Z obr~zem łączy się cały szereg legend, ŚWIadczących o nabożności ludu
czeskiego.
Po zwiedzeniu kościoła Matki Bo~kiej z p~ę~n:y~ ołtarzem, w którego
s~odku mle~cI SIę cudowny obraz, udaję
SIę ~o kOŚCIOła św. KQsmy i Damiana.,
pamiętnego mordersbvem św. Wacła
wa. Maleńki ten kościółek jest dziś
kryptą wspar!4 na kolumnach o głowi
cach korynckIch. Nad nim zbudowano
kościół św. Wacława, któreO'o główny
ołtarz znajduje się nad kryptą.
I znów gubi. s~ę człowiek pam ięcią w
mrocznych dZIejach s/owiaóskich X
stulecia, dziejach nie tylko mrocznych, le~z ni~mniej krwawych. Nad o~u kośclO!aml przeszły burze husyckis
l szwedzkIe, lecz mury i h istoria świad
czą gł?śno. o s!owialiskiej przeszlo~ki
t~~c~ Zl('~ l m.ówlą o sJowiallskiej teraź..

n~eJSzOŚCl, ktorą pochłonąć pragnęłaby

numuyeona hydra germallska.

TADEUSZ POWIDZXI

