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KRWAWA WENDETTA W PALESTYNIE

Nabożeństwo żałobne

Oko za oko .krew za krew
-

42 osoby zabite oraz przeszło 50 rannych od jednej bomby, rzuconej w tłum na targu
Ogłoszono stan oblężenia - Napady tłumu na policję
~

L o n d y n. (Tel. wł.)

Z Jerozolimy a Tel Avivem doszło do licznych zajść. ł
Nad objętym zamieszkami ob szaliczba ofiar 0- J eden przechodzeń arabski został za- rem prz~leciała w I?ołudn~e eskadra
statniej eksplozji bomby na arabskim bity.
brytyjskICh samolotow WOJskowych.
targu warzywnym w Haifie wynosi 39
Arabów i 3 Żydów zabitych, oraz 45
Arabów rannych i kilku Żydów lekko
kontuzjowanych kamieniami.
Wobec kilku zamachów, w czasie
których podpalono kilka sklepów i saDwoma 8tr~ala1ni polo~yl trupe1n - Zabójca nie chce 'Icymochodów żydowsklCh, ogłoszono stan
ja'wić powodu 'lnordu
oblężenia, a lmlności zakazano wychodzenia na ulice.
. B u·k ar e·s z t. (Tel. wł.). Agencja cach, miejscu s'wego pochodzenia .
. Komisariaty policji zostały napad- Bador komunikuje, że żydowski dzienDobrowolskiego odwieziono w stą
nięte przez tłum i obrzucone kamienikarz Josif Noe oddał w poniedziałek nie beznadziejnym do szpitala. Sprawniami. Oddziały marynarzy przywró- w Czel'niowcach dw.a strzaly rewolwe- cę zamachu aresztow,ano. Powód zaciły porządek.
rowe do Ad.ama Dobrowolskiego, sę- bójstwa nie zost.ał dotychczas ustaV1 całej Palestynie panuje ogrom- dzicgo Sędu Grodzkiego w I<atowi- lony.
ne podniecenie z powodu zamachu W cach, sp~dzającego urlop w CzerniowHaifie. Arabowie przystąpili wszę
dzie do działań odwetowYCh.
W Haifie podpalono sklepy żydow
s~ie. przy czym 4 z nich uległy dos zcz~tnemu zniszczeniu.
Zaatakowano również i wywrócono kilkanaście
samochodów. Wszystkie drogi, prowadzą,ce do Haify oraz dzielnice, zamieszkane przez Żydów, patrolowane
sę· przez silne oddzialy strzelców morskich.
W Jaffie ogłosili Arabowie strajk
generalny. Na obszarze między Jaffą
urzędowo donoszą, że

Rumuński Żyd zastrzelił sedziego Polaka

może pochwalić się dużą frekwencją
pasażerów, nie
przewożą. stale

c z e r n i o w c e. (P A T). W pob lifu Aradu rozbił się rumuński samolot
wojskowy "Potez 18".
Aparat zaczepił z powodu mgły o
druty telefoni czne, po cz)'m roztrzaskał się o szcz)rt drzewa. Pilocj odnieśli ci ~żkie obrażenia.

Marynarka narodowa
rewidu ie statki

N o w y Jor k. (PAT.} Według wiadomości ze wszystkich naWiedzonych
klęską burz i powodzi okolic, w kata·
strofie żywiołowej 12 osób utraciło ży

cie, a straty materialne przekraczają.
5 r.ni!ionów dolarów.
Kilkaset osób pozostało bez dachu
nad głową.

Zasypani górnicy
c h o l' Z 6 w. (Tel. wł.)'. W ponierano oberwały się w kopalni
"Polska" w Świętochłowicach ze stropu masy węgla, zasypując trzech górników.
Dzięki wszczętej natychmiast akcji
ratunkowej wydobyto spod gruzów
2 górnil<ów z lekkimi obrażeniami. Praca zaś nad wydobyciem trzeciego trwa.
działek

Walą się

góry

ni 5.000 m kw.
Komunikacja zost.ała przerwana na
100-metrowym odcinku drogi. Ofiar w
ludziach nie było Jedynie trzyautokary, w których odbywali wycieczkę
uczniowie szkoly wojennej zostały zasypane ziemią. i unieruchomione.

Sztokholm. (PAT.) Niedawno
wznowiona komunikacja lotnicza na
linii Moskwa - Ryga - Sztokholm nie

Samolot zaczepił oprzewody

Katastrofalne straty
powodzi w Ameryce

P a ryż. (P AT). Na drodze wiodącej przez alpejską.
przełęcz Iseran
nastąpilo, wkrótce po przejeździe cyklistów. biorą.cych u·j~iał w "Tour de
France", obsunięcie ziemi na przestrze-

Zamiast pasażerów
- złoto i rtiamentv
mniej jednak samoloty
cenne bardzo ładunki.
Po transportach złota i platyny,
samolot sowiecki przywiózł wczoraj
transport diamentów wagi 3 kg 700 gr.
wartości ogólnej około 10 mi1n. funtów szterl.
W Sztokholmie przeładowano cenną przesyłkę na samolot, odchodzący
do Brukseli.

w cerkwi moskiewskiej
M o s kwa. (A TE). W sobotę rano
w cerkwi prawosławnej Trzech Króli,
największej z niezamkniętych jeszcze
świątyń w Moskwie, odbyła się ceremonia niezwykła jak na stolicę Sowietów i dawno tam nie widziana
Mianowicie w cerkwi tej odprawiono
uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej królowej Marii rumuń
skiej.
W Moskwie podkreślają, że ten ges~
kurtuazji wobec rządu rumuńskiego
nie jest precedensem, który by miał
świadczyć o zmianie stanowiska rzą.
du wobec kościoła prawosławnego.

Doradcy i uiloci sowieccy
wHankau
Kr6l Karol w otoczeniu książąt i księżniczek w orszaku pogrzebowym za trum.
ną ze zwłokami kr6lowej Marii

Przy(zyny katastrofy polskiego samolotu
Katfłstrofe.. spowodowały wyjątkowo fatalne warunki at'm osferyc~ne

i 'wylaf'lofl'an;a elektt'yczne
,V a l' s z a w a. (Tel. wł.) Z czer-, warunków atmosferycznych pod
niowiec donoszą, że polączone komisje względem wyładowań elektrycznych.
polska i rumuńska, badają.ce przyczy- Żadnych defektów silników, płatow
ny katastrofy samolotu polskiego za- ca, ani sprzętu nie stwierdzono.
kończyly swe badania.
Samolot wykazał w powietrzu nadNa podstawie zebranych materia- zwyczajną trwałość i uległ zniszczełów należy przypuszczać, że katastro- niu dopiero przy uderzeniu o ziemię.
fa nastąpila wskutek wyjątkowych

I

G i b r a I t a r. (P AT.) Do portu tutejszego przybył parowiec norweski
,,~etti Brovis" (7000 ton), odbywający
reJs z Norwegii do Grecji.
Kapitan statku oświadczył przedstawicielom władz angielskich, iż uwystartował
zbt'ojone szalupy narodOWe zawróciły
Nowy Jork. (PAT). Wodnosastatek norweski z drogi i kazały mu
uclal~ się do Ceuty. W porcie tym pod- molot "Mercury", na którego pokładzie
dali marynal'ZO szczegółowej rewizji przybyły do Nowego Jorku zdjęcia filładunek statku, lecz nic nie skonfisko- mowe z pobytu brytyjskiej pary krówali, pozwalają.c na dalszą. podróż lewskiej w Paryżu, wystartował w po"Kelti Brovis" do mieis-ea "Orzeznacze- niedziałek w drogę powrotnI}. przez
nia.
Monlreal, Nową Ziemię i Lizbolll:

"Mercury"
do Europy

Szkuner
zderzy ł się z jachtem
B e r l i n. (Tel. wł.). W dolnym bi egu Wezery zderzył się ubiegłej nocy
duży 2-masztowy jacht ze szwedzkim
szkunerem.
Spośród zal~i jachtu zdołano uratować 3 osoby, dwie zaś uton~.

•

T o ki o. (PAT). Agencja Domei
donosi, że 20 sowieckich doradców wojskowych wraz z 200 sowieckimi pilotami i inżynierami przybyło do Hankau,
celem zastąpienia niemieckich doradców wojskowych,
którzy
opuścili
Chiny.

Grad zabija bydło
B u da p e s z t. (PAT). W okolicach Debreczyna niezwykłej wielkości
grad spustoszył uprawne pola i zabił
wiele sztuk bydła.

Zderzenie autokarów

Kar l s r u h e. (Tel. wł.). Wczoraj
wieczorem w pobliżu Ettlingen zderzyły się dwa autokary. W katastrofie
odniosło rany 30 osób.

Zamach w Szanghaju
S z a n g h a j. (PAT). W poniedziałek rano na terenie koncesji międzyna
rodowej dokonano zamachu rewolwerowego na inspektora chińskiego mo-.
nopolu solnego Stefana N ouen.
Inspektor został ciężko ranny. Zamachowiec uciekając zosłał po trzelony przez p~!icjanta., następnie ujęty.
DotyehCMs l~tlIe zamachowca nie
zdoł.ano zidentyfik~wać •

• ..... It~ ·
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fi N·emcó sudec ich

Rozmowa ambasadora niemieckiego von Oircksena z Chamberlainem -..Niemcy pragną
rozwiązać zagadnienie sudeckie wobecnych granicach Czechosłowacji - Pogłoski
o niemieckiej propozycji paktu nieagresji
..

~
się

L o n d y n (ATE). W

sobotę odbyła.

rozmo\ya niemieckiego ambasadora
"on Oircksena z Chamberlainem. W
związku z tym pisma podają oficjalny
komunikat, wydany w Berlinie. Komunikat ten glosi:
"W czasie przyjaznej rozmowy, która dotyczyla caloksztaltu stosunków obu
pallstw, ambasador Rzeszy skorzystał ze
sposobności
zwrócenia uwagi rządu
brytyj~kiego na wiadomości pochodzące
z Pragi i wskazujqce, że rzqd czeskoslowacki nie obja\via woli zadośćuczynie
nin nawet w umiarkowanym 7.akresie
żądaniom Niemców sudeckich.
"Premier brytyjski odpowiedział, że
jest sldonny wywrzE'ć wplyw na rząd
czeskosfowacki. Zadna ze stron nie wysunęła
konkretnych propozycyj lub
wniosków."
. Korespondent dyplomatyczny "S u n·
d a. y D i s p a t c h" donosi, że premier
Chamberlain opracowuje obecnie nowy
projekt zalagodzenia m iędzynarodowe
go ,,,rzenia. Pierwszym krokiem na tej
drodze będzie rozwiązanie zatargu niemiecko-czeskoslow3ckiego. które po roz:t:llowach ubieglego tygodnia uważan,:,
Jest za możliwe. Zarówno kpt. Wiedemann jak i ambasador \'on Dircksen
zapewnili ministrów angielskich, że
Niemcy oczekują rozwiązania zagadnienia sudeckiego w obecnych granicach
Czerhos}owacji.
Kierownict,,·o partii IIenleina wrę
czyło w Paryżu i w Londynie memorandum,
w którym wskazuje na
sprzeczności

zachodzące

pomiędzy

rZądu prR~kiego.

"E x c h a n g e T e I e g r a p h" dowiaduje si\, z wiarygodnego źródła, że
gdyby Niemcy zaofiarowały pakt nieagresj.i. rząd czeski przy.illłby taką propozycJę
pod warunkiem n iewprowadzania zmian w swej polityce 7.agran~c~nej. Prawdopodobnie propozycji h·
klej dotychczas jeszcze nie wysunięto.

Tarqi futrzarskie
w leninqradzie

\V a r s z a w a. (Tel. wł.) \V Lening1'8ltzie zostah' otwarte targi futrzane,
na które z Polf;ki udało się tylko
riwóeh hurtowników. Jest to rezultatem ciągłrch ograniczeIl, stosowan:<-'ch
przez władze sowieckie wobec cudzoziemców. (w)

.

osób

grować

może

wyemido Argentyny

War s z a w a. (Tel. wł.) I~tnieją.
nadzieje zwi~kf;zenia kontrngentu emigrantów do Argentrny, albowiem w
parlamencie argentyil~kim zgłoszono
',"niosek o wzmożenie wychodztwa do
tego kraju. (w)

Pierwsza WYCieczka
turystyczna na Litwę
War s z a w a. (Tel. wł.) \Y począt
kach sierpnia wyjedzie na Litwę
pierwsza wycieczka turystyczna zło
żona z około 150 osób. "' ładze litewskie nie czrniły żadn:<-'ch trudności w
udzielaniu wiz oraz ulg kolejowych.
(w)

plażach

~;~;~:~::;'::~~:::,~:Ó:~:OrS:~::::c:;:::~~:::
Na kilku

francllsldch

zanotowano

zatopionych w 19H! roku ni.'mi eckich okrętów
wojpnnyeh w zatoce Scapa 1<'low. \V sobotę wy ·
nobyto wrak okrt;tu wojennego .. (1roRser Kurt·
fiir~f'.
kt"ry trzy holownild holf'nd"r~kie ot!·
tran~portowaly do portu Hosith w Szkocji.

*

'l'egoroczne 7.hiory pszenicy w Knnnnzie bed~
najlepsze od 1032 T.; oceniane S!I na 300 milionów
buszli.

*

FE'~tivnl salzhurslH otwarty zostal w soboŁę
wieczorf'm wy_tnwienicm opery "Śpiewacy no·
rymberscy ··.

*

Gwaltowny pożar, Id,,,)' ~pU!.to8zyl port (,r.i
velines. zniRzt'zYl d o~z("~",tnif' fnhryk c kon~('rw
oraz mng a zyny ·z towarami. StraŁy przekro('zni"l
:0 Illilioll<hv franków.

*

W Bernie szwajc. w pohliżu przystanku
Tberwil zderzyl si~ autokar z motorowJ'm pocia·
~l"m. iadacym w kierunku Buylei. 15 pasaźe
-ów autokaru odniosło fiut".

nie będzie uzyta jako po"dstawa dla armii lub floty wrogiej Niemcom. I:I0d.ża
uczynić miał jakoby dwa zastrzezema:
Praga nie może się zgodzić na rozbrojenie oraz nigdy nie porzuc! s:vych .0bronnych sojuszów z FranCJą l Rosją.

Klęska "czerwonych" wEsłramadurze
lVojska narodowe ~dobyly obs~ar 2.';'80 km kwadr. ~ 400 tys.
mies~l~a.,icami

S a l a m a n k a (PAT). Komunikat
wielkiej kwatery powstaóczej donosi:
Na froncie \Valencji oddziały nasze
w dalszym ciągu posunęły się naprzód
o wiele kilometrów, przełamując opór
nieprzy jaciela na północo-zachód od
masywu Espada i na rzece Oaibie1. Obsadzono wsie Villa Malur, Adover, Torralba oraz inne.
Na odcinku Sort rozpaczliwe ataki
nieprzyjaciela rozbiły się na naszych l iniach. Nieprzyjaciel musiał wycofać się
i pozo~tawił selki zabitych i rannycn
na przedpolu. Krzyki i jęki rannych
słychać w naszych okopach. niestety
jednak silny ogieIl nieprzyjaciela uniemożliwia niesienie im pomocy.
Na froncie Tagu na odcinku Villar
deI Pedrono stanowiska wojsk nieprzyjacieiskich w CauchaJejo zostały całko-

wicie zdobyte.
' .
Na froncie Estrama"dury zaaaliśmy
nieprzyjacielowi klęskę wspaniałym
manewrem armii południowej i środ
kowej. Znakomicie taktycznie przeprowadzona akcja ostatnich dni została zakończona
zdobyciem terenu o powierzchni 2.780 km kw. Łącznie ze zdobytymi w sobotę miejscowościami (m.
i. miasta Castuera o 30 tys. mieszkań
ców) obsadzone zostały 23 gminy, liczą
ce ok. 400 tys. mieszkańców. ~lęska nie~
przyjaciela jest bardzo dotkhwa, gdyz
utracił on nie tylko znaczną połać kra.iu, lecz poniósł również ogromne sŁra
ty w ludziach, artylerii, sa:nochod.a~~
pancernych i wielkiej ilOŚCI amumcJI:
Ilość zabitych na tym odcinku wynOSI
przeszło 1.000, ilość jeńców zaś kilka t y-

I

sięcy.

Spór japońsko-sowiecki

żą

daniami niemieckimi a zapewnieniami

Więcej

"Daily Express" zamieszcza malo
prawdopodobnie brzmiące wieści, jakoby premier Hodża oświadczyć mial gotowoŚĆ wzięcia udziału w
iD-letnim
pakcie nieagresji z Niemcami, dając zapewnienia, że Czechosłowacja nigdy

Me

2·'"

.. ______..!. . _ _

Minas wypłacił wdowie Wigg ponad
milion mHrejsów odszkodowama ty:
tułem zwrotu niesłusznego podatku l
wynagrodzenia poniesionych szkód.

Portrety
Romana Dmowskiego

w tych dniach staraniem Spó.łk~
\\-ydawniczej Antoni Gmachowskl l
Ska w Częstochowie zostały wydane
portrety wodza polskiego ~'uchU narodr.wego, Romana DmowskIeg?; . .
Zdjęcie fotograficzne ~ll:Jswlezsze,
bo wykonane na wiosnę ble~ącego roku wraz z osobistym podpIsem, zostało wylwnane w dwóch formatach
różnej wielkości.
.
.
Portret większy kosztUje w . p.oJedyilczej sprzedaży 1,50 zł,. mI!leJsz~
zaś 50 groszy. Przy zakupIe :Vlę~szeJ
ilości rabat do 30 pct. ZamÓWlema na.
portrety należy kierowa~ pod adre:
sem: Spółka Wydawl1lcza Antom
Gmachowski i Ska·- Częstochowa,
ul. Dąbrowskiego 59.

Ruch

ludnościowy

w I kwartale

War s z a w a. (Tel. wł.Y. Główny
Urząd Statystyczny ogłosił w Wiadomościach Statystycznych tymczasowe
dane, dotyczące ruchu naturalnego lud·
noś ci w 1 kwartale r. b.
\Y kwartale tym zarejestrowano:
małżeństw 84856, urodzeń
żywych
207787, zgonów ogółem 126961, zgonów
niemowląt 27915.
Przyrost naturalny ludności wyniósł 80 826.
Dość znaczny spadek liczby
urodZeIl wynika części owo stąd, że w
związku z pó~niejszrm terminem świąt
wielkanocnych, które w rb. wypadły w
Z. kwartale, przypuszczalnie stosunkowo dużo urodzeń będzie zarejestrowanych w 2 kwartale rb., gdyż ludność
chrześcijańska przesuwa zwyczajowo
datę chrztu na okresy świąteczne.
-:

Toldo p)·agnie pokojowego zalah-ł'ienia spra'U.'y J~ oskwa
ZU)'Zllca ATie'I'Jtcoł'łt lJ}'~es(t(I'łle alu'I"JH'y
L o n d y n (Tel. wł.) Z Tokio don o-I wojsk sowieckich na granicy itd. Jak
War s z a w a. (Tel. wł.). W ostatszą, że rząd postanowił zaproponować
tu zapewn iają, alarmujące te pogło nich dni.ach z polecenia min. spraw
Moskwie utworzenie komisji, złożo- ski są puszczane w obieg przez pewną wewn. skierowanych zostało do Berenej z przedstawicieli Sowietów, Man- "agencję prasową o światowym za- zy Kartuskiej kilkunastu szkodników
dżukuo i Japonii, która miałaby 7.alat- sięgu", mianowicie przez berliJlską figospodarczych i zawodowych krymiwić spór graniczny o Czang-Feng.
lję tej agencji, powołującą się przy
Komen tując tę wiadomość, agen- t~' m na wiadomości swego korespon- nalj~tów.
M. i: oSadzono w Berezie Eliasza.
cja "Domei'· podkreśla, że Japonia denta mo kiew!>kiego.
Tymczasem
daje W~Taz swej zdecydowanej woli wspomniany korespondent podobnych '\Yeintrauba, machera podatkowego z
Łodzi, który sprzedawał fikcyjne
rado polwjowego załatwienia sprawy. wiadomości nie wysyłał wcale.
chunki
różnych kupcom, uchylającym
Premier l(onoye nosi się z zamiarem
\Vohec tego, że w Moskwie twierprzeprowadzenia szerokiego planu re- elzą, iż iródlem alarmujących poglo- się w ten sposób od podatków; Hipoliformy administracyjnej oraz pewnej ~ek jest Berlin i że w danym wypad- ta Janusz1tiewicza, zawodowego k·asiaakcji dyplomatycznej na terenie mię- ku działa "pakt antykomunistyczny", rza, będącego postrachem poznańskich
jubilerów, 9 r.azy karanego sądownie;
dzynaroc1ow~·m.
koła sowieckie zwracają uwagę, że poMoszka
Gorfinkla, pasera z Lublina.
Oficjalne koła sowieckie zaprze- dobne rozdmuchiwanie wypadków jest
Czesława Grzywnowicza, awanturnikaczają wieściom o wzmocnieniu armii
bronią niebezpieczną i może doprowanożowca z Częstochowy, wymuszają.ce
Dalekiego 'Nschodu, o przesunięciach dzić do nieobliczalnych nastQp.: tw.
go pieniądze na wódkę od spokojnych
mieszkańców, Stanisława Liszka,
zasilniejszych umocnień chi11skich po- wodowego złodzieja z woj. kieleckiego,
Japończycy szykują się
p.arte zostalo ogniem artylerii okręto który podczas odbywania kary więzie
nia przygotowywał z innymi więźnia
wej.
mi plany przestępstw, które zamierzał
Hankau. (PAT).
W niedzielę
dokonać po wyjściu z więzienia, oraz
wylądowało n.a zachodnim
wrbrzeżu
Feliksa Michalskiego, jednego z najjeziora Poyang około tysiąc żołnierzy
nio de Janeiro (PAT). łlfilio bardziej czynnych i doświadczonych
japollskicll..
nowe odszkodowanie przyznał sąd ape- włamywaczy warszawskich, osiem raInny oddział japOl'lski, złożony z 800 lacy.iny St. Minas Gernes wdowie
ludzi oraz około 100 czołgów oczekuje \Vigg, która zaskarżyła rząd stanu o zy karanego sądownie.
na wsehodnim wyhrzeżu jeziora w po- wyrównanie strat, jakie poniosła przez
młodzieży
bliżu Hanka.u na stosowną. chwilę do
wprowadzenie
wysokiego
podatku
lą.dowania.
Na rzece Yangtse stoi na ek~portowego na rudę manganową,
Czechosłowacji
kotwicy w bezpośreonim sąsiedztwie wydohywaną przez Comp. \Vigg, a
terenu operacyjnego około 50 japoil- który to podatek zahamował zupełnie
\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Do Warskich okl'Qtów wojennych, przy czym wywóz rudy. Podatek ten jako nie- szawy przybyła wycieczka młodzieży
należy się liczyć każdej chwili z ich
zgodny z konstytucją został później z Czechosłowacji. W wycieczce bierze
wkroczeniem w akcję.
zniesiony, w czym wdowa \Vigg, dzie- udział 7 przedstawicieli różnych stronI(ilka japolIskich eskadr lotniczych dzicząca zbankrutowaną firmę, dopa- nictw politycznych w Czechosłowacji.
bombardowało w ciągu dwóch dni wytrzyła się ratunku dla siebie i swej
Zabawi ona w Polsce dwa tygodnie i
brzeże, celem
ułatwienia
lądowania
kopalni.
zwiedzi w tym czasie 'Wilno i Troki
wojsk japollskich.
Bombardowanie
W ubieglym tygodniu rząd stanu oraz Poznań' i Gdynię. (w)

Do Bere!y Kartuskiej

do wielkiej ofensywy

Milionowe odszkodowanie
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W katastrofłe zginęło na miejscu 55 osób, a około 100 odniosło ciężkie rany - Prezydent republiki i jego zastępca brali osobisty udział w akcji ratowniczej
B o g o t a. (PAT) W niedzielę na
wielkim płacu ćwiczeń Santa Anna,
położonym w odległości 20 km od stolicy Kolumbii Bogoty, odbywała się
rewia wojskowa z uclziałem lotnictwa.
\V czasie przelotu eskadr jeden :i:
apal'atów uległ katastrofie spaJając
tuż koło trybuny prez~rdenta pal'lstwa
na tłum widzów. Samolot zapalił się
i zbiorniki benzyny wybuchły, co pociągnęło za sobą olbrzymią. ilość ofiar.

W katastrofie zginęło 55 osób, a o100 odniosło ciężkie rany. Ciała
tak zmasakrowane, że rozpoznanie zwłok jest niemal niemożliwe.
Straszny ten wypadek wydarzył się
w bezpośJ'edniej bliskości prezydenta,
Lopen, który 7 sierpnia ust\,puje, oraz
jego następcy, prez. Santosa i wielkiej
liczby dyplomatów, zgromadzonych na
trybunach.
N o w y Jor k. (Tel. wł.) Donoszą
koło
były

z Bogoty w związku ze straszną katastrofą, że w pewnej chwili jeden z aparatów obniżył swój lot i zawadził
3krzydłem o trybunę, na której siedział prezydent republiki i jego zastępca. Aparat l'uJl.ą.ł w tłum zebrany
wokół trybuny.
Obaj prezydenci nie odnieśli szwanku i wzięli osobiście udział w akcji
ratowniczej. Uroczystości wojskowe
zostały natychmiast przerwane.
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Jakimi środkami działa masoneria wśród polskiej inteligencji? - Po czym poznać
masona?
Niewątpliwie będzie bardzo cenną

tego głośno nie powie. Bo skrępo"'a- trafili utrzymać różne rządy i zawsze
i or-I niem swobody swego zdania i działa- mieć zabezpieczone - plecy.
ganizację różnych lóż masońskich, nia placi za korzyści, które mu daje
Jeżeli się śledzi naszą reformę szkoldziałających w Polsce. Bez przenik- ma"oneria.
ną, przeprowadzenie projektu ujednoni~cia ich działalności trudno będzie
Co ona robi, jak działa? Nie chcę licenia szkoł~', to przecież ta cala rew całości zrozum i eć to, co s i ę działo tu omawiać .i ej kombi nac~'j polityc.z- forma na ,,"et w zewnętrzn~'ch szczegópo wojnie, co się działo w r. 192Ci i po n~'c h, stosunku ,,,zajemnego różnych lach przypomina francuską ,,1'e c o l e
t~ m roku. Ktoś, kogo te rzeczy inte- odłamów masonerii.
Zagadnienie to u n i q u e", której patronuje jawnie
l"C'sują, niechaj odszuka ogloszoną w
jest banlzo trudne. Z""róćmy nasz}}, masoneria. A wreszcie przypomnijmy
czasie przewrotu majowego odez''''ę uwagę na bardziej uch",ytne fakl~-. A sobie ludzi, którzy robili wszystko, by
"inteligencji pracującej" i przeczyta tych dość sporo dostarcza nasza rze- nie wypl~' nęla na powierzchnię spradekładnie umieszczone pod nią nazwiczywistość.
wa żydowska, którzy na widok pol&ka. Ale nie o same nazwiska tu choCzy można sobie \\-~'o bl'azić, by np. sl,iego nacjonalizmu dostają. białej godzi. Warto zająć się wplywem ducho- cały halas, wszcz~ty z powodu osob- rączki.
wym masonerii na naszą inteligencję nych ławek dla Żydów w szkołach aKażde przekonania należy' szanoi ",;arto sobie uprzytomnić, z jakich 1(ademickich, był czymś spontanicz- ,"ać, o ile są bezinteresowne. Ale gdy
elcmentów rekrutuje się ta masoneria nym? Wtedy odbyła się mobilizacja się obserwuje metody działania nai co stanowi jej siłę.
masonów i ludzi, pozostających pod szych masonów, ich wzajemne popiePrzede wszystkim trzeba stwierdzić, ich wpływami. Można ich było poli- ranie się, zabezpieczanie sobie róż
że bardzo rozmaite pobudki skłaniają
czyć, ułożyć ich "katalog". Albo przynych korzyści, po prostu korzyści maludzi do przystępowania do tych pcmnijmy sobie sprawę reformy pra- tcriałnych - to nie doznaje się uczuzwiązków. Nie wszystkie te pobudki
wa małżeńskiego, walkę o laickic (jak cia szacunku. To towarzystwo wzasą bardzo wysokiej klasy. Istnieje się niektórzy prawnicy wyrażają) pra-/jcmne.i pomocy i adoracji bud'zi odJjewna grupa uczonych, którzy bardzo wo cywilne. Przypomnijmy sobie lu- razę.
gorąco szuk~ją zagranicznych odznadzi, którzy w różnych warunkach poROMAN RYBARSKI.
cze1'J., którzy lubią występować na kongresach, którzy chcą. być "sławni". By
p
zdobyć taki rozgłos,
do tego bardzo
przydatna jest masoneria
Ale ostatecznie wchodzą tu w rachubę bardziej idealne dobra.
Prócz
tego jednak masoneria ułatwia. życie
takie i w dziedzinie materialnej. Niektórzy ludzie wyspecjalizowali się w
zagranicznych stosunkach
finanso'I·ych. \Vystępują stale w roli pośred
ników między Polską., a obcym kapi-

rzeczą,

gdy

się

ujawni

liczebność

Walka"

tałem.

Otrzymują.

różne

z masonami

zastępstwa

być reklamowaną osobistością.. Można

przedstawicielem ",rielkiego kapia mimo to mieć wielkie uznanie
wśród sfer lewicowych.
Ludzie ci maję. wszystko: zaszczyty, godności i pienią.dze. Nie są to jednak ludzie wolni. I nieraz spotyka
się człowieka, który prywatnie wypowiada bardzo trafne poglądy; np. na
sprawę żydowską..
Ale ten człowiek

.. , .. ŁapaJ masona

tału,

Gdzie

się gnieździła

i kogo popierała
masoneria w Polsce 1

Z dyskusji praso\"ej na temat dzia·
masonerii w Polsce krakowski
"Glos Narodu" wysnuwa między innymi następujące wnioski:
łalności

"AgenCja
Ukazał się

Antymasońska"

biuletyn Agencji Ant ymasollskiej. Czytamy w nim m. L, że
profesor Politechniki \Varszawskiej,
Janusz Groszkowski zerw'al z masonerią.
Pr6f. Groszkowski uczestniczYł
wielokrotnie w zebraniach ze!'polu lo·
iowego, w ktÓl'~'c h brali udział mięcll)"
innymi: prof. WOlIke, prof. Rolilu;k:.
prof. Michałowicz, p. Blaże.iewicz, p
Z.\·gmunt Dworzańczyk oraz b. ambasador Patek i b. min. Hipolit Gliwic.
Zebrania te odbywały się w Instytucie Fizyki na P01itechnice Warszawskiej, a także u p. Hipolita Gliwica, w mieszl,aniu p. Patka, w pewnym
lokalu n.a Pradze itd.
Agencja podaje dalej informacje o
lotach staropruskich oraz wy jaśnia
różnicę między ,,'Vielkim Wschodem
Francji" a obrządkiem szkockim.
Z kolei zajmuje się "Agencja Ant ymasońska" lożami "Bnei Brith", które
grupują inteligencję żydo,,"ską. Dowiadujemy się, że ilość członków tej organizacji w Polsce ' wynosiła w r. 1928 0kolo 900.
Wreszcie ostatnia notatk.a. biuletynu
zawiera atak na starostów bielskiego
p. BocheJ.lskiego i bialskiego p. Alb~r
skiego za to, że wzięli udział w Ul'OC'7..\· slości "rozpo('):~cia sezonu" przez 1\0tC'i)' Club w Diebku

"Ustalono, że polscy masoni należą
przede wszystkim do obrzadku szkockiego, a oficjalną polską masonerią jest
"Wielka Narodowa Loża Polski", i że
prócz tej W. N. L. P. na terenie Polski działa także francuski "Wielki
Wschód", do którego należą ,,1oże mieszane" (polsko-żydowskie, lub męsko
żeńskie).
Prof. Kozłowski twierdzi, że
do W. N. L. P. należą ludzie z obozu
"sanacji" nieraz na "kierowniczych
stano\Ą/iskach" w rfl,'lSh\rie a do ,,'Nie]·
kiego Wschodu" dzialacze z Opozycji.
Pierwszego jego twierdzenia wlaściwie
nikt nie zakwestionował (ani "Gazeta
Polf'ka". ani "Kmier Poranny"); można
więc uznać za rzecz ustaloną. Żf' na terenie ,sanacji" działa "Wielka Narodowa Loża Polski", a jej "asy" znajdujl\
się na "kierowniczych stanowiskach".
" .... Aż do roku 1930 se~ator P. P. s.
i opozycjoni:::ta kierował
masonerią,
której większość - jak się pokazalo stanowili zwolennicy "sanacji". Cóż
ich z sobą łączyło? Jak zdołali przelue·
ślić sławna .,linię
podzialu"? Odpowiedż znajdziemy w fakcie, że Strug
był wybitnym dzialaczem z tzw. niepodległościowego ruchu, do którego należeli także i ci z "kierowniczych (dzisiaj) s!ano,visk" używając wyrażeniu
prof. T\ oz'o\\'~k iego.
"Z tego wniosek. pepillierą mas" f

..,

.~~~~~~~~~~~~,~.~~~

soneria walczyła o demokrację iwol..
ność i jakoby walka z dyktaturą należała do jej ideologii.
Poparła dykta...
turę krófa. Aleksandra w Jugosławii.
poparła też "regime" pomajowy w Polsce".

Kto rządził wPolsce
od 1918 do 1926 r.? .
W zeszycie czer.-wcowym miesięcznika
"Polityka Narodowa" p. Stanisław Ko-zicki
ogłosił artykuł pt. "Kto rządził w Polsce
od 1918 do 1926 roku" i przytacza w nim
sklad wszystkich rządów, jakie istnialy;
w tym okre.sie o-raz ustala ich charakter.
polityczny. Na podstawie nagromadzone~
go w ten sposób materiału faktycznego dochodzi autor do takiego ,yniosku:
"Zgodnie z zadaniem, jakieśmy sobie
postawili, a mianowicie ustalenia, 'k to w
Polsce rząrlził w okresie między 1918 a.
Hl:lfi rokiem, przytoczyliśmy powyżej tylko pewne i ustalone fakty. powstrzymując
siQ od wszelkie.j ich oceny. Z faktów tych
wynika z calą oczywistościa" że był to
okres walki o wtadzę w Polsce, :te jednl\
stroną w tej walre była Demokracja Na!'o~
dowa, że w~lka ta. toczyła się na terenie
parlamentarnym, żo jednak - mimo, te
D. N. była najliczniejszym stronnictwem
w Sejmie, nie miała w nim nIgdy pr1.e~
wagi. a współudział w sprawowaniu w{a~
dzy miała tylko w roku lflZ3 za rządów
\V, Witosa, i to wspólurlział ogl"anic?:~I:lY.
Rządy koalicyjne (pierwszy Witosa. i N,

zagranicznych przedsiębiorstw. tyją.
z tych różnych prowizyj, żyją dobrze,
bez bardzo wytężonej pracy. Zajmują.
pozycję, której nie odpowiadają bynajmniej ich rzeczywiste zdolności.
Nie można jednak wszystkiego
sprowadzać do wyżej wymienionych
motywów. Żadnych benefiC'jów nie otrzymuje się za darmo. Dzięki masoJ.lerii można mieć łatwe życie. Można
]\yć

Prof. A. Herbaczewski prof. uniw. !cO'"
wie11.skiego, od dwóch lat w Polsce, jedzie na miesiąc do Kowna, a w przy~
szlym roku obejmie katedry literatury
i języka litewskiego na uniw. Stefana
Batorego w Wilnie.

norii w Polsce był tzw. niepodległościo
wy ruch, który do roku 1926, stanowi!
jednolity kierunek (mimo podziału sympatyj między P. P. S. i "Wyzwolenie"), a rozdzielił się dopiero w latach
ostatnich. Świadczy o tym zresztą sam
p. Kozlowski, który opowiada w Warszawie, że do masonerii dostał się przez
organizacje ,.niepodległościowe".
Wreszcie - ostatnie ustalenie. Z historii ze Strugiem w 1930 roku wynika,
że niesnaski w łonie
polskiej masonerii powslaly na tle oceny metod
politycznych ówczesnego "regime'u", i
że się skończyly klęską Struga, a odda·
niem się masoneri na usługi "regime'u". \V ten sposób ponownie stwierdzamy, że nie jest prawdą, jakoby ma-

Skrzyńskie.go)
ro~kładały
odpowiedzla.l~
nc>ść na wszystkie polskie sLronnictw~ sej~
mowe. Rok 1~6 oddf\ł na lat 9 prłnię wladzy w ręce Józefa Piłsudskiego. Od T. llJ35
władza znajriuje się w ręl,ach obozu, prze ..
zeń powołanego do żyoia."
Odpowiedzialność za sprawowanie rzą~
dów w Polsce niepodleglej jest ustalona.

Flirt "sanacji" z ludowcami
"Sa'na<:yjno"-konsel'waty\\'ny "Czas" po~
daje pewne szczegóły personalne rozmów
"sanacji" z ludowcami.
Otóż mieli w nich ucze stniczyć pp. gen.
Skwarrzyński i ptk :r,IietlziJi~ld. Nazwiska
te wskazywałyby na czynną rolę "Ozonu'"
w tych rozmowach.
W kolach politycznych mówi się, it
przerwanie rozmów nie jest bynajmniej
definitywne, le cz że liczyć się należy z ir:h
wznowieniem w okresie jesiennym. Bojo~
wy ton odezwy Stronnictwa Ludowego,
wydanej w związku z obchodami t:) ;;irl'pnia, byłby zatem ohliczony jrrl~'nie na;
efekt zewnętrzny.

owyświetlenie roli Mojżesza Szapirv
Dostll'lVCy broni dla

Donosiliśmy
za
,,'Varszawskim
Dziennikiem Narodowym" o roli Żyda
vVolffa i firmy "Gokkes" w dostarczaniu broni dla "czerwońej" Hiszpanii.
"Warszawski Dziennik Narodowy"
został obecnie
poinformowany, 'że
"obok pp. Katelbacha i ks. Radziwiłła
trzecim agentem p. Wolffa (Gokkes)
na terenie Polski jest Żyd p. Mojiesz
Schapiro. Byłoby rzeczę. interesującą
-zauważa dalej wspomniane pismo "twierdzić, czy jest on t~r lko kuzynf'1l1
Szapil'y, agenta par~'skicgo głównego

nc~erwonej"

H i.st;;panii

handlarza broni Arona Bisz~ ckiego,
czy też mOże są. to OSOby ideu tyczlle?"
Według
informacyj .,,~,rarsz. Dz.
Nar." "Schapiro posiada w Polsce
wpływy b. poważne.
l\Iięclzy inn~' mi
rz~czą interesując::). h~' 10b~7

rolę Mojżesza Schapiry
gruntów ks. Radziwiłla

wyświetlić

przy sprzed,aży
(Stara WieŚ)".

Warto n-aumionić, że słynny Marcel i ,\TolH, ~~'d holenderski, b. rzadko
bywa.ią c.\ \V Polsce, zjawił się obecnie
w Vi'arszaw!
.

~
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Morska komunikacja handlowa z'Belgią
Uruclunnienie odrębnej linii okrętowej ~ Gclyni do Gandawy - Na linii tej kursować będ~ie 'motorowiec Żeglugi Polskiej "Oksywie"
, ' G d Y n i a (Tel. wł.). Przy wywozie
polskioh towarów, przeznaozonych dla
odbiorców w Gandawie, Brukseli i innych polożonych w pobliżu miejscowości, istniał dotąd szereg niedogodności
powGdowanych koniecznością. przeładowywani'l towarów w Rotterdamie lub
w Antwerpii. Koszty tego przeJadunku
ze statków utrzymujących ' regularną
komunikacje z Gdyni do Antwerpii na
barki lub wagony celem przetransportowania do miejsc przeznaczenia, były
zazwyczaj wysokie i obciążały towar.
W interesie rozwoju polskich stosunkó~ handlowych. w szczególności
dla zWlększenia konkurencyjności musiano usprawnić połączenie morski.e

Gdyni z Belgią, przez uruchomienie odrębnej linii okrętowej do Gandawy.
. Zrobiła to "Żegluga Polska". Nowa
linia powstaje przez przedlużenie dotychczasowej .do Hamburga. Wyznaczouy motorowiec "Oksywie" jest najuowocześniejszym statkiem,
dostosowanym do przewozu drobnicy i sprawnego
przeładunku.

Stawki frachtowe na nowej linii
taniej od dotychczaso~
wych. ' Oczekiwać przeto należy, że pozyskają sobie w krótkim czasie polskich załadowców i w dużym stopniu
pr~yczynią się do zwi~!\.sz.enia naszego'
wywozu ,na rynek belglJslu. (pl
kalkulują się

I

Ekspansja ·gospodarcza Niemiec
w kralach naddunajskich

Ekspansja Niemiec w krajach nad- wym i nie j-e~t zaieżna pod tym wzglę
dunajskich uległa ostatnio dalszemu dem od Niemiec.
Myśl utworzenia unii celnej krawzmocni,e niu.
D<=> kr.aJów . tych wysłana została jów naddunajskich i Niemiec nie jest
delegacja rządu niemi-eckiego dla 0- chwilowo omawiana. 'Wobec tego, że
móv..-ienia zagadnień żeglugi na Du- kraje naddunajskie muszą ek.sporto·naju. Zagadnienie to po Anschlussie wać swe artykuły spożywcze do Nie-'
je.st. dla Niemiec ogromnie ważn-e. miec wzamian za produkty przemyJako wiado.mo, Niemcy wycofały się sło,we, ,unia taka ' byłaby dla nich barz międzynarodowej komisji kontroli dzo korzystna, należy jednak pamię
punaju i chciałyby, żeby kraje naddu- tać, że kraje te dążą. do rozbudowy
. naj.skie także zrezygnowały z udziału własnego przemysłu, co w razie zaw tej komisji i utworzyły specjalną warcia unii celnej z Nie'mcami, stało
by się niemożliwe.
'
komi sję, złożoną z przedstawicieli tylko krajów zainteresowanych, pod
kontrolą naturalnie Niemiec.
Na propozycję tę mogą s'ię ' 'e wentualnie 'zgodzić Bułg.aria, \V ęgry, Rumunia i Jugosławia, Czechosłowacja na~
będzie podwyższona
tomiast je"t zdecydowanie przeciwną
Ostaln.io odbyło się w Warszawie pod
tej koncepcji, gdyż politycznie jest prze,vodllictwem prezesa Jaroszyń sk:e.go
związana z mocarstwami, które powow.spólne zebranie Komitetu Taryfowego i
łały do życia międzynarodową komiKomitetu Budowy Dróg KołOWych Pań
shvQwej Ra<ly Komunikacyjnej.
sję konti'oli Dunaju. Poza tym Cz.e. Komitety obradowały mur wnioskiem
chosłowacja jest krajem przeroysło-

Taryfa kolejowa

nie,

Detaliczna sprzedaż piwa,
win owocowych i miodu
Ministerstwo Skarbu wyjaśniło, że
detaliczna sprzedaż piwa, win owoco. wych i miodu (bez względu na zawartość w ni ch alkoholu
we wszystkich
klasach miejscowości), \ovykonywana
na' podstawie potwierdzenia zgłoszenia
_władzy skarbowej o rozpoczęciu sprzedaży od 1 lipca rb,. nie będzie podlegać akcyzowym opłatom patentowym.

OgÓlnopolskie zawody
zręczności pracowników
gastronomicznych

w Wiśle odbędą się w dniu 31 bm.
o godz. 10.30 wielkie ogólnopolskie zawody zręczności prac9wników gastronomicznych, organizowane przez ślą
ski podokr ęg Polskiego Zwią·zku Zawo<;lowego Kelnerów i Pokrewnych Zawódów w Polsce. Zawody te wywołały
duże zainteresowanie.
Zgłosiło swój
udział prze sz ło 100 zawodników z całej
Polski.

Miu'iste<rstwa Komunikacji idąoym w kierunk.u obni1enia o 70 pct taryfy kolejowe)
na pl"zewóz materiałów do budowy dróg,
przy równoczesnym podwyż's zeniu general:nym wszystkich taryf towarowych o 5 pct.
Podstawą dyskusjii był korrefera t dra Jerzego Pileckiego, dyre'ktora Bi'ura Ekonomicznego Izb i Organizacyj Holniczych z
Po-znaJllia, w którym wykazał on, że straty
P. K. P. na sk utek obniżenia kOS2tów przewozu kamienia n ie będą - tak wielkie, aby
uzasadniały konieczność po'Clwyższenia taryf na \Vlszystkie inne towary.
Po długiej i wyczerpującejl dysku.sji zebrani powzif:li jednogłośnie u chwaływniyś l
wniosków kOl'r~feratu, domaga i'ąc si~ obniżenia taryf kolejowych na kami':l;·. bez równoczesnego podwyższenia taryf vn;,ych.
Wisząca nad życiem gospodarczym groź
ba podwyższenia kosztów przew-o::u kolej:owego, kryjąca s2cze:!tólne niebezpieczeń
stwo dla dzielnic zachodnich usuniĘtą została w ten spo'sób na dłuższy czas.

Mundury
dla poborców podatkowych
Ostafni Dziennik Ustaw zawiera m. i.
ministra skarbu o umun- .
durowaniu poborców skal'bo\'lYch.
Wzór mundurów dla poborców skarbow ych ustalila Rada Ministrów jeszcze
w r. 1929, Patki i wypustki na kurtce i
płaszczu będą koloru zielonrgo.
Oznal<ą
poborcy będzie haftowana zlota gwiazdka, sześcioramienna na patce kołnierza
oraz plaski , zlot:y sznur na czapce.
rozporządzenie

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
B y d g o s z C z. 25 7. 1938 r. Żyto 21.25-21.75
pszenica I st. 25.'Fi-26,2i5, II st. 24.75-2.5.25;
obowiązują
jęczmiell I gat. 16.5('·-1G.75, II gat. 16.25-16.50;
otręlly żytnie 12.25- 12.7.5: 01ręby pszenne 11.50
. 12, Śl·. 12- 12.:;0, gr. 13- 13.1i0; mnka żytnia 65'1,
" 'ars7. uwska Dyr. Poczt wydala dla .
33- 33.50; ll1:]ka pszc>nna GW, 39,7~-40.7.3,
prurowników poczty, telegrafów i telefo. ł, ó fi Ź. 2.3. 7. 1938 1'. Żyto 21 -21.25; pRzE'nira
nów szereg 7.8l'ządzrll, ujętych w formę
27.50~28, zll. 27.2:)-27 ,50; jęczmielI pI'Z!'ll1. 10.50
do 17; owieR i. 20-20.25, zb. 19,50- ]9,75; otrę ],"iqzki przepisów, które obowiązują praby żytnie 11.25- 11.50: otręby pszenne lir. 11,00 cowników przeclsięhiorsl wa.
do. 11.25, gr. 11.25-11.50: milka żytnia (15'/. 3S
Na czołowym miejscu 7.najduje się 7.:1do 33.50; mflkn pszenna 1l." I. 40.50-41.~0.
.
K a t o w i c e, 25. 7. 1938 I', Żyto 20.2.1-20.;;0; rządzenir Dyl'. Porztl T elegr . o zachopszenica cz. 26,50- 27, i. 26-2U.50, zh. 2:).50-2r;; \" a niu s i ę w urz ędach pocztowych przy
załatwianiu
interesantów.
Urzędników
j ęC'zmiel'i. PI'UIU. 17.7;;- 18.2.3. past. 16,75-17.2:;:
owies 20.50- 21. zb. 19,,:;0- 20; otręhy żytnie 10 .pocztowych obowiązuje daleko . idąca udo 10.50; oil'ęby pszenne j!r 12- 12.1)0, Hl'. 10.,,0 przcjmofić w stosunku do publiczności,
do 11, m. 10- 10':)0; .mflka v,ytnia 6;;'1. 32- 32.75; przy czym do niestosujących się do tego
mąka pszenna 6:;'1. 38-3S .•jO:
L w ó w, ;l;;. 7. 1938 r. Żyto I Rt. 18.50- 18.75 zarząclzrnia stosowane b ędą sankCje, aź '
II st. 18.2:;- 18.!lO; VRzeni<'a cz. 25.2.)-2;;.50. zh . do zwolnirnia ' ze s łu:ilby wll1,cznie.
24.25-24,50, b. 2'5.75- 2[;, zh. 24.75-2~; jęczuiieJI
przem. 15.7!i-16.25. past. 14.75- 1';; owies I st.
19.75~20. II st. 18.25-18.75; otręby żytnie 9.2~
do 9.50; otręhy pszenne gr. 10,50- 10.75. śr . 8.50
do 9.25. m, 10.50- 10.75: maka żytnia 65'10 31.25
\V odżydzonej miejscowości Szczerców
do 31.50; mąka pSZe1ma 65'1, 40-40.50.
War s z a w a. 2':;, 7, 1938 r. Żyto I st. 20,25 (pow. łaski), Bczącej ponad 4000 mieszkańdo 2O.7ii; PRzpnic1l. 27.25- 27.75. jedno 27.25-27.7~, "c6w, potrzebny jest chrześcijaIlski sklep
zb. 26.75- 27.2.): ip,,('zmie ń I SIt. 17,;50--17.75. II s,t. towarów bła\ova tn)'ch i galanterii. Egzy. 17-17,2::;. JJl ~t . 16.7~- 17; owies I st. 21-21.50, st~nc.ia. zapewniona. Bliższych, informaII ·st. 1\)-19,50: otrehy zytnie 10.50-11; otręby
pszenne gr. 12,25-12.75, 1ST. 11.25-11.75. m. 11.25 cYJ udzlela Wydział Gospodarczy przy Zado 11.75; mąka żytnia 65"/. 81.75-32.50: mąka rządzie Powiatowym S. N. w Pabianicach,
pszenna 65'1, 38- 10.
scluetariat ul. PulaskiPIw 13-15.

.

Takt i up.rżejmość
pracowników

Chleb dla Polaków

Polska

zdobyła

G d Y n i a. - W czwartym dniu mię
dzynaro.dowych bałtyckich zawód Ów konnych rozegrano najcięższy konlwrs indywidualny kawalerii polskiej.
Pierwsze
miejsce zajął kpt. Nowak na Torreadorze
II, 2) rtm. Komorowski na Bohunie VI,
. 3) bar. Temma (N) na Nordlandzie, 4) por.
Z elcwskt na Bramce III, 5) rtm. Komorowski na Zbóju IV, 6) por. Bilwin na Zagadce.
W drugim konkursie pierws7.e miejsce
zaja.l por. Woloszowski na Żubrze II, 2)
por. Burniewicz na Anitrze III, 3) rtm.
SkupiIlski na Anitrze II, 4) kpt. Piechocki
na Selimie, 5) por. Burniewicz na Arosie.
G d y n i a. - W niedzielę w ostatnim "niu
trwania międzynarodowych bałtyckich zawodów
konnych w Gdyni, rozegrano dwa emocjonujące
konkursy.
Konkurs dokładności dla pań i jeMźców Cywilnych, 15 przeszkód wysoko ok. 1.10 m i szer.
do 3 m wygra! Niemiec baron Temme na "Amneris';' drugim i trzecim miejscem Ilodziełili się
pani 1:lkotnicka na .. Ostrym" i p. Stanislaw Wi;::kenha!!:en na "Dukacie II".
N aJbardziej emocjonującym był konkurs o
puchar Baltyku i nagrodę honorową wicepremie·

X II Olimpiada odbędzie
w lipcu

puchar

Bałlyku

ra Kwiatkowskiego. Pierwsze miejsce i puch'ar
Bałtyku zdobyl zesp61 polski w składzii,:. rtm.
KOJllorowsld. rtm. Hylke. por. Pohoreckl l por.
Bilwin majlIc 12 pkt. karnych. Drugie miejsce
zajął zeSPół niem. z Prus Wschocln.ieh w. skła
dzie pOI'. DI'ews. ppor. Koch, rtm. Fl1hręr l rtm,
IIabedank, 49 2t4 pkt. karnych. 'l'rzecl z.eapół
gdal1ski wycofał sie. gdyż koń biorący udzlal w
konkursie ok111al.
Indywidualnie najlepszym jefdzcem był por.
Pohol'ecki ktÓl'y przeszedł parcours bez błędu w
dwóch nawrotach, zdobywając nagrodę honoro·
WII wicepremiera Kwiatkowskiego.
W czasie
wręczania zespołowi pOlskiemu pucharu Bałty.
ku. na maszt główny wcingnięto flage polska a
orkiestra odegrała hymn państwowy.
Jako ostatni rozegrany zostal konkurs Pol·
skiego :twi ązku J E'ździeckiego, (15 przeszkód Wy·
sokości do 1.40 m i szer. do 4,50 m, dystans 880
m). Pierwsze miejsce zajał bohater dnia, por.
Pohorecki na ,/Astrze VII" przed baronem Tern·
me na ,Biance·. por. I3ilwinem Z. na " Zagadce",
rtm. SkupiflRkim na "Promieniu".' por. Zelew·
skim na "Bajorze", baronem T emme na "Tasso"
i Karolem Wickenhagenem na "Ipsosie". Z ekip
połskich na pierwsze miejsce w.;YBuną! sie. zespól
kola sportu konnego z Grudziądza, indywidual·
nie najlepszym jeźdźcem byl por. Pohorecki,. z
Niemc6w na pierwsze miejsce post~.wić naleźy
barona Temme. Najslabiej wypadli jeźdźcy ~y.
wilni zGańska. (tk)

się

Zwycięstwo

,st.

sierżanta Drapały

H e l s i n k i. - Przywódca sportu fiń
W i l n o. - Zalwńczony tu został' 'IV
skiego Fren ckell podał wobec dziennika- . podoficerski !urniej tenisowy "Wiarusa".
rzy killm szczegółów odnośnie organizacji
W grze pojedYllczej panów zwycill'ży!
igrzysk olimpijskich w 1940 roku w Hel- st. sierż. Drapała (Pozn.), bijąc plut. Kesinkach, opracowanych przez Fiński Ko- tza 6;1, 6;2, 6:1. V'; grze podwójnej' panów
mitet Olimpijski.
para st. sierż. Drapała i chor. Galikaw·
Igrzyska mają wip,c być przeprowadzo- ski odniosła zwycięstwo nad parą chor.
ne w terminie od 8 do 20 lipca, a więc o Szulc i st. sierż. Zapart 6;0, 6:1, 6:1. 'Vt
grze pocieszenia paów st. sierż. Szczęś·
miesiąc wcześniej niż ostatnie w B erlinie.
Z programu mają być skreślone następu niak pokonał sierż. Ziołę 6:1, 6 :2.
jące konkurencje:
piłka ręczna, koszykówka, hokej na trawie oraz polo konne.
Zaproszenia do udziału w igrzyskach
Józef Kapiak wygrał wyścig w ;Lodzl. Wy·
mają być wysłane do poszczególnych kraścig R apidu ł ódzkiego na trasie 100 km wygra!
jowych komitetów olimpijskich w grUdniu J6zef Kapiak (Jur-'Varszawa) , przebywając d"~
ten w czasie 2 1;. 38:24. Drugie miejsce
bież. roku.
Zaproszenia będą już zawie- stans
zajął MieczYR!aw Kaplak 2 g. 38:28,
3) Sta·
rały szczegółowy program igrzysk, który
rzy1\~ld 2 g. 38,32.
.
do tego czasu powinien już zatwierdzić
Janik mistrzem kolarskim Krakowa. W nie}'1i~clzyn. Komitet Olimpijski.
rlziełę Odbył się WY!Sclg kolarski o tytuł mistrza
K"akowa
na trasie Kraków - Vvadowice Stadion oHmpijski będzie powiększo Kraków, wynoszącej
100 km. Startowało 11 za·
ny do 52 tys. miejsc a równocześnie ma worlników, z których bieg ukoiiczylo 5-ciu. ZWyciężyl .Janik (Oracovia) w czasie 3 godz.' 02:50
być rozPQcz~ta budowa stadionu pływac
Durla (Gnrbarnia) i Motyką (KTK).
kiego, którego Helsinki nie posiadają. Na pl'zur]
Poza konkursem pierwsze miejsce zajal
terenie olimpijskim będą. przygotowane Teichman z Garbarni. Wyścig organizowała jak
wszellde możliwe udogodnienia dla przed- corocznie krakowska Legia_
stawicieli prasy, których liczbę przewilV ospałym temr,ie przebyli uczestnicY W'jduje się na 450. Już w najbliższym czasie ścigU Tour de France wczonłjszy Bzesnasty
etap prowadzący z Aix-les Bains do Be&rol~on
więc założony ma być nowy kabel telefoniczny z 24 liniami. z Helsinek do Sztok- (284 km), mimo że wypoczywali przez -:niedzie·
lę w tym pięknym uzdrowisku. Dopiero po -250
holmu.
km czwórka kolarzy, poprowadzona przez zwy·
Sprawami kwaterunkowymi zajmuje cięzcę ostatniego etapu Kinta, zainicjowała u·
si~ już gen. Oesterman.
Zawodnicy będą cieczkę, na która reszta kolarzy zresztą nie za·
ulokowani we wsi olimpijskiej oraz czę reagowała. 'V ten spos6b na metę jako pierwsi
ściowo w hotelach. zaś towarzyszący im
przybyli z r6wJlym czasem 9 g. 39:56 - Kin!,
"kibice" oraz większość przyjeZdnyCh 2. Mal'ie, 3. Disseaux, 4. Bernardoni. W pól.
znajdzie pomieszczenie na pływających torej minuty za nimi wpadła na metę druga
hotelach, a więc na statkach pasażer skich. gruga złożona z 11 kolarzy, a prowadwna prze~
Egliego 'z czasem \J g. 41:26 . . '\'reszcie na 17
miejscu sklasyfikowano 27 kolarzy, Na etapie
Nowe rekordy w strzelaniu
tym Bartali uzyskał znowu bonifikatę czasu,
K l' a k ó w. - Dziewiąty dzień 13-tych prawie 2 minut, za zdObycie szczytu 001 de
narodowych zawodów strzeleckich w Kra- Faucille.
ogólnej klasyfikacji prowadzi nadal Barkowie przynjósł 4 nowe rekordy Polski tali'Vz ogólnym
czasem' 114 g. 30:40,2. Verwaerke
w konkurencjach kobiecych oraz szereg 114 g. 51:57, 3, C0880n 115 g.' .00:51, 4. Viccini
świetnych wyników w konkurencjach mę
115 g. 07:17, 5. Clement 115 g . 14:34.
skich.
Wyniki w konkurencjach męskich by-

Kolarstwo

Lekka atletyka

ły następujące:

Trzeci start amerykańskich lekkoatletów w
KONKURENCJE MĘSKIE
Sztokholmie odbył się w czasie ułewnego desz.
Karabin wojskowy 300 m do tarcz z 3 czu. . Rozmokła .biężnia wpb:,nę/a. ujemnie na
....
.
przebieg spotkam a I przyczymla SIę no znaczne'
..
pas t aw. prowadZI st. sierż. Mallk (WKS- gO pogorszenia wyników które byly następu'
Nowy Sącz) - 436 pkt. (leżąc - kpt. RÓ'I jące:
'
żański - 10el,ce) 181 pkt. klęcząc - plut. (F 1100 1J1: 1) Mallot (Aro) 33'.4. 2) Baumgarten
·
'
.
"1
I'k
lol)
!'l3.8
(l'ekord
Hołandn), 3) Edfeldtem
C zopur 169 p
kt, s t oJąc - st. sierż. '" a l ' (Szw) 34.7. 800 m: 1) Andel'son (Szw) 1:52.8, 2)
pkt).
BOI'ck (Am) 1:53. 3) \Vennberj! (Szw) 1:54,3,
Karabin wojskowy 200 i 300 m do syl- S.~abo (Węgry) 1:54.3 .. 10'09 m: 1) VeJ1s~e (Al?
L
wetolr z 3 postaw: prowadzi plut. Dyląg J ł4 . 9 . 5000" rn: 1) SZlI agh) (Węgry) 14:;>8.6.. 2
37 na 40
. '1'
h
15021ansson (,.,zw) 15:04.6, 3) Lar!':son (SzwecJa)
moz IWYC •
• :'2.6. 4'>(100 m: 1) Ame.!yka.42.1. 200 m pl.:
W strzelaniu z karabina dowolnego . la) LWOl cott. (Am) 24.8. 2) Kovil.cs (Węgier) 25,2,
"ł 'ć 3 0 '
.
) \1J1rlqUlst (Szw) 26.7. Tyczka: 1) Varoff (Am)
na odl o,., .os
O m me- zaszły zmIany.
4.19, 2) .Job ansson (Szw) 8.60. WZWyż: 1) Lund·
Karabmek sport.owy dowolny 50 mtr. qUIst (Sźw) l.!J3. 2) Oruter (A m) 193. W dal:
do tarcz z 3 postaw: 1) por. Matuszak 1119 1{ ,S~en~~list (Szw) 7.01; Os,zczep:)l Varszeghi
na 1200 możliwych. Leżąc: 1) dr Zatur- (' ęc) ,),20, 2) Atterwall (Szw) .6".17.
.
sl,i (Lwów) 395 p., klęcząc - p. Sulewski
(AZS-Lwów) 382 p., stojąc - por. MatuPiłka nożna
szak 358 p.
Decydujące spotkanie o wejście
do lwow"
Karabinek sportowy ' krajowy 50 m do skieJ ligi okrllgowej pomi~dzy ukraillska dru·
tarcz z 3 po ~taw: 1) por. Matuszak 1044 żyną SillJl z Przemyśla i TSL (Lwów) nie dona 1200 możliwych pkt. Le:!ąc - sierż. szło do skutku z powodu zakazu starostwa
I<isiclC'wicz ą83 p, klęcząc - por. Matu- grodzkiego, gdyż zn choclzila obawa ek. cesów. W
ub. tygodniu na, pierwszym spotkllniu powyż·
szak 363; stoJąc - ppor, Choroba 322 p .
&zych dl·U7.yn w Przemyślu, przegranym przez
Pistol!'t wojSkowy 10 m do sylwetek: TSL 3:1 closzzło do wykroczeń i kijku graczy
1) ch.or. Robaczewski (50 na 50 możliwych).
lwowskich zostało pobitych. Spotkanie POWyż·
PHltolet dowolny na 25 m do 6 sylwe- szych drużyn odbędzie siQ defi.nitywnie w przy·
tek: 1) kpt. RatYlls!ti (WI{S-Skierlliewice) szła niedzielę, prawdopodobnie bez udziału pu·
53 pkt.
bliczności.

I
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KONKURENCJE KOBIECE
Karabinek sportowy dowolny na 50 m
do tarcz z 3 postaw: 1) mgr Jurkowa (War~zawa) 1055 p.; h'z[j,c - mgr Jurkowa 392
pkt. (nowy rekord Polsld). Dotychczasowy :ekord Zaudererówny (388 pl{t.) u sta :
nowlOny podczas obecnych zawodów za·
st~ł poprawiony o 4 p.; w pozycji klęczą
ce] - mgr Jurkowa 353 p; stojąc - Stawarzowa 231 p.
Karabinek sportowy krajowy 50 m do
tarcz z 3 postaw: 1) Jagodzińska 1034 p.
(nowy rekord Polski); leżąc - mgr Jurkowa 377 p. (~?wy rekord POlski); klę
cząc Jagodzlllska 345 p,; stojąc - Jagodzińska 319 p. (nowy rekord Polski).
Inne konkurenCje bez zmian.

w

Szermierka

.~iędzy~~rodowym turnieju na szpady w
SzwecJI w mIeJscowośCi Lysekil pierv.·sze miej-

sce

zaj~/

w

Pol'ak Kantor.

'

Tenis

turnieju o mistrzostwo wybrzeża polskieg~ w " 'ejherowie w finale gry pojedynczej pa·
now ~ebda pokonał Bojanowskiego 6:1, 6:0.
6:3, zaJmułą{! pierwsze miejsce w turnieju.

Obowiązkiem dobrego obywatela jest kupować towar

polski u kupca Polaka I
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6dy Hudson wydaje straszliwe tajemni(e
Co .skłoniło

słynnego

sportowca amerykańskiego do krwawej zbrodni w przede dniu
małżeństwa?

\V maju rb. odbył się ślub znanego w
Ameryce SPOl'to\\'ca Johna Barlhelta. Barthelt uchod7.il za człowieka bardzo zam?żnego, miei'zkal przy Park-Avenue, a
\\lęC w IlHjwykwintniejszej dZielnicy No:.... ego ./ol'l,u ; byl czicwiekiem wytwornym
l bardzo IJ )ci~gając\ln,
Młoda jego tona
na leża la Ul kże do naJlepszego towar'zyst\\"8 I \\1111),,1>1 mu <.Iuży posag,
\V,,;z\,scv
UlI HU',; i nlai'ip'I'>(wo za bal'dzo szczęśiiwe,
l~totnl(" też PI·7.0Z dlugi czas nic nie ulmą.
cli? poż~' cia malżeliskiego, aż pewnego
dnia z lIudsonu wyłowiono strasznie pokaleczone z\\'łoki nH:żczyzny.
Dochodz",nia policyjne ujawnił\', że niebo?zczyk! em był ,niejaki Chal'le's ~!orris,
k(ory 7.fl,lJ11o\\'aJ SIę spr'z0dażą lo;:ów loteryjnych i pl'Zyimowaniem zakładów. _
Śmierć jeg-o na!'tąpila z powodu licznych
ukłuć nożr~l. Sprawca zwłoki wpako;val
d~ s~rz,~'.nl I zalał ,le nas~ępnie C",mE'ntf;~,
,~ wodZIe c~mellt zle zmIeszany rozpuscJl
SIP. a z\\'lokI wypłynęł
'I '
rz~ki
y na powlerzc 1Dj(~
P~dejrzenie policji skierowało się mi,
dzy innymi także na Barthelta, któn'. iat
to byto wiadomem. utrzymywał stosurlki
oz zarnot'dowapym, l\agromadziło się t~' Je
pos,zlak pI'zecIwko Bartholtowi, te go wI'eszcle areszto~vano. Opinia publiczna została ogromme poruszona, grlyt nie chciano _POPI'OStu uwierzyć, żeby Barthelt miał
byc spl'a\Ycą tak ohydnej zbrodni.
Ale
Barthelt przyznał się do winy. Osiem dni
przed zawar?iem ślubu, w pr'zeciągu
czterech godZin, które spędził poza towarzystwen: swej narzeczonej, zamordował
on Mornsa,
, Sij,d uznał go wjnn~-m .. zabójstwa drugiego stopnia" czyli zabójstwa popełnio
~Iego w, afektc.ie ,i zasądził go na karę doz~w~tD1eg-o wlę~l~n!a. Ale motywy czynu
me, zostaly wYJasl11one. Na odnośne py_
tame sądu oskarżony nie dawał żadnej
odpowiedzi.
Domysły szły w rozmaitych
kierunkach. , ,I{oleklor mógł mieć przy sobie
znaczmeJszą sumę pieniędzy, którą Barth~\t sobIe przywłaszczył. Było to jednak
mepl'awdopodobne. ponieważ Barthelt sam
b~:ł b?gaty i poniewat żona wniosła mu
wleJkl posag. Bardziej prawdopodobnym
jest j,uż, że Barthelt, może za namo'wą
Morrlsa,
zan~arł wysokie zakł'ldy i że
p,rzegral IV nich swój majątek, V:; unieSieniu d,opuścił się więc przy najbliższym
spotkanIU z Morrisem swego Okropnego
cz~·,:u.
A Jbo czy też Morris nie zabie~nł
lakze o rękę nal'zeczon"'j Bal't1lOlta i zna!
spo~ohy przes7.kollzenill w jel!o małżeń 
stwIe? Sąd usi/owllł wrdoh~-ć tę tajemnicę ~ oskarżo~e~o, ale ten na \\'!"zy!'tkie py_
tan Ia odpOWIadał upartym milczeniem.
:

Żona

BarlllOJta dotąd nie wnio s ła o roz,
ona miiszkanie. by znikn1l,ć dla publiczności, Czy odegrała ona
jakąkolwiek roję \V tym dramacie? Op iwód,

Zmieniła

nia publiczna jest przekonana, że zamBarthoJta w wic;rieniu nie jest jeszcze ostatnim aktem tego tajemniczego
dramatu.
(KK)

I

knięcie

Ujęcie groźnego międzynarodowego
włamywacza

l

Sp, TV, KOlarba, pilot polslriego samolotu

Kasiał-:;:, ((J'tysta tc s'tl'oint zawollzie, po cię~kiej i".aey odpocznie tHl l,,-rata1łli
_
~ ~
..
\\' a l' s z a wa, 2<:>, /. - PolICja od władz zajmował się pozornie ślusar!lłuż:,zego czasu głowiła się nad Wrtl'O!:-twem, zaś od czasu do czasu udawał
pienipJll spl'awcy groźnych \\"la111a1'l na się na w-,"pady, z których zawsze wraterenie Warszaw~' i okolicy,
cal z obfitym łupem.
Po dluż!:'zei ob:"en\'acji \\' \' ,,' iado\YPolicJ'a uj' ęła kasiarza w chwili,
"
.
com udało :o:i(? "'paść na trop wlRmy- gdy zaopatrzony w sprzęt do rozbijawacza \Y osobie Ed,,'~nla ,GOJ1t~l'CZ,\ ka nia kas, udawaj się do 'Vadowic, gdzie
(Krochmałna (9), ktory. Jak Się oka- miał zamiar dokonać włamania w jedzalo, przez dJllŻsz~' czas graso\\-al za nym z domów bankierskich.
g'l'Rnicą i znall~' już był policji wsz~-stMi~dz~' naJ'odowego kasiarza areszkich niemal jJaJlstw europeJskich.
towano w pociągu i skutego w kajdaGontal'cz\-k dla zmylenia czujno ~ ci ny przetransportowano do więzienia.
•
.
- - - - - - -_ _ _- - - - - - - -

pasażerskiego,

który

uległ

katastrofie

w Rumunii
się

do ucieczki, ostrzeliwując się gę
Strzały na szczęście nikogo nie
raniły.
.
Po 2-godzinnym pościgu schwyta~
no bandytów, przy czym przy Frąckie
wiczu znaleziono rewolwer systemu
"Parabellum". Drugi bandyta rewolwer swój porzucił podczas ucieczki.
Bandytów skutych kajdanami od·
wieziono do aresztu śledczego w 'Var·
szawie.
sto.

Głuchoniemy

Strzelanina miedzy poli(i~ i bandytami

pod kołami samochodu
P i o t l' k ó w, 25, 7. W dniu 22 b.m.
na auto~tra(lzie Piotrków _ I{atowl,ce

PolicJa zflol((7n , u.i({(~ d 'f(·óch yroźf"ych bandytów

,y a r s z a w a, 25, 7. ' " Warce I'eg rabunków i gl'abieży pod groźbą.
pod "\Yarsza\Yą policja po bezkrwawej użycia brotli. "-skutek zamelt'lowań o
na szczęście ::;trzelaninie ujęla dwóch rabunkach, policja zarządziła obławę,
groźnych
lJandytó\v,
Apoloniusza podczas której natknęła się na poszuFręckiewicza i Luchrika Siewielskie- J kh,' an~'ch bandytów na stacji kOlejo-,
go.
wej w Warce,
Bandyci ci mieli na sumieniu szeNa widok policji bandyci rzucili

w pobliżu I<amieńska samochód Clę
żarowy lH'O\yadzony przez Jana Szuł·
ka z \Varszawy na)ech!ll . na głuchoniemego Józefa ~roszynsklego.
d.
Ciężko pOl'amon~go kalekę o wIe·
ziono do szpitala sw, Aleksandra w
Radomsku.

Kto zamordował właś(i(iela · willi ł
POlicja jest już na tropie mordercy śp. E. Chrostowskiego

'Yal'szawa, 23, 7.. - Jak już <loprz('d killnl c1l1iami dokolIan() kl'\\'1-lwep;o lJIorcleJ' ... t\\'R Ila ,,,IaRcicielu willi \\' GolkO\yie za Piascc 'l.nem - śp. Edmundzie Chl'o!-'low,.:kim.
Enel'g ic7,n~' pościg za mOl'del'c~ znanego i CPllio))0go kupca \\'al'~za,,' ,;kie
go trwa lliepl'zP,wRJlie, Ślndztwo kierowane j0!'t c~ohiś('ie pl'Z(,7, komendanta polie.ii 11a pow, gl'ójecki, komisal'za l\limowiC'za oraz komisarza Motoczy lu,ki ego.
llo~iliśt1l~,

Ze zwycięskiego społ ania naszych pływaków z Finlandią

Oprócz 7.atrzymaneg-o Józefa Sałygi,
którego \"idzianokr~ tycznego <lilia ni
pobliżu wiłli śp, Chl'ostowskiego, are!"ztowano niejakiego Ed,,-arda Sułka,
karanego wie-Iokrotnie włam~r wacza i
kasiarza, Sulek, którego rower znaleziono w pobli7.u miejsca zbrodni, \V~r_
piera się kategorycznie jakoby miał

.

1OS-letnia panna młoda
związek

'

malźel;-:ki.

Licz~cą 105 wiosen panna młocla
chOl'owała tylko d\Ya raZY w ciągu
ż~' cia, posiada doskonalą pamięć

wzrok.
Babunią
ciesz~ca
się
czel"Stw)'m
zdrowiem Iligdy nie w,vdalała się poza
Rzeszów, a nawet nigdy nie jechała
koleją,
'

Utrata wzroku
przyczyną samobÓjstwa
"\\' arszawa, 25, 7. Blima Mar'
der, lat 30, zamieszkala w 'Vat'szawie
prz~! ul. ŚWiętojcl'skiej 18, przed paru
lat~' postradała wzrok wskutek chorC'h~' nerwowej,
Niewidoma kohieta pod wpł~ ' wem
depresji kilkakrotnie mdlowała popeł
nić samohójstwo,
za ka?:el ,\'m razem
jednak udaremniano jej ten zamiar,
"\" dniu onegdajszym niewieloma
wykol'z~rstawsz~1
moment nieobecnośc i clorno~nlików w\'skoczvła z okna
cz~'artego piętra mi. bruk., ponosząc
śmierć na miejscu.

Nożem chciał zabić żon~

Po

pra'wej

band~-tę·

I

E

. L ~v o w" (AT E) Z Rzesz~,\\'a ~lonoszą.
ze' lO.)~letlll::t l\f~gdalena Nl~tlz,ał~~, po
raz piąty zamIerza obecllle weJsc w

U flliry T('prrzentacjn. Finlandii wyslllchuje hym.nu Pa?/S(U'OU)cgo,
- ~aerz w skoku:; wid". U dołu reprcze/llacja Polski

dokonać mordu, jednak plącze się czę
sto w zeznaniach,
Jak wykazała ekspertyza rusznikarska, śp, Chrostowski pozbawiony
został życia wystrzałem z re",Tolweru
syst,emu "Hispan" kal. 9,65.
Ogl~dziny terenu wykazały, że morderca nie jest rutynowanym przestęp
cą., ale zwykłym złodziejem letniskowym, który prawdopodobnie odruchowo wystrzelił w chwili, g-dy go
właściciel złapał na g-orą.cym uczynku.
Poszukiwania za mordercą. trwa.ią.
w dal~z~-m ciągu i należy ~ię ~podzie
wać, że lada dzień poliC'ja w\'kryje

Śledztwo idzie w d\\'óch kierunkach, albowiem I'OZ" ażana je:,;l możli
\\' OŚĆ, że morderstwa dokonał Edward
Kozioł, band~'ta, któl',v zbieg'ł niedawno
kOIl\\'(ljowi polic~'j nemu pociągu, albo też mordercą. je:;t któryś z miejscowych włamywacz)' .

War s z a "'- a, 25. 7, Do Felicji Filon (Leszno 66) przychodził często jej
m~ż TIoman (Dzika 4), z któ]'~-m Filon
od kilku lat ' już nie ży.ie we wspólnocie małżmlskiej, domagaJą.c i'ię pienięd7.Y na wódkę.
"\" clniu onej:!(lajsz~-m ni iak "ozją
trzouy odmową \vydauia pielliQdzy,

rZ1!cil. się n~ małż01}-kę ~ nożem, usitU]ąc Ją zabIĆ, KobIeta Jednak wydo·
stała się szczęśliwie z mieszkania i
7.awiaclomiła policję,
Nożowca

osadzono w areszcie ,

Właściwy człowiek
na właściwym mieiscu
I

W Krakowie odbyła się ub. niedzieli
konferencja działaczy "terenowych" .. Ozonu", na której postanowiono - w związ
ku z niepowodzeniami "Ozonu" w "terenie" - zmienić kierownictwo,
Ozonle" krakowskim uwidaczniają
s ię od dluż szc A'o czasu bardzo :;:iJne tarcia, które ostatnio c1oprO"lva rlziły do ustą
pienia z kierownictwa sen, FI' Lipil'tskiego. lak \-.,iadomo. objął on prezesure .,0zonu" po drze li:. Stryjel)!'kim,
Obecnie po ustąpieniu sen. Lipińskie
go szef "Ozonu". gen, SkwarrzYliski. mjanowal kierownikiem krakowskiej:m .,Ozonu" ponownie dra K ~tryjCllskiego, dyr€:kiora szpitala dla umysl.owo chorych
w Kobierzynie.

'V .

Zamiast Wneka - tac h
Socjalistyczny .,Robotnik" donosi:
,,'V sobotę został przeniesiony starosta
powiatu krakowf>kiego dr Wnęk do Tarnopola. Przc-niesi onie nastąpiło podczas
urlopu starosty. ~a miejsce przcni0Sionego
pz'zychodzi starosta Łacb z Nowego Sącza.
"W kOł,ach "sanacyjnych" t.wirrrlZ(l. jakoby ~o pIerwsze przeniesienie (dra Wnę
ka) mIało związek z podróżą FI', WÓjcil,a
do Czechosłowacii."
.
No, jeŚli .. wta]emniczpni" tak twierdzą,
to chyba to bę-Jzi e prawda,.,

strona"

ORĘDOW~IK,

środa.

dnia 27 lipca 1938

.LEE

Kto leży do "Rolary Clubu" wŁodzi?
Poznajemy ludzi - Dyrektor I~by Przemysłowo - Handlowej - Ciężki przemysł -Czerwcny Krzyż - Generał
w sto spoczynku - Prezes kUpców i przemysłowców chrześcijan - Urząd Wojewódzki itd.
N

J.J Ó d ź, 25. 7. W fali naporu miQclzynarodowych wpływów na polskie
życie Rotary Club,
jak już micliśmy
możność
stwierdzić,
stanowi hezsprzecznie ważne ogniwo. 'V omotanej tajemniczymi nićmi przeróżnych
zakonspirowanych z calą prezycją
i kunsztem mafij Łodzi, Hotary Club
gromadzi charakterystycznie zestrojony zespół ludzi. Mając przed oczyma
wykaz członków tej gromady zadajemy sobie pytanie, co łączy to zhiorowisko, jakim celom ono służy . Poznajmy ludzi, a może b~dzie nam łatwiej
zagadkę rozwikłać.

KTO ROZPOCZYNA

LIST~?

Listę członków Rotary Clubu Łód-Ł,
oznaczonego taj emniczą cyfrą 3.G32,
rozpoczyna dyrektor Izby Przemysło

wo-Handlowej Karol Bajer. Jest on
podobno obecnie prezesem Rady i za. rządu łÓ9.zkich rotarzystów. Zastąpiłby więc na tych stanowiskach inż.
Oskara Grossa, który zajmował je w
1936 roku.

KRONIKA PABIANIC
Jedzibmy :la ognisko Stronnictwa Narodowego. Stron. Narodowe w Pabianicach urządza w sobotę z 30 na 31 bm. we
wsi Mogilno tradycyjne coroczne ognisko
z urozmaiconym programem. Informacyj
udziela i przyjmuje zapisy na wyjazd wozami sekretariat S. N. pl'zy ul. Pułaskie
go 13/14 w godz. oj 20-22 codziennie.
Nowe tereny ogródków działkowych.
Tow. Ogródków Działkowych dzięki otrzymaniu z Funduszu Pracy subwencjj w
kwocie 3.140 zł urządza nowe tereny ogródków działkowych na gruntach miejskich w Karniszewicach. CZ!;ŚĆ działek została
już
wydzierżawiona.
Zgł0szen ia
prz~'jmuje sekretariat towarzystwa
przy
ul. PomorskiPj 20.
O przyspieszenie budOWY poczekalni
tramwajowej. W związku z ogólnym zaTZąr!zeniem uporządkowania
miasttt, dyrekcja Ł. \V. E, K. D. rozpbrała poczekalnię tramwajową przy stacji kolejowej.
W miejsce rozebranej porzekalni projektuje się wystawienie nowej, tui przed
samym przystankiem. 'Vyłania się konieczność przyspieszenia budowy tej porzekalni, gdyż pasażerowie muszą nieraz
czekać n3 deszczu na tramwaj.
Odprawa rady powiatowej S. N. W niedzielę, clnia 24 bm. odbyła ~ię w Lasku odprawa rady powiatowej S. N, pod przewodnictwem !l. Zygmunta Kraja. Referat
organizacyjno-polityczny wygłosił kiprownik organizacyjny Zarz. Okr. p. MicJ-,alak
z Łodzi. Zebranie zakol'iqono odśpiewa
niem hymnu ~noclych.

KRONIKA SIERADZA
Zgniła kiełbasa.
Posterunek P. P. w
Sieradzu zakwestionował transport kiełba
sy przywiezionej do Sieradza przez Lucjana Skotnickiego rzeźnika z Burzenia, z powodu braku plomb oraz wątplhvej jej jakości. Kierownik rzeźni miejskiej dr Zię
ba stwierdził rozJ,dad gnilny i spleśnienia
w głębszych warstwach wQdlin, które jako
nie clo uż'cia, zostały zniszczone. Sprawę
przeciw rzeźnikowi skierowano do sądu.

~RONIKA

TOMASZOWA

W Tomaszowie

nio mb wścieklizny.
po mieście wersje, jakoby na
peryferiach miasta pojawiły się wściekłe
psy, które pogryzły przechodniów, nie odpowiadają prawdzie. ",rersjom tym kategorycznie zaprzeczył wydział zdrowia przy
Zarządzie Miejskim, który dotychczas nie
zanotował ani jednego wypadku pokąsa
nia przez wściekłego psa.
Zakończenie kolonij letnich. W niedzielę, dnia 2-i bm. zostały z&kończone kolonie letnie w Zuł6wku pod Tomaszowem
zorganizowane przez Tow. Przeciwgruźli
cze dla dwustu dzieci z tut. szkół powszeclmych. Dzieci na wywczasach czuły
się doskonale, czego
dowodem jest, że
każdemu z nich przybyło na wadze od
2-3 kilogramów.
Powrót wycieczki z Gdyni, Po 3-dniowym pobycie po\vrócita z Gdyni do Tomaszowa wycieczka 90 dzieci przebywa.iących w Tomaszowie na koloniach i pół
koloniach. Dzieci zwiedziły Gdynip., przywożąc moc WraŻel} z nad polSkiego morza.
Krążące

KRONIKA PIOTRKOWA
Okradli wieśniaka. W dniu 22 bm. we
wsi Dąbrówka gm. Podolin nięznani
sprawcy skradli na szkodę Józefa Bednarka mąkę i ubrania ogólnej watt:Jści
200

zł.

Dom Społeczny w Przygłowie. Organi?acje wiejSkie na terenie gm. Łęczno w
Przybudowie wybudowały kosztem 20.000
złotych Dom Społeczny, w którym mie:5cić się będzie sala teatralna,
biblioteka itp.

Pełni

więc d~'r. Karol Bajer waż
role w łódzkim Hotary Clubie_ Wykaz czlonkó,',! rotal'zystów polskich z
1 kwietnia 193G roku wskazuje, że dyr.
Bajer był wówczas w zespole komi''''ji
kwalifikacyjno-klasyfikacyjnej i kon:: isj i programowej.
Drugim na liście czlonkiem grona
rotarial'lskiego w Łodzi jest inz, Bolesław Benedek, naczelny inżynier Spół
ki Akc~·.illej Budowy Transmil'yj i Odlewni Zelaza J. John. Dyr. Benedek
p!astuje (wedle danych z 1936 r.) funkCJę przewodniczącego komisji programowej.
TRZECH LEKARZY
W łódzkim Rotarv Clubie skupia
się trzech lekarzy. 'Pierwszy z nich,
t,) prezes Czerwonego Krzyża w Lod%i
dr Bronisław Knichowieckf.
Dalsi
dwaj, to dr Leonard Dengel, ordynator oddziału chirurgicznego szpitala
miejskiego św. Józefa oraz dr Henryk
Reuger.
ną

APTEKARZ, ARCHITEKT."
Nie brak wśród łódzkich rotarzystów i aptekarza. Aptekarzy reprezentuje właściciel apteki Jan Teodor Quteknnst. Specem od architektury jest
inź Wacław KowalewskL
_

W' masie dalszych członków RotaI'y Clubu natrafimy na nie hyle jaką.
osobliwość,
osobliwość,
którą może
poszczycić się jedynie
łódzki
odłam

l'otarzystÓw.
GENERAL MALACHOWSKI
Zwraca naszą. uwagę mianowicie
nazwisko generała na emeryturze
Stanisława Małachowskiego, przy którego osobie jako specjalność podana
jest "obrona kraju". Co ma wspólnego Rotary Club, organizacja o charakterze międzynarodowym, z obroną.
kraju? Czy tu jest wszystko dostatecznie jasne?
Pan generał Małachowski, warto
to zaznaczyć, jest obecnie likwidatorem słynnego już dziś Banku Handlowego. Obób, zajmujących się upadło
ściami, mamr w zCRpole rotarzystów
łódzkich więcej. Mamy- tu na myśli
w pierwszym rzędzie inż. Włodzimie
rza Eborowlcza, syndyka masy upadl ości 'Yidzewskiei Manufakturv. Inżynier ten był, jak wiadomo. dyrel(torem Schloesserowskiej Manufaktury, którą dziś wlada Żyd Fogeł...
PRZEDSTAWICIELE HANDLU
Na pierwszym miejscu wymienić
trzeba wieloletniego prezesa Stowa-

II'zy~zl.'1\ia

Po 23 latach odnalazł syna
'
l':! l
~ost
atcucs~y
óJ-

etnie

d~iecko, odnala~l

po

powł.ocie

;ł! wojny nie tylko Byna, ale i (ltt'ócll ll'uu/,ów

Ł ó d t, 25. 7. - Niezwykły wypadek
spotkania po 23 latach zanotowano w
rodzinie Franciszka Czechowskiego
(Sz. RokiciIiska 21). Czechowski w r.
1915 dostał się do niewoli niemieckiej.
,y Łodzi pozostała Jego żona z 5letl1lIl1 synem Stanisławem. Nie mając
wiadomości od męża Czechowska rozchorowała się i zmarła, a malca zabrali krewni na wieś.
Czechowski pozostawał w Niemczech do 1932 roku, następnie wrócił
~? ;~lsk~ i dłuższy ~zas mim,o poszuk~".all nIe .mógł odszuk8:~ ~Jlla.. DopICI o obe~l11e zdołał ustaiJc, ze dZIecko
pozostaWlOl1e u krewnych w pow. łęczyckim następnie zabrał pewien gO-I
spodarz do posług, gdy już chłopiec
miał 11 l a t . '

Idąc po śladach Czechowski po 23
latach znalazł srna we wsi Brudnicwice, pow. łl;'czyckiego, gdzie Stanisław Czechowski założył warsztat kołodzie.iski i ożenił się już. Po długiej
rozłące Czechowski powitał nie tylko
syna ale i dwóch wnuków.

Dzieci przyczyną pożaru
P iot

l'

k ó w, 25. 7. -

\V Majkowl.~

Dużym koło Piotrkowa spłonęła zagroda należąca do Józefa Diobeckiego
wartości 3 000 zł.
ły

J~k się. oka~ał?, pożar 5po'yodow~

meletme dZIeCI wskutek meo"lroznego obchodzenia się z ogniem.

Chrześci

nież wiceprezesem Izby Przemysłowo
Handlowej, Widzimy tu także wiceprezesa wspomnianego zszcrzenia kupiecId ego Kazimierza Roszaka.
Mamy tu Roberta Piradoffa. inż. O·
skara Grosa, Bolesława Hofmana.

DYJ\EKTORZY ADMINISTRACJI
I PRZEMYSLOWCY
Kto zna.iduje się w tej gl'upie? 'A'
wiec inż. Marian Horoszkiewicz, d~'
rektor firmy Geyer, Tadeusz Kokell,
dyrektor firmy I{rusze i Ender w Pabianicach, Bronisław Koperski, dyrektor spółki akcyjnej "Markus Kohn",
inż. Bronisław Krob, dyrektor Zjednoczonych Załdadów Włó](ienll iczych
K. Scheibler i L. Grohman, dr inż. E·
młlian Lotb, przedstawiciel samochodów Polski Fiat, inż. Witold Mackie;
wicz, prokurent elektrowni łódzkiej,
inż. Stanisław Gundlacb, dyrektor gazowni miejskiej, Wacław Pacek, dyrektor
I{arolowskiej
Manufaktury,
Inż. Marian Piasecki, dyrektor S. A.
przemysł chemiczny "Boruta" w Zgierzu, Adam Romanowski,
dyrektor
Centralnego Biura Kaloryferów, inż.
Stanisław Wrede.
•• r

• •
O JClec,

P01Rldch Kupców

jan Zygmunta Fiedlera, będącego rów-

,

A DALEJ?
Zesp·ół członków Rotary Clubu w
Łodzi zamykają:
adw. Józef Osiecki,
radca prawny Banku Gospodarstwa
Krajowego, inż. Józef Piaskowski, naczelnik wydziału urzędu wojewódzkiego, inż. J6zef Jellnek, również naczelnik wspomnianego urzędu, Jan
Maciejewski, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi.
J

*

.'.

' ~;r"'-

Łódzki Rotary Cluh, jak widać z
z wykazu jego członków, gromadzi
na pozór wyda"'ałoby się ludzi nic 7.f>
sobą nie mających wspólnego. JednaK
tĄki zespół nie jest niewą.tpliwie przypadkowy. Ma on bezspTZecznie swój
wewnętrzny cel, któremu jest podporządkowany
i jakiemu służy.
Co
jest tym celem? - oto pytanie, które
wszystkich intryguje i zaciekawia.
Wiadomo jednak, że by służyć Polsce
nie potrzeba współdziałać z organizacjami o charakterze międzynarodo
wym, organizacjami, których centralo.
jest za granicą.. (W)

Tragizm S(hloesserowskiej Hanufaktury
wjakich warunkach i przy użyciu jakiCh metod polskim warsztatem zawładnął han.

O z or k ó w, 25. 7. -

dełes

Majer Fogel

rozpoczął swoją karierę w Ozorkowle
od tego, że urządził sobie tę.m maI.,

prawdziwie żydowską, tkalni,. No i
kręcić się koło SchloeSdel'OWski~.i Manufaktury. Żydzi twierdzą, że
u rabina oZQrkowskiego "kupił sobie
SChloesserowskl). M,anufakturę",
to
znaczy, że zgodnie z żydowskim zwyczajem rytualnym za pewną sumę uzyskał prawo wylą.czności na zagarnięcie tego przedsiępior.;twa chrześci
jal1skiego, aby żaden inny Żyd nie
mógł mu robić konkurencji lub przeszkadzać w
maChinacjach przeciw
Schloosserowskiej Manufakturze. W
każdym razie nie było wyp.adku. by
jakikolwiek Żyd wchodził Foglowi w
l)aradę na terenie Ozorkowa.
zaczą.ł

FOGEL TYL, SCHLOESSEROWSKA
MANUFAKTURA PODUPADALA
Biegły lata. Schloesserowska :Manufaktura podupadała finansowo - a
Majer Fogel zbijał forsę na towarach,
które w niej w~Tabiał lIa swój rachunek. I tak się jakoś zdarzyło, że gdy
Maj er Fogel stał się bogaczem Schloesserowska Manufaktura popadła w niewypłacalność i zwróciła się
o ogłoszenie upadłOŚCi. Tak ~ię SkOI1cz~'ła działalność dyrektora Eborowicza w Schloesserowskiej Manufakturze. Prosto ze zbankrutowanej Schloesserowsklej Manufaktnry poszedł dyr.
Eborowicz na syndyka do "Widzew-

z getta?

sklej Manufaktury" Uszera Kohna ...
Nazwisko dyr. Eborowicza nie jest popularne wśród polskiej ludności Ozorkowa i w okolicznych wsiach podlę
czyckich.
Znany z wyjątkowej hucpy ź~'dow
ski autor, Benedykt (1) H e r t z. w
swej bojowej broszurze pN:eciw antysemityzmowi zamieścił dług~ listę nazwisk, które według niego należą. do
osób pochodzenia żydowskiego. Otóż
warto zaznaczyć, że w tej liście Hertza
figuruje nazwisko E b o r o w i c z jako fl'ankistowskie, a więc znamionujące łączność z żydostwem.
Do władzy nad SChloesRerowskę.
Manufakturą. w okresie upadłości doszedł ustanowiony prze? Sąd Okręgo
wy w Łodzi zarząd masy upadłoścI.
Jedną z pierwszych c?ynności tego zarzą.du. działającego z ramienia sądu,
było wydzierżawienie fabryki Majero'vi Foglowi. Gdy minął pierwszy termin dzierżawy - zarząd masy- upadłości zawarł z nim drug~ umowQ. Po
kilku latach upadłość została podniesiona, ale kontrakt. mocą. którego Majer Foga! je,:;t dzierżawcą Schloesserowskiej, biegnie dalej.

-
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rZawa się sKoliczy, lo nie bę'dzie czego
przejmować z jego rąk. Więc wyzbywają się swoich akcyj. I tak przecież
wszystko stracone, skoro Majer FogeL
ma w swoich szponach fabrykę! U rabina kupił sobie prawo zarzucenia na
nią. swoich sieci...
A Majer FogeI chętnie kupuje akcje
Scbloesserowskie.i oczywiście za
grosze. Ma już ich podobno spory pakiet i jako poważny akcjonariusz w
ra:de czego będzie forsował sprawę odnowienia kontraktu dzierżawy, gdy
się obecny kiedyś ~kończy.

*

Należy zwrócić uwagę na jeden
znamienny fakt. 'Viele osób. związa
nych z najnowszę. historię. Schloesserowskiej Manufaktury należy do Rotary - Clubu.
Do Rotary - Clubu należy dyrektor
Eborowicz, który l\1ajera Fogla do
Schloesserowskiej wprowadził... Rotarzystą był wyznaczony przer. sąd łódz
ki zarządca Schloe~ erowsliiej po ogłosr.eniu jej upadłości, z którego rąk
Majer Fogel przejął fabrykę Schloesserowską jako dzierżawca... Rotarzystą
był przewodniczący wydziału handlowego Sądu Okr. w Łodzi w okresie
upadłości Schloesserowskic-.i ...
FOGEL ZAGNIEŹDZIL SI:t:
Majer Fogel powiedział pewnego
NA DOBRE
rar.u w kole swoich zna.iomych: "Ja
I FogeI nie wyjdzie już z tej nie- . żadne złe słowo nie OlOgę słyszeć na
szczęsnej fabryki. AkcJonariusze wieRotary-Club ... '" " lierzymy Majerowi
dzą zre-ztą. Majer Fogel umie dać
Foglowi, że on h -ll<o z zacllw"tem móiroto do zrozumien ia - że gdy jego dzie- ,q Q Rotary Ch.ib·,
.
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środa: Pantaleon. Natalia p.
Kalendarz slowlaisld
Wtorek: Mierosława
środa: Wszebo.r
Wtorek
Słońca: wschód 4.02
zachód 19.55
DługoŚĆ dr.ia 15 g 53 min.
Księżyca: wschód 3.11, zachód 18.59
Faza: 1 dzień przed nvwiem
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bagnet \V brzuch stryja

oraz ugodził brata wplecy - Jedna ofiara zbrodniarza zmarła natychmiast,_ druga
walezy ze śmiercią w szpitalu - Krwawa tragedia rodzinna pod ŁodZią
Ł ód ź, 25. 7.
We wsi Kocieby, w
woj ew. łódzkim rozegrał się krwawy
dramat, będący wynikiem rodzinnej
kłótni na tle maj ą,tkowym.
Od dłuższego czasu w rodzinie wła
ścicieli zagrody Krukiewiczów trwał

zatarg . o spadek, którego nie udało się
załatwić ani polubownie, ani. na drodze sądowej. Duża nieufność i nienawiść wśród sp,adkobierców wzmag,ała
się z dnia na dzień. Nad wieśniaczą.
zagrodą zawisł tragiczny cień zbrodni.

o6 milionów pożyczki dla Łodzi

TeL 173-55
DYżURY

APTEK
NG>CY d~i"iejszej dyi;uruda nastO}pu;;ace apteki:
Dusq,k i ew iczow a , Zgit'rska 87. Hartman (żyd).
Brzez>ińs.ka 24. Rowińs.k~. plac WolnoścI 2. Perelman (żyd) . Cegielniana 32, Danielecki. Piotrkows,ka 127. Wójcick,i. Napiórkowskiego 27 i
Kempfi (żyd). Karolewska 48.

Jakie spra'wy

na posiedzeniu komisji finansowej

będą (H'ł'lau'iane

Ł ó d ź, 2.5. 7. W czwartek na posiedzeniu komisji finansowej omawiana będzie m. i. sprawa zaciągnięcia
miejskie 102-90.
na rzecz gminy miejskiej łódzkiej poP. C. K. 10%-40.
lekarzy cbrześeihn tU \li
życzki w sumie olwIo 3.000.000 zł na
Ubezpieczalni 2G8-10.
cele inwestycyjne.
Straży Pożarnej 8.
Obok tej sprawy komisja finansowa zajmie się również sprawą zacią
TEATRY
gnięcia
na rzecz gminy miejskiej
Teatr Polski - "BraŁ marniltra~'ny".
Teatr Letni - .. Dama od Maksyma".
Łódź w Towarzystwie Osiedli Robotniczych pożyczki w kwocie 400.000 zł
KINA
Corso - "B1ekiŁna zaloga" i "Zielony sy- na budowę robotniczego bloku mieszkalnego w Nowym Rokiciu, dalej
gnaj".
Ikar - "Błękitna parada".
sprawą. zaciągnięcia
na rzecz gminy
Oświatowy-Slońce"
.;Węzły miłości"
miejskiej Łódź w Banku Gospodar-

TELEFONY
Pogotowie
' Pogotowie
Pj)gotowle
Pogotowie

stwa Krajowego pożyczki w kwocie
1.750.000 zł na zasilenie funduszów kasowych gminy w okresie budżetowym
1938/39. Ponadto rozpatrywana będzie
sprawa zaciągnięcia na rzecz gminy
miejskiej Łódź z Funduszu Pracy dodatkowej pożyczki w kwocie 200.000
zł na prowadzenie robót kanalizacyjnych.
Wreszcie omawianą będzie sprawa
przystąpienia przez gminę do budowy
kosztem 670.000 zł robotniczego bloku
mieszkalniowego o 96 mieszkaniach na
Nowym Rokiciu.

) ,Zaczęło się w

PQcillgu".
.,Arena życia".
- "Gwiazda Riwiery"
Rialto - "Kraj miłości".
Stylowy - "Przerwana pie§ń".
Palace -

Posłoje

Przedwiośnie

dla samochodów prywatnych

Za'ł':?:ądzenie

lód:?:kiego starosty grodzkiego

N ajbłahsza
wadzić do

sprzeczka mogła dopronieobliczalnych następstw.

Przysłowiową
i s krą,
rzuconą
~a
beczkę pro chu była niewinna praWIe

wymiana zdall pomiędzy WładysIa
vI' em Krukiewiczem a jego stryjem Józefem, 52-letnim mężczyzną. Od słowa
do słowa doszło do bójki. Władysław
Krukiewicz, któremu zaciekła nienawiść zamroczyła zupełnie umysł, pochwycił ze stołu bagnet i
wbił ~o
gwałtownym ruchem w brzuch strYJa.
Ugodzony silnym ciosem :..:... ężczy
zna runał na ziemię z rozprutym
brzuchem, z którego wypłynęły jelita.
Poruszony do głębi błyskawicznie zaszłym w ypadkiem doskoczył do mordercy brat jego rodzony Bolesław. Obaj zwarli się w zaciekłej walce.
'V pewnym momencie Władysław
Krukiewicz zdołał się uwolnić ze stalowego ucisku r .a mion brata i pchnQ.~
go bagnetem w plecy. Zaalarmowam
sąsiedzi zajęli się ofi.ar.ami.
Stan Józefa Krukiewicza okazał się
beznadziejny.
Mężczyzna
skonał
wkrótce wśród ogólnej męczarni.
Bolesława Krukiewicza przewieziono do szpitala, gdzie walczy ze śmier
cią. Zbiegłego mordercę ujęła policja
i w kajdankach przewiozła do aresztu.
Zbrodni.a wywarł.a
wstrząsające
wrażenie na mieszkańcach okolicznych wiosek.
f

Ł

ó d ź, 25. 7. Starosta grodzki łódz
ki. podaje do wiadomości osób zaint·eresowanych, że w związku ze wzrostem ilości samochodów prywatnych
wyznaczył w centrum miasta dla tego
rodzaju samochodów dwa postoje, a
mianowicie przy ul. Moniuszki, naroż
nik Piotrkowskiej dla 15 samochodów
oraz przy ul. Nawrot, narożnik Piotrkowskiej dla 20 samochodów.

W n-rze jutrzejszym ukaż" się
.
artykuły I
"Konsul Maks Kohn w stroju dyplomatycznym" (z karykaturą)·

tajny

"Ejłingon
Łodzi".

władca

KRONIKA MIEJSCOWA
Czy Wodny Rynek otrzyma ulaplZouą
Zrzeszenie Chrześcijall
skic.h Kupców Rynkowych ma w najbliż
szym czasie wystąpić do Zarządu Miejskiego z memoriałem w sprawie nadania
vVodnemu Rynkowi ulepszonej nawierzchni. Odpowiedni memoriał ma zło~yć zarząd
z prezesem Henrykiem KrzemiIlski m na czele.
Wycieczka młodzieży polskiej z Czechosłowacji., która jak donosiliśmy przybędzie do Łoclzi w dn. 12 sierpnia rb., ma
ustaloną następującą marszrutę: Dziedzice, Bielsko, Biała, Łodygowice, Buczkowice, Żywiec Katowice, Poznali, Bydgoszcz, Tczew. Pelplin, Gdynia, Toruń, Kutno, l'~ó clź, Często chowa, Jastrz~biec Zdrój.
W Łodzi mlodzież polska z Czechosło
wacji bę ~lzie trzy dni.
nawierzchnię?

dziełem

małoletnich,

Żydowski ;uksusowy :?:aklad :?:ctrabia na Fu,ndus~u P"acy
Ł ó d ź, 25. 7. rządziły w tych

Władze miejskie z~
dniach dochodze-nia
przeciwko firmie "Dancing-Bar Casanova" (Zawadzka 15) z powodu uja,,,'nionych nadużrć przy inkasowaniu
opłat od gości nocnych na rzecz FUllduszu Pracy za przebywanie w godzinach oel 24 do 6 rano, w lokalach gastronomicznych.
Oficjalnym właścicielem (koncesjonariuszem) jest Polak, faktycznie jedThak lok,al należy do żydowskiej spółki.
Zbi,erają się w nim też przeważnie

Żydzi.

Sprawa, w której obecnie jest prow.adzone dochodzenie, przedstawia się
następująco. Przy pobieraniu opłat na
Fundusz Pracy wydaje się odpowiedni
wydrukowany kwit na 50 groszy od
każdej
osoby. W przeważgej ilości
wyp,a dków płacący nie zabierają tych
kwitów, leez łącznie z rachunkiem pozostawiają na stole.
Spostrzeg,a wczy inkasenci "Casanovy" doszli do przekonania, że tego rodzaju kwitu można z powodze-niem użyć jeszcze raz, zmieniając datę. Przypadkiem kilku uczciWYCh gości zwróciło uwagę na te manipulacje. Np . . na
kwitach nr 15334 i 15335 stwierdzono,
że istnieją dwie daty, 14 i 17 lipca rb.
Okazało się, że kwity wyd,ane były
już według r-aportów, wysłanych
do Zarzą.du Miejskiego - w dniu 14

zarzą

dzono obserwację i w wypadku ujęcia
sprawcy zniszczenia odpowiadać bęclą rodzice za nieletnłch.

ZE

ŚWIATA

PRACY

Strajk okupacyjny
'\V fabrYce Bracia BrzezirJscv (Limanowskiego '166) wybuchł strajk okupacyjny stu robotników. Strajk uległ w ciągu
dnia wczorajszego zaostrzeniu.
Nie płacił z powodu trudności "skarbowych"
W clrul,a)'ni tkanin firmy Ch. Lipski
'(Żyd ) w Pabianicach powstał zatarg, który oparł się o Inspektorat Pracy w Łodzi.
Firma mianowicie nie tylko obnit.ala
zarobki robotnicze, płacąc stawki niższe,
niż prze,vidziano w taryfie umownej, ale
ponadto ~wlegała z wypłAtami, z tytułu
czego robotnikom należy się ohecnie po
kilka set złotych.
Fa)n'ykan't tłumaczy, że w chwili ol)ecnej nie jest w stanie uregulować pretensyj robot niczych. albowiem UJ'Zll,lt skarbowy zakwe s tionował k~i~gi, zal'7.urając ich
fałszerstwa i z tej racji znajduje się w
trudnoś c ia c h finansowy ch.
Akcja majstrów na martwym punkcie
Zwlązck l\IajRlrów Fn brycznych n. P.
)rszr.:r.e :r. poczqtkirm H137 r. pOIljął a.kcję
o zawarcie umowy r.biorowej dla majstrów, Rokowan ia .(\Otvcll c:r.itsowe doprowadziły do wyrażenia' zgody ze strony
przemysłu na podpisanie układu zbiorowego. Punktem spornym jest uznanie w
umowie nazwy "majstra", co równa się
z obowiązkiem ubezpieczenia majstrów
jako pracowników umysłowych.
rzemysł dotychczas podtrzymuje tądame ustalenia w umowie kategorii majstrów,
dla s tarszy ch i ",.·ykwalifikowanych pracowników technicznych, oraz podmaj-

Moniuszki zostaje przeniesiony na ul.
Mickiewicza, narożnik Przejazd, a samochodowy zostaje przeniesiony na
ul. Zamenhofa, gdzie dorożki samochodowe będą urządzać postój łącznie
z dorożkami konnymi.

.Nadużycia wżydowskim barze ,,[asanova"

Ochrona kabli telefonicznych
'Władze administracyjne
wydały
obwieszczenie clo ludności ostrzegając, ~e w
związku z notowanymi osła tnlo częstymi
uszkodzeniami kabli telefoniczn~r ch (pl'ZY
kolejach) niszczeniem izolatorów, co jest
przeważnie

mogą się zatrzymywać
nie bliżej niż 10 metrów od narożnika
ul. Piotrkowskioj. Istniejący dotychczas postój dorożek konnych na ul.

Samochody

strzych - dla młodszych sil.
Obecnie spór ponownie został przesła
ny do orzeczenia Min. Opieki Społ. i decyzja zapaść miała już w lipcu rb., .jednak z uwagi na ferie letnie termin ten
ulegnie dość znacznemu oc1roczeniu.

KRON I KA SADOWA
Pierwsza sprawa za żebraninę
W Sądzie Grodzkim w Łodzi odbyła
się pierwsza rozprawa, wytoczona zawotlowemu ~ebrakowi na zasacl7.ie a.rt. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzplitej o zwalczaniu żebractwa i wlóczęgostvva..
.Tako pod!'\ądny st-:mąl 43-letni Jan Wło
darczyk, zamieszkaly pny ul. Ogrodowej
ne. 30. Włodarczyka. zatrzymano na że
braninie na ul. Abramowskiego.
Sąd Grodzki skazał Włodarczyka na
" miesiące domu pracy przymusowej.

KRONIKA DNIA

I

Na ul. Emilii pobity został w czasie
bójki 55-letni Franciszek Zaborowski z ul.
Przędzalnianej 107.
Na ul. Nowowarszawskiej 41 został
ranny w czasie bójki lokator Aleksander

lipca rb., gdy natomiast po,siadacze
kwitu otrzymali go po raz drugi z poprawioną datą dnia 17 bm. W ten sposów "Casanova" znalazła sobie dodatko\\'e źródło dochodu.
Powiadomione władze prokuratorskie niewątpliwie bliżej zajmą się
aferą żydowskiego
dancingu "Casanova".

Czy dOjdzie do strajku
sezonowcó'w?

Ł ó d Z, 25. 7.
Związek zawodowy
robotników sezonowych podjął na nowo akcję o uwzględnienie żą.dań, wysuniętych przez sezonowców.
Zwoła
ne ma być zgromad7enie ogólne, które uchwali plan dalszej akcji.
Niezależnie od tego wydana zostanie specjalna odezwa, która szczegóło
wo przedstawi przebieg dotychczasowej akcji u wladz.
Prawdopodobnie wobec ni ,emożno
ści prz·eprowadzenia swych
postulatów na drodze rokowań dobrowolnych
sezonowcy będą usiłowali przeforsować strajk.

Straik murarzy
Ł

ód ź, 25. 7. Na zebraniu murarzy zatrudnionych w przedsiębiorstwie
kanalizacji i wodociągów, uchwalono
rozpocząć strajk w dzisiejszy wtorek.

-

święto chrześcija'ńskiego

kupiectwa rynkowego
Ł ó d ź, 25. 7. bm. udostępniona

W sobotę, dn. 30

będzie polskiemu
społeczeństwu Łodzi I Chrześcijańska.

Hala TargO\'v a przy Zielonym Rynku.
Kto pragnie otrzymać stoisko na
tym placu winien zgłosić się do w.ydziału Akcji Gospodarczej Stronmctwa Narodowego (piotJ-kowska 96) lub
do Zrzeszenia Chrześcijańskich Kupców Rrnkowych (Bandurskiego 9-11).

Znowu
odroczenie konferencji
Ł

ód

ź,

25. 7.

-

Wyznaczona

na

dzień wczorajszy w Inspektoracie Pr~

cy obustronna konfere?-cja ~ spraWIe
podpisania umowy zbIOrOWe] w przemvśle dzi.an~r m z winy przemysłow
có'w nie doszła do skutku.
Ostateczne zawarcie układu zostało odr-oczone do 3 sierpnia rb.

Bestialsko pobił kobietę
Ł ó d ź, 25. 7, Walenty Kuczyński
(Wawelska 12) przybył do mieszkania
swej przyjaciółki Rozalii Jatczak (Goplańska 26) w stanie pijanym, ~ sP?'tkawszy się z odmową wydallla PI~
niędzy na libacj'~, w brutalny sposob
zbił i skopał kobIetę·
Jatczakówna, która odniosła zła
manie żeber i inne obrażenia ciała, została odwieziona do szpitala.
Policja zatrzymała Kuczyńskiego.

Ze zbiorni dla żebraków
W chwili obecnej w zbiorni dla. żebra
ków przy ul. Kątn e .i, utrzymy',,:a~e.l przez
łódzkie
towarzystwo
przeclwzebracze,
przebywa 76 osób zatrzymanych za upra.;
wianie żebractwa.
W liczbie tej jest 37 kobiet i U męt.
czyzn. Stwierdzono, że wielu żebraków
przybyło do Łodzi z Sędzin, Rzeszowa i

Lalekin. Na ul. Niciarnianej 15 zaś lokatorka, 39-letnia Pelagia Świderslm dosta- Częstochowy.
ła ataku nerwowego i w czasie awantury
odniosła rany.
Rannych opatrzyło pogotowie.
Z punktu lekar s l~ifgo Ube7.pieczalni SpoW zwi.azku z pracami regUlacyjnymi
h'cznej pl'7.y ul. Głowackiego 3 nieznani Zarząd Miejsld w Łodzi czyni starania
~prawcy skradli narzęd:r.ia i fartuchy leokoto nabycia nowych terenów, potrzebkarslde wartOŚCi 200 zł.
nych pod regulację i poszerzenie ulic w
Na ul. Łagiewnickiej został zatrzyma- mi e ście.
n1' przez patrol policyjny 22-letni Alfred
M. in. "'. grę wchodzą tereny przy ulicy
Saganowski, zawodowy i poszukiwany '\Vi er zbowe].
Złodziej, zam. prr.y ul. Zboźow e j 6. Od za_
trzymanego odebrano worek z lupem, po- ,
kanał
chodzqcym z kradzieży na ul. LulomierRkie.i 14.
. . ." . .
Zarząd Mi.ejski w Łodzi projektuje bu~a ul ..Zawacl~l(Je.l polIc.la zatr;-y m3:ł~ dowę prowizorycznego kanalu kanalizadwoch waISZaWsklc.h :r.aw?doyvycll. ~lodzl~1 cyjnego przy ul. Rzgowskiej. Koszt budoIdela ~rauera (GęSIa 71) I Llb~ KlI enstel: wy kanału wyniesie około 86 tys. zł.
na (NIska 71), którzy przybylI do ŁodZI
.
na ,.gościnne występy". Obu osadzono w

onowe tereny

Prowizoryczny

więzieniu.

Na ul. Piotrkowskiej 36 w bramie
Chaim Baum ze Zgierza znalazł zgubione 150 zł i odmówił zwrócenia właścicie
lowi. Policja pociągnęła "uczciwego" znalazcę clo
odpowiedzialności
karnej za
przywłaszczenie.

Kursy samochodowe '
dla sędziów

W najblitszym czasie ma być zorganizowany kurs przeszkolenia samochodowego dla sędziów i prokuratorów w Łodzi.

ORĘDOWNTK,

Strona. 8

środa, dnls

JVytColaue napaściq Nie'lnców na lłIagranic#ne skautki

drodze ze zjazdu skautów w Kownie,
wycieczki skautek węgierskich i angielskich. Zawiadomione o przybyciu
skautki litewskie z Kraju Kłajpedz
kiego powitały koleżanki na dworcu
i zamierzały odprowadzić gości do
gimnazjum litewskiego w Kłajpedzie,
gdzie przygotowano dla nich nocleg.
Gdy skautki znajdowały się już w pobliżu gimnazjum,
nap.ad/o na nie
dwóch mężczyzn i obs~' pało dziewczęta obelgami w j~zyku niemieckim.
'V obronie napaclni~tych stanęło 2
agentów litewskiej pOlicji politycznej,
którz~' gTOŻc!C rewolwerami napastników zatrzymali. Z te~o skorzystałO
kilku inn~' ch przechodniów litewskich
i zatrz~'manych poturbowano. Napastnikami okazali się członkowie niemieckiej organizacji sportowej Wilhelm
Pe-iser i Hans Kuhnke.
Gd? wiadomość o zajściu rozeszła
się po mieście, przed gmachem gub er-

Za nadesłane życzenia w
składamy staropolskie

'

" Bag
Gniezno

dniu
J,

natury, doką.d aresztowanych Niemców zaprowadz'ono, zgromadził się
tłum
ich rodaków, którzy poczęli

lłI

I

ślubu

naszego

słowo (tłusto) 15 grO!!zy, katde
10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,

Jedno ogło
w tym

każde
1 słowo.
może przekraczać 100 sł6w,
5 nagłówkowych.

I

L
Kupię
Ogloszenia do 30 ./Ow dla poszu·
,10m ooch6d 2500.- wpłaty T ,lo kująC7Ch posady w tej rubryce
12000,- Oferty Orędownik. .Po- bl'
. d . t
..
.
\OIna.rt zd!lO 122
o Iczam7 po Je neJ necie] cerue
drobnych.

Dom

nej części prasy zagranicznej, rozdzierającej szaty nad rzekomo nieszczęśli'
,..rym położeniem Austrii.
W końcu Hess zwrócił się gorą.co
przeciw urabianiu przez zagranicę nastrojów wojennych twierdząc, że Niemcy nie chcą wojny. Jedynym zwycięzcą e~yentualnej wojny byłby !yl~o bOI-I
szewIzm. Rzesza postarała SIę Jednak
na wszelki wypadek, aby pokój nie
musiał być tylko zależny od innych.
Świat wie dziś doskonale, że pokój
Niemiec zapewniony jest przez ich armię, silniejszą. obecnie niż kiedykolwiek.
.;. ,...

Potrzebne zezwolenie Województwa i Starostwa.
P 6052-30,51
Informacyj udzieli

I

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddzlal w Poznaniu, AL Marcinkowsklego ..

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Znsk oferty

DROBNE

SPRZEDA2E

• . .

...

-.-

G osclnlec

kościelnet :wsi. osobno. kolonia.l·

ka. rzezructwo.
zabudowama
ma.• ywne. 5 mórg ziemi powodu
"lal'ości spr7.e,Jam 19.000. )vplaiy
12.000. _ Ofprty Orędowmk. 1'0·
znań zd 612.30
....._ _~_ _ _ _. _

. 1 8 . DZIER2AWY

__

. , ._ _ _ _ _ _ _ _ _- "
~ekarnlę
zaraz wynajmę. powód stosunki
r()d;zi,nnp. Kowak. J llirocin, Pil·
~u<iskiego H,
n 15 Gii3

i t. ci. = 1

f 0g-łoszenia
i

Jł !7ł5,

d rM

się

Absolwentka
PrĄC, nllt:rchmiast dla dm('lnego
Szkoly Przemysłowej 4 klaflyl i samodzielnego
I'zkoly \,"yrlzialowd. 2'lat" prak:
krawca
t~~i .kupi('('kip,i. zna sZł'cie. ,1nbl; \\'iadomo;.ć :';p6!.dzi.,lni~. H.~e<"t'dZlec1 v,?!l:lr,llIIe .st ars7.PJ pa!ll od \~kll ..CzuJ·Czyn. Ł6dz. Plotr·
\Olaraz. Zglo~7.(,n1a Or«:dowmk - ko,", ska 146.
li 104.98
Poznllt. 7,d 61 318
•
K.lerownik
MIstrz
do Jlrowad?..enia biura potrzebnJ.
piekanski z kartą rzemieślnicza. I PeTlsja ryczałtowana Oferty Ortl·
obeznany w cukiernictwie szuka downik Poznań P 0047·56,268
posady. wymagania skromne. - _ _ _' __ _ _ _ _ _ _ _ _
~
miejscov,' Q€ć
obojętna.
Matena·1
F'
Poznań _ Glówna 44. zdg 61231
ryZ) er
!!!l
I' potrzebny zaraz. posada _tal .. !;l>
Roro"' tski
Kotmin. KrotOf;Zyń•
Poznań
sk a.
zd 15 525 ''jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-i

R Barcikowski S. A.

'i

!i

N_jłaniej

najpięknie,jsze bławaty
wiosnę

i lato

•

8t!IKJ

W.CZIDEL

Roz,ma itośc i

wa. 23.00 Królewiee.
muzyka niemieoka: 22.5', przegląd
Łódź, Piotrkowska 286, tel. 260.53
mu,zYClme.
24.00 Frankfurt
i Sztut·
gart. .,Cyrulik
z Bagdadu"
oP. prasy: 23.00 ostabnie wiad(jmości.I;~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
Col'neliusa.. naste-pnie mUlyka r,)Z•
Środa, Z7 lipca. ryw,kowa. Monaehium i \\?roelaw.
1- 1- K
.
. _, Koncert popula.rny.
•
.
o: a
OeJI.ll5sW. ~OILIIlaltose:
KatOWIce - li.lIi 8'1l.dycja pomu·z ~ cZ!le. 1D.~3 Berhn. :Muzyka
lI'anna (plyty); 14.00 koncert Żyroz.' y~\·kowa. 1~.00 Praga .. Ko'neert
czeń; 15.10 gieł,da; 15.15 ,.swaczysohstolV.
LatJu. Mu.zyka
l1a w og.rót1ku"
all-dycja
17.05 l:iztokholm.
KO\Jlcertlekka.
m U,zy -ki . SU
' . 3. UJd" pora,nl~a,• 11 .11"7 !TlI'1I8l dzieci;
lii.35 wetloly
koncea-t dla
dła

, PROPONUJEMY
LAMPOWICZOM

,~ek.ki:j.

17'118500)fRediloJan,. Mpu~y~ka,
an~_c~na.
~
.. arls., lesnl
me>l"kle. 18.20 LlIk~emburg .. Mu7yka kameralna. 18.30 KolODia. l\.[u~y,ka na instl'umenty dęte. l!J.Oa Ryga. Koncel't z plazy z udzialem solistów (skn.). R. Romauia. KOJ1(,~rt .k\~al";etu ba.lalnjk,)wego. 1".10 SOflU ... M'ldamme
ButLl' rfly" op. l'u(TiJliego. 19.30
Szlukholm ...ljato IV S:owc<:jj" I>ro-

;:l'!lltl

r!lZt'yw,k~~v y.

:,Don l ~ '( Iu,ale

:!U.UO.

Sot!en~.

OP. DOlllze~tleg?

2~.10 " ' leden. K?I\('P-rt. Wle:den·
~,"t'J O~'kle-'t!y ~):mf~nrązneJ, -

~~·.15 .9slo. KOJltelt .)mf. ątym~l< I..I-h.OI-.;ąkow "I, CZ;IJkowskl). -

Humor &agranlczny

i51~U~u~2Y~~aadll~YJ~feg7Ilf.fE~~fd

d!lj ie[ci. IV '0'·Oy,k. orko harmcmistów.
i Janek na wakacia.ch'· _ opowiaJP.Y Y. 17 .
mUIZYlka taąeczna z
da.nie ?) M "k (I t ). 15 4- "a,rszawy; 21.00 recytacJa prozy'
wiad' ~ .. ~'J a. P yr Y.
. I} 22.00 s.pOI't; 22.05 li-ta p.rem i e-r a'
ork • ~~~ś.;u:czwi6,·~· ~onWzt "Śląsikiej pozytyw'ki" - lekka aufil
M eru;. lej,
. dycJa mu.zyczno-slowna· - 22 39
k~..
"cze~anti' ~lego:
uzy!ra, operet- konce-l1: rO'uywkowy ork
.
'.,~~' a'tl~,:4~ .. .p.latcz.ęg~ l Ja~k~ ~OJt: chlowi.ckiej Plis~ewskieogo.
f;
s U"IUJa ulS olle - vuczy •
17.00 muz_yka ta.ne('z~a (płytr): Krak6w - 8.00 mu,zY\ka lekka
18.00 olrl'l>d ungle-l ..kl -- felleto.n: (płyty); 14.041 muzyka obiatlowa
~,~~~?o~~~ki~~~rl)~ab~rw{k .. S\r~;· (ply~y); 15.~O wia<l., gosrpoda.rcze;
.. Pruli manda.t al'i111!<!. .i;..~'uje" ·~11Ii·13 aUdrCJ3 ?la,d<!.leci:~) s-!u'zyn·
fr~,gm. lI, l,oziń~ki: 1910 reci.tal Ika. b) d!alog ... :,Zwyc;zaJe I Iliry'
wioloncz. Naguje-wskitogo: 19.%0' (f
~wi~ąt : ::- 17..00 mu~yka
pog. a,ktllalna; 19.30 "We/!oIy o. :'I Y ;),:. . .Dą 'p!oorsn;'; 21:,00 Pa
gl'ód zoologic,2.ny" _ koncert ro.z.
0~~2i
o.Cl e~:e od I a Lr ; !Z.OO
,t , ."
r)"w·kowy (ze Lwowa); W p,rzelekka. ~url. D}IlIZYcrmOrwacb l) .. Badki :li: królestwa h1J- B ~W"\a z KatOWIC, ~.3D koncerrt
ny" - L, żyjJow~kil'go. 2) .. ~()O" ro~rywkowy z Ka,to<wIC.
- ",ke...? W. BndzYliskiego' 20.45
L6df - 13.4/i ut
. M
_
(lzi<!'llllik: 20.55 [log. aktl1;lI-~8' - .s.kieuo ([>łyty)' 14 l ~~:'Yl ł ~11o
21.011 Pl'zeglijd p,'aoSY rolni('zej: - muzy'k a obiadow; \;j~et~r U'15
21.10 .. Ch\,pi,n a Polska Ziemia" Rn.dycja dla dzieci: 1) .. Pr~yiac·ie~v: anoycJs): .. A,Pot.eoza polt;ko- Je" op()wiaila;nie. 2) Mu,zyka
sC.! • ?rzy forteplanre .Zb. Drze' (plyty); 17.00 .. Podwieczorek
wleckl.: W prog'!'. 1) Polonez fis- p.l'zy glośniku" (plyty): 17.1ti pro·
- Zdaje mi się, że dzisiejs~y rekord nie ~ędzie pobity.
moll. 2) Ba Iłarla F-dUor, 3) Sche- gram' 21.00 ze świslta PTacy - W dwie minuty po upuszczenIU cegły nadJechaio pogo-.
1'Z? h-moll; 21.5~ SPOl't; 22.00 piec feliet~n .. Pl·zypomnienie na cza( )
wl,eków dawneJ mU:Ilyki (VII au- sie'" :t2 00 sport· 2') 05 muzyka towieł
.(
M,
dycja( (plyty). Wie<k XVII - tan~z.n~ j piosenki (-;;Iyty).
"Ric et Rac", Pary t).

T'

si

Sfo.

..

1·lamowy milimetr lub jero mieJcc. koeztuje: w .,.,ycujn,ch lU .tronl. S-la·
.
mowej 15 groszy, na Itronie redakcyjne' (4-ła.mowej) a) prs, końcu C841kl
redakcyjnej. 30 ;groszy, ~) ~a. stronie czwartł-j 50 groezy, c) na .tronie dru~iej 60 IU'oez"
d) na strome WIadomośCi mieJscowych 1,- zł. Drobne ogloaz('ni. (naj wy tej 100 lł6w w t m
~ nag/O,,:kow:vch) stowo nagl6wkowe drukie!l1 ttuatJm. 1~ greMIzy, kaide dalsze .10111'0 10 gro8~',
Oglos~enla w!ększe w§!'ód drobn7ch poezJnaJąc od oetatnte' atron,., l~l.IIlow, milimetr 30 Iro~zy, Og/~szem8 sko~phkowlI.!le, z Zletrzeten!em mle;.ea _ od ~1'6lnego wypadku 2O'ft
narlwyżkl. Ogloszenlll do bieżącego wyd:\ma prll7;mujemJ do JtOdmn, 1030 II d/l w dlll\
~icclz.ielnych I.~wiątec.~ych ~o g.odziny 1I,.'n rano. Za bl~dy drukullkie. kt61'" ni'e zniehztareRill
.pE~1 oglo~zenl". admlnIstraCJlI me odpOWIada. Ogłoszenia ,wzrilllujem,. tylko Pla oltltt~ • 1'6..,.
NRklAd i CZCIOnki: DrukarniA PoIsiu S. A. w Pcnn ani II.
KOfIto p K O·
.
..

I

18923,
Iłowo.

Drobne ogłoszenia .. dni powszednie przyjm.je
do god!. 10,30, w soboty i dni przedśwt_
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

drobnych: t·lamowy mmmetr 31 gro",.

w firmie

2tU,I! Pur~s ~'I I. honce-I·t ~Yrmf.
z v lc hy. 241.40 Hruk".ela fr. h.0'I1c€'rL Hmf. z ooz._soIr 'ty (.."krzypP
. . .
OSZU Ulę
Cl'), Strasburg. h.ollcert symf. d 7.1 l'rza 1\ y mlrna 100 ctr. ,~zcze· 20.55 PJ'aga. l{<JollC<.>rt cze.,kiej 01'fól~Oe 0Jer~y.: pal'un~amd ~r~!'; I:iestry filhal'lllonkzne<.>j z n,hzialej rę Ol'm. oznan z l
"
I~m sol. (wi<>le>nez.). %1.141 Hi/vers.nm 1 r. ~lll~yka organowa. %1.30
Młyn
Sztlllgart. h.once-rt kameralny z
p_srow:;:. doba .250 ~t!'. li godz. la)z. Claudlo Arrau <.f.ort). 21.40
',~towIC(>.
stacJa mIeJScu. Wy-' Lll1e. Koncert Bymf. 22.0n Buda·
r1zierżawie korzystnie. . objecie ,11!Cszt. MCJ,zy'ka ope['e-bk<Jowa. 2'~.1łi
~gloszeTIla Sztu-, Sztokho'm. Muzyka .tanec2'na. okolo 10 tys.
kowski. Ost['zeszów.
zd 61227 22.30 Wiedeń. MU!lyka TCYl.irywko-

k.

naprzykład: li:

na

Samotny

upiększają cerę·

"JUSTENO" Dr farm. St. TRAWKOYl~KIfJ, ł.i~

Tlrzed~ię])iorstwR.

7.

Lwowskie ,.Slowo Narodowe" d1Wiaduje się, że "Ozon" ubiegał się o pozyskanie
pika Koca na członka rady naczelnej.
Chciano w len sposób osIabić [Joqcję tych
grup, które wyszły z "Ozonu", a mim1 to
w dalszym cią.gu powolywuje, się na
autorytet ptJ<a Koca l jego d"klar;tcję.
Płk Koc ustosunkowai się negatywnie
do propozycji kierownictwa "Ozonu".
Słowem twórca "Ozonu" nie chee
obecnie brać udziału w pracach "Ozonu",
Udelikatniają

Potrzebny

poszukuje żony. Mile widziana,
Oferty z fotografią Orędownik
l'Olmań zd 61247
'
--II!lI~IIIIII~II!I""-"'_
.,.:::::
.

się

pryszcze itp
U I' My"łO
U usuwają piegi. liszaje.
i
Krem -Pu"er
LABORATORIUM
.sm

1I:.~~...PaI.E.NaIĄ.D.Z. . . .

wspólnik - warsztatu samochodowego 3.000. powiększenia
OfeJ"[y Orędow·
n;k. Pozna!'\ zd 61 222

Koc nie przyznaje
do sweQo płodu

I

piętrowy murowany i piekarnię b)
mechaniczna w pełnym ruchu
Inni
Z,3)"112' do sprzedania lub wy'7;I.erżawienia. ~wód starość. \v ladomo;\ć: Kutno. Narutowi·
Panienka
,·1.a 4. Związek Rzemieślników
Chrześcijan w Kutllie. \OId 60 016 inteligentna, z dobrej rodzi'l1Y.
•
p, II kty ka w skI ad zi (> pi !!CZy w a,
KamIenica
"zulka zajęcia z utrzymaniem, jah"z&tEml,plowa 2 200.- dochód. ko ~\,y ~ho\\'awczyni ,Jo dzirci z
Dwóch
Szofer • mechanik
17 000,- w'P/aty. amortyz.ac.ia ko- sZYCIem lub do "skłpdu. Oferty.
rzystnie. Oferty Orędownik. Po- .{P~te re"ta.nt e Podzamcze S. czeladni·k6w siodla,rskieh potM:e- potrzebny zaraz. dobrymi wleceznań zd 61370
S. 150, pow. Kepno. W. P.
ba Z llir az. Z~loszenia Golniewic:z" niami
Oferty Oredownik
Pong 15 681·2
Gostyń.
ng 1567314 znań 'zd 60 515
•

•

Płk

niższą niż zł ł.500,-.

RYNEK 9 TEL. 113.99
D 10249
Ż4d.ć 'Wut;tUie.

stanowi

L o n d y n (PAT). Dzienniki angielskie zapowiadają ponowny przyjazd
kpt. Wieclemanna. IJitler ma być ta.k
zadowolony z wyniku pierwszej rozmowy, że uważa ponoć za celowe wyslanie
go znów dla dalszej wymiany zdań.
Dzienniki uważają również za prawdopodobne, że i Henlein przybędzie
wkrótce do Londynu, aby bliżej wyja.śnić sLanowi~ko, zajęte przez Niemców
sudeckich wobec propozycyj rządu praski.ego.

Dnia 12 sierpnia 1938 zostanie sprzedana na licy·
tacji nieruchomości w Kościani. przy ul. Chociszew·
skiego 23a, składająca się z domu pit'trowego z poddaszem, o 3 mieszkaniach te składem oraz ogrodem.
Nieruchomość ta nie będzie sprzedana za cenę

~ B;ęDZ~A, Łódź

i, w, z, a szenie nie

Nowe wizyty
wysłanników Hitlera

rol~u

U[ylalja nieru[bomOI[i
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których zdobywają sukcesy w wyści.
gach najwybitniejsi kolarze, to rowery

~

1934

W i e d e il. (P AT) Rocznicę zamachu narodowo-socjalistycznego z roku
1931: obchodzono w sposób bardzo uroczysty. Punktem kulminacyjnym był
Celowiec w Karyntii, gdzie w obecności
24 tysięcy bojowników hitlerowskich,
przedstawicieli partii i rządu wygłosił
na pl. Bohaterów wielką. okolicznościową mowę Rudolf Hess.
Nakreśłił on zasługi poległych w
walce o "Anschluss" oraz ideologię narodowo-socjalistyczną, po czym prostował opinię jakoby "Anschluss" mial
nastąpić tylko z powodów natury matcrialnej. Potępił również akcję znacz-

ńa

"Nagłówkowe
dalsze słowo

'-;' Numer Hi9

Uroclłlystości lłI okalłlji 'ł'oc~nicll Jtitlm'otvskiego :ł!a'łnachu

.ROWE.RY
BAŁUCKI

-

Wielka mowa Hessa '

ZaplQC
A. Stawniakowie

Hrut • Detal.

Hpea 1m

wznosić wrogie dla Litwy okrzyki.
Gubernatura., chcą.c uniknQ.Ć interwencji litewskiej, zawiadomiła kłaj
pedzką. policję autonomiczne., która.
demonstrantów rozproszyła..
'V nocy na niedzielę nieznani sprawcy wybili 11 szyb w gimnazjum litewskim w Kłajpeclzie.

Niepokoje w Kłajpetlzie
Kła j p e da. (ATE). W sobotę doszło tu znowu do ulicznych starć.
Do Kłajpedy przybyły w powrotpej
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- Zawsze tak postępowałeś ze mną.
I będziesz taki zawsze, dobrze? _
przytuliła silniej główkę do jego ramienia.
. Zawsze, dziecinko. Wzajemnie
~oskonalić się będziemy zapewnił
Ją. wzruszonym szeptem.
.. Przymknęła oczy w rozrzewnieniu,
me mówią.c już nic.
Po chwili zapytał:
. - Zmęczona się czujesz?
- Nie... - poruszyła powiekami.
lko senność. mnie ogarnia ... To pewme od tego wma ... - dodała z uśmie
chem.
- To oprzyj się o mnie wygodnie
i śpij ...
Zasnęła wkrótce.

Tr

NAPISAŁ

twarzyczkę Hani i rzekła, uśmiecha
jąc się łagodnie i całując ją. w czoło:

-

Staszek powtórnie
jej

Jestem niemal pewna, dziecko,
ci tu dobrze z nami, a nam

tobą..

Hania tylko ucałowała jej rękę.
- Jesteś pewnie głodna. i zmęczo
na.?
Dziękuję pani przełożonej, jestem tylko oszołomiona. Pierwszy NłZ
widzę wielkie miasto odpowiedziała z prostotą..
- Przyzwyczaisz się z czasem, choć
zawsze tęsknić będziesz do swych pól
i

pOChylił

się

do

dłoni.

- Niech Bóg pani Q. błogosławi za
to. - To więcej, jak pragną.łem
rzekł też wzruszony.
-Nie mówmy o tym. To mój obowiązek. A więc, panie pOl'"uczn.iku,~ o-

że będzie

z

MICHAL POLONUS
bory i zapasy toaletowe, a tu wreszcie
albumik do zdjQć, bo będziecie je miały i ja też ci nadeślę parę. I co tu jeszcze? - Acha, pamiętnik do wpisywania się i... - sięgnął ręką do kieszeni taki mały upominek. Daj
rączkę i . otworzył ładny f~ter~l~k,

t

,

\"

!

łąk.

Prawda? Zwłaszcza, jak kocha
je bardzo.
- Tak, dziecko drogie. Zwłaszcza
rodzone nasze pOlskie - potwierdziła
Uśmiechnęła się słodko.
z powagą i nacisnęła dzwonek.
- StasMk ... kochany, złoty - szep- Panno Jadwigo, - zwróciła się
nęła ~ z tym uśmiechem zasnęła podo WChodzącej młodej wychowawczynownIe.
ni - nasza nowa uczennica. Proszę
Doje~~ż.ali już do Warszawy i ło się nią zają.ć. a potem przyprowadzić
skot mIjającego kuriera obud:z;ił Ha- jeszcze do mnie.
nię: Usiadła, przecieraję.c oczy.
Kiedy za wychodzącymi zamknęły
- Czy dojeżdżamy?
się drzwi, przełożona wskazała fotel
- Już, kochanie.
Staszkowi.
- P~zespałam całą. drogę, zamiast..
Proszę,
panie poruczniku. ~ spojrzała na niego z wyrazem żalu.
Wspomniał mi pan w liście, że powieUśmiechnął się. mają.c w oczach rzając mi opiece to prześliczne dziecten sam wyraz z jakim patrzył na nię., ko, chciałby pan wyjaśnić ową "waż
gdy spała.
ną przyczynę", dla której właśnie u- Co?
mieszcza pan kuzynkę w szkole, w tak
Usteczka jej drgnęły, ale nie po- nieprzewidzianym, w programie szkolwiedziała nic.
nym terminie. - Słucham więc i zgo- Zamiast rozmawiać'1 - podsu- dnie z życzeniem pana - zapewniam
nę.ł.
o zachowaniu tego w ta.iemnicy.
Skinęła główkQ.:
Staszek podzięk(Jw~ł jej milczącym
- Rozmawiałem z tob/) w duszy i ucałowaniem ręki i z całą szczerością
czułem się bardzo szczęśliwy. - A do- przedstawił · tragiczne losy stryjostwa,
brze ci się spalo'1
a jednocześnie właściwy cel uroiesz- Cudnie, Staszku, - ujęła. go od- czenia Hani w szkole, do której skłoruchowo pod ramię., przytuliła twarz niła go nietylko troska. o spokÓj rodzido jego rękawa. - Snił~ mi sIę.
ny~ ""be.zpieczeńshvo dziewczęcia, OT8<Z
- Naprawdę! A jak?
jej pragnienie i zdolności do nauki,
.- Nie mogłabym powtórzyć. - Pa- ale i miłość głęboka.
mIętam tylko, że byłeś tak bardzo,
Prz~rznał się również, że jest jej
bardzo dObry dla mnie.
oficjalnym narzeczonym, że pobiorą.
- Będę się starał być takim. _
się, skoro tylko Hania skończy szkołę,
·Pogładził jł pieszczotliwie po głowie, a on powróci żyw i cały z WOJny. Propo czym dodał: - Będziemy się zbie- śbę swą. wyrażał w tak bezpośrednio
Tać powoli.
ufny i niemal synowski sposób, że zaW dziesię~ minut potem, uloko- cna pani byŁa. wzruszona do głębi. Gdy
:Wl8;wszy chłopców na. dworcu i spraw- skończył zapewniała go niemal z madZIWSZY, że pozostaje mu sześć godzin cierzyńskQ. czułościQ..
.
.
do nastę}lnego pocię.gu, przywołał do- Panie poruczniku! Nie umiem
rożkę i udał się z Rani/) do szkoły.
powied~ieć, jak .mnie to. wszystko ~rzePrzełożona, sędziwa już matrona
jęło i .Jak WdZIęczna }estem .za Jego
przyjęł.a. Obojga. w swym gabineci~ zaufaD1e. Proszę mi ":lerzyć, z.e uczybardzo uprzejmie. Z dobrotliwym wy- nię wszystko co będZIe w me] mocy,
:azem siwych i mą.drych oczu, długo by nie u3zczuplają.c serca innym wy-I
chowankom _ zastę.pić matkę pana
l badawczo przypatrywał,a się dziewczęciu wreszcie ujęła w obie dłonie narzeczonej.
-

się

-t-- .~

.=. ~.. .

..,

Oczekuję

pana o ósmej z

czekuję pana o ósmej z kOlacją, którą.
- pragnęłabym, abyście oboje spożyli
ze mną, jak z drugą matką. - uśmiechnęła się.
. Po ,upływie półtorej godziny wrócH obładowany paczkami, proszl}c
wychowawczynię, aby pozwoliła mu
widzieć się

z Hanią. Wprowadzono go
do "pokoju gości" i za chwilę Hania
wbiegła radosna, jak ptaszek.
- A, jesteś już? - Pani przełożona powiedziała, że wrócisz o ósmej. Gdzie byłeś? - szczebiotała.
- Na mieście. - Załatwiłem bardzo ważne sprawunki - dostrajał się
do jej tonu. - Siądźmy, kochanie.
Zaczął rozwijać ~czki:
..
- Tu masz, ml~.len~a, ~eszyty l m:
ne po~rzehne d~ob;~ZgI: pI.ór~, ołówki,
k~d.kI? farby I :o.zne. śmle.cle. - Tu
kSIązkl. do. ,nauki l bajeczkI dla Hmałych dZIecI·.
- Dla takich. jak ty i ja - cią,gnę.ł
żartobliwie. - Tu znowu papier listowy, a tu bloki rysunkowe. - Tu przy-

~

' .

""'~"~~"'."dt.,.~..,,_J

kolacją. .••

w ktÓrym połyskiwał złoty zegarek w
bransoletce.
Patrzyła się na niego zdumionymi
oczyma tylko, więc wzią.ł jej rl)czkę
i J>'Am jej go założył, mówiąc:
- . 1;'0 rz.ecz niezbędna, kochanie i unikając jej oczu sięgnął po ostatni'ł .j,
paczkę· W końcu, dziecinko, przyniosłem ci trochę słodyczy, proszę cię,
odpakujesz sobie później i poczęstu
jesz pewnie koleżanki. Zawińmy to teraz z powrotem - zapro}lOnował.
Siedziała nieruchoma i pobladła
1. wrażenia.

-

To ... to wszystko dla mnie?-

wykrztusiła na koniec i z oczu tych
potoczyły się dwie perełki łez.

_ Kochanie _ chwycił ją. za rączki. _ To przecie drobnostki i potrzebne ci, a taki szczęśliwy jestem, że mogę i mam prawo cię
nie Ul.opatrzeć.
.
..
.
Nie WIem Jak ci POdZIękować
za t.o ... - szepnęła.
(Ciag dalszy nastą.pi)
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ADAM NAWICZ

2a cul>ze winy
Powieść
20)

.W spomnienia te, wywołane dziwnym podobieństwem Andrzeja do kogoś znajomego pani Wańskiej, rozczuliły ją głęboko. Zapominając o wszelkich formach etyki, których zawsze
}lrzestrzegała, widziała. w Annie nie
bratankę swego pana, tylko sierotę,
potrzebującQ. macierzyńskiej opieki.
- Wcale niepodobna do Siekierskich - myślała, patrząc na. dumM
jasnowłose dziewczę, siedzące naprzeciw niej w aucie. Musiała tę cerę i cudowne oczy odziedziczyć po matce, bo
niczym nie przypomina ojca! I dobrze,
pan więcej się Ul. to do niej przywiąże.
Szkoda jednak, że pan Zygmunt nie
pozostawił syna zamiast córki!
Anna milczała, starając aię po:wstrzymać łzy cisnące się do oczu na
myśl o wiernym kochaj ą.cym sercu,
kt.órego się wyrzekła na zawsze.
Czy nowe życie wynagrodzi jej tę
stratę?

Dobrze, że przyszłość jest dla. ludzi
zakryta, gdyby bowiem Anna była mo_
~ła zobaczyć chociaż jeden jej obraz,

sensacyjna
byłaby zapewne pomimo swej odwagi
i dumy odwróciła od niego oczy z
przerażeniem i zatrzymują.c auto, był~by pieszo wróciła pod skromny, lecz
zaciszny dach i pod opiekę tych, którzy jej dotąd tylko szczęście i swobodę dawali!

*
Na peronie stacji kolejowej w

Ino-

wrocławiu

stało kilka wytwornie ubranych osób. Pocię.g, którym dopiero
przyjechali, zatrzymał się tu na kilka
minut i właśnie w dalszQ. rusUl.ł
drogę. Świst lokomotywy i zgrzyt że

lastwa

słabnął

w oddali.

Urzędnicy i posługacze
kolejowi,
przyzwyczajeni do nieustannego gwaru i ruchu, dawali się rzadko wyprowadzić z równowagi, pomim<;) to jednak towarzystwo stojące na· peronie
zwróciło ich uwagę na siebie.
ObecnoŚĆ
wykwintnych gości na
peronie była wytłumaczona. Zamiast
czekać w dusznej
poczekalni wQleli
stać na dworze, gdzie gorąco nie było
tak dokuc~liwe. Poważny siwowł9sy
kamerdyner odbiprał właśnie kufry
od urzQdnika kolejowego.

Oprócz kamerdynera znajdowało
,się jeszcze kilka osób należą.cych do
służby i cały ten zastęp czekał na skinienie swego państwa, stojącego nieco
na uboczu. Było tam dwóch młodych
mężczyzn i jeden stary o srebrnych
włosach i białej brodzie i śliczna mło
da dziewczyna w popielatym kostiumie i stosownym do niego kapeluszu.
Stała obok panów, trzymając W drobnej ręce pęk czerwonych róż, i patrzała za odchodzącym pociągiem z wyrazem lekkiego zmęczenia.
Jeden ze słUŻby zbliżył się do mło
dego mężczyzny i szepnął mu kilka
słów.

- A to dopiero! - zawołał młodzie
niec z pewnym oburzeniem.
- O co chodzi? - spytał siwowło
sy mężczyzna głosem spokojnym, lecz
rozkazuj ą.cym.
- Musiała Ul.jŚć jakaś pomyłka brzmiała odpowiedź młodego człowie

ka - powozu nie ma jeszcze dotąd na
stacji!
- Jakim sposobem? Przyjechaliśmy
przecież o oznaczonej godzinie!
- Spóźniliśmy się ·nawet trochę!
Mo~ pani Wańska nie zrozumiała dobrze?
Pan Siekierski gniewnie zmarszczył
czoło i oczy jego pytająco spojrzały na
bratankę. Ale Anna nie Ul.uważyła tego. Pochylona trochę, słuchała z uśmie
chem słów młodego człowieka, stojące
go l?rzed niQ., przy ezym dumna jej
twarzyczka traciła w tej chwili zwykły zimny wyraz.

- Pani Wańska nie mogła się omylić - odrzekł pan Siekierski krótko. Musiało zajść coś innego. Cóż ty na to,
Anno?
- Na co? Przepraszam, stryju Józefie, nie uważałam!
- Wyobraź sobie, że nie przysłano
po nas konil
- J,akto, zapomniano o nas 1 To
dziwne naprawdę I
I t.warz Anny stała się wyniosła
i dumna jak zawsze.
- Może stangreci urządzili strajk?
- rzekł młody człowiek wesoło. - W.
takim razie mogę się państwu przysłu
żyć. Janie, jaki tam pojazd przysłano
po mnie?
- Mały wolant - odrzekł tenże na
pytanie swego pana.
- Mały wolant tylko! - powtórzył
młodzieniec
niezadowolony. - Chce
pani przyją.ć taki skromny ekwipaż?
- zwrócił się do Anny. - Chcesz pani
powierzyć mi swoje losy? dodał ciszej. - Zawiozę panią do domu!
- Dziękuję - odrzekła Anna. :MYŚlę, że nasz powóz przybędzie każ
dej chwili. Poczekamy trochę, nieprawda stryju?
- I ja tak myślę. Rolecki radzi to
samo. Ale w takim razie idźmy do poczekalni, aby odpocząć nieco. Panie Ro..
dziński dodał uprzejme zwracając
się do młodzieńca - poczeka p,an z nami?
- Chętnie!
(Ciąg dalszy nastą.pi)
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Akwizytor -

REBUSY,

chałupnikiem w

_ Może pani kupi mydło'
Mam
również świetną wodę kolońską i zanim w odpowiedzi trzasną drzwi, akwizytor stara się nęcąco błysnąć etykietą proponowanego mydła, posyłaJąc jednocześ
nie najbardziej zachęcający do kupna
uśmiech. Tu mu odmówili, gdzie indziej
towar kupią; po nim przyjdzie inny sprzedawca z pończochami, z płótnem, bielizną·
Akwizytor, agent,
Któż

pomyśli,

wojażer

..•

zamykając

mu drzwi
przed nosem czy nawet kupując towar,
że jest on Jednym z poważniejszych czynników na których opiera się i przemysł
i handel, że jego' praca ma wartość ogromną, że dobrze zorganizowana akwizycja i
wojaż prędzej i skuteczniej osiągają cel
sprzedaży
niż stronnicowe ogłoszenia w
pismach, a nawet neonowe napisy: "kupujcie tylko poń~zochy Mgła", "używajcie
pomadki do ust wyłącznie naszej, świato
wej firmy". Środki reklamy są płynne,
wychodzą nieraz szybko z obiegu nie
poddała się tym zmianom rola akwizytora, nabrala be,: porównania większego
znac7.enia i tym się tłumaczy fakt, że liczy
się takich sprzedawców już nie na setki,
a na tysiące, że z każdym rokiem jest ich
i będzie więcej.
n 14 904

,

Właściciele

swój

k

Do dzialu rozrywrlc ,,01'ęrlO1I'TlU;a" wp{ynąl list z Krakowa, którego kopertę reprodukujemy pOlL,yżej. Oryginalny i pomyslowy adres na kopercie dowodzi nit
lulko popularności .,Ol'Ę'rlownika". ale także sprawności naszej poczty, która
list tak tajemniczo zaadresowany doręczyla bez trudu redakcji nasr.ego pisma.

Rozrywki umysłowe
pod kler. Stacha Wichury
Rozwiązanie

zadaj\. II nr 150 "Orędownika"
p i r a m i d y: A. 1) o. 2) ko 3) oka. 4)
koza. 5) zakon. 6) oznaka, 7) na pokaz, 8)
Zakopane.
B. 1) o. 2) do (lub od). 3l dom. 4) moda.
5) darmo. 6) modrak.
Z a g a d k a / a ń c u s z k o w a - w kole zewnętrznym: 1) narody. 2) dyżurna . 3) na darIDO,
4) moskity. 5) tygrysy. 6) syrena; w kole wewnętrznym: 1) kamasze. 2) szewioty. 3)
tyPOW.1. 4) wymowna. 5) nawarka 6) kap/anka. R o z w i ł\ z a n i e: Roman Dmowski.
Ł a m i g /ó w k a: 1) Jamajka.
2) autor. 3)
naród, 4) makulatura. 5) 8rm~ t a
6) t~bela.
7) t'lew. 8) jelefl. 9) krynolina. 10) okoń. R o r;wiązanie: Jan Matejko.
Nagrody za trafnie rozwlazane 7allania otrzrmaJi: 10 złotych gotówką: 1) Krnw czyk Uoman. Stare Rokicie. I,ódź: po 5 zlotych golówką:
2\ 8toiT1~ki Eligiusz, l,omża; 3) Pyclik Aloizy.
Rychwałd: 4) VuczmaJówna Rew e l'yna, Ostrów.
D\ldatkllwo przyznaliśmy 25 nagr/ld pocieszenia w postlIci kRiążek: 1) PNI ryc JÓzt' f. Skar7.,· ~ko Kamipnnp.
2) Krau>.e Mnrin. Rau om. 3l
D a r czews ka K .. Liid 2.
4) i'1 8 ni e ", ~ ki .Jli7.ef.
Lódt. 5) I'knmol'ow~ki Cze ~ ław ł,ódt , fi) Fahian
H .. Sos nowiN' . 7) Le W<I1Hlow,kll n~gina , ByelIlORZCZ.
8) Bajt'l'l pin Wlacly sJ.l\v. W ,) l ~ ztyn. 9)
Wa~?ak Stefa n, ({I'(lC'howiska K.i ąr. e k. Żnina .
JO) PloiiC'za k ~I e f:ln. U os l y ń, 11) Maciej e wska
,Józefa. K('ynia . J2) .Ti\źwi a k 6 wna Ani eja. 1'0znal1. 13) Kl'II szowianka ;f,o ri a , I'w3r7.Pllz. H)
},[l1I'zynow . ka .Tanina. 1'0 7.111\11. 1~1 'YiŚn; e w.ki
Fl'anciszC' k. P ozna(l. Hi) $r6c1 erki KlomPIIs. Poznań .
H) Kach els ka O.. rpm. 181 K o~ o wi (' z
rzeRław.
Dol s k. 19) Rzymkowiak S(~nisław ,
~roda, Z/) Dor(l7.ik Ant oni. Wi plulI.
21) Humhla
~t. , T<oh)'lni (, 3 - ~fiNJZ)' ('h Mł. 22\ Rogalanka Jre'19. Piotrków 'r,·yb .. 23) Racltke .Jaro ~ law. R~
dom~ko . 24) Radom_ka Ego .. ;f,duńska " ' ola, 23)
Szczygielski Antoni, Kostrzyn.

Skrzynka listowa
Emilia Kaczmark6wua. Plpwiska' Prawda.
odgadyw a nie zagarl pk ~pra\\ ia przyjemn oś<'?
Z",I» , zcza. że ma si e nadziC'ję otrzymania nagro,h , !
. H. ~ ł~óM: IV Jo~owanil1 hiorlj u rlział rozW'~Z311,n lII e t~' Jko prl'nuITIPl' a tOl'ów . Jpcz także
czył l' lnik(, \\'.
l)z;p klljp 7.l\ uznani!' i r.y C'~{'nia
roz\\'o.ill dIn .. OI'C'd o\\' n il:a" 1:1('7. f\c poz(l,·owi enia.
Rtanislawa .Jask6Iska. Ka1i~z: Dziekuie uprz!'jmie za uznanie dla " Dzi a lu rozry\\' ek" . 7.~

Staraniem moim będzie stałe ulepBzanie i uror;maicenie .• Działu"_
Stefania 'Vleezorkowa. Zakopane: W ro_iazaniach należy podawać wyrazy ~omocnicze.
SkI! d Pani ma I tom tej powieści? Proszę przy
okazji napisać jaśniej.
Leokadia Gajerska. Udt: Na listy do "Działu ro~rywek" tutaj odpowiadam. wi~ maczków
nie najeży przesyłać.
P. Kucbarski - S_owiee: P1'Oiekt Pański
weźmiemy pod uwagę i ewentualnie sprobujemy.
Prefttlmeratorka J. C. Krak6w: Do druku
możemy przyjmować zadania wlasnelrO układu
z zalączonym rozwiązaniem.
'Wacława HnrY!lz6wna. Kielce: !ta/uje Pani.
że w .,OJ'ed." jes t mało wiadomości z Poznania.
Tymczasem Pani ma inne wydanie. przeznaczone II a ta m te okolice.
Ks. Fr. Porczyński. C7lesłoehowa-Rak6w:
Serdecznie dziękujemy Wiel ebnemu Księdzu za
wyrazy uznania i zape wniamy. że nie ustaniemy w waJ('e o Polskę Narodową. Łącze wyrazy poważania.
Antoni Paeinkani8. SI/walki: Prosze przY8lać
zadania, Kartkę odebrałem w administracji.
Dzi ~ kllJ(> Z8 pozdrowienia i łaczę wzajemne.
Bolesław Perno. Luck:
\Vystarczy napisać
rozwiązania.
\\'yrazy pomocnicze podawa(!.
H. S. ł,6di: Nie tylko prenumerator może
hrać
nr1ział w rozwiązaniu
naszych zagadek.
Vz ;p kl;ję za ży czenia dla Oredownika.
Z. Glodkowska. Zawiercie: Nagrody Pl'zes yłam y bezpośrednio do czytelników.

firm,

rozumiejąc:r d~brze

interes, coraz szerzeJ opIeraJą się właśnie na nich, do branż napły
wają nowe siły, z których znaczna część
utrzymuje "ię na stałe. Otwierające się
pl'zed akwizytorami duże widoki zatrudniania postępujące z rozwo.i em handlu i
pl'zemysłu,
powodują
przebywanie elementu przygodnego, niewyrobionego, który znika tak szybko, jak się pojawił co
własny

- Czy
downie?
- Nie,

Zawsze się uda wal.,
oskarżony był już karany
jakoś się

Sędzia: Podsądny:

se,-

zawsze udL wało.

W sądzie
Czy pan 8amof!nyT
Nie, panie sędzio,

ma tę złą stronę, te powod uje licytację
zarobków w dół, utrudnia materialną sytuację
pracowników stałych pogarszaną
jeszcze przez jedno: w ustawodawstwie
istnieje luka, która stwarza możliwość
dowolnej jej interpretacji, brak ściśle określonego stosunku pracodawcy do wojażera czy akwizytora daje pole pewnym
uchybieniom.
np.
ich
ubezpieczeniu,
znaczna część pracownikÓW ma tylko
swoją. prowizję, często nawet bez zagwarantowanego minimum, wahającą się w
granicach 60 do 400 zł miesięcznie i nic ponadto. A wszystkim, bez rl!żnicy zarobkó\v
i sytuacji, chodzi przedt; wszystkim .,
prawo do świadczeń, zwłaszcza chorobowych i emerytalnych. Biegający za prowizją przez cały dzień po mieście akwizytor
musi mieć bezwzględnie możność korzystania z opieki lekarza, który by zwalczał
jego choroby zawodowe, jak tylaki, osła
bienie serca, płaską stopę itp., i ze wzglę
du na swój przeważnie stały charakter
pracy zawodowej, musi mieć zapewnione
zaopatrzenie na starość.
Akwizytorzy i wojażerowie rozpoczęli
niedawno usilne starania o ubezpieczenie,
przeprowadzając w swych dowodach analogię między sytuacją swoją a chałupni
ków, którym przecież nie odmawia się prawa do świadczeń. Parokrotnie nawet interweniowano u tych pracodawców, którzy uchylali się od zgłoszenia swych pracowników.
Powiększa się z katdym rokiem iloś6
pracowników, występujących coraz wyraźniej o przyznanie im ubezpieczenia. p.,
rzemieślnikach samodzielnych, szoferach
i innych Jomagają się tego akwizytorzy
wojaterowie.
M. C.
Której lu p y nie tFtywa nigdy kapitaJl'
do obserwacji horyzontu?
'Adn{-lIZS
Która 8 z y n a je'6t najwatniejsza na
statku?

,tL< Z9-1JJAł!

blit-

niak.
Jak~

handlu

Zagadki marynarskie
p a s niezbędny jiest nawigatorowi?
's-ed-mo}l

Na jalią k l e p ę winna uwabć pona,dna stewardessa w czasie sztormu?
'''!TIlq-eJ{ lA Mll{J{-punQ "BN

Jakiej 11 n y nie wolno
mowania statku?

używać

do C11-

·lun-n

HUMOR
Szczerze
para w teatrze rozmawia żywo
w czasie przedsta wie<nia. SC\isiad z poprzedr.ie-go rzędu krzeseł zwraca się do rozmawiających z uwagą:
- Czybyście nie mogli, pallstwo, roz·
mawiać trochę ciszej'?
każdy
- Poco - pada od,powiedź może słyszeć to, co my mamy sobie do powiedzenia!
Jakaś

PO TRZĘSIENiU ZIEM! W GRECJI
Mieszkal'lcy wsi, którzy ocaleli, na gruzach swych domostw_
Jt

Być stróżami

(Według Kryłowa )

Ba.ika li zawi era
Prawdy ziarno zdrowe Prawda jak świat stara,
Choć osoby nowe!
"Kiedyś, wiosną, zwierzęta

uli Odmówili I, jakby na śmiech
Wybrano m i s i a No i wyszedł grzech I
i pyska Miś wszystek miód pościągał _.
Do swego legowiska! Nie

szczędzqc łap

Na wiadomość l) tym
Na trwogę uderzono
I wedle formy
S ą d zarządzono! -

Wyrok okiem suchym,
Nie ruszył nawet uchem!

Pasieka systemem
Takim nie ujedzie!

ślad za tym
Pożegnał się ze światem.
W ciepły barłóg się zaszył ,
Miód liże Ukryty,
Słodko mu płyną dni Boć zawsze jest syty!" -

Zaden z was nie zbierze
Miodu garnca pół -

W

Bajka li zawiera

Słusznie kalkulując,

Że to praca pszczół Lecz nie tak dziać ma sit
Że przy misce miodu,
'
Wy sobie tyjecie A pszczoły mrą z głodu!

Na tym bajkę kończę Gdy to nie pomoże Imć panom niedźwiedziom

Sprawiedliwośc i
Dosięgło go ramię Głębokim
Sądu wyrokiem
Osą.dzony
I ze służby wyrzucony,

Opowiedziałbym może
Inną bajkę która
Przemądrą ma treść:
.,0 niedźwiedziu, który
Pszczołom miód chciał zjeśc
Lecz, skradłszy miseczkę,

Ponadto skazany
Na przebycie całej zimy
W jamie! Orzeczono - zatwierdzono
Jeno miodu nie zwrócono!
A misio, przyjąwszy
Prawdy ziarno zdrowe Prawda jak świat stara
Osoby ... wciąż nowel

Na zrhraniu dużym
\Yybraly lliedźwiedzia
:\acl ulami stróżem.

Ilet bo przy ulach
Do dziś jeszcze siedzi
Wybranych przez losy
Powiedzmy - niedźwiedzi I

Chociaż Ipp szy wybór
Zrobić bylo można

([ tak t~ż polityka

llacl7.iła

o s trożna!)

(;c1yź nircll.wiE'dź

wiadome -

Wszystkim innym, c.Q

eb~~li

Ku ' mit'ld bardzo łasy,
Lecz szukajcie sensu
LI z\\ ' jprzęcej masy.

Ileż miodu co rok
Z uli sobie płynie
Ileż go po drodze Lekko mówiąc - giniel

Źle, mości

Że

panowie,
powiem - niedźwiedzie!

Nie uszedł kroku ni ćwierć
Bo - wyleCiawszy z ula Pszczoły zagryzły go
Na Śmierć l Przerobił

STA!\SO

