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Na czele spisku stoi siostrzeniec Venizęlosą - Spiskowcy opanowali z początku stolicę wyspy Kaneę - Rewolta została o'panowana przez wojska rządowe

'
~

B li kar e s z t. (Tel. wI.) Jak donoz Aten na wyspie Krecie zorganizowano spisek rewolucyjny.
W ciągu czwartku spiskowcy wtargnę1i do głównych budvnków administrac~·.inych na wyspie i obsadzili ra-

wiła wszelkiej pomocy
powstańcom,
~~wierdzają.~ w{)bec. n~rodu greckiego,
IZ Kreta solIdaryzuje SIę z całym naro~

dio!ó'tację·

l!I!'!!!!'~~~"'!!"'~~~~~~~~~~!!!!'!'!~~!"!"""~~~'!'!!'!~'!'!!'!~~~'!'!!'!!!'!!!l'

szą

Na

czele spisku stoi Mitsotakis,
si.o~tl'zeniec zmarłego przed p·aro laty
Venize\o'i'-a. Dowodz1 on oddziałem liczą,cym 3 tysią,ce ludzi i ponoć dobrze
uzhroionym.
Spiskowe,\' zawładnęli stoHcą. Kanea.
tJrzędnicy na czele. z gubernatorem, za~koczenj w,vhuchem powstania, dostali
SIę do niewoli.
RZąd grecki wysłał na Kr~tę dwa
pulki piechot~r i mar.\Tnarki. ldóre wy-

rU.<:7,·/j· nip7,, · jr-'''>nie

~~,

dem."
,..
.
.. Odezwa kon~zy SIę .stwlerdzemem,
IZ . w całym kraju panuje zupełny spo-

ANGIELSKIE

ZBROJIlJNl.!ł

kój, a rząd cieszy się poparciem
wszystkich kół społecznych.
\V kołach rządowych ostatnie wydarzenia na Krecie są bagatelizowane.
Do wypadków tych nie jest przywią
zywane żadne większe znaczenie.

LOTNICZE

TV sierpniu ma się odbyć w Nowym
Jorku II $wiatowy Kongres Młodzieży,
w któTym weźmie udział okolo 500 delegat6w z 42 pal~stw, Organizacją kongresu zajmuje się pr'Zedsta.wiona tutaj
r>/łnda
A"1 i "'k,, 'P, Elżhietrr. Shields.~
Collins.

nroO'e.

A t e n y. (PAT.) Atellska Agencja
Telegraficzna donosi:
l{orzystają.c z lieze-bue.go
zmOleJszenia sił garnizonu, co zwykle nastę
]luje w okresi~ letnim, zbrojna grupa,
licząca około 400 ludzi, na której czele
stali Mitsotakis i Nadr.iangbeli przedostała !':ię noc)- ubieg-łej do mia~ta !(unea na Krecie i zdołała je opanmyu(:.
Przyczyna i cel tego ruchu są dotychczas niewytłumaczone.
Prezes rady ministrów, otrzymawszy wiadomości o tych zajściach, rozkazał niezwłocznie skierować do Kanei silne oudzialy wojska, marynarki

I

I
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eskadrę lotniczą,
Na całej Krecie panuje' zupełny
spokój, podobnież jak i w całej Grecji.
Premier wydal następującą odezwę
do ludności wyspy:

"W chwili, gdy wszystkie wysiłki
odbudowy narodowej, uzbrojo.fJ.a grup.a powstal'lców
wkroczyła do Kanei, zajmując miasto.
Jestem niezłomnie zdecydowany użyć
wszelkich środków, w celu przywrócę
nia ładu i zapewnienia ludności wyspy
Krety sp-okoju i porządku. Będąc pewnym uczuć patriotycznych ludności
Krety, zwracam się do niej, by oomósą poświęcone dziełu

Węgiel tańszy
War s z a w a, (Tel. wł.). Na rynku
w ~Tarszawie zaznaczyło
się lekkie potanienie węgl-a, (w)
węglow~T m

Propaganda '
antyhitlerowska w Wiedniu
\V a r s z a'w a. (Tel. wł.). W Wiedniu pojawił" się ulotki ant~Teżimo
we. Prz~' .iednej z 1.1 lic dokonano reWizji u hitlerowca. Ares7.towano jego
żonę, gd~' ż znaleziono skład nielegalne.i bibuł~-. W cią.gu cllli.a aresztowano
dalsz"ch 12 o"ób, które do mieszkania
jego ·przychodził~·, (w)

Klęska

"czerwonych"
w dolinie rzeki Ebro

B u r go

f;.

(P AT),

Radio Naclonal

ogłosiło komu nikat, z którego wynika,
że w czwartek w cią.gu nocy niep.l'zyjaciel u s iłował ponownie przekroczyć
l'7:ekę Ebro, Odor.ialy wOjl'k gen, Fran-

co zamian' te ul1iemożliwil~' , zada.iąc
duże atraty l1ieprz~- jacielo\yi. Żołnier7,e gen: Franco po~~lili ł ~zołg,~
prznac)o}skie i wz1ęlI do n le"
ZOO

nie-I

jeńców.

Minister lotnictwa si'r Kinysley Wood ogla,da świeżo wykonany przez zaklady
Austina w Birmingham samolot bojowy. Na obrazku minister w śTodku, w towarzystwie lorda Austina (po prawej).

Irak i Syria wspólnym państwem?

Jer o z o l i m a. (PA T). Donoszą z
Bejrutu, że odbyła się tam nieoficjalna narad-a czołowych osobistości Syrii
i Iraku, Jak słychać, na naradzie tej
omawiano
możliwości
utworzenia
panstwa związkowego, w skład którego weszłybY Iral{ i Syria.
Po zakończeniu obrad uczestnicy
ich mieli złożyć czołowym oaobistościom angielskim sprawozdanie.
Podobno też ze strony an/2'ielskiej nie
są. wysuwane sprzeciwy przeciwko ta.kiemu rozwią·z.aniu sprawy Iraku i
S~Tii.

~l[llt~i tróJa ~taDi~ława wró[iłJ ~o ~raiu

Władze

sowieckie wydały trumnę ze szczątkami ostatnie go króla Polski, które dotychczas pozostawały w·kościele św. Katarzyny w Petersburgu - Trumna będzie
złoiona w krypcie zabytkowego kościoła w Wołczynie

War s z a wa. (Tel. wł.). W uzu!{ościół św. Katarzyny
został zlidoni~sień
o przewiezieniu kwidowany po ustabilizowaniu się
trumny ze zwłokami króla Stani.'!ła właclzy sowieckiej.
Rozpoczęł{)
SIę
wa Augusta nadchodzą następujące wówczas rozbijanie grobów w poszuszc7.egól ~- :
kiwaniu
kosztowności.
Profanacji
Zwrot zwłok króla Stanisława na- zwłok króla zapobiegła jednak interstą,pił prżed dwoma t~·godniami. Wła wencja polska.
dze sowieckie dostawiły trurtl.llę ze
W kośriell' ' ym były pochowane
zwłokami królewskimi
na stację po.- zwłoki różny/" lf' osobistości polskiCh z
graniczną w Stołpcach. \Vlad7.e cenXIX wieku oraz z począ,tku XX w.
tralne poleciły zająć się tą. sprawą Dlatego też rodziny w s zczęły wówczas
Urzędowi Wojewódzkiemu w Pińsku,
starania o sprowadzenie niezniszczoktóry urzą,clr.ił prowizorycznie grobo- nych grobów do Polski.
\yjec w \Volczrnie, gdzie król Stani. Trumnę ze zwłokami króla Stanisław August przyszedł na świat.
sława Augusta wraz z . małą. trumienSprowadzenie zwłok nieszcr.ęl'llegQ ką, w której Spoc7.ywały jego wnętrz
króla nastąpiło z powodu skazallia na. ności, po zabalsamowaniu zwlok, pozagładę
WS7.)', tkich świątyń katolic- zostawiono w grobowcu, ufundowakcih w Sowietach. \"skutek prr.esą nym po śmierci króla przez cara P ,a wdzimia losów kościoła św. Katarzyny w ła I. Przypuszcz,a no wówczas, że wła
Pete.l'sburgu, gdzie były zwłoki króla dze sowieckie pozostawią. kościół św.
S?tnisława pochowane w :r:. 179~, ko- Katarzyny zamieszkującej w Leninmec?lnym 1!I1:~ st&łG _bra.me sta.mtQ.d gradzie ludności ka.tolickiej. Stało sie
zwłr'jednak inaczej.
pełnieniu

Szczą.tki króla polskiego
były w
zupełne.i poniewierce.
Ciężka
drewn Lana dębowa trumna Stanisława
Augusta została poważnie uszkodzona.
\Vieko trumny było oderwane i zastę.
pione dwoma desk,ami. Zniknęły 0zdoby z orłów polskich, . z liter S. A.·
oraz herbu królewskiego. Ze zwłoków
króla pozostał,a tylko garść prochu,
natomiast karmazynowe szaty kró~
lewskie zachowały się nieźle. Na
miejscu wezgłowia leżała korona, kuta ze srebra, grubo p{)zł.acana. Obok
trumny stały dwie niewielkie puszki,
z których jedna miała zawierać serće,
a druga trzewia królewskie, usunięte

przy balsamowaniu.
W r, 1929 czterech Polaków, który~ . udało się dotrzeć do krypty p~d
kos cJO}em św. Katarzyny, uporządko~
wało trumnę ze zwłokami króla. Zamierzali oni przewieźć zwłoki do krajn potajemnie. Zamierzenie to okazało
(Dokończenie na stronicy 2)
..

,
~frjna
się
jednak niewykonalne, zabrano
jedynie małą skrzynkę, którą znaleziono obok trumny Stani~luwa Augusta,
która, jak siO ol,azało, zawierała.
śmiertelne szcz:;tlki
króla Stanisława
Leszczril~kjf'go.

Trumno tego króla w czasie kampanii napoleoil~kic.i przowieziono przez
gen. l\lichala Solwlnickiego z Nancy
cIo '\lal' zawy. TrumnO to oddano Towarzystwu Naukowemu \Vars7.awskiemu. Po upadku powstania listopadowego szczątki królew~kie przewieziono do Petersburga wraz ze skonfiskowanymi zbiorami tego Towarzystwa. Szczatki króla Stanisława Lf'szczyńskiego zost.ały przewiezione z
powrotem w r. 1!)2!), a zwłoki króla
Stanisława Augusta musiały pozostać
w Leningradzie.
Gdy ostatnio znowu zatryumfował
prąd ant~Teligijny i świątynia zostnJa
skazana na rozbiórkę, za.'lzła potrzeba
znalezienia dla zwłok królewskich innego miejsca.
Zwłoki umieszczone są w trumnie
metalowej, a ta w trumnie prostej,
drewnianej. Ze Sto}pców do Brześcia
trumna odbyła drogo koleją, a z Brześcia do \Vołcz~' na przeh'ansportowano
szczątki samochodem przy udziale eskorty.
Trumnę
ze zwłokami ostatniego
króla umieszczono tymczasowo w
pod7iemiach kościoła, gdzie p07.ostanie
do czasu uk011czenia generalnego remontu i restauracji z.ab~·tkowego kościoła w ,,"ołczynie i wówczas zostanie przewieziona do specjalnej krrpty.
(w)
~.;

Treść statutu narodowośCiowego nie ustalona .
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Zatarg finlandzko-sowiecki

oograniczenie zbrojeń lołniczych

PoglosJ~i na te1'llut ~a1'l1,ier~onyc1l, ro~m6 'łV 'UJ sprawie
lotnic~ego niemiecJw - brytyjskiego - C~y tvyslann;J~
ra kpt. Jf1 iedemann pr~1Jbe.d~ie do ~ondynu?

L o n d y n. (PAT) Gazety zamieszereg wiadomości na temat
zamierzonych jakoby rozmów o pakt
letniczy.
Według
korespondenta dyplomatyc7.nego "Evening Standart" Hitler
gc,tów jest przystąpić do narad na temat paktu ograniczającego zbrojenia
lotnicze, o ile rząd brytyjski podejmie
inicjatywę pr0ponując takie rozmowy.
Oczekuje siQ, że kpt. Wiedemann przywiezie odpowiednie propozycje.
wiezie odpowiednie propozycje. 1stnieją praktyczne zastrzeżenia co do
ilościowego ograniczenia ~ił lotniczych
i dlatego wchodziłoby na razie w grę
szczają

H e 1 s i n ki.
dniami władze

paktu
Hitle-

tylko rozważenie ograniczeń jakościo
wych. Tego rodzaju porozumienie byłoby z punktu widzenia budżetu brytyjskiego bardzo doniosłe i powstrzymałoby wyścig wielkich mocarstw w
dziedzinie zbrojeil lotniczych.
Powyższe doniesiema nie znajdują
na razie potwierdzenia brytyjskich
czynnik6w rządowych. Również i wiadomość o projektowanym przyjeździe
kpt. Wiedemanna w końcu bieżącego
tygodnia w Londynie, którą zamieściła
cała angielska prasa, nie jest dotychczas potwierdzona oficjalnie w Anglii,
a ze strony niemieckiej spotkała się z
zaprzeczeniami.

Gen. Le Rond był wBerchłesgaden 1
Pogl08ki o poufnej misji
kancler~a

P a ryż. (PA T) W kołach dzienni~arskich i politycznych zaczęły krą
zyć pogłoski o poufnej misji politycznej, jaką miał wykonać w Niemczech
b. wysoki komisarz wojsk Ententy w
czasie plebiscytu na Górnym Ślą3ku,
gen. Le Rond.
Tygodnik "Le Choc" donosi obecnie
na ten temat, że gen. Le Rond isŁotnie
przed kilku tygodniami wyjechał poufnie do Niemiec i był przyjęty przez
kancI. Hitlera w Berchtesgaden, Rząd
francuski powziął decyzję powierzettia
gen. Le Rond tej poufnej misji na
skutek propozycji kanclerza Rzeszy,
który zwrócił się z prośbą, aby umo-

polit1Jc~nej #

inicjatywy

Hitlera
żliwiono

mu spotkanie z wyższym oficerem francuskim, dobrze zorientowanym w zagadnieniach i stosunkach
niemieckich.
Tygodnik oświadcza, że nie ma prawa podawać bliższych wiadomości o
przebiegu i szczegółach narad gen.
Le Ronu może jednak stwierdzić, że
rozmowy były tak sprecyzowane, jż
pozwoliły one premierowi Daładillrowi
na zamieszczenie w mowie wygłoszo
nej na zebraniu prowansalczyków w
Paryżu słynnego zdania o pokojowych
dążeniach Rzeszy Nlell1!~0klej, co wywołało duże wrażenie w całej prasie
europejskiej.

P r a g a. (P AT) Czechosłowack i e
Biuro Prasowo donosi:
\V związku z wiadomościami, jakie
ukazały się w prasie na temat ustaw
narodowościowych, odpowiednie wladze rządowe zwracają uwagę na fakt,
że wiadomości te nie obejmują całości
przewidywan~'ch roz\viązail, gdyż ostap)'ograł~łie demOJ1stracja polityc~lła pr#eciw Japonii
teczna redakcja nie jest jeszcze Uk0l1'i uc/nłJalenie no", ej "piatiletki"
czona.
M o s.k w a. (ATE).
Nieoczekiwane J klm Vlschodzie, którą obszernie zrefeKomitet Polityczny Ministrów pracuje obecnie nad zagadnieniami refoJ'- z\:-oJa:lJe Rady N~jwyższej Związku So- rować ma kom. Litwinow. Nadzwyczajmy admini,tracji publicznej. Dopóki WIe~kl~g~ na sesJS nadzwyczajną w. dn. n,a sesja Rady Najwyższej Sowietów ma
nie zostanie o~tatecznie ustalony spo- iD. slerpma ocen.wne jest ~ mosklew- przybrać charakter wielkiej demonstrasób przenies ienia uprawńienia wlarlz skleI! kola?h polttycznyc.h Jak~ wyda- oii polityc7.nej, skierowanej w pierwnaczelnych na organy autonomiczne, rze~l1e . plerwszorzęd,~el . dO~lOsloścl. sf,ym rz<:dz\e przeciwko Japonii oraz panie można wypowiadać sądu o tej re Z\\ ~lame ,parl ~entu. sO\Yu~cklego na zostałym członkom trójporozumienia.
~esJę nadzwyczajną me pOSiada preco- anłykominternowskiego.
formie.
~len~u . w ci~gu przeszło 2O-letniego
Ponadto Rada Najwyższa ZSRR ma
IstmeDIa SowIetów.
rozpatrzyć
nieuchwalony dotychczas
Położenie
Wedle doniesień z kół poinformo- budżet sowiecki na rok bieżący oraz
wanych, zwoJ~nie Rady Najwyższej na- ewentualnie zatwierdzić plan trzeciej
Czechosłowacji
stąpiło w ZWIązku z sytuacją na Dale- "piatiletki".
Warszawa. (Tel. wł.). PAT donosi z Morawskiej Ostrawy, że przedstawicielstwo pol i lyczne ludności polskiej ogłosiło następujący komunikat:
rzybędzie
p ra ga. (PAT). "Venkov" donosi,
"Komitet porozumiewawc7.y stronże w okrt'f'C1 Morawskie BU(kiejowice
nictw
pol~kich
w Czechoslow.acji
'" .a l' s z a w a. (Tel. wł.). Pierwszy spadł wielki grad, który w ri_olicznych
stwierdz.a, że podana 1)1'Zt'7. nipklóre lord admiralicji brytyjskiej DuH Coo- 15 wsiach zniszczył całkowicie zbiory.
dzienniki zagmnic7.J1e wiaclomoś~, ja- per odbędzie w ciągu sierpnia jach- '" Rakowicach wezbrane wody zniokoby rząd pra~ki załaiwit calok~zt .all tem .a(,I~lil'.ali('j.i "En('hant~ress" podróż sly most betonowy. \V Kojaticach
żądań mniej~i' ś ci polskiej w Czechodo J;~H tow MOlza Bałt~ckl.e~?
.
. grad wybił wszystkie szyby w domach.
słowacji nie odpowiada prawdzie.
I .lerws~y l?rd ad~~rahcJl ~dwledzl ! W okl't'gu Veikomezirici na Mora,," ' edług sprawozdani.a, dor~czonego
k.ole~no KiloJ1lQ, ~d~ l1lę, Gdansk, Hel-I wach grad wyrządził również wielkie
delegacj i pol ~k iej przez prezyd ium r.!l- Sll1kl, Sztokholm l l{openhagę·
~trat\r ,v 'b'lo'a h
t
. 10
.
"bI'
'1
h
kt
"
z I , C na erenle
WSI.
dy minh. :ł1 ·
w Pradze, wJadze cl'nPI
Ot roz ~(zle mla a c ara er pry- Rozrniary strat S"'" bard zo powazne.
.
watny.
tl'alne z.al,nlwilv na ra7.ie formalnie
część postulatÓw o char.akt(>rze SZC7.egółowym. N.atomiast Jeśli chodzi o za~
J e l' o z o l i m a. (A TE) W pobliżu
sadnicze żądania mniejs7.0ści, tzn. o
I Wie
BetIejemu patrol złożony z pięciu poliautonomię, op.artą na pr7.ywróconrm
K o w n o. (ATE). Prasa litewska cjantów arabskich wpadł w z.asadzkę,
stanie posiadani,a. z r. 1918, to sprawa
zwraca uwagę na wzrastającą agre- przy czrm jeden z policjantów został
ta jest w dalszym ciągu otwarta."
sywność Niemców na Litwie wobpc zabity, drugi zaś ciężko ranny.
rdzennych Litwinów. Jak donosi jeden
Z Jerozolimy donoszą o licznych
z dzil'nników kowieńskich, specjalnie zajści.ach, które rozegrały się w Jerotrudne stosunki wytworzyły się w fa- zolimie i \V JaWe i w cz.asie których z.abrykach, w których pracują w charakte- bito 4 Żydów, a 6 zraniono. Wobec
rze majstrów czy inżynier6w specjali- ostrej cenzury władz mandatowych,
ści Niemcy.
Podkreślają oni wszędzió
szczegóły tych zajść nie są. ~nane.
Kownie zal:oticzył sic rnid 811tomohilowy swą niemi.eckość i stosują wobec litew-I
Podcz.as starć pomiędzy Arabami a
zorgl1nizownny przez automohilklub
J,itwy.
skich robotników najrozmaitsze szyka- pOlicją. angielską w JaWe 7 Arabów odPierw~ze miejsce zajął Pl'zCIllYRłowit·c litewski
Salevski nl1 .,Adlerze". rlrugie przypadło r6wnif'ż
niosło rany.
.
samocho(lowi .. Acllcr" PJ'owadzonemu przez l-'o- ny.

Zwołanie "parlamentu" sowieckiego
w

(ATE). Przed paru
sowieckie wstrzymały
komunikację handlowo-pasażerską statków finladzkich na trasie Zatoka Fiń
ska - Newa - jezioro Ładoga.
Sowiety wstrzymały również całko
wicie komunikację między portami Fiń·
skim i. Murmall skim na M. Białym.

Nowy alfabet na Kaukazie
M o s kwa. (PAT). Agencja "Ta ss"
donosi, że komisariat oświaty zatwierdził nowy alfabet osetyński, opracowany na podstawie alfabetu rosyjskiego. Po sowietyzacji Kaukazu wprowadzono dla Osetyńców (grupa ludności
indoeuropejskiej w Kaukazie środko
wym około 220000 głów. - Red.) alfabet łaciński, zamiast używanego poprzednio arabskiego - obecnie zaś alfabet łaciński zastą.piono rosyjską
"grażdanką" .

Policja ściga samolotem
defraudanta
Rio de ,Janeiro. (PAT). W Ameryce Południowej pierwszy raz zastosowano samolot do pościgu zbrodniarza. Mianowicie policja stanu Rio
Grande do SuI otrzymaŁa z,awiadomienie od policji argentyńskiej z Buenos
Aires, iż poszukuje złodzieja nazwiskiem Andre Martin Lopez, który 0kradł "Banca Argentina" na sześć milionów milrejsów, a który według
wszelkiego prawdopodobieństwa wylą.
dował w Porto Alegre.
Wpadłszy na ślad defraudanta, który już opuścił Porto Alegre i udał się
wielkę. motorową. łodzią w głąb stanu,
władze policyjne wysłały samolot, który dogonił motorówkę w okolicy s~o
Jose do Norte.
.Przy aresztowanym znaleziono prawie całą. sumę, jaką. sprzeniewierzył
argentyńskiemu bankowi, gdzie był
kasjerem.

Samochód runął w przepaść
Sofia. (PAT). Jadący w kierunku górskiej miejscowości "Czaro Korija" naładowany samochód ciężarowy
na. ostrym wirażu stoczył się w przepaść, wywrócił do góry kołami i przygniótł trzech pasażerów,
.
W "jakiś czas po wypadku ' przeJeż
dzalf 'tą. dr6gę. · tt'zej m}nistrowie bulgarscy: przemysłu i handlu Nikiforow,
spraw wewnętrznych Nikolajew i rolnictwa Bankow, którzy pospieszyli na
pomoc i wydobyli ciężko rannych spod
rozbitego samochodu.

Polaków

w

Pierwszy lord admiralicJI '
do Gdyni
P

Gradobicie na Morawach

:,w

Agresywność Niemców
Ot

Palestyna spływa krwią

.Hydroplan zaginął
na Pacyfiku
San Francisko. (PAT). Od
kilkunastu godzin brak wiadomości
o wodnosamolocie "Ziwai Clipp er" ,
należącym
do "Panamerican Airways Co".
SaulOlot wystartował z wyspy Guam na Pacyfiku do Manilli, zabierając
6 pasażerów i 9 ludzi załogi. Cała trasa przelotu wynosi 2500 km. W odległości 900 km od Manilli kontakt radiowy z samolotem został przerwany.

I Dr med. H. ZIOMKOWSKI I

I

speeJ. chorób sk6r. wen er. i

6 Sierpnia 2,
Prz jmuje 9-12 i 3-9,

laka p. Ratom~ki('go. W wy~cigu motocyklowym
pierwsze miejspe zoJlI1 mioRzkaniec Kowna p.
llgnu~kas, drugie obywatel polski z Wilna p. Polewicz.

:!;nrznr1 mia~ta Ran Francisco postanowił Wy·
u wl'iŃcia do POI'tu wielki IJOSl\g !!iw.
Franciszka z Asyżu. Po~ag będzie takich ,·o.zmiar6w. jak słynny posąg Woln09ci przy wej~clu
do portu nowojorskiego.

hudować

*
W Rzpitnlu w Broomwich
w wiekn 110
*
Jat .J aek .J uclge, tw6rca i kompozytor znanej pioW ciągu hieżącego tygodnia zanotowano
znaczny wzrost epidemii tyfusu w Tunisie.
zmarł

senld angiel ski ej "It·s a long wal' to 'l'ipperar7'·.

*
miliona sl1rdynek
* wrzucili rybacJ' w
Quiberon (Francja) do morza ...nie

Policja grecka zaaresztowała w Atenach 21
komunil<!ów. w tym 3 delegatów IIIMiędzyna·
rodówld w l\Ioskwi('.
Półtora

cbcąc przyjl\ć

niskiej ceny 400 frank6w ~A lw k~, ofillrowanej
im prze. fabnkant6w konserw. Znamienne. że
tego samego dnia kon~1Jmpn('i placili w pObliżu
Lorient 1.25 - 1,50 fr. za tuziII sardynek.

teL 118-33-

w niedziel : 9-12.

n 15099

na l

,V

moczopłciowych

Lódź,

Składki

i pokwitowania

W administracji pisma naszelro złożono w
dalszym ciągu:
Na pomnik Serca Jeznsowego: N. N. 5.- , razem z poprzednio pokwitowanymi 168.50 zł.
Na ochronki Naramowice. Urbanowo lWiniary: ·Wygrane w bridża od p. Grzeszczyńskie
go. a nieprzyjęte przez p. inż. Hempowiczową
21.20 zł. razem z poprzednio pokwitowanymi
29.75

zł.

Na dokończenie budowy kościoła w Luboniu:
Tadeusz SłowikowRki. Czestochowa. 5.-. razem
z · poprzednio pokwitówan~mi 180.50 zł.
Sprostowanie: Na bnrlowll. kaplicy w IIryń
kaeh na Wołyniu: Jan Sikorski. Szydł6wek. zło
żył 1 zł. a nie jak mylnie pokwitow a no 2 zł.
~llmn koiicowa na nowo złożonych ofiar v.'ynosi
41

zł.

Nadrabin-przemytnik tłuma(zy si
"Rebe"

oświadcza, że

P a)' y ż. (P AT). Według doniesieil
agencji Havasa, st'dzia Śledczy przesłuchał po południu wielkiego rabina
Izaaka Leifera, aresztowanego w dniu
20 lipca w chwilt, gdy wysyłał pocztą
przesyłki zawierające
dobrze ukryte
narkotyki, oraz 2 jego wspólników właściciela pl'alni Gotldienera i introligatora Kantorowicza.
,V cza><ie 7eznań Leifer oświadcz, I
iż jest rabinelH od roku 1910 i wykony-

nie znał przeznaczenia straszliwej trUCizny

wanie funkcyj rabinackich rozpoczął
przed wojną w Galacu w Rumunii. Dalej Leifer zeznał, że wyemigrował do
Stanów Zjednoczonych i osiadł w Brooklynie, gdzie był rabinem kolonii ży
dowskiej. Rabin Leifer z naciskiem oświadczył

ługuje

sęd-ziemu

śledczemu,

że

mu tytuł "wie\kiego rabiCo do samej sprawy przemytu
IHlI l (.j~ I,ów, 10 st"' ierdził on, że specyl i:, oLlurzający - heroinę, ule zua

przy
na".

jąc zupełnie

jego przeznaczenia, otrzyod pewnego Qsobnika imielllem
Jakub, znajdującego się obecnie w NoKantoro~icz. introligator, który przygotował
dla. rabina Leifera oprawy
książek, w których heroina byla ukn-wana, stwierdził, że Leifer uprawiał
swój proceder od maj.a roku bież. Sę
dzia śledczy zwrócił się już do władz
nowoJor"kich z prośbą, o odszukanie
zamic:ozJ.l1cgo \V t~ aferę Jakuba.
mał

l
h

· t
Wybory do samorządu wmniejszych mlas ac

my będziemy pilnować.
Na zakończenie jeszcze parę uzupełniająCYCh uwag o systemie luźnych
list. System ten będzie także egzaminem, ale egzaminem wyborców ich
dojrzałOŚCi i cnoty obywatelskiej. Wykażemy to na fikcyjnym na razie, ale
w przyszłości bardzo życiowym przy-

Ilość radnych w miastach według wieiIlości - Niebezpieczeństwa małych jedno.i dwu.
mandatowych okręg ów w małych miastach - Kruczki systemu luźnych list
Jednolita ordynacja dla w3zystkich tując z zadowoleniem te oświadczenia, prze'l 3 lata do szkoły powszech~ej ~ą.dt
innej. równorzędnej lub wyższe], JeżelI Ję
miast zawiera niektóre odmienne musimy zaznaczyć, że im mniejszy zyk polski był wykładowy albo nauka teplozepisy dla lI).iast większych i mniej- okręg, im mniej w nim mandatów, go języka była obowi~zkowa. ~ braku
takiccyo
dowodu sprawdzianem Jest napio
szych. Nowa ordynacja nie odnosi się tym łatwiej o przekupstwo, nacisk i sanie
w obecności głównej komisji wydo Gdyni, która posiada odrębny u- inne nadużycia.
borczej paru zdaj] po polsku, przy czym
strój, nadany jej rozporządzeniem
Podczas poprzednich wyborów gło ani charakter pisma ani błędy gramatyczne i ortograficzne nie mogą wpływać na
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia śne były tzw. egzaminy kandydatów. ocenę władania językiem."
2i listopada 1930 roku, znoweli,,:owa- Obecnie ograniczono dowolność ocen
Dokładność chwalebna, ale czy liben?m ustawą. z dnia 28 marca rb.
egzaminatorów następującym przepiralizm nie za daleko posunięty? Jak
Różnice
dotyczą
głównie
liczby sem:
będą traktowane chederyT Czy będą.
radn~'ch i terminów wyborCZYCh.
,,'Vystarc7.ającym dowodem władania
uznawane inne "stwierdzenia uczę
Lirzba radnych w miastach, liczą- \ językiem ~olskim w sło\~, je i piśmie jes~
. k"
t'
stWIerdzenIe uczęszczal1la co na!mTIleJ szczania" poza świadectwami szkolcyc h d o 180 .000 mlesz ancow, pozos aJe
.
b9 zmiany (wpo~ zustawąz1~3 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mieszkańców

2)

3)
4)

5)
6)
7)

5.000
10.000
25.000
40.000
60.000
120.000

-

10.000
25,000
40.000
60.000
120.000
180.000

Niemiecki piwowar

radnych
12
16
'?\
" 0)

,~

Zmiany zachodzą dopiero na kOllCU
tabeli. Dotychczas kol'lczyła się ona
I . astępującymi
dwiema kategoriami:
8) 180.000-250.000 radnych 64 i 9) porlad 250.000 radnych 72. Obecnie będzie:
b) 180.000-400.000 radnych 72 i 9) poI,ad 400.000 radnych 84. Skutkiem tej
..miany Poznal1, Kraków i Wilno zamiast po 64: b~(lą mieć po 72 radnych.
a Łódź zyska. aż 12. ojców miasta (84:
z<.miast 72). Warszawa 'Pozostaje :r.e
100 radnymi (dotychczas miała ich tylko na papierze).
Pod względem terminów wyborczych miasta podzielone zostały na trzy
kategorie: 1) do 15.000 mieszkańców,
2) 15.000 do 60.000, 3) ponad 60.000.
Okres wyborczy, od zarz.ę.dzenia wyborów do dnia głosowania, trwać bę
dzie: w- pierwszej kategorii 3i, w dru:
giej 45, w trzeciej 60-78 dni. Rozpię
tość je3t, jak widzimy, znaczna.
Małe,
jednoi
dwumandowe
okręgi
b~dą.
niebezpieczne
sz~ze
fi;ólnie w małych miastach, gdzie mandat radziecki przypada na. 100 do 200
wyborców. Nietrudno tam będzie wykrawać mandaty dla rozmaitych 10J.:alnych matadorów. Jakkolwiek przedstawiciele rządu zapewniają, że obecne
wybory będą uczciwe i czyste, to kwi-

każe

"Bartel
wam powiedzieć"

Piłsudczycy

r~ucajq

peu:ne

''la p,.zeu·rót majowy
taktyka obronna masonerii

Na ten temat .,'Yarsz. Dziennik Nar()dowy" zalnieszt:za następujące wywody:
Po wojnie, jeśli chodzi o stosunki
w Polsce, sprawą centralI\ą. było to, kto w Pol ' ce będzie rządził,
kto da warstwę kierowniczą nowemu
państwu? Pretendowali do tego pilsudczycy, a głównego współzawodnika
mieli w Demokracji Narodowej. Prze '
ciw tej ostatniej byli Zydzi i idąca w
sprawach politycznych zawsze z nimi
masoneria.
Jest już dziś rzeczą jasną, a ostatnie
rewelacje w pełni to uwydatniają, że
piłsudczycy
oparli się nie tylko na
stronnictwa.ch lewicowych, lecz i na
masonerii.
wewnętrzne

tych lót..."

Nie tylko w latach 1925 i 1926, lecz

.pl'Zed~em, od saD?-ego zarania istniema panstwa polskle~o..

N~c~elnym ~lł:damem zarowno połityk.~ zydOws~leJ w .stos:.lDk~ d~ ~~-

wstaJ~cego Pflru!tw~, Jak I polltykl l?z,
był?.n~edo;pu.szczeI~le do tego, by nac]onahacl obJ.ęh w n.lm ster rz!!dow ..Jest
to chyba Jasne, ze ~ak byc mUSIało.

Ws.zak Zydom chod~lło ? to, by w.~oweJ :r:ol~e dob.r~e SIę dz~a~o trzymlhonowej ludnOŚCI zydowskleJ, a masoneria, będąca "kościolem" ideologii, opartej na "nieśmiertelnych zasadach",
chciała, by w nowym pal1stwie na
wschodzie Europy ta właśnie ideologia
zapanowała.

Piłsudczycy mieli swoje porachunki
Demokracją. Narodową.
Stoczyli z
nią. bój w czasie wojny o "orientację
polityczną." na tle polityki międzyna
rodowej, mieli odmienne poglądy na
ustrój i życie powstającego państwa, że

z

tłumów."

•

przytoczymy tylko program "federalistyczny" w stosunku do innych narodowości Litwinów i Rusinów. Z
tym wią.za.J się ich odmienny stosunek
do Ż~·dó·w ...
Otóż, jak to sądzili:;w)' od początku,

l

i masoneria

światło

. "A któż. jeśli nie masoneria polska pIsze p. A. Seidel IV lewicowo-,.sanacyjnym" "Zespole", uchodzącym za organ otoczenia. min. Ponia tOIVskiego - w latach
19"...5 i 1926 przygotolVaoła szeroko grunt
i propagowała myśl, że dla państwa polskiego koniecznością jest, aby marszałek
Piłsudski został przywrócony do roli czynnej i twórczej? Wszak podobno było to
w owym czasie głównym punktem pracy

P. Kazimierz Marian Morawf!ki, znany
uczony i badacz masonerii, ogłasza w
"Prosto z mostu" artykuł pt. "Jak zostałem antymasonem", w którym cytuje taki
sz c zegół
Charakterystyczny dla stO@unków w Polsce:
"Pamiętam tak nader eharakterystyczny wie czór spędzony w niedzielę 30 ma.ja
19~6 roku w pałacu Raczyńskich na Krakowskim Przedmieściu, u ówczesnego prer.esa Rady Kaczelnej OrganizaCji Ziemiań
skich. ks. Kazimierza Lubomirskiego. Siedzieliśmy tam wtedy w kUka osób: niety.iący już. podobnie jak gos.podarz, Koutanty Plater, Janusz ks. RauziwHł, ZdzMław
ks. Lubomirski, Eustachy o. Sapieha, p6tniejszy minister Aleksander MeJ'8ztowiez,
późn i e.iszv referent konstytucji kwietniowej , Wojciech Roztworowski. itd. Nastrój
był przygnębiony niepewnoścl/\ eo do wyniku zapowiedzianego na. nazajutn: wJ'boru Prezydenta.
"Czekaliśmy na wiad()mośei z pn~
leglego pałacu Radziwiłłowskiego (pr~y
dillm Rady l\1inistrów), gd7.ie jut urzędo
wa! słynny pan Bartel. Kolo 11 w nocy
u c hyliły się drzwi salonu księcia i stanął
w nich kuzyn jego, jak noc ponury, Adam
hr. Tarnowski. były nie-gdyś ambasador
austriacki w \Vaszyngionie,oiseau d~ mauvais augure czy raczej propheŁe de maIheur:
- "Bariel każe wam powiedzieć - m6wit głosem grobowym hrabia Adam że w razie komplikacji z wyborem Prezydenta Piłsudski gotów jest wycofać się do
Sulej6wka. a Warszawę zostawić na lasce

Szkoda, że aulor "U źród~l rln'mor6\\'
Polski" nie mó",i wyraźniej, jaki z'" ;i'.,.r],
z rn aso n0/'ią ma opisana scena..

kładzie.

Jegomość N. R, który z przekonania, ambicji czy dla interesu postarał
się o umieszczenie jego nazwiska na
politycznie niepopularnej liście kandydatów, przychodzi do swego zrzeszenia czy związku gospodarczego lub
zawodo"l'ego i powiada:
- Koledzy! Muszę kandydować z
tej listy nie dlatego, że się zgadzam z
nią politycznie, ale dla naszego wspólnego dobra, żeby uchronić nasze zrzeszenie od rozmaitych szykan i zapewnić mu poparcie wpływowych czynników. 'Ja wiem, że koledzy w znakoo
mitej większości jesteście innych przekonań i wcale nie mam zamiaru namawiać was, abyście głosowali na moję. (tu wzdycha) listę·
Owszem, gło
sujcie na swoje listy partyjne, ale że są. to listy luźne - więc zróbcie jeden wyją,tek: zostawcie wszystkich
swoich kandydatów partyjnych prócz
jednego, na którego miejsce wpiszcie
mnie. VI ten sposób pogodzicie obowiązek polityczny z interesem zawodowym (gospodarczym)".
W tej pokusie, jak w całym systemie list luźnych, tkwi podstęp polityczny, polegający na tym, że głosy
oddane na kandydata liczą się całej
Gdzie tylko mogą warzą nam Niemcy 1Jiwo. Tym razem chcą nam go nawaliście, na której umieszczone jest jego
r:yć wc Wschodniej Galicji z tlkrai1Iskich "Chmielów".
nazwisko. Ów pan N. N. może sam
nie uzyskać mandatu, ale głosy zdo\ by te przez niego na obcych terenach
politycznych policzą się j ego liście, innym jej kandydatom. "Luzy" mogą.
się zdarzać także na pograniczu polJł'iat/omości o 'Iwleieniu lJilslfcłc~yków cło lói ntaso'llskich

i poprzednimi wyborami). Mimo t o dla celów praktycznych
przytaczamy tę tabelę:
do 5.000

5
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Z NASZEGO STANOWISKA

1)

ą

Ostł'o~na

sko-żydowskim.

Wniosek prosty: trzeba dobrze obwyborcom fortele tego skomplikowanego systemu. To spelniwszy,
walce o władzę z Demokracją Narodową. my narodowcy możemy być spokojni,
o politykę żydowską i o wolnomularstwo. Kiedy się znalazło wielu z nich bo nie obawiamy się o moralność naw lożach, tego nie wiemy, to jednak szych szeregów. W wielu wypadkach
widać jasno z artykułu p. Kozłowskie
system luźnych list - bez agitacji z
go, a także z wystąpień p. Seidla i in- naszej strony - będzie działał na nanych, że część piłsudczyków była w szą korzyść. Będą to kompromisy sulożach po odbudowaniu pallstwa polmień częściowo dopiero obudzonych.
skiego i że - jak powiada p. Seide1 M. K.
"wchodziło tu w rachubę wolnomularstwo
św. Jana wraz z wolnomularstwem wyż
jak to jasno
szych stopni obrządku szkockiego, (które) złowskiego wywołał skupialo i skupia w sobie pokaźną iLość widać z zachowania się prasy - peosób z tzw... sa nacji", zwlaszcza z jej le- wien zamęt w lożach. Z począ.tku zawego skrzydła. a więc osób, które w ten częto atak ten bagatelizować, chciano
czy inny sposób zbliżone są do ideologii - korzystając z pewnych cech osobii prac grupy "Zespołu''.''
stych autora artykułu - podać w wąt
W tJumaczeniu na j~zyk polityczny pliwość jego powagę. Wyrazem tego
jest pierwsza fala głosów o wystąpie
można by powiedzieć, że piłsudczycy
niu "Polityki". l\Iasoneria - pisano należeli do lóż, uzależnionych poglą
dem od lóż angielskich, które, jak wia- wprawdzie istnieje, lecz nie ma wpły
domo, służą polityce imperialnej 'V. wów, nie gra roll w polityce, ma "zaBrytanii. To wszystko rzuca pewne sługi" jedynie w przeszłości ltd. Tak
światło na przewrót majowy, a zresztą pisały dziennil{i związane z "sanac,ią",
i na illne zjawiska z dziedziny polskiej do tego sprowadzały siQ wywody "Narodu i Państwa", pierwszy artykuł
polityki zagraniczne,i.
"Zespołu" itp.
Powołując się na świadectwo p. KoTeraz takt~7ka się zmienia. l\Iasozłowskiego i na informacje "Naszego
Przeglądu", możemy twierdzić, że "od neria polska będzie musiała się ujawroku 1930 rozpoczął Marszałek likwi- nić, bQdzie musiała robić wysiłki dla
• dację wpływów szkockich" ("Polityka" zyskania co na,imnie.i uznania swego
re. 7. 1938). Ujawniło się to, między istnienia przez opinię polską. Zaczyna
innymi, w zmianie, jaka się dokonała się tedy ostrożna jej ol>rona. Taki cel
w r. 1932 w założeniach polityki zagra- maj Q. oczywiście drugi artykuł ,,,Zenicznej Polski. Zapowiedzią tej likwi- społu", podpi~al1y "Antoni Seidel", oraz
dacji były słowa o "agenturach ob- artykuł p. Władysława Baranowski~
cych", wypowiedziane na zjeździe w go w "Wiadomościach Literarkich",
Wobec tego zadania tych, co walKaliszu. Likwidacja ta. miała swoje
następstwa w łonie samej masonerii. czą z masonerią z powodów ii"totnycn
a nie przypadl<owych, nie maga się
"A czyż potem przyczyną kryzysu tych ograniczyć do informacyj i rewelacyj,
b'zeha będzie zająć się oświr(!enicm
lóż - pisze p. Seidel - nie było podobno
to, te większość ich członków stała be·z nie tylko organizacji i natury leg'o "anzastrzeżeń po stronie rządów MarszaJka,
ty kościoła", lecz także ideologii "antyco skłoniło do wstrzymania się od współ religii", której jest kośćcem i podporą.
udziału. względnie do wstąpienia PPS-owców i pokrewnych?"
dziś już jasno
świadectw, oparli się

a jak

widzimy z szeregu
pihlUdczycy w swej

Rozwód między piłsudczykami a
przywódcami stronnictw lewicowych ,
które przecież jeszcze były poparły
przewrót majowy, nie może być wy jaśniony całkowicie bez znajomości rozłamu w łonie masonerii polskiej. OstaŁnia dyskusja, która tyle pouczających
wiadomości
pnyniosła
"profanom",
jest echem te~o rozłamu.
Niespodziewany atak p. Leona ho· i

jaśniĆ

Nominaci "ozonowi"
odmawiają

Jeden z działaczy ludowcowych z po_
wiatu jędrzejowslciego ogłasza w prasie
o~lI'iacJczcnie, iż zosiał bez wyrażenia swej
zga r!y mianowany członkiem rady powialowrj "Ozonu" oraz przewodnicz ącyrr> na
~nlilJę Raków ...
Uir'llIY ten ,,07. on", Stanowczo ni~ ma
zCZC:ŚCiil dn I ll,,;~ j ...

-

pęt

Strona ł

ORĘDOW~IK, niedziela, dnia,

31 lipca 1938

Numer 17~
fU

ou ostepnienie kredytu dla rzemiosła

w dniu 28 lipca 1938 roku wylosowane ZOo
staly do umorzenia bony Fundnszu Inwestycyjnego oznaczone numerami: 1.330, 5.836, 6,564.
6.768. 12.505. 14,O;!;'. 25.89(; - we wązystkich 10 seriach Wypu~zczonrch [la ponsta..yle rozporządze
nia ministra skarbu z dms 10 hstopada 1938 r.
(Oz. U. R. P. nr 89. poz. (94). Wylos0'Yane
bony wykupywane sa przez kasy Urzędów Skarbowych po ioo zl za bon 23-zlotowy.

żydzi nie powinni korzystać z kredytów przeznaczonych dla rzemiosła - O swobod-

l

niejsze traktowanie

'. " Tarunki kredytu rzemie,ślniczego
me powinny przewidywać oprocentowania wyższego ponad 5 pct prą 2
i pół pct marży dla instytucji, rozpl'Owac1zającej kredyt BGK, najzupełniej
wyst.arczającej
dla opłacalnośCi rozprow.ad7,aj<~cego kl'e,drty. Spł,ata kredy.tów 18-miesięcznych winna na.stę'pować w terminach półrocznych, a nie
S-miesięcznych, jak dotychczas.
Izby Rzemieślnicze winny b~'ć zawladami,ana o udzielonyCh rzemiosłu
-ich ' okręgu poż~rczkac·h. Techniczn~
'warunki pożyczek winny być u~t.alone '
przez instytucję rozprowadzającą. po
porozumieniu z izbą. rzemieślniczą.. UI?roś.~ić należy formalności przy udzielaniu pożyczek i przyśpieszyć rozpro,"wadzanie pożyczek.
Z krecVtów, przeznaczonych dla
rz~miosła, nie powinni w żaclnym wy·pa~lku korz~rf\tać Ż~'dzi, natomiast po.winno się ich udzielać również rzemieślnlczym spółkom celowym.
Dotychczas z kredytów rzemieślniczych korzystali "-yłącznie indywidualni przedsiębiorcy, co uniemożli)Wiało odpowiednie zasilanie potrzeb-

zabezpieczeń

kredytu

rzemieślniczego

żyrantów, z których jeden byłby właścicielem nieruchomości; przy pożycz-

nymi , środkami fillansówymi Ol·gani,
zacyj gospodarczych i rzemieślniczych,
tworzonych w celu podniesienia przez kach ponad 2.000 zł - majątkowa odrzemiosło
swego stanu gospodar- powiedzi,alność obu żyrantów;
bl znieść wymagania, by obaj życzego.
.
ranci
byli rzemieślnikami.
Ze wzgl~clÓ. na specjalną strukturę
gospodarczą rzemios1a, nie rozP9rzą
dzają.cego zabezpiecz~niem hlpotecznym w takim stopniu jak przemysł
i rolnictwo, konieczne jest liberalniejsze ni.ż dotychcz,as traktowanie
zabe-zpieczeń kredytu r;>:emieślniczego.
Celem dania rzemiosłu możności
znalezie-nia odpowiednich zabezpieczeń kredyJu niezbędne jest ustawowe
dopuszczen'ie rejestrowanego zastawu
na maszynach Ol~az opracowanie form
stworzeni.a funduszu gwarancyjnego
Ola ,drowia dzieci lest ueze061nie
przez rzemiosło.
wa in e ~by prz<;bywo!y lak IIalezo;·
W obecnie stosowanej praktyce
'clel na .łońeu. W.kazafta lesf lednok
'przez instytucje rozprowa.dzające naprzy Iym a.lrainość: Trzeba wpierw
,obezpieczyć wrażliwe ciołka nalZych
leży wprowadzić następujące zmiany:
milusińskich za pomoeq K r e m U lub
a) wprow1adzić wymaganie przy
O I elku N I V E A. Dellkafna sk6ra.
pożyczkach do 500 zł zabezpi~czenia
wzmocniono NIVEĄ, le.ł odporftlel·
dwóch zyrantów, przy czym wystar.za na oparzenia słoneczne ł opolo
czają.ca b~rć winna mają.tkowa odpoIlę u y b k o I równomiernIe. Przez
regularne zaprawIanIe skóry NIVEĄ
wiedzi,alność
właściciela
warsztatu;
chronimy dzieci równiej przed
przy pożyczkach do 2.000 zł - dwóch
przezIębIeniem

4

losowanie bonów
Funduszu Inwestycyjnego

,· SPRAWY GOSPODARCZE

.
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Wywóz zboża

I

War s z a w a. (Tel. w1.) Rozmaite
firmy zbożowe w Gdańsku i Gdyni otrzymały poważne zamówienia na wywóz polskiego zboża. W tych sp~awach toczą się obecnie rokowal1la.
Eksport zacznie się po żniwach. (w)'

wskufek IIaolel

amlany pagody.

Robotv publiczne
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G

ł(re""

NfVEA a"oldu}_ ..l., w handlu t,llto • ono-

ol'ołlowonloch. Dobre I a-nan. prepa .
"o,lądowoM pn •• lnegamr
pn • .d nob,wonlł1ł't1 II r. mu, Iol'n.clowo·
_go"" "09. poe ncuwą NIVEA.
,

ginolnych

rat, chlllptnle .q
cołe",

ICI'~ Nł"eo

od

zł O•.cOdo'.60

Olelelt Nh' •• od zł 1.- do 3.50
'EBECO Sp6łka

i

.............. _--:s:...
~ ~='--

"""itllQ .. PQxnClAl

.....

Prowadzone obecnie na teretnie Cen- go kosztem 60 tys, zł, budowa ośrodka
traln.ego Okręgu Przemysłowego r.oboty zdrowia w Mielcu - 25 tys. zł, budowa
którego drużyna w ciągu trzechletnich rozgr7publiczne l'I).ają na c lu przygotowanie te- ulic i kanalizacji w Tarnowie - 215 tys.
. wek uzr.ska w 100 km drużynowym wyścigu
renu pod zabudowę przemysłową i umoż- zl oraz regulacja potoku :Wątok - 90 tys.
najlepszy czas. Do tegorocznego wyścigu zo'li\\'ienie dal!;zego rozwoju C. O. P.
złotych.
.
staną dOpuszczone drużyny wszystkich klubów,
. Znaczną pozycję stanowią tu roboty,
Czwartym wres:o:cie z wojeWództw, któtak miejscowych jak i zamiejscowych, które w
prowadzone przy pomocy finansowej Fun- rego powiaty wchodzą w skład CQP, jest
roku ubieglym nie startowały. Drużyny mają,
Pod znakiem spotkania
"duszu Pracy, którego kredyty dla wcho- woj. lwowskie. Spośród finansowanych
prawo ubiegać się o inne nagrody, ufundowane
Polska-Węgry
dzącycł} wsklad C. O. P. p'oszczególnych
tam przez Fundusz' Pra,<:y robót należ'y
poza nagrodą jubileuszową, Dla zespołów tych
ufundowa1 obecnie "Stomil" specjalnie piQkńy
powJatow woJewództw: kieleckiego, lubelwymienić budowę nawierzchni ulepszoodbtldą się regat" i eliminacje na GOll!e
puchar, który zdobęcl7"ie zespól mający najlep!~y
skiego, krakowskiego i lwowsldego, wy- nej na trasie Sa ndomierz-Rozwadów-NiJ a,k wia,dom o w rllilll3ch międzyklu,bowych
· 'Ub'sza, w roku bież. 'ponad 8 miln, zł,
sko, kosztem 1 milp. złotych, re{lulację re~at wjoślarskich na Gople w KrU5Z"'icy, któ~e lączny czas w roku 1938 i 29. Poza tym szereg
Powiaty woj. kieleckiejZo otrzymują ogó- rzek: Szkło, Mleczka. Ząrzeczka, Lubatów- oLIbędą się w Jloiedr.tielę 31 bm. a do kt61'ych zgło· wartościowych nagród ufundowały inne firm'i
i instytucje. Obok najlepszych drużyn lódzk.ich
łem okolo 3.5 - miln. zł. - Z sumy te,i prlAlka., Muszyna, Łęk Górny _ - kOSztem 370 sila sLe rekoudowa ilc>ść 22 klubów z calej P ol- startOWać
też mają drużyny warszawskie ze
sld, od~dą się eliminacje d'J me<::uu wiOoiilarskleznaczono m. in. na budowę ulic w Skar- tys. :0:1, budowa dragi Sokołów-Leżaj k znakomitymi ze~polami JUR-u i Syreny na
go
Polska-W~gr'Y.
żysku, Kielcach, Sandomierzu i Radomiu
620 tys. 7.1, budowa ulic w Pnemyś\u Na hiegi e\iminacTjne zlOlia sio: wszntk.ie kgncze1e. Start do wy-cigu o god7.. 8 rano.
460 tys. zł, na dalszą budowę wodociągów 270 tys. :r.t oraz kana\izacji - 200' tys. z1. kuren"je klal<yezne. Najgorzej spra.W8 wygląda
w
biegu
uwójek
be!.
stern.ika
do
której
to
komi kanalizacji w Ostrowcu i Radomiu 130 budowa kanału Buczowskiego 100
Mistrzostwa świata. K01arskie mistrzostwa
z,glosiła si., jedynie osada w'rw.
tys. zł, na obwałowanie WisIy w pow, ty& . zl. Suma. kredytów Funduszu Pra- kuren.eii,
świata odbGdą się jak wiadomo, w końcu sierW biegu jedynek. etartuia: Kepel, Relch, Dupnia.
Uczestniczyć w nich beda najprawdoposandomierskim 2.075 tys. zł, na roboty re- . ey na roboty we ,,;spomnianych powia- mallt z Grudująllza waz nie2lTllLllY wiośla.r7. z
gulacyjne na rzekach: Sienni e)', Szowian- tach wynoszą około 2,8 milu. zł.
Poz,nania. w dwój.kach podwójJlych. oswa- byd- do1>niej z Polski sprinterzy KUPc7.ak (Kraków)
gosk.iego Fritbjofu Reich-Bohme spotka sie z i Jedrzejewski (Ł6tlZ). Obaj . torowcy ud alibY'
ce, !{amiennej, Jedlance i Drzewiczce się na mistrzostwa te z Łodzi, gdzie startować
osa.dą WTW. W dwójkach ze sternikiem. AZS.
300 tys. zł, oraz na odwodnienie niziny
PO<ZiI1 ań z>mierzy się z osadą Kaliskiego Kli1bu
będą na międzynarodowych
wyścigach
torokozienicko-gniewoszowskiej - 140 tys. zł.
\Vio§la,rskiego. w C7iwórkach be'l ste.rn.Lka \\''l'W
wych. Zarz[ld ŁOZK, dbając by obaj kolarze
Ponadto program przewiduje budowę oi
BTW.
byli w czasie mistrzostw w jak najlepszej forw ca.łym kraju obok -przedsiębiorstw
NH.iliczn.ied obsa.dzO<nY jest bieg czw6rek ze
środka 'wychowawczo-ośw iatow ego w Biamie, postanowi! 11możliwić soliclny trening. W ,
logonie, budowę kanału trzebil'lskicgo, przemysłowych i handlowych o tradycji s-ŁernUkiem. s,tartuje bowielu 7 O$!ł,d: KnIejowy okresie ol1 13 do 22 sierpnia odbędzie się w Ł0KW, - Bydgos·zcz. Policyjny - Ka1isz. Kalis.Jne
drogi Radom-ZwoICll, hali targowej w zdawna ugruntowanej. - istnieją dziesiątki '1'ow.
dzi specjalny 'trening z udzialem wszystkich za'Viośl., ,"V'I'W, G. R. V. oraz dwie osady
tysięcy innych, o których rzec by można,
Dzialdoszyca ch itp.
BTW. \V hiegu ósemek wreszcie, spotkają się
wodników zagranicznych, którzy uczestniczyć
że są ,,na dorobku".
Dotyczy
to
zwłasz
do kOJlsle osady AZS - P\>znM\. BTW. i Kol ejo- będą w wyścigach międzynarodowych.
Z robót, prowadzonych na terenie pocza.
zakładów
przemysłowych
rdzennie
wego
KW.
Byd,goszcz
oraz
nierlona,na
osaOa
Kawiatów woj. lubelskiego, wchodzących w
polskich, których z każdym dniem wobec liskiego Tow. Wiośl.
skład C. O. P., należy wymienić budowę
Sensację bud.zą osady kaliskie. ogó1nie bardw
uprzemyslowipnia kraju
i rozbudO\l'ę wodociągów i ];:analizacji w postępującego
malo z;nane a którym obecnie pośwdęca się ""iele
powstaje coraz więcej. MIody przemysł uwa.gj.
Naogó! eliminacje ni.e powinn v przynie,;ć
Chełmie, Lublinie i Zamościu kosztem
Protest Zagłębia. RKS Zaglębie z DąbrowY
wi~kszego kalibru.
Górniczej zlożyl do Pol. Zw. Pil ki Nożnej pro345 tys. d, budo"'ę ośrodków zdrowia w polski, rozwijający się i wypierający co- nies,podlz,ianek
S:a.rt eLity wiośla,rstwa polskiego na pierw- test w sprawie rozegranego w ub. niedzielę m'lraz
skuteczniej
wyroby
zagraniczne,
czę
Kraśniku, rl'zędowie, Zaklikowie, Lubli..szycU j jedY11ych w tym .roku regat.,
wioślar
o wejście do ligi z Unią. Mecz ten, jak wianie, Piaskach i Tarnogrodzie. koszlem 120 sto wstydliwie ukryte pod płaS'zczykiem skich nR Gople wzbudzi! natu'l"aJnie na miejscu czu
domo. zakończył się wynikiem remisowym 3:3.
tys. zł, roboty uliczne w Lublinie - 100 "krajowości". dąży do zjednOCzenia się i i w oklicy olbrzymie i zrozumia,le zaintereso- Zagł ębie domaga się przyznania im zwycięstwa
wallwwl1rem ponieważ zawody wbrew przepisom
tys. zł, budowę mostu na rzece Bystrzycy do zbiorowych wystąpień z pokazem pu- wamie. (t-<k)
rozpocz~ly się z 22-minutowym opóźnienwm z
100 tys., baraków w Kraśniku 80 blicznym swego dOl·obku.
Rdzennie polski przemysł, zjednoczowiny gospodarzy. Poza tym zawody prowadził
Hungaria
w
Polsce
tys, zł itp.
sędzia
p. Bigda zamiast wyznaczonego poprzed ·
'W powiatach woj. krakowskiego ze ny w ' og,ólnopolskim Związku Obrony
Polski Zw. Pi/ki Nożnej postanowił wyzyska!' nio p. Krajcarka.
Przemysłu w Poznaniu,
przystąpił obecprzerwę w rozgrywkach ligowych i meczach mię·
· śrQdl<ów tych prowadzone są następujące
roboty: budowa i ulepszenie dróg: Pleś nie do wydania katalogu adresów ot.: dzypaństwowych na urz[ldzenie dwóch meczów
,.Skorowidz
Fabryk,
Hurtowni
i
Firm
sparringowych dla naszej reprezentacji. W tych
Piłka
'nia-Siedliska i Tarnów-Mościec kosztem
zawodach wypróbowani bedil młodzi gracze.
70 tys. zł, Mielec-Kalbuszowa - 100 tys. Polsko - Chrześcijańskich R. P." o zasię przewidziani w przyszlości do repl'Ę'zentacji.
Na
vlywałniLKS odbędzie się w sobotę pierzł i Świąt kowa-Rozstajna - 25 tys. zio- gu o wiele wi.ększym, aniżeli w latach przcciwnikiem naszej rePrezentacji będzie świet wszy mecz piłki wodnej o rrJstrzostwo Łodzi.
ny zespój buclapesztel"iski Hungaria. \Yegl'ZY
Przeciwnikiem dotychczasowego illugoletn:ego
tych. Ponadto program przewiduje takie ubiegłych.
Szczególnie godnym podkreślenia jE'st nrzyjadll do Polski w n~jlepszym swoim skladzie, . mistrza Łodzi LKS będzie zesp6ł zgier kiej Boroboly, jak regulacja potoku bystrzyckiefakt, iż obecnie IV wydanie Skorowidza. w którym każdy niemal zawodnik by1 już wiel n • ruty. Zawody odbędą się o godz. 18, przy czym
krotnie
reprezentantem barw pal'istwowych.
zawierać będzie spis podstawowych branż
ze względów propagandowych i dla umożliwie
Pierwszy mecz Węgrzy rozegraia dnia 3 sierpnia
hurtowych,
a mianowicie: spożywczą, o godz. 17,30 na stadionie IVojska Polskiego w nia obejrzenia spotkania jak najszerszym rzetekstylną, żelazną., farmaceutyczną, tech\Varszawie.
szom, publiczności ŁKS ustalli minimalne ceny
Notowania giełd
Drugi mecz odbędzie się 5 sierpnia o tej sawstępu.
'
tUczną,
papierniczą
i inne. Skorowidz
mej
godzinie
w
ł~oc1zi.
Pr:;:eclwnikiem
Węgrów
zbożowo-towarowych
drukowany . będzie w olbrzymim jak na będzie na każdym z merzów inny sklad reprezen·
Mistrz Lodzi rozegrać ma w przyszłym tygOdniu spotkanie . o awans do ligi waterpolowej.
B.y d g o s z cz. 29. 7. Żyto nowe 18,50-19; nasze stosunki nakładzie i jest jedynym tacji Polski, którą kapitan związkowy Kaluża upszenica I st. 2575-20.25, ' II st. 24,75-25,25;
Przeciwnikiem zespolu łóuzkiego będzie mistrz
tego rcid7.aju wydawnictwem, które docie- stali/ w następujący sposiih;
na pie!'wszy mecz ViI \Varszawie: 1I1adt>jRki,
jęczmięlI I ga.t. 16.r,0-Hi,75., 11 gat. 16,2:\-16,50;
,"Yilna EJlcktr·it.
ra do najbarclziE,'j odległych zalu\tków
Rtra uch, Rzczcpa niak, Gałecki, Martyna, ClÓr!L
otręhy ~ytnie 12,21)-12,75; otręby I>Szenne m.
świata, ' wszędzie tam, gd:r.ie zamieszkują
Union Tonring walczy o wejście do ligi.
Nytz, :Qytko. ~ocban, Piec 1. Piontek, Wosta!.
11,50-12. I:<r. 12-12,~O, gr. 13-13,.iO; IUllka ży
Cebnla. Łyko. Baran. Pir;,ch .
tnia 65'/. 33-33,50; milka pSZf>JUla 65'!. 39,7:1- Polacy.
W
nietlzielę na boisku
ŁKS
odbęuzie się
W Łodzi: Mrugała. Brom, Tw6rz, Gemza_
. Wszyscy polscy fabrykanci i przedsię
40,75.
K a t o w i c e. 29. 7. Żyto 19,30-20: psze- blOrcy, którym zależy na tym, aby towa- Martyna. Dm,jk, Sobkowiale Piec II, Bętko\\' spot};-anie o wejście do ligi międ:\y Union Touring!e~ a RKS .Zaglębie.
Do spotkania. tego
nica cz. 26,50-27 jedno 26-26,50, zb. 25,50-26; ry ich wyparły konkurencyjny produkt ski, Sumanl;.. I'i'odarz, Szerf!;:!', Peterek, Baran.
tod:Manle WystllPHl w skladzie, w którym doHabo\v sld. lciod, Lewandowski,
jęczmień przem. 17.50-18, past. 16.50-17; owies
tychczas walczyli, i który się bardzo dobrze spijedn. , 20,50-21, .zb. 19,50-20; otręby żytnie 10 zagraniczny, proszeni są zgłoszenia swe
-10.;:;0; otręby pszęmle gr. 12-12,50, ś!. 10,50 kierować do Związku Obron v Przemysłu
sal. na ~sta~nim .meczu z Legią ';' Warszawie.
-11. m. 10-10.50; mak a żytnia 65'/, 31,25-31.75;
Polskirgo w Poznaniu. ul. RzeczypospoUmon 'IourJllg me pl'zc!(ral do tej pOry ani jem~ka pszenna fi·)'!, 38-ll8,50.
litej 1.
.
Jubileuszowy wyścig lÓ!1zkiego Tow. Kolar- dr: ego m~czn w rozgrywka.ch o wejilcie do ligi.

SPDR,.

Skorowidz firm polskich

Lekka atletyka

wodna

Kolarstwo

Ł ód IZ, 29. 7.
Żyto nowe 18,75-19; pszenica
jedn, 27-27.50 zb. 26,75-27; if:czmip.ń przem.
16,50- 17; owies jedno 20-20,25, zb. 10,50-19,75;
otręhy żytnie 11,2;:i-1U;0; otręby pszenne śr,
1.1~1 1,2';' gr. 11,2:;-11,50: mąka żytnia 65'/, 3232.,,0; mnka pszenna (W/, 40,;:;0-41,50.
I, IV (j w, 29. 7. Żyto. I st. 18.21;-18.50. II st.
13-18,2::;; pszenica jeun. cz. 24.75-25, zb. 2ll.75
-24, biala 25,2il-2ii.50. zb. 2ł , 2~-24.!)0: jęcz
mień przem. 1§,75-16.25. past. 14,75-15; owies
I st. 19.75-20, II st. 18.25-18,75; otręby żytnie
9,25-9.50; otręby pszenne gr. 11-11,25, śr. 10,25
-10,50. m. 11-11,25; maka żytnia 65", 31,2531,50: mąka pszerma 65'/. 40-40,50.
, IV a r s z fi w a. 29. 7. Żyto ~tare - nowe
17- J7,50: pszenica 27,2iJ- 27.7ii, 27.25-27,75. zb.
26.7;;- 27.25: owies I st. 20,50-21 II st. 18.7519,2:5: otręhy żytnie 10,;;0-11: otręby pszeJme
gr. 12,23-12,75, śr. 11.25-11.7~ , m. 11,25-11,75;
mak~ żytnia 65';' 28,7&-l!9.l!Ii; m~ pne1l1la
85'/, 38- 40

KRONIKA GOSPODARCZA
(k) O zmniejszenie kosztów przewozu tozwiązku z zaO'adnieniem bilansu handlowego. którego 'i-ozpatrzeniu pOŚWięcają iq,by przemyslowohandlowe, dużo uwagi, studiowana je.st też
kwestia ewentualnego zmniejszenia kosztów przywozu towaTów z zagra.ni.cy, które
zdaniem importerów obciążone są w wielu
wYllitdl(ach zbyt wysol,i'illoi i różnorakimi
opłatami, .które wYlllkają z prowadzonej
polityki przyworoweJ. W jesieni ma się odbyć speejal:n& konfeTeneja. poświęcona te mu zagadnien iu. eLl

warów z zagranicy.

'V

skiego. W niedzielę ol1hędzie sit: na szo~ie warszawskiej na autostradzie (ul. Brzezińska - 1
km za mostem) clrl1gi doroczny ogólnopol~ki dru:,;ynOWy wy"cig kolarski o nagrodę juhileuszowa
50-lec~ia istnienia. L_6 dzkiego :l'owal'zystwa Kolarsk lego:
Druzynn stal'tl1Jaca w wyścig-u
składa Się z czterech zawodników, przy czym
do klasyfikacji zaliczany jest jedynie czas pierwszych t~zech.. W roku ubieglym V\,' ~('ig wygr~ła drnzyna. Ju.bilatów przed PTC.. ŁKS i Orlęclem .z_ PabIa~lc. :re cztery d.ruzy,!lY. wstaly
skI8syf:ko~lLne I mają PI·awo. ub!egac Się o nagrodę JUblleus7..o:a w postacI PH:knego puchara, .ufundowane",o przez ŁTK. Nagrod,a zostanie ostateczme rozegranR w roku 1939. w
kt6ryl'l2 ŁT.K obchocl~ić .bę~zie uroczyście jubileu~z .JO-lecla swego Istmema. .
ZdObywca llagl'oLly zost::uue towarzystwo,

i

Plika nOWina
O aW'\l1S do klnsy A LOZPN. Rozgrywki o
a'WUJIS do klasy A w Łoc1zi dobiegaia już ko(\ca. Mi~trżo"two klasy B i awans ma już zapewJlio;le PK Zjudnoczone. Teh najgrOlZni~.i
szzym. ryw a lem byl Kali~ki KS .. który jednak
obecme' ma o 3 punkty Trwi >j od lodzian. W
nadchodzącą niedzielę udlJędzie się w Kaliszu
mecz pomiędzy Zjednoczonymi a Kaliskim KS.
Najbliższą sensacją w Łodzi będzie start wi-,
cem:istrza jugoslowial"iskiego KB Jugoslavia,
który rozegra w dniu 2 sierpnia mecz z li"'oWy~ zesPolem. ŁKS.
Jugosłowianie przyj~ż
dZ.3Ją do PolskI na kilka spotkań i już w najbliższa sobotę grają w Chorzo'" ie z AKS
niedziąlę w Warszawie z Polcmia. Do' m:c;
z Jugos!owianami przygotowuj", się ŁKS bardzo stał"ll14i4l_

N'umel'

m

:
jest tona z.abitego Plocka, która ścię.g
do siebie młodego i niedoświad
czonego mężczyznę·

"Blra[i ~an r~k~ i nOI~ oral krew ~ana laleie"

nęła

iD-letni chłopiec
wyratował dziecko

Komiczna historia łatwowiernego kupca, który dał się nabrać na stary kawał
,
17-letniej piękności cygańskiej

T a r n ó w, ?9. 7. - Przed Sądem
Grodzkim \\ Tarnowie toczył się proces, który wzbudził w mieście i okolicy ol])l'z) mil,l ~el1sację,
1'10 pl'oce::u przetbtawia się na::;tę
pująco: Pl'zed lIieua\\'nym czasem do
kupca Jana ~kO\\TOna (ul. E.l'akowska) zglo~ila się pii,'klla l7-1etnia Cyganka \Ylad,\!:da"a Orlowska, pl'OpOnując kupcowi pO\\Tóżenie z rc:ki. ZaboboJlny kupiec zgoLiził sic;l na propoz~'cjr, i '" 11'a kcie wróżenia aż włosy
~taJl\,I.\· mu dr,ba z przerażenia,
i\i Jlllliej ni ,,,ięccl C~'gallka 0ś\\'iadcz~la mu, że w lliecllgnjm c7.asie
"utraci I'ękr, i nogę oraz krew go zaleje". Przestra~zolly do najw~'ższego
stopnia kupiec zap~'tał wróżkę, czy nie
ma jakichś środków w celu zapobieżenia tym okropnym nieszczęściom.
~p!'.\ tna Cyganka oświadczyła,
że
o"':--zent - znajdują. się w gÓl'ach
,.iola, które zapobiegaj<;\. nieszczęściu,
ale że potrzeblle są. do tego pieniądze
i złoto.
Naiwny kupiec dał się nabrać na
stal'Y c~'gallskj kawał i wręczył pięk
nej \lTÓŻCe 100 zł w gotó\\:ce, pewn~
ilość biżuterii. zaś oprócz tego slużą
ta kupca clolo:i:yła jeszcze Cygance
złot~- pierścionek i pewną. ilość garderob\·.
Obllaro\\'ana tak C~'ganka oś\",iad
c1,~'ła, że llrzyjdzie
llazajutrz już ;r;
ziołami. Jakoż na drugi dzieil piękna
wróżka zg\o"Ua Foię w domu kupca, ale
ziół ni.e przyni<ls\a, gdyż, jak oświad
czy la, potrzebUje jeszcze więcej pienil)(lz:l'.
GcI,I' kupiec p9wziąw zy pe\yne podejrzenia, Jlic dal Cygance \\'ięc€oj pie-

niędz.y, ta oświadczyła,
że mimo to
jednak post.ara się przynieść czarodzie,iskie zioła z gór.
Kupiec czekał i czekał na. cudowne
zioła, które jak nie przychodziły, tak
nie prz~'chodziły. \Y kOl1cu zniecierpli",iony zameldował o wszystkim policji, któj'a w krótkim c7.af'ie przylapała
l7-letJlią wróżkę
cnwllską. w okoli-

A m s t e l' d a m. (P.\T). W miejscoDe I(oo~' na wyspie Texel wpadło 4-letnie dziecko do głQhokiego stawu. Żeglujący w pobliżu 10·letni chło
piec, który co dopiero zdob~' ł d~'plom
płY~""ania, akoczył do wody i wyra to\"al tonące dziecko.
wości

I

cach PiilCz.owa i przywiodła ją. na ławę oskarżonych.
.
Cyganka za. swó.i czyn skazana ZQstala na 6 miesięcy więzienia bez zawieRzenia,
zaś
zabobonn~' kupiec
wskutek
nieotl'zymania cudown~'ch
ziół oczekuje w dalszym ciągu z trwogą., ze pewne-go dnia "utraci l'Qkę i nogę oraz krew go zaleje",

Dwa samochody
rozbiciu

Chorzów, 29. 7. - Wczoraj
przed południcm na skrzyżowaniu
ulic Gl'aż\' llskirgo i Krzyżowej w Lagiewn ikach zderzył się samochód sanital'l1v Spółki Brackiej, prowadzony
przez Leonarda ChOl'zelę z Chorzowa I
z samochodem półciężarowrm firmy
"Zahan" z Katowic, prowadzonym
przez Jerzego Tanza z Załęża.
Skutkiem zderzenia, jakie naatą.
piło w wyniku zbyt szybkiej i nieostrożnej jazdy obu kierowców oba
samochody zostały rozbite, a jadący
wraz z Tanzem przedstawiciel firmy
"Rapid", niej. Sonnabend z Katowie
(uJ. Plebiscytowa), odniósł okaleczenia.
głowy i nóg. (AJS)

SHAMPON ROSLINNY
FARBUJE WŁOSY
SZYBKO l TRW ALO
wtt

torebka
zł 1.50

odcieniach

.,-•.

26. budynków padło
Ł ó d
ł.odzią,

7., ?!J. 7. We wsi Slawek 1)O,J
w czasie vrzeciąga.i<lcej burzy
pioru n spo\"oclo"'ał pożar w zagrodzie
Józefa Pacholika.
na dalsze 7
Pożar 1'oz,:ze1'z.\ I się
:t.agród i znisz(,7.~ · ł je callw,,,icie, za
domów 111 ieszka 1,",'yją\kiem c1\"óch

Zmarł

pastwą płomieni

o r z e s z,

nrch, któJ'e zdoJano uratować.
Pastwą plomieni
padlo okolo 26
l'ud~' nkó"" zbior,\', masz~ ny, narzędzia
rolnicze, 18 sztuk trzody chlewnej, owiec itp. Straty oszacowano na 32 tys.

Zbrodnia sprzed 20 lat

zł.

B ~. d g o s z c z, 29. 7. ~odczas robót ziel1uwch w Szalkowle w pow.
chodzieskilll natrafiollo na głęhokości
30 cm pod ziemią. na dwa szkielety
ludzkie.
Przy szkieletach znaleziono nóż noszący jeszcze ślady krwi.
,
Jak ustalono szkielety te przelezaIy w ziemi przeszło 20 lat. Nie ulega.
wątpliwości, że natrafiono na. Ślady
popełnionej przed laty zbrodU1.
ni.
Policja prowadzi dochodzenie.

złodziejkę
okradającą kościół

". a I' ~ Z a" n. (Tel. wl.). '" ko:ciele pa.l·afialn~ m golimo\yskim pod
,,'ul',:za\"H cloko'lI\" ano s\ stemah cznie luallz·ieży.
'
.
.
Pc" ien w .\"\\' iaclo" ·ca 7.ohacz\ 1 w
KOllslancinie \1ari€' ~z, maI11'zyk, która !"}1J'zedawala kiiim.· pochodz~c~ 7.
kośeiola.
PrzeprO\yadZOłlO 11 niej rewiz,ię i złlRleziollo ró\\"nier. inne
])0lhodząee 7, kradzieży w ko~ci.el(> I'Z~
czy. (,,)

Sosnowcu zo~ta1i
wypadkIem,
Helena Zwicharowska (ul. Barbary 20). Zwicharowska cierpiąca od dluższego czasu na reumatyzm, nacierała sobie
chore nogi spir~·tusem skażonym. Po
skollezon~'m 7.abi <'gu
starus7.ka trzy~
ma.ią.c ,\ j'ęku ,odkorkowaną
butelkę
ze spirytus(,111 , zbliżyła się niebacznie
do rozpalolIego pieca rozlewając na
nim wsln1trk potknięcia się spirytus.
:\lomentalnie buchn('ły plomienie. które ohjęły nit'szczęśliwą staruszkQ.
Na krzyk ki nadbiegli sęsied7.i,
l,tórz~' z truciem ugasili na niej pło
nace uhranie. Jednocześnie ' wezwano
r~gotowie. W stanie b. ciężkim przewieziono Zwicharowską. do szpitala na
Pekinie.
uJ.

szcie jeden :; nich
t;

filC IItrr

i. po :'CI'(7

Kiepurę

Bagnetem

ó cl Ź, 29. 7. W 1937 r. robotnik
1'01 n.,' z Helkini, Paszkie,,' icz, pl'Z~;jętr
' k"leI'.osta ł przez gosPO( Iarza c,zupryns
go do pracy w chal'·aklerze robotnika
robIego
t) m sal11~ m domu zamies7.ki,,'ala córka Czu]łI'Yl1skiego, 32-lelnia Józefa Plockowa ze swym mQżem
JgLIac~' m, ktÓl'y .ial\O bileter na stacji
Lódż-Kaliska CZf',:::to pl'aco\\ al w nocy.
.
Plocko'''a namówila Paszkie\\"icza.
b~' ten ochyiedzał Ją '" nocy, gd~' mąż
b.1"! na s.łużbie. \\' kwietn iu rb. Plocek
zostal przez sc}siac\(')\y o~tJ'z('żony, iż żo
na ma kochanka.
1\a tym tle Ploeek pobil Paszkiewicza, gdy spotkał go ,,, t-\\: tri mieszkaniu po powrocie ze slużby.
Dn ia l!l maja rb. Pa. zk iewicz uzbrojony w bagnet zlliellacka napadł na
Plocka i potr,żn.\"!n cio~ell1 bagnetu w
brzuch fn'zehił otrzewną i płuca, klacląc kolejarza trupem na 11liejseu. Po
zbrodni .s~mulo,,,at sarnobó.i~h,-o i zranil si~ scyzor.\'kiem lekko w bok.
Na rozprawie przed Sądem Okręgo\.\Cym ,y Łodzi Paszkiewicz: przyznal się
do zabój twa l oświadczył, że otl'zym y -,
wał 10 zł miesięcznie za pracę oraz wy:i:ywiNlie. Gd~' Plocko\"a obiecywala
mu c1aWilllie r(J\vnież 10 zł miesięcznic

,y

cyrk.oll..'!! sloli,

zamordował męża przyjaciółki

7'ł'(.(gic.~ne ~((I~ollc~enie ~t1ł'(l(ly nłal~elisl~iej
Ł

UJ q)'onej

w

[ondYlisl,im leafr:c "Co[is('wn" sztuce.
lU której Uem akcji jest clIrk.
Aparal
Ic{c{onir:'l1!1 i sluchalL'kn so wielkości
pr:,ysfO S()/i'l/l/ ri '/0 1I':. ro~I/I :o,,{noir'::'//('
ilu aktora.

będzie spt;dzal u me],
to. Pó7.niej przywiązał
sit; do nIej i b.,,1 zazdros.ny,
Sąd po I'ozpoznaniu sprawy skazał
n-lelrllego Tomasza Paszkiewicza n<l
8 lal wir,zienia, podkreślajac, że niski
\V\' miar kar" ~to"u]'e ze ~"zO'Ip.du r a
"
., ~ !>
'.
o "
l
p oz lOn.') Ul11~ slow;..' oskarzonego Ol'a.z.
f a'
kt , ze mora l nym spr,awcą. zbrodlll

Barhary

w

wstrząśnięci tl'aigcznym
któremu uległa iO-letnia

FlGr!fdzie. Dwa de/finy uganiają su;
za rybq, którą wre-

SloJt lJ)'~1I telefonie

O C :l/lI'iśrie

w płomieniach
s o s n o w i e c, 29. 7. Mieszkallcy

lOl'ylJówi w wit'Zkim akwarium li'
Marineland
nil

H: i e l c e, ~8. 7, - " ' e wsi Linowa.
gm. Suska\\'ola. pow. koyiellickie~!'O,
wic>'l1i:1ko\"i ~lacie.io\Yi Pisarkowi niezl1an:·... sprawca s)Tadl z ula \" sadzie
1.1;)0 7,1. Pisarrk pl'z~znał się, że prz!'z
G lat ul " . sa(l7.il.' ~łużyl mu za "hezpiecw, .. skarhiec.

Okradziono

70-letnia staruszka

Obra:ck pl'':.edsta·
u.:ia scenę :: życif!
delfinów (ssl1ków
morskich plucody·
S::;/1 .II ch
podobI/ych
do
wie-

Skarbiec w ulu

'Viel'zchucinie pod Flnfgoszl'zą zło·
dzieje okrarlli (iepurę, Wprawdzie nie
.Jana KiepUl'ę znanego tenora. ale Tcor]OI'a
Kiepul'ę, I'olnika. bliskiego krewnego śpie,
waka. Łupem złodziei padła walizka z
przechowanymi w niej ... 20 złotymi.

na drodze

29. 7. Na polach pod 0I'zeszem znaleziono zwłoki inwalidy
Wilhelma Labusa zOrzesza .
Jak ustalono w trakcie dochodzeń
Labus powracał z pracy na "biedaszybach" i w c1rocl7.e do domu zmarł
na udar serca. (AJS)

Schwytano

'v

uległy

Samobójstwo na cmentarzu

za to, że noce
zgodził się na

I

:'\a C'l11c'nffJl'ZU l,atoliekim prz", ulicy
Gliwicj,i(·.i w f'flt<l\\'j('nch mdłowala poz];awić się ż~'\'ii'l Knzimiel'a I\ubolówna z
T\i'lto\\ i.e. Il !l\a(owl(,]'.~ 56), ~vypi.iając
Zl1.;:)('Zl1IC.l"zą dOi:ę "se n(']~ octow f "]. PogofoW)('. J';Jtllnl'y~"f>. (i(Jsla\\ Ił? (]""flcr3tkę do
!<Zflltala mlelio].;IPC!O. r;>;dZle pozoslala na
kU1'8(' I·i. Prz\.·('z\.;na rozp<lC2']j\\'''t:'O kl'Oku
nie zostala na razie wyjaśniona.

•

Usiłowali zadusić

przygodnego znaiomego

pl':;·estr..pcy ~ł'flbo t{,(lu:s.~y ofier~e ':'0 ~'l, u,.~({cl~ili
sobie sut({ libac:j~
War s z a w a. (Tel. ,,1.). l8-letni sić. \V przn1Uszczeniu, że Dudzieea
'Vład,\'sław Dudziec z Biebl'z~ na, poudusili, młodziellcv ci skradli mu
wiat kutnoll':::ki. w:;",ieehał do ciotki, portfel z 70 zł oraz' mar~ narkę.
zamieszkałej w Pl'obol:'7.czo" icach, w
Duclr.iec oCllciws,w si!;' j)O\\'i:lllomił
pow. plockirn. Przyjechawszy do Płoc- o wYJlarl1<n pol i ('.it:>. która al'cszto\\'ula.
ka udał się do herbaciami, g'Lizie spot- l(owalezrka. PIOl'(,llcial,a i SZymailkał trzech gości, z ktÓl'~' mi zapozna.ł skiego pod zarzutem usiłowania morsię i zjadł kOlację, zakropioną. alkobodel'stwa i dokonania raounlm. "'sz\'I€om.
scy oni nic pl'Zekl'ocz~" li jeszcze 1.8 roPn:ed pożegnaniem sic osobnicy ku :i:ycia.
postano\\'ili odprowadzić go na d'YO-1
Chłopc~' ej, synowie zamożn~'ch rorzec, <'Ile 7,nmiast l1a ~tFl.eir.. 7:1pr0Wa- d7.icó"" po obrabowaniu Du r1ziecu udzili go pm,a miasto i zacZ'ę li go du" rZQdzili lihncjQ z 117,ic\\'cZYllk:1111i (w)
iU lotlocitf'ni

Strona 8

KRONIKA PABIANIC

Zapisy na ploszą pielgr7.ymkę do Cz.. '
stcchowy. Przypomina się, że tegorocllna
piesza pielgrzymka na JasDe, Górę organiozwana przez parafię św. Mateusza wyrU$zy w sobotę, dnia 20 sierpnia. Zapisy
na pielgrzymkę przrimuje codzieunie w
godzinach od 10-20 i 3-6 biuro parafialne.
Odpust św, AIlny. Przypadający na
wtorek, dnia 26 bm. w parafii św. Mateusza odpust św. Anny Matki 1\MP .. obchodzony będzie \\' niedzielę, dnia 31 bm. Odpust rozpoczęty zostanie w sobotę nies,;porami z wysta wieniem i procesją o godz. 6
min. 30 wieczorem.
Poświęceuie proporca Kola Stron, Na·
rf'dOW8ilo w Magdalenowie. I\oło Stronnictwa 1\arop'owego w Magdalenowie powiat u łaskiego urządza w niedzielę, dnia
31 bm. uroczystość poświęceni(t proporca
z następującym programem: godz. 8 rano
zbiórka zaproszonych gości i delegacyj,
godr,. 8.30 raport. godz. 9 wymarsz do kościoła. parafialne~o w Parznie, gOdT~ 11
uroczysia. H/ma i poświęcE'uie proporc3.,
po czym dalsza część uroctystości.
Z ruchu narodowego. W ub. czwartek
odbyło się zebranie Koła Stronnictwa Narodowego im. Bolesława Chrobrego pod
przewodnictwem kierownika p. Kuśmi
dra W. Po odczytaniu komunikatów ~a
rządu omawiano różne sprawy bieiące, a
m. in. sprawę wyjazdu do Widawy na
uroczystość poświęcenia proporca Koła w
Magdalenowie, oraz wyjazd na ognisko i
wycieczkę do ~Iogilna.
Miejski Park Wobloścl terenem pólkolonii., Od czterech tygodni trwają. sta·
raniem l.·bezpieczalni Społecznej i Zan:3,clu Miejsldel?o 'Półkolonie, z których korzysta obecnie okolo 400 dzieci. Dzieci te
przy jeżd,tają. rano tramwajem i wieczorem wracaja, do swoich domów. PólkoJonie odby\',:ają. się pod kierownictwem doś"iaclczonych sił, które clIuwaja..
ażeby
l,ażde dziecko odniosło jak najwięce.i korzyści z pobytu na półkoloniach. Z urza,c!r.onej na miejscu kuchni otrzymują dzieci dobre w odpowipdnich porcjach wytywienie. Dzień spędzają dzieci na różnych
grach i zabawach oraz pogawędkach. Po('r,ąwszy od 1 sierpnią, weźmie udział drugi turnus około 500 dzieci, wszyscy w wie]\u szkolnym.
~{RONIKA

ZGIERZA

Rozwój rob6t sezonowych miejskich w
Zgierzu. :r\ajwiększe nasilenie na robotach sezonowych. prowadzonych przez Zalząd Miejski Zgierza, było w ciągv. miesięcy czerwca i lipca rb. Obecnie na. rollOtach sezonowych pracuje około 600 o·
sób. Mimo to pozostaje nadal bez pracy
około 800 bezrobotnych, lIare.iestrowanych
w Funduszu Pracy. W 2:wią.zku z tym
7arząd Miejski zwrócił się do Funduszu
Pracy o przydzielenie dodatkowego ~re
(lytu w wysokOŚCi 100 tys. '1.ł na l)owlęk
szpnie robót miejskich, co by dało motność zatrudnienia jeszcze około 200 bezrobotnych. Projektowany ,iest cały Slereg prac nad regulacjI\, rzeki Bzury oraz
lloprowadzeniem do porządku posr,czególl1YCh ulic i placów
miejskich. PI'zewidziana jest tet budmya trawników i klombów w różnych punktach miasta.
fi~RONIKA

S8ERADZA

Z życia Straży Pożarnej. Straż Pożar
na we wsi Sokolowie. celclln powit':kszenia funduszów na zakup sprzętu, urządza
w dniu 7 bm. wielki bal za zaproszeniami. Bal odbędzie się w domu p. Trojana, prczcsa tejże straty.
Sprzedawali mięso z padłej krowy, Żydzi Lajzer Klein, rzeinik, oraz Landlast, mający swą jatkę- mięsa wolowego
przy ul. Zamkowej w Sieradzu, r,akupili
i puścili w obieg mięso ze zdechłej . krowy. Część te~o mięsa zdolał skonfisko·
wać posterunek P. P. w Sieradzu. Kiezawodnie władze zlikwiduj" takie niebezpieczne dla zdrowia jatki i poloż~ kres
szkodliwym machinacjom
żydowskiCh
l'zeźników.

KRONIKA TOMASZOWA

Rozwój biblioteki miejakieJ w Tom.i!izGwie. Biblioteka miejska w Tomasr;o" 'je rozwija się z roku na rok coraz l~
piej. Gdy je.szcze przed trzema laty bIblioteka mieściła zaledwie .kilkaset tomów, to obecnie posiada ,iuż 7.800 tomów
k s iążek beletrystycznych l naukowych. Obecnie biblioteka liczy 5.000 członków,
n. liczba systematycznie zmieniail\cych
k 3 iążki wynosi 2.600 osób.
.Z biblioteki
l, ':lTzysta prz('wai:nie młodzl~t s7.k~ln~
er.az świat pracy. Bezrobotm zwolmem
'ą od wszelkich opIat.
Młodociani przestępcy.
Se,d Grodzki
w Tomaszowie skaza! małoletnich B. \Voh:ka. M. KrabuJę i J. Kulrnana na urnies7,czcnie w domu poprawczym za dol{onanie szeregu kradzieży w sklepach
!;kladach.
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Komunista Krassin przyjaciel Eitingona-kapitalisty - Futra dały Eitingonowi miliony '
Ł ód ź, 29. 7.
Jakie sę. dzieje powstania fortuny multimilionera Nabuma Ejtingolla? Czemu zawdzięcza on
to, że w ci~gu niewielu lat ze zwyklego subielda w malym, podrzędnym
~klepie pł'ZY Placu Wolności stał ::;i~
bogaczem? Ejtingon jest zdolny chwilami, jak trzeba genialny, spryciarz,
ma wQc11, wie kiedy i jak wykorzystać koniunkturę, wielu handlowych
skrupułów nie ma jest bezwzględny,
iądny dota.
Jak doszedł. to doszedł, przeciez nie
kradł, uczciwie zarobił na wełnie, hawełnie, jedwabiu, futrach,
dyskonCie
weksli. Robił to, co robi każdy przeciętny .,obywatel" ze Starówki,
a że
rot;. szczęście sprzyjało prześcignął trochę współrodaków. Ale to ta sama rasa i te same metody, różnica jest jedynie w skali i zasięgu.

FUTRA SYBIBSJUE I KRASSIN
Blłdi co bądź ciekawe by. łoby i nie-

zmiernie interesuję.ce uchylić coś niecoś kotary przeszłości Nahuma Ejtingona.
Bo, co pisze się w formie prZYPllszczel'l i domysłów, jest chyba tylko
cząstkę. wielkiej ejtingonowskiej epQ,.
peL I ten ułamek jest niezwykle frapujęcy i "",'ielce charakterystyczny.
Co na przykład Ejtillgon porabiał w
Rosji w czasie bolslewickiej 1'ewolutji? Handlował futrami, nie próżnował. Rewolucja szalała, burżuazja, kapii;a1iści s~li "pod stienku", Ejtingon
zas przedslębrał wielkie ekspedYcie
handl?we na Syberię. skupował wśród
Jakutow futra, wysyłał do Ameryki,
Paryża, Londynu i włos mu z głowy

spadł.
Nikt mu nic nie zrobił.
wyglądało,
.iakhy EjtiugOll
ll~iał żelaZllY glejt od samego Lenina.
Tl'och~ się to rozumie, glly się uprzyte.mlli souje fakt, że Ejtingon był w zaż~' l~' cl1 stosunl<acl1 z Kra:s~inem, póź

nie

T!.k

niejszym ambasadorem bolszewickim
\\' Anglii. Tenie }{l'atlRin llważany 11yl
za najbogalszego dypJomalę świata.
SLYNNE PRZY Jł=CIA AMBASADORA
Słynne były przyjęCia dyplomatyczne w sowieckiej ambasadzie. Tajdl'oż
sza wina, owoce południowe, kawior
podawany funtami, bezcenne serwisy,
srebrna zastawa, stanowiły zawsze ewenement dla ciała d~r plomatycznego,
które skwapliwie korz)'s tało z hojności i gościnności I{rassina.
Skąd miał
czerwony ambasador,
reprezentant "proletariackiego kraju"
pieniądze na
te luksusowe uczty?
I~rassin, umierając zostawił swe.i CÓ1'ce pięć milionów zł spadku. Dali mu
to władcy czerwonego Kremlu? Zaoszczędził ze swej ambasadorskiej
pensji? Chyba nie. Mial inne poboczp.e i ukryte źródla, z których płynęly
strugi złoła.
KAPITALISTA I KOMUNISTA
DWAJ PRZYJACIELE
Krassin i Ejtingon wspólnie handlowali futerkami. To znaczy Krassin
konfiskował, rekwirował, odbierał gyberyjskiej ludności a Ejtingon sprzedawał na nukach futrzarskich całego
świata. i!obole, gronostaje, lisy, popielice zalały cały świat. Pieniądze
robili E,itingoll i I{rassin.
\V czasie rewolucji komunistycznej
i na rewolucji Ejtingon dorobił się

I

Strajk wszwalniach bieliznr trwa

Likł.cidacja załat-gów

tC

Rud~ie Pabianickiej

01'((.;; UJ

Inbl'Ucc

Fillke17lUIIlU
Ł ó d i, 29. 7. Konferencja w Przędzalni Bawelny w Ru(l7.ie Pabiasprawie zawarcia umowy zbiorowej nickiej pow~tal zatal'~ na tle obHczeil
dla robotnic w szwalniach bielizny, urlopowych. Na. konferencji zatarg
gdzie strajkuje ok. 400 pracownic, nie zlikwidowano po uzgodnieniu spordoprowadziła do porozumienia. Strajk
nych spraw. 'V fabrrce wyrobów dziatrwa n.adal. Wczoraj inspektor pracy nych Finkelmana (Ogrodowo. fi) wyiui. Szumski wyjechał do Sieradza, buchł kilkugodzinnr :-:tl'ujl;: okupagdzie odbywają. się rokowania o umo- cyjny na tle zamif'rZOIH'j obniżki plac.
wę zbiorowy. dla robotników w tartaPo konferencji zat.arg zlikwidowano.
kach i w piekarniach. W RudzkieJ

[IY wam nie w~tJ~ lonowie Irl~my~llw[J?
Ile lat potrwa organizacja urlopów robotniczych?

Ł ó d ż,
łódZkiego

29. 7.

Szara eminencja

prżemysłu

włókienniczego
sen. Hajman-Jarecki za pośredllic
twem rzę.dzonego przez siebie Związ
ku Przemysłu \Vłókienniczego
w
Państwie Polskim (dlaczego nie Pall-

stwa Polskiego?) puszcza raz po raz
w świat błyskotliwy fajerwerk. Każdy
z nich ma swój ściśle określony cel
i słuty dobrze obmyślanemu zadaniu.
Rakjety obliczone sa. na omamienie
czyichś
oczu, na okazanie ogólowi
rzekomo wielkiej ofiarności przemysłu na cele publiczne. Ki.edy
jednak
sżtuczne światło zgaśnie, ukazuje się
rzeczywistość bardzo prozaiczna i pła
ska.
ŹÓLWIE TEMPO PRZY BUDOWIE·
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Przed z górą. trzema laty na wniosok sen. Hajman-Jarockiego Związek
Przemysłu W'ł6kienniczego

w

Pań-

budowane kolosy-kamienice.
I{iecly wt'e5zcie opinia publiczna
i ",ładze poczęły szemrać, panowie
pJ'zemysłowcy z(, Związku Przemysłu
\Ylókienniczego w Pall::;twie Polskim
z sen. Hajmall-Jareckim na czele
zdec~r c1owali aię
na przystąpienie do
budowy. Rozpoczęto ul'oczystości:;t poświęcenia
kamienia węgielnego. Po
poświęceniu J. E. k . biskup Włodzimierz Jasillski wygłosił pl'zemó, ienie,
w któr~rm "'~Taźnie ucz~'nił aluzję do
żółwiegQ tempa
realizacji planu budowy gmachu biblioteki publicznej.
\Vyraził nadzieję
czcigodny pasterz,
że nowy etap prac
wykon~'wally będzie energiczniej i z wi~ks7.)"m tanowczo pośpiechem.
I znów minęł~' tI'Z~' dług-ie miesią,ce. Prace !H'o\\'adzi się. jednak tempo
ich pozostawia wiele do życzenia.. \V
trch warunkach nie ma g,,,arancji, cz~-

stwie Polskim uchwalił wznieść w Lo- na je3ie~i Łódź otl'7.~·m.a z !,ąk p~ze41) tys. zł dla pogorzelców wsi Ka.mł.ll~ d1.i gmach miejskiej biblioteki pu- m~~słowcow gmach bJbllotekl pubhczroa.
Powszechny
Zakład Ubelpleczel~ blicznej.
neJ.
"-zajenmych wypłacił pogorzelcom WSI
Mijał miesiąc 1.a miesiącem, pólILE LAT POTRWA ORGANIZACJA
I\amienna 40 tys. zł. Po wielkim pożarze, rocze za półroczem, a uchwała ciągle
URLOPÓW ROBOTNICZYCH?
który
zniszczył domy 50 rod:dnom, przy- p ....
I ki eLl.,'. , .ci'>.
y'
l
. k
t k'
B erstąpiono do \\stępnych prac nad od~)Udo"'"~os·ta" ·ała na l""picl'ze.
.ru.
.,
\1('( Y W ZWJąz ' u z a a 'Jem p.
waniem całkowicie wsi według na]now- gle było w ka3ie Związku brak pie- kowjcza, el.nektora Związlm, na \'viceszych wymagaJ'! zdrowotno - higienicznych niędzy na rozpoczęcie budowy, pa11O- premiera Kwiatkowskiego (o czym już
Ujęcie zbiegłego komunist,. Znany wie pl'zemysłowc~'
przegrywali dzie- s;~el'Oko pi!'ialiśm~·) . atakiem, pOrlż~Tokomuni~ta Feliks Kriiger as bełchatow- siątki tysięcy, a nawet setki tysięcy
wanym przez p. Ha.iman-Jal'eckiego
skiego TeR-u skazany swego czasu na ł złotych 'IV zacisznych gabinf'tach nie- i towarzyszy, chwiać !\ię poczęła poz~t_
lata \\ ięz:ienia, który ucitek1ł ~rz~d 10~b). dostępnego dla !'zerszej publiczności ('ja dnmit.al'z~' z z:lr7.Q.rlu Ol'g'anizncji,
l iem kary za ~ranicę, lOS a ,,, yc l t nlal' 1 "Klubu Przf'my:slowców Z 1886 rolnl". na. walne zebranie- WrbOl'cze pOTH'O}'O
powrocie
do kraju aresztowalIy i osaNI'","" b.'-lo fundu"'.,," zo'w
11a ma.l·ąC!l słu. ~ono obeclle~.l' o wO.l·e,"oclc
}o'd".kl·o,o·o
dzony
w więzieniu. Kruger prr.er, długi
'ł'"
"
.
"
",.,
{'tas pod płaszczykiem !ocjalil'tycJ>:neJ(o żyć og6~oWi in3trtuc.i~, ale nie bra-I zf;palając f:;t.ierwc:>rk w po. taci urloTe R-u uprawiał clzialalność komullistycz- kowało Ich na luksusowe, co rok nowe po\\' robotmczych.
H-l na terenie Belchatowa i okolity.
_ aut", i na z przepychem i komfortem
Tym
pocjągni~cicm
taktycznym

KRONIKA PIOTRKOWA

Palac EjtillflOlla róg ul. inż. lVi(lury
i Siel1kieLcicza
milionó,,", ::;tal się najbogatszym czło
wiekiem świata.
Krassin
również
wbrew :wej ,.proletariackiej" etyce
zdzierał skórę z ludności syberyjSkiej
i zbijał miliony.
.
Pi eniądz, j 1\ teres pogouzlł dwóch
śmiertelnrcl1 wrogów. I{omunista, rewolucjoni!:lta rzuci! w kąt naukę Marb'a i rączka w rączl{~'pl'acował z kapitalistą, łupi! Sybiraków,
chlał najdroższe wina, garściami jadł kawior.
Dwaj wrogowie ::;tali się przyjaciółmi.
Pieniądz ich poJączył.
EJTINGON MULTIMILIONER
Na tych to futrach i na handlu z
bolszewikami E.iŁingon zrobił miliony.
\Vl'az ze swymi hraćmi otworzył W Nowym JOI'ku' centralę i ro"pocz~l już
robotę o zasięgu
światowym.
Długo
po zakollczeniu rewolucji w Rosji utrzymywał
kontakty z czerwon~'mi
władcami, b~'ł ich niejako generalnym
przedstawicielem w pal1stwach "burżuazyjnych". Oczywiście gruba prowizja szła również do jego kie zeni,
pęczniał~r jego ka5Y.
POWRÓCIL DO POLSKI
Ejtingon wrócił do Polski zawitał
do Łodzi obejrzał stare kąty, może
tam i uronił łezkę rozrzewnienia, ale
przecież on tu przyjechał po co innego.
Rozl'jl'znJ . ię woI{ół, jak się rzecz
'Prze(\~ta\vla, jak w przemyś\(', co sły
chać w ba\\'eln\c i 1)l'zyl:'tąpU do dz'ela, Przyhył do Łodzi zdaje się w roku 1922 i do tej pory ma już w swych
r(kach prawie połowę przemysłu. \V,
czym ohecnie l'obi, sprczrntowaliśmy
cz\·telnikom w artykule wczorajszym.
nżiś Ejtingon Ilalcj robi interesy, .iakie to intel'e::;y to już napiszemy'" numerze jutrze.iszym. (w. m.)

r ratowauo
stołek.

chwiejący

się

prezydialny

\V krasomówczych przemówieniach
od 3tarożrtnych
RZ~'mian i GrekóW zapożrczonego pa·
tosu, roztaczali d~'gnital'l':e wspaniały
obraz letllisk rohotniczych na łonie
prz~Totl~· . wśród lasów i szemrzących
strumyków.
Krasomówstwo nic nie kosztuje,
więc miodopłynni w mowie panowie
ze Związku Pl'ze-nwsłu \Vlókienniczego mówili długo i szumnie. Ale wzbul'zona mi.~t rnymi zabiegami pkna
r~"Chło
opadla i nic nie pozostało.
Sl\oilcz~'ło sil,) da\\-nym,
dobrze wyLleptan~' m szlakiem na ... gadallil\ie.
\V fabn kn('h pośpiesznie udzielono
robotnikom z\\·?kl~·ch, z us.tawy im
pl'z~-~ługu.i<~C) ch
urlopów.
ŻadnYCh
kOlonij, o któr~'ch tak bajecznie barwnie mówiono, nie urządzono.
p~łnyc.h kla~yrznego

GDZIE INDZIEJ NIE OBIECYWANO,
A JEDNAK ZROBIONO
Je\len 7. ",iolkich 'Ią:-:kich zakl:-\.llów pJ'zcmrs1o\\'ych głO&Ilj'ch dekla!'<"terj nic składal, ale w~''''czasy 1'0b t '1
t
ł!)·
. ć t ~'1'0 o ni {om pr7.~·goowa.
zlewlę
si~cy robotników i.akładów przez 10
clni pocll'óżowalo c::zlal'icm wodn~'m
Katowice - Gdal" ,-ł\ - Gdynia - Jeziol'a AUg'ustowskie - Jezioro Narocz. Podróżowalo przoz 10 dni za 70
zł, plntJl~'('h w, . . 20 ratach.
C7.~· wam nie ",:tnl. panowie ze
Z~WląZ
. k·u I') rzemys ł u '\' j u' k'tenl1lczego,
.
którzy robicie milionowe i miliardowe forbJ 11\" na trudzie krwawym 'OoJskirg'o rob'olllika? (Ł)
.

Numer

I

Kaleadarz rzym,-kat.
Sobota: Rufin m.
Niedziela: Ignacy Lo"jola
Kaleadan: słowla6skt
Sobota: Ludomir
Niedziela: Zdobysław
Słońca: wschód 4.08
zachód 19.49
Długość dnia 15 g. 41 min.
Sobota
Księżyca: wschód 8.43
zachód 20.49
Faza: 3 dzień po nowiu

Lip'"

3D

ftdre~' re ~a~[U i a~min! Itralji wtOdli
Piotrkowska 91
Tel. 173-55
Prenumeratę·

w

"Orędownika"

Łodzi można zamawiać

fonicznie -

telefon

tele• 73-55.

DYtURY APTEK
Nocy dzisiejszej dyzurują aptek!: SŁebl -Limanowskiel:o 37, Jankielowicz (Żyd) - Stary
Rynek 9. 'tanielewicz - Pomorska 91, Bor·
kowski - Z awadzka 45. Gluchowski - Naru·
towicza 6, Hamburg i Ska - Glówna 50, Pa·
włowski Piotrkvwska 307.
TELEFONY
Pogotowie
POltotowie
POI/oto wie
JJollotoWle
Struży

mie,iskie 102·90.
p, C, K. 102·40.
lekarzy ehrześclJ!lD 111·19.
Ubezpieczaln1 298·10.
Pożarnej 8.

TEATRY
Teatr Polski - koncert malej orkiestry
skif\4':o Radia.
Teatr Letni - "Dama od Maksyma",

Pol-

KINA
Corso - "B/ękitna załoga" i "Zielony S1gnal".
Ikar - .. Nie ealuj w kinie".
Ohviato1'l'Y·Sloftee" "Wi1l1l1 miłości"
:,Zacz<:lo się w pociągu".
Palaca - "Zakochani wrogo "o'lo" •
Przedwiośnie .. Po burzy",
Rlnlto - "Kraj miłości",
StylowY - ..Król burleski",

KOMUNIKATY
Czet( Ejtingona w ..ęi(u PlewiCldej.
Łódź centrum międzynaro
d~we.,o sekciarstwa (ze zdję
cIami).
RalJunliowa gospodarlia tiartelu przędzalniczego. - Na
'.600.000 wrzecion w Polsce
400.000 jest nieczynnych.
Qbrzezany łódzki korpus dyplomatyczny.
(Żyd Osser konsulem faszystowskich
Włoch).

Zebranie iaformacJlne
Zarzl\fł OI'I'QgOWY Zjednoczenia Zawodowego .. (>1':1('<[ Polska" urzl\dza w nie·
dzielę, dnia :Jl bm. o godz. 10 !'ano w loka·
lu przy ul. Bnndul'skiego !)-11 zebranie informa ey jne czyściarzy (pueeró,,·), na które
zaprasza członków i sympatyków.

m --
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Dworzec-Fabrvczny W Łodzi
musi być całkowicie przebudowany
lVizytucja Tiomisji lPIi.",. KO'1nuniT,aeji
Ł

29. 7. W Łodzi bawiła komISJa :Ministerstwa Komunikacji w
składzie 12 osób.
Komisja zwiedziła
dworzec osobowy ł~ódź-Fabryczna oraz towarowy na Polesiu Konstant ynowskim i stwierdziła, iż istnieją.ce obecnie dwa tory osobo"'e, jeden dla
odchodzą.cych,
drugi dla przychodzą
cych pOCiągów nie spełniają zadania
dostatecznie.
Celem rozbudowy torów koniecz-

ód

ź,

Upał,

nym się staje usunięcie magazynów
tcwarowych, znajdują.cych się naprzeciw dworca osobowego i budowa nowych torów, ramp dla dworca towarowego.
Na dworcu Łódź-Fabryczna ola usprawnienia ruchu osobowego konieczne jest wybudowanie czterech torów, tunelu pod torami wzgl. przejścia na tyłach
pociągu od ul. I<ilińskiego.
, ,~

wŁodzi ·

Nie~u'ylda f,-eku:encja na plai.;nclt -

S1tereg '1tlie8~lianeołD
slonec1tnemu
ki wypędzaja, z cienistycn lub chłodnych
miejsc.
Zanotowano 'szereg zasłabnięć wskutek
gorąca i porażeri słonecznych. Na szosie
hrzezi11skiej uległ porażeniu słonecznemu
:.\Iendel Kupel'minc.
"\Y parku Poniatowskiego porazona zostala przez słońce Maria Kolska (Że:si0m
skiego 4D). Zasłabnięciu z gorąca uległy
Zofia Jęclrysiak (Cegielniana 15) i WeronH,a l\fajowska bez stałego miejsca zamieszkania.
Ofiary upałów odwieziono do szpitala.

uległo pOJ"użeniu

L ó d ź, 29. 7. Od tl'zech clni panuja. w
:tod?:i gcie podzwrotnikowe upały. .\ V godzinacll poluclniowych tempel'atUl'a dochoelzi w cieniu do 40 C. w słońcu do 50 stopni C. Ludność chroni się przcd upałami
i klo może wyjeżdża na łódzkie plaże, które cieszą się niezwyklym powodzeniem.
Zapełniają się również ogl'ćctki i chłodnie
gdzie ofiary upnłów pochłU11inją niezliczone ilości napojów chlodzących i lodów.
H.ozpalone i duszne ulice Łoclzi mocno
opustoszały i po chodnikach przesuwają
się sennie postacie tych, ł,tórych oho~viąz-

I

Murarze otrzymali podwyżkę
Ł ó d ź,
29. 7. - Zarząd Miejski
ostatecznie zgodził się na podwyżs.z&
nie płac murarzy na kanalizacji do
10 zł dziennie zgodnie z orzeczeniem
komisji rozjemczej. \V dniu dzisiejszym strajk ma ulcc likwidacji.

śmiertelny

ypadek
samochodowy

Ł ód ź, 29. 7. Ta ul. Pabianickiej przechodzący przez jezdnię 61letni Adolf Rychter, zam. przy ulicy
Ciasnej 4, dostał siC pod kola przejeż
dżającego samochodu.
Ryclltor doznał ogólnych, bardzo
ciężkich obraŻeJ1 ciała, wskutek czego
na3tąpił
wewnętrzny krwotok.
'Vezwany lekarz pogotowia po opatrzeniu usiłował przewieźć rannego do
szpitala, lecz w drodze Rychter zmarł.
Zwłoki odwieziono do ko.stnicy przy
ul. Łąkowej.
Policja zarządziła dochodzenie przeciw kierowcy samochodu.

Nowy gmach
Ł

ó d ź, 29. 7. Przy zbiegu ulic
Narutowicza i Stachiewicza staną.ł
reprezentacyjny gmach rozgłośni Polskiego Radia. Gmach ten, który jest
już pod dachem, będzie mieścił biura
rozgłośni i wszystkie oddziały.
Rozgłośnia będzie uruchomiona z
kollCem roku bieżącego.

Program uroczystośCi poświecenia

pierwszej chrześcijańskiej hali targowej
Uroczystość poświ~cenie Hali
Targowej przy pl. Boernera 4 odbęd;de się w
dzisiejszą sobotę z następującym programem.
O godz. 8 rano nabożeństwo w l,ościele
Matki Boskiej ZWYCięRkioj. Godz. 9 poświęcenie Hali Targowej.
Po poświę·
ceniu przewidziane są przemówienia oko-

Hen!')'l, I(rzemi1iski - prezes Zrzeszenia Chrześcijal'lskich I{upców Rynkowych,
adw. ,lan Gutl,owski, Aleksander Stolarek - l\ierownik Wydziału Akeji Gospo·
darczej Znl'ządu Okręgowego Stron. Narodowego, .Józef Węgierski. Władysław Baelek, Il'mina Sylwestrzak, I{arol Fidler.,
,Józefa Rybicka, Antoni Chinczewsl,i, l\farta Czekala, Edward Łukaszewski i Adam

ją:

liC711ościowe.

.W komitecie organizacyjnym zasiada·

Sygnalizacja

Pl'zespołewski.

świetlna

na ulicach miasta

JVie~ye:3!Tj(l dla policjanta lJl'~!I ~biefl" 'lilie PiotrTiolvskiej,
Ałl(lł'~ej(l
Ł ód 7., 29. 7. - W dążeniu do uspraw'
nienia ruchu ulicznf'go poslnnowiollO fi"
pI'óbę ziI·in,lalować

syg-naliwcję świelllHl

w punktach mia. ta, g-d~i(' panuje llnj·
wię]<szy rur'h kolo\\ y i pi{'~zr. a llIinno\\ j.
cie pl'Z)' v,hil'gu ul ie Piot rko\\sl\iej. A nc1l'zejil i Przrj;lzrl OI'(1Z pl'z;y zhiegu ulky
PiotrkoIY51,iej, ~nl'uto\\ icw i Legionów.
Zastosowany bę<lzie tz\\". blokowy sy·
"tem sygnalizacji świetlne)'. Przy zlJirg-u
ulic na dl'utach tramwajowych zawieszona
h~dzie lampa. Szkła jej w~·chorlzić bęrlą
na cztery trony: na stl'ony Piolrko\\'skiei
oraz na obie przecznice (na Anrlrzeja i

i

Pł',~ej({z(l

Pl'zejazrl, wzglE!dnie na Legionów i Narutowicza).
:\"a l'OgoU ustawi się wieżyczkę 'dla policjnnta. który ob"el'wujl\c ruch z wysoko,i ci , <la\\ilĆ hp,rlJ:ie wlaściwe ygnaly. Gdy
policJant II~dzie chdnł zatl'zymać ruch
1'010\\ y i pl!',;zy na Pio/J"l\O"'sl,iej na
Piol rł\o \1 skjrj za plolll\ CZ!.'I'I\'0110 światła,
a 1'Ó\\·l1ocZe;l1le. zuIJI.'·';nie zielone światlo
ocl ",trony pl'z('cznic, co oznacza~ będzie, ze
pojazdy i piesi mogą pl'zeclosta wać sif:
przez ul. PiotrI\O\\·sl,ą. Jeśli zaś policjant
b~dzie chciał zatrzymać ruch na przecznicach - zaploną na nich czerwone światła,
a na Piotrko\\'skiej zielone.

Uwaga rowerzyści!
Staro two gl'odzkie przypomina oko·
niE.>czności stosowania się do przepisów o
ruchu rower6w 11ft drogach publicznych.
Starostwo grod7.kio ostrzega, te przekroczenia przepisów karane będł\ bardzo su·
11 i e zast.ał.
I'owo. Cho-dzi tu prucie wszystkim o jazdę
Niezwykły
Hzekomv Grosman ulotnił się ko11a chodnikach, jaztlę bez trzymania rąk
Ł ó d i, 20. 7. Pogotowie PCl{ rZ~'stając z· nieobecności sanitariusza
n& kierownicy, czepianie się innych poja·
zdów itp.
wezwane zo. talo do w~'rlzialu Opieki pogoto'\ ia.
Społecznej
prży ulicy Zawadzkiej 11,
Z ~YCIA ORGANIZACYJ
gdzie zasłabł z w.\"Ciellczellin .iakiś
bezrobotny. Chory podał, 1z nazywa
Z dzlalalaości pogotowia C. K.
Ł 6 d Ź, 29. 7. Na 21-letniego ro\V okre:;ie I pólrocza biet. roku pogo- !liC 'Villi Gros1l1an i mieszka przy ul.
botJlika z osady fabrycznej Moszczelowie Czenyonego KI'zyża w Łodzi wyjeż Morskiej 24.
dżalo do 1866 wypadków,
przejeżdżając
Gdy po udzieleniu pomocy w ka- nica, 'Ylacln\ława I{ubrynia, ktllr~r jeogó]pl1l 1G.l!l6 km.
retce pogotowia 1'zel,omego GrMma- chał z Łodzi rowel'em, napadli dwaj
\V~'padków j)l'zy pracy bylo 3-i7, w c?:ana od,,,ieziono na ul. Morską, udał, że bracia, Jan i Stanisław Czechowicze za
sic bójek i napadów poszl_odowano 217 je,'\ t całkowicie zemdlonv. Sanitariusz wsi i\lalec i kamieniami zatłukli go na.
Qsób.
opuścił na chwilę karetkę, by ustalić
śmierć.
doklac1ne położenie mieszkania choreZabójstwo dokonane zostało na tle
KRONIKA MIEJSCOWA
go, lecz gdy powrócił stwierclziwsz~', osobist~'ch porachunków.
Mordercy
Półkoloaie lełaie w drugim łuru.usie
że Grosman nie jest znanr, chorego
znajcluja sic;' w więzieniu.
ZakOllczOny zo tal pierwszy turnus pól·
kolanij letni ch l\' pa1'l,u ::: maja, prowadzo:
dzieleniu pomocy zatrutych przewieziono
nych pruz Zal·7.ą!! i\fjejllki w Łodzi. Pier- Utoaął w stawie
. W stawie przy ul. l\ntonjcwsldej uto· do szpitala.
wszy tumu.;; tl"\\"n/ od dnia 2G czerwca do
podczas
kąpieli
15·1etni
Jan
27 linea rb. Pel'~oncl nółkolonii składał się nął
z kierownika, ~o "'~'cho\\"a,,'ców i 36 pra- Misztclski (Dolna "'). Chłopiec popłynąl ZE śWIATA PRACY
cowników fizYl"znydl. Przeciętnie korzy- na ~dęhię, z niru:;lalon~·ch przyczyn za- Czy układ dla woźalców zostanie
,lalo z pÓlkolonii 3 tys. dzieci. Dl'Ugi tur· ~Iabł i poszrc!t na dno. Zwloki wydohyto upowszechniony?
JIUS rozpoczął Rię \\' (lniu 27 lipca i trwać po clluższych poszul,i,,"alli(lch.
Po półrocznych niemal Lal'gacli w bież.
będzie clo 26 sierpnia rb.
Przejechany przez pociąg
mie~iQcu zosIala zawal'la umowa zbioro'V pociqgu towarowym, v,rlf\ża.if\c~'m od wa dla woźniców, którzy zmuszeni byli
Umorzenie zaległości za leczenie
sh'ony Sieradza clo Łodzi .ircha! "na ga· w obronie swych praw podjQć strajk. O", wrtlziale zdrowia. publicwe-go Za- pę" 26-letni Stanisław J(ozir)ek ?:e wsi becnie zw. zaw. opracował wniosek do
1\1icdzeszvn. Przy wsi [ip<l7.rSzVI1 . ~c1y min. opipki ~pot. o nadanie uldadowi pra1ZąrlU Mi('.i~k irgo odbyło się posiedzenie
komisji l'e\YiJ1d~·kacyjne.i, Doświęcone SPl'R' pociąf:t znajcJowaf się w hiegu, i(ozielel, wa powszechności, by w ten sposób unorwie omówienia )\\yestii leczenia chol've11 usiłował wyskocz~'ć, hy skrócić sobie dro- mować warunki pracy we wszystkich
Ubogich mir"r.kallców Łodzi w szpitalach gę, ,,"padt jednak poci kola i poniósł pl'zcdsir,hiorstwach.
wirjseo\\'ych i ?anliej-sco,,·ych. ](omisja śmierć na miejscu.
KRONIKA DNIA
ulllorz"ła należności za leczenie 1.3Z0 eho·
:tebracka uczta
1') ch ubogich mir~zkariców miasta Łodzi
'W Łagiewnikach przy lesie znaleziono
\V kOl'ytarzu domu przy ul. 11 Listopaw l(\\ocle zł l i ' łys.
nirprr.yłomnycl! cl\yóch wlóczęg6w-żehra·
da nI'. :ł na Chilela Wiernika, zam. przy
ków Gl-letniego Stefana Rogalskiego i 57- ul. Żydowskiej 8, na tłe konkurencji naZatrudnienie przy remoncie posesyj
letniego .Juliana lencla. Obaj, walęsa padlIzaale Wolf i jego 4 ynowie i nożami
Przy l'cffionci posesyj łódzkich zatrud- jąc się celem Żelll'alliny, za trv,ymaH się w oraz illl1yml narzędziami poranili ciężko
nlcnych jest obecnie błisko 12.000 rol1otni· Jesif', a następnie urn czyli się Ijkierrm , T'l'zt'ciwnika tak, że prze,vieziono go do
kÓw. Po l'C'Jnoncie U\\'I1l!tl'znym budyn- przyrządzonym 7.e spil'~Lus\l ~I,ażonego. !'zpiłala.
ków pl'7.y tęp uje ~ir, obecnie do upOl'ząd który je t popularn:un trunldem \yti"ód
l\Iosz'ekowic?: \"c1 Abl'am Chrzan (Mickowania porlwórz, których nawierzchnia żebraków. Po wypiciu większej ilości kiewicza 20) zatrzymany został za kramusi b~'ć przyslosowana do nawierzchni wódki. żebraoy padli nieprzytomni i obu dzież przeclzv z wozu Stanisława Marczyj{;zdni przrd clomem.
znaleziono w stanie osłabionym. Po u- ka.

pacjent

Ukamienowali robotnika

Strajk demonstracyjny
u Horaka
o

Ł d ź, 29. 7, W fabryce spałki aK.
cyjnej Horak w Rudzie Pabianickiej
w dniu wczorajszym na tle stosowania
kar porzą.dkowych wybuchł strajk demonstracyjny.
O godz. 4 strajkowała nocna zmiana w ilo' ci 300 ludzi, o godz. 5 zmiana
ranna (700 ludzi), a o godz. 13 zmiana popołudniowa (900 ludzi), każda po
jednej godzinie.
.
Robotnicy wskazują, ze o ile nie
zo tanie uregulowana kwestia stosowania kar w sposób godziwy, podejmą. strajk ogólny.

3.500 robotników
w wytwórniach swetrów
nadal strajkuje
Ł ó 'd ź, '29. 7. Ollh;\'la się w ·dniu
v,'czorajszym w Inspektoracie Pracy
lwnfel'encja w . prawie zawarcia umowy zbiorowej ella robotników, zatrudniollY.ch we wytwórniach swetrów.
pj'zemysłon'cy w zasadzie uzgodnili taryfę płac i warunki ukladu, podw~rższając place przeciQtnie o 10 pct.
Strajk nadal jest kontrnuowany i obejmuje 3.500 robotników.

Samosąd

Qad złOdziejem

Ł ó d ź, 29. 7. W Starowej Górze>
pod Łodr,ią. w zagrodzio Kanwiszera
zatrz~'mal1o złOdzieja Antoniego S er-

wackiego, który zakradł się na strych
z zam iarem kradzieży.
Chłopi mocno poranili
zatrzymanego złodziejaszka i nieprzytomne>go
prz.\"\vieźli następnie na posterunek.
lłannego zlo(lzieja po opatl'zeniu umi e. zczono pod strażą. w szpitalu. Niezależnie od tego zarządzono
również
dochodzenie przeciw ucze tnikom samosądu.

Uderzona rowerem
straciła pamięć

R a d o m s k o, 28. 7. - Onegdaj w
godzinach południowych przy ul. Kościuszki
w~'darz~'ł się
niezwykły w
skutkach wypadele Rohotnik fabryki
Tow. Metalurgicznego
Grosman
jad.!-c rowerem naj echał na przeciw-

"T.

dzącą. kohictę.

a skutek zderzenia kobLeia doogólnych ObraŻell ciała, przy
czym wskutek wstrząsu mózgu straciła pamiQć do tego stopnia, że prze>wieziona do szpitala św. Aleksandra
nie umiala powiedzieć, jak siO nazywa i gdzie mieszka.
j

znała

Zabili

rowet"zystę

. ~omaszów, 27. 7. - Na przejeż
dzaJącego ro,verem przez wieś Malecz
w pow. brzezińskim 21-1etniego 'Vła.
dysława Kubryna napadło dwóch ' osobników, którzy pobili go dotkliwie.
Kubn'n ",skulek p~klliQcia czaszki
wkl'ótco zmarł.
Jr.ko pMejrzanrch o r,ahó j<:two
aresztowano braci Czecho\Yicz6"· z
:MpJ .. .

~RĘDO"7NTK.

Numer

nieih:iela, dnla S1 Tipca 1938

••••••• ••••••••••••
~

Najtaniej

MEBLE

najpiękniejsze bławaty
Dnia 26 lipca 1938 r., zmarł wskutek nieszezę
wypadku, nasz najukochańszy i najmilszy syn, brat i wujek, ś. p.

na

śliwego

Mi![ly~ław Wi!lo[~

Dr

Łódź,

STOLARSl'O· MEBLOWY

GŁOWACKI

Rzgowllka 52. -

Wyrób

własny.

n

15~

•••••••••••••••••••••

Piotrkowska 286, tel. 260.53

publicZD} przetarg na
pomalowanie sztacheł
murowanego parkanu na posesji szkolnej przy ul Przyzegary, zegarki i platery poleca szkole 16, 18, 20. Oferty pis . . mne. odpowiarl,,jące treści ko·
sztorysu ';lcpcgo, najeży składać w Zarządzie Miejskim,
Plac Vi'o Jności nr. U, III piętro, w pokoju nr. 44, do dnia
1115123
.rodzina.
10 sierpnia 1038 roku do godz. 11 rano, w kopercie należy·
Łódź, nI. GłówKa 41
tel. 132-24 cie zamkniętej i zalakowanej, z napi em (wymienić robo·
ly). Sr.czcg6ło\\·e informacje Ol'az ślepy kosztorys z warunkami przetargll otrzymać można IV \Vyd7.iH)e Technicznyna.
Plac \VoJności 1 l-. II piętro. w pokoju nr 25. Otwarcie ofert
nastąpi w tym samym dniu o god ... 12 w południe. Wadium
"''''""'Ił"I","",n'"łłtI"",m'ł,",''""".Mł''lł~
przetargowe zgodnie z pr7.episami w wysokości zł 685 ........
należy zloryć w kasie Zarządu Miejskiego, zaś kwit dola,·
na których zdobywają sukcesy w W.rŚCI
;.!
ezyć do oferty. \Vadia składane w walorach winny być degach naj wybitnieJsi kolarze, to rowery
ponowane w Głównej Kasie Miejskiej przynajmniej na f
powrócił
ng 15506
~ B:ęDZ~A, Łódź dzień przed przetargiem.
BAŁUCKi RYNEK 9 TEL. 773-99
Lódź, dnia 23 lipca 1938 roku.
Al. Koś~łuszkł 9.1
Harl- D.ła/.
D IO~19
Żąda,; <VUfd",j~.
Zarząd Miejski w Lodzi.
,

Obrączki ślubne i wszelk:J biżllteri~

Dziś

07WAB7A

Zarząd

Miejski w Lodzi

ogłasza

częściową przebudowę, naprawę i

"T. SZYlIlański

'''I. Polakowski

.

ZAKŁAD

STEFAN

~

n

naJ nowszych fa.on6w komplety I pojp.
dYllcze [JoleclI po cenach przystepnych

Przetarg

w 25 roku życia. Pogrzeb odbędzie się w sobotę.
dnia 30. bm. o godzinie 17 z: szpitala. miejskiego
pJ:"Ły ul. Koziej.
W ciężkim smutku pogrątona
z 30 182

i lat.o

lV. CZIDEI~

w firmie
Łódź,

wiosnę

1~

.ROWERY

CUK~ERNIA

Z

wyrob. "Józef Pią,tkoW'ski"

------------------------------------------

Wielki wybór pism krajoW'yeh i z a g r . - - - - - - - - - - - - Łódź, narożJlik Al. Kościuszki i Andrzeja, tel. 213·26
slowo (tłusto) 15 gronr, kMd~
dalsze słowo 10 groszy, ~ liezb = jedno słowo,
i, w, z, a - ' każde stanowi' 1 słowo. Jedno ogłoszenie nie mote przekraczać 100 słów, w łJ'm
5 nagłówkowych.
Nagłówkowe

,

Warsztat
Piekarnia
noWocZeiSna. m€chaniczna: czynna
l) la.t. NO'l'<'a dzielnica chrzE!Ści
jl!.ńt!k~. przy fabryce. kt6ra zatrudnia 8000 robotnik6w Wr;\Z z
ftg'rodem i domem mie5zkalnym
p~l;'trov;nn do sprzed~niA. punkt
p.€rwszorzędny. Cf'na około 50000
Wiadomość

Orędownik. Lótlź

ślusarsko-mechnictny
z 1'0","0(1u
€minci mi~tna tanio zara1; na
~rrz"rlat. Oferty Age-ncill Or~
dO'l'<'nika. Czarnkó".·. Wieleńska.

n 15 71.2

F · mi

rvZ)e,

dam,;,~o ·m~ka
.1'1",. .. pnedam.

161. fryzjer.

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Kupię

DROBNE

d"baych: t.lamowy

~klad t~toniu. możliwie

milłmetr 3ł

grouy.

...

ml'",,-- "26. SZUKA POSADY"

z
~"u ...
kaniem. Podać adres. cene Ore- UglomenJlI do !lO sl6w dlll !>OSmdownik. Poznań td 62 551
kujących posady w tej rubryce
obliczamy 00 jednej trzeeiej eenil!
drobnych.

dohrz<> prMPe:-n·
Gdynia MO~ek~
n 14 '>23 poko.ie

,,) Sluib" donwtra

3
z

Znak oferty naprzykład: z 1S 923, • %1ł5, ił 1'190
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powMJednie przyjmuje
si" do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje si., do godz. 9.25.

kuchnią

.'.>

1

1

&biUimzt~

<.... , • .sKVTKITRtUg~.E ·

: .~"tfDR()WE 4,e-~IAtE

sJone(:zne
n 15 508
w<zelki~ wn:ooy. front :1 p. do
Gosposia - kucharka
w,n3j~e,a nd 1 października.
Poznań
.10 w~zy.tk ip!:n. mloda. t1cz('i,,:a
Jarocinie
-.•
- •l1••_.K.UP
...N
...
A _ _...' . Łódź. :\ apiórko" skiego 42.
ponukuj~
posady.
7.gl.
AgenCja
-------d&m noWy. \I ubib.l.';rj. og-ronpm
nl~;;lO
Kuriera Pozn.. Ko;t'ian.
12.000.- Otręba Jarocin. KiI!ilPianino
Stangret
Do
Tlg' 15 715
I!kiego.
zd 61 6,,!I .
.
żonaty. z dwojgiem dzieci. w
płe~dnej re9tll1lft.di w Pollf::rw~n". kUPI~. podać firm". ,.e"ll'Kll.
by/y
ka
wałcl·ZY6ta.
podoznaniu
ietrt;
poszul>iwana
k~hlll'.
n~. Oferty Urędov,·ni k. POf:nań
f'('er ('nerwy. 7J1a 1i.';P, doorz,e na ka. s długoletnia praktyką i doztl6:!HO
(·llOwie
kOili.
[H)c>zll·kuje
prlliCy.
brymi
pOleceniamI.
Ofert.1'
skla... składem kolonialn'l'm i rr.cź· - - - - - - - -_ _ _ _ __
P.}';arlll d"hre św;adeetwn.. ŻO- dllć proszę 00 Kurjera Pomań·
Młynarz
nictwem we w~i ko..<.c\.elnei sprl.eJabłka
na może pelnić obowiĄzki gospo- skiego zdg 62586 '7
dąm. cena pOlllug ugody. J. LewspMnik n1()torem g'H.O'lnm. po.
Piekarski
<I~ni. "hlo\>!')' k'.ll<\lnn~tolet.l\.i m()mlen:, Skór:/.pwn. pocz1 a Pa Ip- 1 3 Dl~nnebdp 'IV kaidPj i1n~" ·"zebny. ~Iyn l\OW!. l'!(>s1>o dar·
!!<I br'~ lX'\Uocni w ol!;roo'l\\ctwie
U-eń
dzie ~W. Poznań.
zd 614-58 kllPui.e Leon Ślp,dziń~ki, PC>Llla"
P'
k
k'
O
('!.pb'ln'k
i;. ",.~z,.··;\rt3
~f.~'
,1,,,,10,,: 1<01\:. Z~IQ>;>Zlmia Ku-.
•
. ,,&o.
•
"l'(>n1l'0];;a 17. F ahryka cukr6\\' t:f:Y
lO'r 'OW' -lm. grOmn3 mi('~:lliCl.n. #;.7;1]].;" p"-a,b. Z"l o- r:er P07.n. 7,Jg l>2\:JO
~~?6~atrs~I mCoze dIJH~ r;gł~. .
hl u owo. mll..TZpl9marml'lady . ~k()13d)' i kakRO fll·ly"zlo§(o.
orprtr
Orooown!k. 'lenin
.\z"llci:l
. Kl1r ;er~ _
Yl
J <!WlCZ.
rot:: 6~ 48:?~'l Pozn'111 u16:? -ł4r~
zr.a(l"k:('~o". J-i:r(l to~zyn Ill.) illi
27.WOLNE MIEJSCA
karskI.
zd 62 66S
l!D3JSywu:r. lJ ubikad~ tanio 1.300 11'1l'fon 1~·42.
Otreba. Ja.rocin. roi: ilili.skiego 2.
-------------------------------------------------------------Ekspedientka
:..ci 61 660
~
.
-.>".
,.
Poszuku)'ę
do 8kladu rz-eznickieg.o potrzebnll
zaraz. Zając. Stę8zew. Rynek.
..
na kr6tki czas dohrej kuśnierki.
zil 622:52
\
Zl:IOOZl'n .a Ag-encia Urędownika. -----..:::::...::::..::::...----p,ielprrnią Rynku .J eżyrkilTl. 3.000,
.
l hórni k Jl I:; jBl
•
Służaca
cena 2il.OOO. Oferly Uredol\·nik.
z
gotowaniem
do
wszelkich
Poznań zd 62 613
fonie 7. Katowkl. "-ykonawcy:- "ictnny w Kmk o\\'!~ 1(l37 roku"
prac domowych
na prowinc.i~
I ~l ~ryla Zablneka -- ~,,:e\\' . .I:lnu~z tO.05 z IH·rt·1 Jill"'atur~- Wil,loJlcze- Uf'7.P'; od Piekarski
zu
raz.
.1
>In
:6l1rek.
od
1.
8.
38
r.
Zgłoszenia
Agencja.
\\'rk "Il:l\\'L'a: .J':,zcf ~lj· K6rnik. pow. I:'l'cm.
~"oiniakowski - mOllolog:. Stdnn lO\\l'j.
n];) i]3 Or~downika. K~iąż.
n 15 645
Niedziela. 31 lipca
Jagiel ..ki
h:H11l0nUka UHna kul-ki: pny fort. ~I. n'l ir"l <ka·rtic1.~ dochód. !!.;;OO ,,"p/:\ty 7.000.
Katowieki Chór H"welle-r,6 w - gprn,,'u: 2U.il5 'f)C>rI: 22.00 .. Tru·
Pis.arza
podwórzowego
Krawiecki
.. Bmro Zleccll" Poznań Fncha
7.13 :llld. poranna; 7.20 .. "ii~ł,\ piosenki ludowe. Orkil'slra t~nc('z bndnr" OP('1'3 \'enli'cgo (płyty)
ellet'g!('!-ne!'o
po
wojskowośc:
'k"
.
15.
'zd &2 6SiJ rio pol~k;e-go morz:a". KllncNt po· na .. As pik". śl~~ki
W31·tet Ll)' (z l'"znan'a).
przy 113.lInni"j z 3-lptni#l praktykI( P?moc'!H' moze sle zgłOSIĆ zar~~.
l'.nny na PrzyMali; TL>"' ... \'i;:tu· Ilowy. K.lriik z K()(')ndr" - kOllz.d 62 789
l.ódi.
8.33
plyty
1. W-w,.: 9.00 I,o~zukll.lę 0,1 1. 8. lIa majatck Karalu6. Kos rzvn.
h." w wyk('na.n111 Kaf)eli Lu 'Jo\\'~j fer3n"jl'rka i 3Itp'l'doty. \\' pr'zer'
])zierżanowl<ldego;
8.041 dzieJlfl;,k wie o godz. lIUl5 ch wiła B iura ~lld)'('Ja por"nn:t (ph'ly) l1.·IJ- !.RąO mg Zglo>zcnia z odpi,arni
..
·p~('pr
pl>
<t:ud
\\'
O""Zfi\\,;C"
~\\larIc<:,.tw.
porlalli"m
referencyj
Zakład
stolarski
llowy ·2.520 dochór1. 18.000. wpłaty r:orafH1Y; 8.19 alldycja dIn w~:. 1. f'11Id;ów: 20.00 r"el~k~ ~Iendel,,,oh n
14.000. ..Biuro Zleceń" Fornań. U:ll!:et rolnrcza. 2. 'l'l'iQ Braci 1,,0' IpIYty): :!O.~I· pl'zeg-l:t<l politYI'Z]r! f"li("on; 20.00 kC"H:e,·t kameralny I . pen~JI gotó":kow.d przy \\ C!I-/ PO"zukl~je od zaraz 3 deieJnych
Focha 15.
. . zd 6268<3 Tl!Qrow·..ki e h «'Y~'y). ':1. :-'0\\ tny ze 2C.~łI dzienni<k wjt'czor'TlY: 21.tW - w wyk. K\\:1 ·tl~tll ~tJ1Y(·7.kowego n~ m llt~ZymnnlU 1 l11r(,~7.kanlll pomoen,.ków. Zgloszenia Ja romklero\\ ae do Ol'erln\\l1ika. Poznali ski. Lu·bli niec G/ś/.. Kilińskiego.
';w,ata (~Powania); 9.1ii !)z:eli . Ts - jO.l" - w(\"QI3 audyf:.ia (zp Kon,cr\\'ut c>rium: 20.:,5 sport.
z<l U~ ;;01
zd 62 10
~o,,·og·ródl;a. Re-gion'llina trans· Lwowa): 21.40 i;pOr·tt>we ze W.7.)·~t1.~ dochodu. cenR 8,500. wpla. mi.d.a 1. ?,owogródka I?rzp/. IJara· ].;'ch !.~oi!.glo;;~ P" n.:.,22.00 ..'1'r1l•
6.000. Czachorowski. roznań. T.O~""()Z.e!. a) .R~portaz: .. ~owo; ba.dllr _. opel:1 \ prlll ego. ~ep(}rWokiecha 30.
~d62717.l:rode-k l okohC3 .. bl Mąza św. l t\łZ opero:,'Y w Of)rac . . \\ltol,l"
,
kazaHle. Repc>rt:1l! z ,.'arY. e) ~()'kow,k>E'go (z PozmalllR) (pl,·
11.00 "'iedeń - F ... stival ~:llz·
• l'rzoozlOl\ić );owol:'r6dka" - PO' t~'l: :?3.00 ostatnie wi3domoś('i hur~k' (K ... nep1'l z .. ~loza ..teum .. )
gadalłka, d) "W domku Miekiew!- d~ie-llnika.
1~.OO KOl'l1iJt;sw. - l\olll'en PL>pu·
pos11'cozenia
larny z K olonii . 16.DO '''roclaw i
Wlne .IXlJecam. jak r6wniet po- cza" - tra.n &misja
Kiinig~w. Repor'laż sportowy.
KRAJOWE
!!lIlIIkuJe. C:r.achorowski PMnań. KomitelJu Dni :Mi-ck·i.ewiczow,;ki<:h
1')
..
W
n()wogródlzk.ie-j
sCnmie"
lI'.ao Florpocin - .. Pajace" op
Świ~telro Woj ciecha 3(1.
:;.udycja
regionalna
g.jowl1o-muBaranowieze
8.35
..
'l'l'zyma·
Leonc3valla.
17.19
Rzym - Kon'
zd 62 H6
Z\'CM1a' 114li p zee1 d k IŁ
Ln
my ~"raż" - ma.raz K. U. P. w ('ert ,~-mf. 18.00 H. Paris - KonIi.G7 t<Yg\Il'aJ cial8~;a1!!.O~ p':,.~~:J ",yk. OrkiootTy i Chóru"; 8.40 - cert pop"!udn:owy. 19.:? pra:rarnu~:rezny. Wykonawcy: Ol'kie>!'u-a rnem6wie-llie
DYl'. Cis-Bankip· ..\" l
ll1r!,)\'::' 19.30 It. Paris Willa
F·ilha.rmoo!i BerlifWlkiej pod dyr. "'ieza: 8.60 !W. z Wilna: 9.15 Dzi~it Orkiestra cyg3ri~ka. 19.50 Rzym
nowa.. dochodowa. 14.000. wpł;, Hansa.
Sehmidt-Ifi'!le-rsledt~ i Ga· :"\O\...·og.rórlka. 1. 1{e-por:aż - ,,~o· 1~t-'V ·J'·lH Z Z \.vn~c.:ig-u dookoła Ił"raJl~
t.J' 8.000. CZ3chefowski. Poznań, ~p-ar Cassailo - wiGJoucze-la (pll'- ~\(~grl?dek i r;koliea": 11.~5 .•. J)k cJi. 20.15 R. l'aris - .. Rig-oletlo"
Swietego Wojri"cha 30.
ty); 13.00 .. Ksi-ą:Dki mojego deie· l.YJą 1 P1'8.(,11\1<1 n3S'be WSIe! mla- op. Verdiego z urlz. Lauri Volpi
zd 62 i1;;
(:itistwa": ...Jan z Tenczyna" - steC2lka" - pog.: 15.00 gawęda n35t~pnie balet z "ich". Ruda·
szkic literacki (z Pozn3ni~l: litU aktua)na : 18.0~ ,,\',; ';wietlicy ta- peszt - Mplod ie opereLkt>we P18Jl'
muz~'k:t obiadowa ze Lv:vwal. - tzn;klego oddZIału Z. S. \V Nowo· quetta . 20.2C Soltens - SymfOn'R
\\'ykc)!Iawey: Orkioo4'ra Rozgloa:ni gr6r.l!ku" :- (alH!. ~IOW.-rpllZ. - fanta ..,t YCZ113 Bed;oz3. 20.30 'V.
Lwow&kiej p()ól dyr. 'l'adCll.@Z3 8e- (tra;n~. z ~oWog:l'oL~kal; l~.;lO m:tła F,iffla - ~fuz. rozrywkowa. 21.0P
r1nansuj,
redyń8ki~0. Karolilf1:l Ma.rtkerów· ork·l estra. P()!s.klego Radda.
Rl'rlin - \Yie<'wr tańea z uoiz
Mediolan
~robne zlecenia. Zg!o,zpnia (}re- !l3. fi;piew oraz Ma,r;an Al·Hm·
Katowiee _ 11.15 "'lld~eja po'r an. nl'k'r'Btr:v i ~0Iist6w.
\\'j e "'.'.,. n"N. 21.10 Rih'er~um
df)wnik. Poznań zd 61 7i6
herg j Irena. Lipc~yńska - 2 fOt'· na - plyty: 8.35 .S~ dworcu ka.
Pios~nki v,' w~·k. Mauri('f'
ł:#pial1Y; U.OO ~udycja dl~ wsi: 1. tow;ekm. _ po;:ananb: 8.45 wal- J ]Przelrll\d rynków proou.któw r()l· re i 1l11r'szP (nowo~(·;'1 - ;llyt)·: - L·he\·a l;l'ra. 2:!.OO Sofia ~luz. lek·
·
P OSZU k UJ,
r;ych. 2. la.k robie radzić w n ie - 9.91i .. W~ród las6w i g6r" - re- ka. 22.1;; Kopenha~a - Maz. hisz·
wa. I hipotekę 6.000 zł. nieru- ~zcze"l~",y(;h. wypa.dka1.h - pog.; !)(,r:ati Z \\('ZB<r.w ,1'3 mbot.nic w pail<ka. 22.20 neo~rad - K,..ar·
cbomoM warto~ci 22.000 7.1. - d . . . . Baska M\)rma.n~kt1 - Euge· ~fal'ł1l;e koło "-i~l\; 11.45 .. Co sh'- tet ha"·a.j,,ki. 22.30 Kiinig!'.,.. Stan. Wojc~e5zyflski. Krobi!ł. - ~1U~a Ma<!aC!ews.kl~g;>: ~ .. Muzy· ('hat' na 41;t~.kll?".i8.00 .. W trskim ).[IIZ. lekka. w p"7.'r\\,3ch fanta'
organach \Vurlitzera. POW. Gostyn. ul. Marsz. I lt"ud· k~ (płyty). Ii ... 9ilrm:1l1~ 'I J li r· ogródkIl" - PodWII'C?,OI·P.k przy mi- zje na
zd 62843 ko\\' -_ srlu<:b()~ll!l\{o
wyk. 1.P· I<r·"fr>Il:~: 20.115 .. Co Tlil'dk:~la u l'i7.łOkholm - Romall~e n:emie("k'p
_skiego 13a.
\\'0If3
i
8tral1~sa.
2.~.OO Bruk~cla
~folu .. Ka~kad,~ (z" ąnaJ: l~·iO l<a.r\.ika br'Z'mi pil",neozka gro muPP.ZEDAtE
l
~w.S;.zecbny :rę.~tr Wy()br~.znJ: 7..yk~" - nl1nyl'ja re,~i()II:';lla !-;t3- rI. - ::\fl1'z, taneczna z O.tendy. . . .7••_ S
. ._._ _ _ _. . .
..(,osc z Ampryk! ~ ~lut'l10~J"ko n;<:~3~n Ligonia \'rr. z T)'cb ); _ 23.30 Luk~emb\lrg - Koncert Ży·
•
czeń . 24.110 Kiiuil!s'". - :\Il\7,. lekp
C\6nutE'. 1)11 tJp _no,,"ęl1 ,,?fl1 Zura· 20.33 «port.
k3 (00 1.05 tr. z F:·ankful'lul. _
rzeprltszam najmocniej, czy paul\:! nie mogłyby
kow",kJcJ; 11.119 ,eellal "p 'e wac~y
,
:Restaurację
}I~lilSaheth Wild.,: li.3D tnrod!l'k
Kra1i6w - 8.35 pogadanb dla Sztntgart 1 Frankfurt _ Knncert ciszej rozma \~ 'iać '?
probiernia dobrze zaprowadzona. dż,,'i,ekowr: 18.00 a'ldye.ia słowno· roln:.kó\T: .. O ~ilo~ach i zaki9zaniu !'n;"rwyk()w)'. '.Iar.nJ?Url!, Wiedeńj
DlaczE'Cfo!? To co mówimy. mogą słyszeć wszyscy I
w śródmieściu z powodu choro- muzyez.na. 'rranmi.;ja z :\0,,"0- PII<?,": 8.45 muzyka lpkka (płyty) ltd. - ::\fllzyka 1 p:~nl rozry"·k,,.
0 ) ,
(;'\1)
bf !pn;edam zaraz. Oferty Ure- gr6dk:l: .tS.lIł .. W tY5l!:im o!!ró,l- !I.O;; .kz-z~ nk:, rol11:oz3: HAS - we. kwartet sakso[oni.,W .... i muz.
tdownik. Poznali zd 628;;2
ku" - pOOwj~ororck przy mi,kro- . Kultura i Bzotuka": .. 'l'eatr napo- taneClffia.
("T!ibuna fIlustrata". Rzym). I

R. Barcikowski S. A.
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oszenia 1.lam~wy_ milimetr lub jego. miei!ce k~ztuie.= w zWYI·zajn,.eh na stronie 11-111...
moweJ l., g-r06ZY •.nll. .trome . redakcYJriej (~-1amowej) a) Pl'Z,. końcu c.ze~ci
redakcYJneJ. 30 ;z:rouy. bl ~!l. strome cltwarteJ:;O groSZY, cI na ~tronie drn~il'j fiO lrTO~ZY.
d) na !trorue WIadomośCI mIeJscowych 1•..;. Ił. Drohne OrlOi!1!6nia (naiwyiPj 100 slów. w tym
5 nagI6~kow?,chl alowo nagl6w\rowe drukie!" tluatym. 15 gfony. każde oalsze slowo 10 gro~zy.
OgloslleTIlI! ""!eksze w§~6d drobnych po(!1.~~Jąe od. ~tatniej Itrąny. l-la.mowy milimetr ~o gro.
szY. O~I~s1.ema skor~phkowa~e.' li ustrzezen~em mle?~Ca od 1I0l!2'Ci!eg6lnego wypadku 21)t!.
nlldw!zkl. Og!os1:ema do blezącel'O Wyd8:rna prZYJMl1jemy do g{\dziny 1030. 11 dn wytlali
?led~lelnych I .św1aleC:lllI?ych ~ ~chUnJ' \I~~ rano .. Z. bIll 'b' dr.llhrskr ... ktńrę nie ,mieksztal('~ja
~.. ~c,. tlgl",.zenlR . ,,-dm1lłletra.,. nl~ MIIGWJada,. OA'I()@fl~ia. )r!:.-jmll~~m:o tylko '-R o(ll~t~ I g6r:r.
N~kl,,-d l ClIcu.nki: 1>rttkll'llł •.'PoJ~kll ~. A .... Potm~ni'l. - K"nlo r. K. O.
Ogł

Humor zagranIczny

~omZJ2 ~Pl'er razs.\łsn oq 'im,\zJ
..ard OUOOUl a~s {A..n{Az.ld )faoL~
I ~<llap~o)f A\ tnnllUl z tqi1zJdu
oq 're!zpaiM.od Ol faf ZP~!s:lf
WllS a~oUl y ·ouM.ad llU olj llłlll
..Ad 'mAulap\>o)f lsaf oapfo faf
oq 'Ul'\l llU e~s llUZ lIUO 'lr8.1
I
.,jUIU
·azsaz,I,\ hOJ nUl lip alu ZPl1!S}["
'PIU!la) 'UM.0łS Afl:qtunzs qJ13ZS
-n M. 'U '].5n..rp llU mloq o2allpaf
z eIS {uou.lA\az,ld ';>imsllz I.a9W
9!N 'llnU!A\~ ,\{su~od lIOll0!ln lłU
!ApapI 'l):JOUI9d op ~11 'oljn/p tu.;;l
o z'U.lal łlll\>AUlZOH n}{o.l}{ LU,l:p
-~u~ uu qoru zaz,ld ,\uuzp,m.5od !
.M9lja{O)T qJ}{lS,\ZSA\ zaz.ld AUOJ
.n,ll po 'a!J,\~ aUloml:ls Ol ]zped
ą:nf a]UpoljAl A2.I.L -;>"8ds {pazsod
~UlnUlS l łumn alU ~al IfJ1310)I
'np"8!qo {pur alu 'B!UP 0.501.1
·'U[uaZsaz.l.5zo..r 'Up alu oUM.ad
1łu zp.g]S~ Uluaf :azJZsaf 'UłUP
-op "8l1A'\9}[.I"8tuZOU}I 'U}{U! laJ y
jusnzar 'Bu'Ud ertu] ;>!M.9tu
':!.M azozsaf a!Ul~ l~ul a~ :mpp od a!qa]s op !HM9Ul
'['e f 'O)f{Al {'UZSAłS '{lIlZpa]MOd
~po alU mu l)f!U 'ltu'BlazJA\a]Zp
! llU"8:ldołqo paz.rd 'U.3og 'UU
-'Ud ł!1'UM.tpod l fau{o}[zs AZStu z
lpazs Aplj 'ala]Zpa!u M. V ·t(o'Uzoo
lA Alł Utu a~ 'na!ZP!h\ alU ,I:q leM.
-Oł.g I!J9.IA\PO l łllrUa]A\,laZood up
-.\15.\\ az uo li 'aIs Hlł!lU~ .\odo!lI)
''UWllS "8łSO~upod ! a!Ula!Z 'UU tual
-o..rA\od z )f!u'19!d ~"8upaf 'Uł!0nz,1
'Ula]uv 'olj lS9!Upod }{aJlA\. ·,\M.'Uł
z J{~u.19rd łPllds a!uA\9}luzozsnf
Haluy HOJ{aI 'BU ~.\paDI 'A\9ljal0)f
~u ~uupaf Ol Oł~U ,\!d .\\ alu ']tu!}{
·lSAZSA\ paz.ld ~al oZ! UHPu<\q)
IAPO,\\ HSOU'9U ! 'UA\\lZ.lp azsM.'9Z
11lQ-a.reu '1}.'11S zaz,ld 'UIU}{zsa!tu
~l9'P{ '~a,\\o)l~~:l1h\pn'1 fa.I'els 'U
''U~oU 'U\\ll<.l re1'9h.\'1:lod ~ e)ld-ezo
r9,\\OUl~apZ

Ul,\~S.l\:qs

-raz.ldn 1 TU .\llZX1Z.!~ ;> ,I:q Oa[A\
aIS ł1ł.lUlS 'q9sods ]~lłr M. 'J{lłU
-paf ł 13 ]zpa]M. alU 'ptłłq f9IAS ;>!M
-'U.tduu z'U.Ial Aq{lIptp )faol.M
'!pł}nods 011 Ap.s 'auo.lls tlj
-n..rp 'UU I1zsaz,ld ~a\llA.\. l )faz9f
':lIalall\l ~uz kJHu liN -O!Aq alu
a{9ljoM. a!su{}[ A\ o.og AqJ{'Ur '~'I'll
'aIS H'I'lM.AM.OllnZ l oga!u 'UU n
-AZJl13d a!u Azpa{O}I Mlo{pod M.
)fO.lZM. nq J~\ ! "Aua~upo.lqz alM
-Uł" M. łpU!sn J\tqomus 'AUOZp
-..ruljod '_\lqmus "{PlllH '}la:lIA\
łpazs n:l\lO}[ 'BN 'ASllPI op !I!09.IM.
J\OS.\zSA\. '}[OUOA\ZP aTS łgalzoH
'llzsoJ{
op tr Honz,1 l 1l1rJ[,.~\. a~l-Iln[
IlłM,18Z 'Ol .\ZSA\ll!zpa!A\Od
'A:lnqlll fazsllu z O~S!A\ZlJU oljaf
zu.Tal afntufapz saza.td o~"8f r nq
-uPI z ll}P!A\ ;>pnz.IAA\ OelJk\. ,\lli~
-mA\OU~lSOd ·a!u\>uł,k\. '>ra,L 'ullJalS l!:lnz.lOp - AlpA.ldzs
,\Z,q nm Ap{~d a.zozsa~ 1 'OU'{l[O~ a!qos Plnnod I n,laM.O.1
z npo,k\.od o.gal z l{)8ds }{alau-'II
'oljal 0!l:lJ~
'O!lllS ~al ~!S )fllJ,
'Auodo oł!qaz,ld unm Aq 'oPlzS
a!sozs 'UU ł~d.\szO,1 - fal'l'lP )fau
-'U.IiJ zlual {~U~i:]O - J{ao!A\. 'UlaOA\Opods 'lsaf alu oa!A\opods
AA\O,lOLIOl{'l! LI 'l~
'łUIZpa!M.od
~'{lZ lap.\ZJnllu uUd
'll){'UZOluy
ul{:l!A\. 'n,lOlloll zaq 'U~uołzO a1q
-nl){ 1ll_\ZS1łll A\ .\UI~!la!Ul - U:l
-a!d l'lZZ !I~lllj(I!J.\\ ,\Jdogp U,l
-9l}{ '!Iga ,k\. po 1u.\Z,DIS llU otfolS

tu..\p~'eJ{

paz.Id ·IP !'OS,l:zSM. :laqoA\ wAlll
-

.'II111·1~1doa J{t.u'tl.IiJ z'ę.lal ~lS ł'UA\Z
-lipO - AZpalO)l lUA\OUl'lZS 'eO!lqlll !Ulll)f131d rtu.\uUlpd
-AM. z AJ"OZS p1l11Z łflfpz A.19n
''II)fllZJ,rElg '!l! S"8 f li! Z11usod }liJ.Ip
-er! J{ az 9f ')f'lla!1~ ·nz.ll'll \.1011
'!lU e!s llRlqaz ,\SlJl~ z _\OS \ZSA\
! qnl~ AIlIO \>~Z a[M.,wz.Id A\.
·la!o.\zomm nud o,g ra.lll}[h )fllJ,
',,'U!UlłA\OtPllz z
9[uZ:lal'UlsOpa[u" a!A\loapll!M.\> M.
ł'U!tu alzpaq e~pZU1M.-8 '!':lU Ul_\l 'UZ
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..... 240 -c6w I Babcię szczerze pozdrawIam. - Balinka 1 Januszek Ralewsoy w Jarocinie: Dziękuję 'Yam barjzo sel'decznie za życzenia imieninowe oraz za
piękną malowankę, i nawzajem grutuluję przepl·o,,·adzki clo klas wyższych.
A co się tyczy odpowiedzi, dałem Wam ją w nr. .i1 zeszłego roku. KarIka
z Rzymu \yidocznie przepadła, gdyż nie doszła rąk moich. A l 'anę kiedy zaczną obchodzić kłopoty szl.;:olne? A teraz życzę dla całej wes~łe; trójki zdrowia
i jak najprzyjemniejszych wakacyj. Ściskam Was i całUJę. - Lilka Rechniowska w Druskienikach: Bardzo jesteś miła, skoro tam daleko w Druskienikach bawiąc się wesoto i na wycieczkach pamiętasz o starym swoim
"Wujciu". Tym serdeczniej Ci więc dziękuję za życzenia i całusy i nawzajem pozrlrawiam i raluję orzęta. - Kseńka-Maleńka w Poznaniu: Dziękuję·
dziękuję i za pamięć, i za róże piękne i za życzenia serdeczne w formę
miłego wier, zyka ujęte. I czymże na to wszystko zasłużyłem. Pozdrawiam
i całuję oczęta. - Zbyszek, Andrzej I Romek Suwalscy w Ctałupach: Dzię
kuję Wam serdecznie za życzenia. Wyobrażam sobie, jak tam używacie
swobody wakacyjnej naci polskim morzem, na plaży i na kajaku. 'Yięc ży
czę, by pogoda była nadal piękna i słoneczna, i żebyście pO\Hócili do domu
zdrowi i opaleni "na murzyna". Ściskam Was mocno, a mamusi rączki całuję, ciocince też. Czołem! Danusia Piotrowska i Urszulka Puttkamerówna w Poznaniu, oraz Marla, Terenia, Krysia i Joanna Pohlówne w Kórniku: Dziękuję "'am wszystkim z całego serca za naclesłane życzenia, pozdra-;viam \VIlS i caluję. - Genia Piotrowska w Poznaniu: List Twój bardzo
mnie u c ieszył, bo przekonał mnie, że nawet i wśród uciech wakacyjnych
znajJujesz CMS i oc-hotę do pogwarl.;:i ze mną. 'Vięc przecie wszystkim gratuluję Ci promccji z dobrymi stopniami, przy czym nie potrzebuję zapew·
niać , jak bar:Jzo mnie radują pilność, obowiązkowość i powodzenie zasłużo
ne moich Kochaniąt. ,y domu spęclzasz wakacje i chwalisz sobie. Bardzo
słusznie, toć na Dębcu tyle zielt;ni i tak blisko do Dębiny i Warty i Staroł ę ki , że istotnie jest tam jak na pięknem letnisku. Ja również część wakacyj spędziłem t3raz w Poznaniu wśród zieleni i na wycieczkach, i również
bardzo sobie to chwalitpm. 'Vię -: nie przeraziłaś się groźnej brody, ujrzawszy mnie w "Przewodniku Kato!."? To się dziwię. Ale tam widocznie trochę
ją obcięli. Ale znaeznie wyraźniejsza i wi~ksza była folograiia w nrze "Jlustracji Polskiej". i\Iasz rarjp" powrót relikwij św. Andrzeja Br.boli do Polski
to Tlieznpomniane, nnjwznioślej!'.ze chwile od czasu odzyskania Państwa
Polskiego. A teraz dziękuję Ci, Kochnniątko, za życzenia, a w szczególności
za ślicznie wypracowaną laul·kę. Zaczem Cię ściskam i całuję.

Nasz konkurs
Jak widzę, KOl"hanięta ostatni nasz konkurs obrazkowy zainteresowal
'Vas. l"[i111o że nie byl wrale tak łntwy i mimo cz~,!'.u wakacyjne~o. Listowy
przynosi mi rocl;denllie listy z rozwiąznninmi. Znajrluję opowinstki, prozą i
wierszom, dłl1~io i kl'ótkie. Dotychc:r.ns zgło iii gię do j.;:onkursu następujący
przyjaciel~: Lilko Rechniowska z PiotrkowI!. Tr-ybuIH\ł s kipg"o, Fela Suligowska "I. P JZnanin, I\I' ~' ,!:l Juraszekówna z Po .. nanin. Alina I'iaskowskt: z Poznania Fr-nnllś Grzybkowski 'l. Pozl\nnia. Henn!;: Brudzewski z Pniew, Jadwiga Marcinkow!:ka z Poznania, IInła Charaukiewi"zówna I. Po:r.nnnia Mirka Jurkowska z Poznania, Izydol' Hałas ze Smuszewa, Edmund Brychl.Y z
Pozr.ania, Feliks Kubiak z Mięc1zychodu, Maria Woźna ze Śl'Ody, Kazio
Sobierajski z Poznania, Teofil Og6rkiewicz ze Slal'Ołęki, Miron Mazanek ze
Sompolna. Lidia Kokocińska zZakrzelVl!., Al)iellcn Kinows a z Poznania,
Krysia Kimr.l.elówna z Poznania, Andrzej Laszkiewicz z Łodzi, Mnria Kempczanka z Chorzowa. Mal·yio. Oblamska z Poznania. Przemk.o Maciel~wski
z Niwki, Zygmunt Klichowskl z Poznania, Kasyłda Sobczyń~ka z Pleszewa,
Bogusław Lange z Dąbrowy, Zdzisława Niedźwiedzka z PC'zpania. Basia
Tyśper6wn8 ze Zba,szynia, Jerzyk Koloński ze Slupcy, "Kry~ia" z Poznania,
Anielka Chełmińska z otorowa, Ryszard LełnlewsJd z Pobiedzisk, Maria
l"rzeworp.A I ~,łse
.........,.Ll.-l
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Ta nazwa obiła wam się o
uszy na pewno. Bo o małej
wielkopolskiej wiosce, o której
przed pi~ciu laty nikt jeszcze
nie nie wiedział, tera;>; głośno
jest w całej Polsce, ba, na całym Chyba świecie. Do Biskupina przyjeżdżają liczne wycieczki ze wszystkich krallców
Polski, przyjeżdżają uczeni zagraniczni. Oglądają, słuchają,
podziwiają..
\Vięc co

tam, w Biskupinie

się dzieje? Co oglądają ludzie

z całego świata? - zap y ta niejeden z czytelników, który sam
w Biskupinie jeszcze nie był.
Opowiem wam to zaraz, wszystko po kolei.
Biskupin leży w powiecie
żniI1fikim, nad jeziorem,
które
teraz nazywa się Biskupińskie,
a dawniej nazywało się Nałęcz.

11a

Ok~~~ maJdulł si~ ~ei · ~

- \Venecja, nad tym samym jeziorem, z ruinami starego zamku, Gąsawa i l'l'1arcinkowo,Sl"y:ttne stąd, że zginął tu ksiQ.ż~ Leszek Biały.
Okoliczni wieśniacy od dawna
już dowodzili, że na półwyspie
jeziora przed wielu, wielu laty
istniało jakieś miasto, Opowiadał o tym dziadek wnukom, te
wnuki znowu swoim wnukom,
ale tego opowiadania nikt nie
sprawd;>;ał. Tylko ląkQ na półwyspie
nazywano
"gTodz.iskiem".
Aż przed kilka laty nauczyciel miejscowy zInlazł na tej
łączce kilka dziwnych przedmiotów: jakieś sprzączki, czy
skorupy . \Vydały mu się 'one
bardzo stare. Myśli sobie:
- Trzeba je posłać do zbadaola uczonym.

_......... Ilgtłlia)ttórq
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dużą dokładnością. opowiedzieć

starych rzeczach znają, nazywają. się archeologowie, albo
prehistorycy. \V Poznaniu istnieje przy Uniwersytecie II1~t~·
tut Prehislorczny, którym kieruje pro f. dr Józef Kostrzewski.
l'czeni poznailscy zainteresowali się biskupil'l.skimi znaleziskami. Pojechali na miejsce, zaczęli szukać, badać i zainteresowanie ich rosło coraz bardziej.
Nad jeziorem biskupil'lskim rozbiła rnmioty cała ekspedycja
naukowa. Kopią. i kopią, i z ziemi '''yłaniają się powoli szcząt
ki domów, drewnianych walów
i ulic, szczątki jakiegoś pradawnego osiedla.
Pracować trzeba ostrożnie i
umiej<;-tnie, bo w każdej gródce
torfiastej ziemi kryć się może
jakiś ciekawy przedmiot: pierścionek,
grot strzały, jakaś
skompa, kilka ziarnek zboża.
A to są wszystko rzeczy bardzo
ważne,
bo na ich podstawie
uczeni potrafią odtworzyć życie
w osadzie przed wiekami, potrafią. określić kim byli mi.eszkailcy, jakie były ich zajęcia,
ich zamiłowanie, jaka ich kultura.
Prace wykopaliskowe w Biskupinie trwają. już czwarty
1'ok. Odkopano mniej więcej
trzecią. czc;;ść całego groau, odkryto szcz~tki pi~ćdziesi~ciu
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nam, co to był za gród na pół
wyspie biskupiilskim, kto w
nim mieszkał i czym się zajmo"'ali jego mieszkańcy,
Otóż gród odkopany w Biskupi nie został założony 2 500 lat
temu, czyli jeszcze siedem wieków przed Narodzeniem Chrystusa Pana. l\Iieszkalicy grodu
byli Słowianami, zajmowali się
przeważnie rolnictwem i trochę
myślistwem.

Wybudowali sobie kilkadziechat z drzewa, wybudowali
bardzo solidnie i porządnie,
Aby zabezpieczyć się od napadu otoczyli całe osiedłe wałem
drewnianym, a żeby woda nie
podmywała
wału,
zbudowali
falochron, o który rozbijały się
fale wzburzonego jeziora.
Zapyta kto: po co osiedlali się
nad jezicrem, gdzie była wilgoć
i gdzie woda przesiąkała im do
domów? Otóż - miasto nad wodą, było łatwiejsze do obrony,
Gdy napadł na nie wróg - trzeba było walczyć tylko od strony
lądu, bo najeźdźcy, nie maJąc
łodzi, nie mogli atakować c li
strony jeziora. A powtóre - w
siąt

.',

-

..

- Tak, ale teraz by mnie nie
dogonili.
- No, to pokaż, co umiesz!
'Vyjechali za miasto i na szosie woźny podwoił szybkość.
Wicek trzymał się jednak lIzielnie. Jechał z ,vożnym równo,
a nawet pociągał go jeszcze za
sobą. Po kilku minutach pędzi
li, że aż szprychy jęczały. Dokoła grzmiało nieustannie, a bły
skawice oświetlały im szosę.
Przejechali już dobrze sześć
kilometrów.
- Samochód d~Tektora rzeźni
nie jechałlły szybciej od nas, krzykną.ł Wicek.
- Niech to kule biją! Akurat
teraz! krzykną.ł nagle pan
Kubelka i zeskoczył z roweru.
Najechał ,vidocz11ie na gwóźdź,
z przedniego bowiem koła uchodziło powietrze.
- Co teraz? - zap~·tał \Vi-

cek przestraszony,
' ie wiem. Naprawiać .. , w
taką ciemną noc? Trwałoby za
długo. Pojadę na twoim, a. ty
odprowaclź mój do domu.
- To już lepkj sam pojadę,
- Oszalałeś pewnie.
Ale '''icek wskoczył już na
rO"'er i rusz)'ł. ,,' oźny pobiegł
za nim. )\ie dogonił go jednak,
- Do policji!
rynku, na.
pra,,'o! - krzykną! za nim, a
potem mówił do siebie: - Co za.
Chłopak!
taką. noc ... samiutellki! Tego UlU miasto nie może
zapomn lec. Jakie szczęście, że
ze mną, pojeChał. Już ja to panu
burmistrzowi należycie zarapor-

,y

,y

tuję·

N o\ya
ciemnoś6

pało się

uu.

hł ~-s ka wi ca

rozdarła.

i drze,,,o jakieś rozłu
pocI ucIeheniem pioru-

Eryk Wilk,
(Dalszy ciąg nast~pi),

Hallo! Lucynka, Ursztilka, Danusia, Bożenka i Maryjka GocołÓW1le
w Szlachcinic: Tmdno mi po prostu opisać, jak wielką spra\\"iIY:§eip mi radość dowodami swej pami<)ci i wiernej prr.yjażni. Życzenia 'Wasze i śliczna
ma~aturka i ten duży bukict róż wsz~'s tko to wzruszyło moic do głębi.
MOJe kochane dawne, naprawdę najtlawniejsze Pl'zyjaciólki radiowe! Ileż
to już lat. minęło .od. chwili. kiedy c105talem pierwszy '''asz li,;t. Dziś jut
wyrosłyścIe wlaścl\Vlc na duże panienki, a mimo to nic zapomnialyście
o stary~ swoim ,,\~Tujciu'·. Sercem calym dziękuję '''am Z:1 to, jak również
ea codZIenne modhtwy 'Vasze podczas mej zeszłorocznej chorohy. Snadź
~o~lIy Wasz~ i wn.y$ t~idl w ~góJ.e 1'!l0ich przyjaciół pJ'.ZF·żynily się do tego,
ze Jestem dz~ś z(~I'OW l pclen ~ycla l o~łtoly do pl'ary. l\ic wiem, jak się to
stll;ć mo~ło,. ze. ;lle doszły mnIe ll~va .IJs~y, o których obecnie wspominacie.
'Vldocz~le Jakls ~ly llu,;ze.k spsoc~ł Slę l nie doręczyl mi icb. Z tym więk
szym WIęC smutkIem dOWJalluJę SIę o śmierci Jane czki. Czy to nie Olla odw~edzila mnie kiedyś. przed latr łącznie Z Babcią w dniu' 20 lipca? Rozumlef!1 \"3: sz smut.ek l ser.de~·zme Wam w~półczuję' ale ją na pC\\'no Bóg
przYJął. mlid~y amoły ~woJe, l OWI tl'Ż 11a ))('I\'no wypro~iła dla 'Was Mar ' jkp,
M ]!tOeJ.~~~nle. A t~ 'P,~k.~ą. m:\lo\~ llllkp, M:y tl") Ty ją wykonałaś, Luc~'1'I
ko? Mam. ocho.tę UmJ(,~clc .l,ą \V ,,~1. Przyj:l.cielu", cz~' zgadzasz się na to?
A na konlgc ŚCiskam :\\ as, Ęoch~~~~Id~-sudą~i~_ L.caluję, a Rodu-

ł. .
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Po wzajemnej prezentacji nie odstępujący Staszka gospodarz zaciągną'!
go do koła miłośników przygód wojennych, a Tur-Czekailski kołując po salonie i wypatrując oczekiwanej, wycofał się szybko z towarzystwa i stanął
w cieniu kotary, oparłszy się o odrzwia
przejścia z salonu do biblioteki, obserwował kolejno każde drzwi.
. Opadły go przy tym wspomnienia:
Sześć lat temu poznał na KijowszcZYŹ
nie, w domu trch zacnych ludzi, H'alszkę Żelisławską, "dziewczynkę swoją", jak ją w myśli nazywał i zakochał się w niej z miejsca do szaleń
stwa. Niestety, dzieliło ją 'Parę dni od
ślubu z człO\yiekiem, trzy razy niemal
starszym, dalekim krewilym, 'któremu
zawdzięczala uratowanie czci i majątku ojca, a którego szanowała tylko.
Dowiedział się od niej samej o tym,
gdy jej wyznawał swą płomienną miłość i na jej pełnę. łez prośbę zacisnął
z bólu zęby, odszedł przysięgają.c sobie w dusz~-, że będzie czekał na nią,
choćby ż~'cje cale. Z
drugiej części
swego imienia i ' ze zrobionego postanowienia zbudował sobie nowe nazwisko i pod n1m rzucił się w wir ·niebez])iecznej roboty konspiracyjnej, pod
nim wałczył i pOd·nim miał otrzymać
nagrodę swej wierności.
\V czasie obiadu, wydanego na
cześć generała, dowiedział się, że Halszka w tragiczny sposób owdowiała.
W parę tygodni po wybuchu bolszewizmu w Rosji mą.ż wysłał ją. razem
z Zegliczami na Pomorze, a sam miał
wkrótce podą,żyć za nią.. Lecz nie zdą
żył. Krwiożercze bandy napadły przygotowującego się do podróży j w bestialski sposób zamordowały rabując,
a potem paląc dom, który wychował
dwanaście pokoleń rodu.
Z zadumy wyrwał go glos "demonicznie pięknej", ja.k mówiono, hrabiny Koronowskiej, również wdowy, pozują.cej na opiekunkę żołnierzy.
- Budzę pana., kapitanie!
- Nie śpię - odparował ~ybko,
kTyją~ w ukłonie ' cyniczny swój u-

!

dliwym skrzywieniem swych

pięknych

ust.
-

Bo zbyt często go pani
pewnie inny rodzaj

wolałaby

słyszy i
błaz~ń

stwa.
W oczach jej błrmął ogień obrazy,
ale zgasł natychmiast i uśmiechnęła
się z lekką. ironią.
- W porównaniu z kolegami nie
odznacza się pan zbytnią rycerskością..
Racz wybaczyć, pani hrabino,

Po wz.ajemnej prezentacji,
do koła

kwiatem.
- Cynik z pana:
- To samo powtarz.a mi często
śmiech.
mój przyjaciel, wie jednak, że takim
..:... Ach, z zadumy tylko... - wyjaś jestem wówczas, gdy się czuję wzruniła tonem lekkiego zniecierpliwienia
szony lub zły.
i dodała z dziwnym uśmieszkiem. - A w danej chwili? - zapytała
Przypomina pan w tej chwili Stań-:;zy z kokieteryjnym na.chyleniem główki.
ka, obserwują.cego tłum i dumającego
- A co pani mówi intuicja kobienad jego głupotą..
oo? - odpowiedział pytanIem na. py- Raczej nad oszałamiającQ. urodą tanie.
,
pani - skłonił się znowu.
- Oh, na to nie potrzeba wrodzonej
- leśli to ma być komplement, to naszej intuicji, by wiedzieć, że jest pan
zbyt banalny i płaski, a dla mnie wię w tej chwili wściekły.
cej jak nudny - powiedziała. z pogar- Więc ...
i
ADAM NAWICZ

Powieść
Zł)

,

lny

sensacyjna

skiego i wygórowane jego, aż do przena wszystko okiem praw- sady posunięte zasady arystokratyczdziwego znawcy i czuła się dumną., ne, wystarczały zupełnie, aby bratanże to wszystko do niej wyłącznie naka i spadkobierczyni jego mają.tku
ponad wszelkie plotki
leżeć będzie, a myśl ta przytłumiła na, stała wyżej
nowo wszelkie wspomnienia przeszło i domysły.
Przyjęta uprzejmie przez naj wyści, tak nie w porę wczoraj wywolane!
Przez całe dwa lata obwoził pan tworniejsze towarzystwo, za.pomniała
Siekierski bratankę po Europie. Po- Anna. nawet, że życie jej nie zawsze
tem została, Anna wprowadzona w naj- w takich upływało salonach. A gdy
lepsze towarzystwo w stolicy. Młoda czasem przyszło jej na myśl, że ona,
i .bardzo piękna, zajęła w nim natych- strojna dziś w jedwabie i brylanty,
miast wybitne stanowisko - mężczy nie tak dawno jeszcze żyła z łaski
zni składali jej hołdy, kobiety naśla skromnego aktora, wtedy okrywał jej
śliczną. twal'z~'czkę gorący rumieniec
dowały jej stroje i tak Anna, stała się
wstydu i modre oczy napełniały się
niezaprzeczalnie królową. salonów.
Marzenia jej zostały urzeczywist- łzami gniewu ł upokorzenia. I dlatego
starała się zatrzeć w swym sercu panHme.
Cie{:l tajemnicy, okrywają.cej pierw- mięć tej przeszłości i zagłuszyć sumi&nie, które się też coraz rzadziej odzyszą. młodość pięknej panny Siekierskiej, dodawał jej w towarzystwie ary- wało.
A jednak dZlsiejszej nocy ni.e postokratów większego jeszcze uroku.
zwalało jej 7.,asnąĆ i niepokoiło jlł
Piękny, rozrzutny i marnotrawny jej
ojCIec miał tu jeszce wielu przyjaciół straszni . Płakała i gorzko wyrzucała
sobie podłość popełni@ną. wczoraj na
znających doskonale jego sprawki i
przygod. miłosne. Kim była matka dworeu.' zaparcie ~i~' Andrzeja przejmowało ją. wstrętem dla' slebie samej,
Ann~r .:... tego nikt nie wiedział. <:7a~u
'-.ek 'jednak. ~akim otoczono Siekier- zwała się nikczemną., nfegd-clzi wą, lecz
Patrzała

- ... poco się pytam? - uprzedziła
go szybko. - Kusiło mnie po prostu
przekonać się, jak dalece naśladow
nictwo szczerości Stańczyka będzie
udane. Ale mniejsza. z tym ... Ow przyjaciel to ten, którego zagarnęli starsi
panowie? - wskazała oczyma Staszka.
- Tak, pani hrabino. Interesuje on
panią?

-

Bardzo"panie kapit8J}ie.

Któż

nieoostępu ją.cy Staszka gospodarz, zaciągnął
miłośników przygód wojennych.

jeśli pomyliłem się są.dzą.c, że imponuje pani błazeńska mą.drość Stańczyka,
której - mam wrażenie - szukała
pani - skłonił się po raz trzeci.
Roześmiała się już szczerze i uderzyła go lekko trzymanym w ręku

2a cubze

NAPISAL .,MICHAL POLONUS

to

gr

jest.
- Nie dosłyszała pani jego nazwiska.?
- Oh, nazwisko nie wiele mówi w
danym razie.
- lego wiele. Tkwi on, jak dąb w
starych niewzruszonych zasadach i jak
dąb silniejsiy Ód wichrów namiętnośCi
ludzkiej.
.
- I dęby wyrywają burze, nawet z
koruniami - rzekła z naciskiem.
- Zmurszałe, pani hrabino - poprawił z nowym ukłonem a ten jest
młody i silny. - O to pani, mam wrażenie, Chodziło, a 'Przy tym imponuje pani jego uroda cheruba. - Uprzedz·a m jednak, że jak cherubin, jest
on nieuchwytny dla ramion wszelkkh,
nawet demonicznych piękności.
Popatrzyła na niego spod zmrużo
nych złośliwie powiek, mówią.c powoli:

- Kobieta dotąd jest zawsze snnI{sem dla was, moi panowie i nie wystarcz,ało całej waszej odwagi męski~j!
ani rozumu, by oprzeć się potędze Je]
czaru.
- Wystarczyło jednak mocy cheruba. do wypędzenia jej z raju.
_ Ale ta sama moc pomogła jej zetrzeć głowę złośliwego gada. -

ucięła

już

z hamowanym gniewem.
_ Pardon madame - pOchylił gło
wę z udaną. pokorą.. - Pani się gniewa? - Wszakże rozmawia pani z Stań.
czykiem, czegóż więc od niego oczekujev
_ Raczej czego oczekiwać by można. A w danym wYJladku - zwykłej
towarzyskiej przysługi, poza. bezczelnością - rzuciła drwiąco.
- Poza ostrą. prawdą. chciała panł
powiedzieć - poprawił znowu.. - Rozumiem. Życzy pani sobie, abym zagarną.ł przyjaciela dla. niej, a tym sa,..
mym wystawił go na niebe~pieczną.
próbę, i pozwolił pani przy Jego pomocy zetrzeć sobie błazeńską. głowę,
cży tak?
Powiedział to z tak komicznym wyrazem, że wybuchnęła śmjechem cał
kowicie rozbrojona.
- Lęka się pan?
'
- Nie. I zgadzam się, lecz - spojr·zał jej w oczy ogniście jakąż nagrodę otrzyma za. to Stańczyk.
_ ' Niestety, kapitanie, w czasach
obecnych nie nosimy przy sobie sakiewek że złotem.
_ Nowoczesny Stańczyk woli czerwień ust od czerwieni złota wypalił z całą bezczelnością..
- Jest pan śmiały - odpowiedziała surowo, ma:N!Zczą.c brwi.
- Nie więcej od pani, zdradzają.cej
mi ukryte zamiary zdobycia. mego
przyjaciela.
Spojrzała na niego z przykrością:
_ Myśli pan najobrzydliwiej w
świecie i w dodatku ubliża mi. Przyjaciel pana interesuje mnie bardzo,
bo... Spójrz pan. - Wszak odbije. on
od tła całego towarzystwa wprost dominują.co, a
z takim człowiekiem
chciałoby się zawsze zamienić słów
parę - mówiła szczerze i dodała z uśmiechem, spoglą.dając na. niego: - Co
zaś do nagrody, to wzamian za tę przysługę uwolnię pana od siebie, przypuszczam bowiem, że ten ką.cik wybrał
pan sobie jako punkt obserwacyjny i
oczekuje kogoś niecierpliwie.
(Da.lszy

ciąg nastąpi)

teraz, gdy patrzała, na otaczają.cy ją odrzekła spokojnie. - Mam nadzieję,
przepych, nie czuła już tak bardzo że podróż nie zaszkodziła stryjowi'
- Pan hrabia jest trochę zmęczo
swej winy. Wstyd nie zmniejszvł się
wcale, tylko inny przybrał kierunek; ny, ale zdrów zupełnie!
Rolecki czekał chwilę na odpożałowała teraz i bolała nad tym, że
nie zawsze żyła w pałacu. Zdawało jej wiedź Anny, lecz młoda dziewczyna
się, że pochodzenie matki ' poniża ją, 'nic już nie miała do powiedzenia.
i gdy dumna i wyniosła. wydawała Ukłonił się więc i idąc ku drzwiom
rozkazy pannie służą.cej, myślała mi- biblioteki, nacisną.ł ukryty wśród
mowoli, co ·b y ta dziewczyna powie- rzeźb guziczek dzwonka, mają.cego
działa, gdyby , wiedziała, że matka jej
przywołać klucznicę.
Pani ~rańska, dumna z nagI'omaprostą była aktorką! I może taką. drudzonych w PQlkowicach skarbów, pogorzędnę" jak te uma,lowane i brzydko uczesane kObiety wczoraj na kazywała je chętnie, poważna jej podworcu!
stać odpowiadała tak dobrze całemu
Nie, Anna nie była stworzona do otoczeniu, że idąc teraz obok Anny,
cichego życia w skromnej willi An- wyglądała jak prawdziwa ochmistrzydrzeja!
ni dworu młodej królowej.
Tu, ubrana w bialę. powłoczystę.
Gdy minęły kilka wspaniałych sasuknię, tu w tym , pięknym pałacu
lonów, znalazły się w galorii obrazów,
czuła, się w domu! Tu wśród bogactw
zapełnionej portet.a.m.i zmarłych Siei przepychu, ,pl'Zechodzącego jej naj- kiorskich. Anna. spojrzała przelotnie
śmielsze marzenia, mogła śmiało rzuna. twarze groźnych rycerzy i stroj- ,
cić rękawicę przeszłości.
nych dam i już chciała iść dalej, gdy
Gdy stała teraz przy jednej ze Rta- uwagę jej zwrócił na siebie portret
rych dębowych szaf na skórze czar- młodziutkiej jasnowłosej kobiety w
nego nied:hvicdzia, biala.i piękna jak atłaRowej sukni i ślubnym welonie.
królewna z baśni, wszedł właśnie do
- Jaka piękna twarz l - zawołała
przedpokoju Ro fecek i , .sekretarz pana zachwycona. - Kto to jeat?
Siekierskiego.
, Pani Wańska objaśniła ją, że to
- Stryj każe uprzedzić panią, że była pierwsza żona stryja, która przyjbędzie zajęty aż do południa - 'Tzekł
ście na świat syna , własnym przypła'..
przytłumionym głosem. Prosi więc ciła życiem.
panię.. aby pani zechciała wezwać pa- Straszny to musiał być cios dla
ni" Wa,ńsk". i pod. jej. pr:zęwodnfctwem stryja - zauważyła Anna.
zwiedziła pałac.
_
- Dziękuję panu, poślę po nią. (Ci ag da.lszy n.astaDi~

An lia zakład
Przeszło

50 gatunków rośOn jadalnych - Rośnny wysokości 50 m - Jak się Odbywają żniwa na dnie morza?

Anglia jest krajem niezmiernie bogatym i może nadać zbrojeniom swym tak
szalone tempo, że żadne inne pa6.stwo europejskie nie mogłoby jej dotrzymać kroku. Nawet alaki powietrzne na Anglię
straciły bardzo poważnie na swym znaczeniu i grozie. A przecież
wyspiarze brytyjscy nie mOgił .pa6
spokojnie.
Nie załatwiona jest kwestia aprowizacji
łudności w czasie wojny. Blokada wybrzeży angielskich za pomocą łodzi podwodnych i samolotów wygloclzitaby Anglię w
krótkim czasie i zmll>liłahy ją do zawarcia
niechlubnego pokoju. Utworzono więc specjalne ministerium aprowiza.cji i magazynuje się olbrzymie zapasy żywności. Ale
nie dość na tym. Nauka angielska czyni
gorączkowe wysiłki w celu znalezienia nowych sposobów aprow izacji kraju przez
produkcję krajową. Otóż usilowania te od
pewnego czasu weszły na nową. i wiele obieCUjącą drogę.
To samo morze, które
stało się źródłem potęgi brytyjskiej, ma
uratowar Anglię od e\\'('ntl. wyglodzenia.
l\ad brzegiem zatoki Cardigan
,aklej

na dnie orza

"kosiarki", których kosy wprowadzane fUl,
w ruch za pomocą specjalnych mechanizmów. Dotąd
udało aię dotrze6 tą kosiarką podmorską
ai do głębokości łI metrów.

I

Lecz te głębie morskie bynajmni4!j nia 81\
jeszcze d.osta~e~znia zba~a~e, ~zczegól~ie
co do obfItOŚCI Ich flory, l me WIadomo Jakie niespodzianki czekaj" w większych
jeszcze głębokościach. Tyl? jetlt w. k~tdym
razie pewnym, że wszystJue rodzaje Jarzyn

I

SOBOWTÓRY GWIAZD FILitIOWYCH

Odmładzał osły

założono farmę,
świat dotąd nie widział.

Długoletnie doświadcz"l1ia

fizjologów, chemików i rolników poprzedzały to przedsię
wzięcie.
Specy min isterstwa wojny zbadali plan uczonych i aprobowali go.
'Vszystko odbywa się nal'azie w tajemnicy. Że na dnie morza rośnie mnóstwo roślin, które służyć mogą człowiekowi jako
pożywienie, jest rzeczą od dawna wiadomą·
Nic więc dziwnego, że zaczęto zwracać baczną uwag-ę na florę morską, jako
obfite źródła aprowizacyjne. W ten sposób
powstała

pierwsza farma podwodna
na dnie morza.
Badania wykaz.ały, że w samej tylko
zatoce Cardigan rośnie przeszło 50 gatunków roślin jadalnych. Dotąd zdołano około 20 wykorzystać dla sporządzania preparatów chemicznych i leczniczych.
Plantacje na dnie morza posiadają tę
wiel)ią zaletę, że nie wymagają żadnych
sztucznych nawozów. Wszystkie składni
ki, których roślina potrzebuje do swej wegetacji, znajdują się w obfitości w wodzie
morskiej i w piasku morskim. Tym się
tłumaczy, że

na dnie morza
panuje wegetacja nlasłychanle bujna.
Krzewy o objętości kilkudziesięciu metrów, rośliny potlol>ne do krzewów i osięga
jące wysoko~ć J() m nie są bynajmniej
rzadkością.
Największe trudności przedstawia narazie zbiór tych roślin. Do tego
celu służyć będą specjalne maszyny. Podobne są one do pływających żurawi o olbrzymich żelaznych szponach i posiadają

Nie wolno jeździć na ośle
wzdłuż wybrzeża

Mimo, że na ogół wiele szczegółów
konserwatywnego życia Anglii jest znanych, niemniej istnieje cały szereg przepisów, których obowiązek przestrzegania
sięga jeszcze czasów średniowiecznych.
I tak np. zachował się zakaz jeżdżenia
na ośle wzdłuż wybrzeża morskiego. Po
godzinie ósmej wieczorem nie wolno sprzedawać żadnych owoców, oprócz chłodnika
z kwasu chlebowego. Duchowni anglikań
scy nie śmią spać w nocy w pstrej czapce, włożonej na głowę, nie wolno im grać
~ karty.

T,'amwuj

utknął 1"

blocie

'-I,

lV Londynie, w teatrze Palladium, występują obecnie cztery amerykanki, lu·
dzqco podobne do znanych gwia:d filmowych L01'elly J'OUIl{l, Marleny Dietrich,
Grety Garbo i Joan C1·awford.

lVsklltek (JlNlltoll'nej

1tle1l'1/

we trlo-

gromadzi/y
błota., które

się ogromne masy muru i
sparaliżowały CfLłą komunikadę..

,

Uroczys

Król prowadzi pług,

Bangkong - w uroczystej szacie. Powiewaja.ce flagi oraz oryginalne syjamskie
ozdoby, na wysokich masztach, uroczy te
procesje, których uczestnicy przybrani sa,
w bogate szaty, tańczące
tancerki w lltarożytnych brokatach,
selki łoclzi, barek kunszlownie konslruowanych przez miesiące a na wet lata na
rzece - oto obraz nie tylko Bangkongu w
dniu święta żniw ale i całego Syjamu. W
uroczys toś ciach
bierze udział król ze swoim dworem,
duchowni, armia, święte bawoły,
oraz cały naród. Król osobiście, względnie
wyznaczony przez niego dostojnik, przybrany w prastare ceremonialne szaty, prowadzi pług, krając pierwszą skibę pod nową uprawę roli.
Pług ciągną dwie pary
świ~tych wołów.

Jak parobek
Niecod~ienna

kariera

• • •

IZ
krając

()Sły.

•

pierwsze skiby pod nową uprawę roli

Zastygły w bezruchu tłum uczestników
świQta zdala przypatruje się temu obrzę
dowl. ,'astępnie na placu równi.eż odpowiednio uroczyście przybranym

podaje się paszę świętym bawołom
na małych miskach "dary ziemi".
Które z nich zostaną przez bawoły zjedzone - nie dadzą plonów w przyszłych
zniwach. I znowu nieme spojrzenia wlepione w ciężkie postacie bawolów. Byle
tylko ryżu nie tknęły l A gdy dobrze
przed tern zresztą i to stale odżywiane
święte bawoły nie tkną żadnego z darów
- zaczyna się szale6.stwo tłumów. Lecz
w ostatnich latach już tylko najbiedniejszy plebs w to wierzy i z tego wyciąga
wnioski. Wprawdzie tradycji staje się zadośG i nic nie utknęło ze starego ceremoniału.
Wprawdzie dwór królewski a nawet oficerowie armii, studenci akademij

słał się

lokajem

~lod~ieja skońc~yla się tv

wojskowych Europy, w dniu tym w starożytnych strojach,
uczestniczll, w uroczystościach, nie mniej - na. apetyt bawołów
- nikt już z górnej warstwy w Syjamie
nie zwraca uwagi.
Uroczystości kończą zabawy
ludowe,
procesja na rzekach oraz uczta. Zabawy
ludowe też szanują tradycję. Az:tyści w
bogatych ubiorach uroczyście i powoli poruszają się w huśtawkach.
KaMy z nich
chce Chwycić w zęby woreczek
pełny pieniędzy,

zawieszony na wysokim bambusie. Schwycenie tego worka oznacza "wyrwanie niebiosom błogosławieństwa dla ziemi".
Na łodziach przedstawia się historyczne sceny z bohaterskich eposów indyjskich
które zawędrowały do Syjamu. Tancerki
wykonują tradycyjne ta6.ce, obserwowane
z dużą znajomością przez tysi"ce rozbawionYCh Syjamczyków.
Długa i wybredna uczta kończy Św1llto
żniw, bardzo pracowitego narodu,
który
nazajutrz staje do pługa i do ci~żkiej pracy.

krym,inale

Najciekawszym jednak jest to, że lekarz
po kilku dniach stwierdził brak najrozmaitszych przedmiotów, tak w swym
mieszkaniu w Paryżu jak i w wUli na prowincji. Srebro i złoto zupełnie zniknęło ...
Lekarz nie ochłonął jeszcze z pierwszego wrażenia, kiedy otrzymał telefon od
pewnego inżyniera z Neuilly nad Sekwaną.
- Niedawno przyjąłem nowego lokaja.
Nazywa się Roger Sargent. Między referencjami znajduje się także pańska.. Referencje są wprawdzie dobre - ja jednakowoż wolałbym usłyszeć kilka słów. Co pan
sądzi o jego służbie?
Lekarz uczynił zadość prośbie inż'yniera; opowiedział także o kradziety, nie
wskazał jednak lokaja jako domniemanego sprawc.ę. Poprosił jednak inżyniera, że
by mimochodem, przy okazji, opowiedział
o tym Sargentowi.
Niestety, inżynier nie znalazł okazji, by
oznajmić to nowemu lokajowi.
Lokaj po
kilku dniach znikł - a wraz z nim co cenniejsze przedmioty.
Policja wszczęła śledztwo. Wszystko
wskazywało na to, że kradzietwy dokonał
Sargent. Jl'go jednak nie można było zna.-

więcej.

leźć.
przedstawiał

leden ze znanych z-dolnych lekar,;y w&terynarii w Te'ksasie rozpocząl doświad·
czenia operacy.J o'dmła'dzających na 06łach,
Poczciwe, uparte ·czworonogi "nie protei!towały", tak, że doświadczenia postępowały,
d()Syć szybko !I1arprzód, dając dobrt; ruulta·ty.
Za.protestowali natomiast farmerzy.
Protest zostal przez komrpetentne władze
uwzględniony. pod karą zabroniono owemu lekarzowi weterynarii daJszych eksperymentów.
Jako argument wysunię10 interN hodowli, który byłby poważnie naratony nil.
szwank, gdY'by Ów lekarz mógł odmładzać

ne W Syia

Zdaje si~, że Gustaw Ludwik Soreau,
urodzony we Francji w r. 1894 był przez
10l! przeznaczonym raczej do pracy wiejskiej; zdaje się - bo aż do r. 1927 był robotnikiem rolnym w jakimś gospodarstwie. Widocznie jednak dla jego genialnej umysłowości praca ta była mało odpowiednia, bo przeniósł się do innego calkiem działu, do handlu. Stał się kupcem
drzewnym. Tu jednak los, który uśmiecha
się podobno zawsze śmiałkom nie przyniósł Soreau nic prócz fiaska: okres ten
kończy się najzwyklejszym w świecie bankructwem. Chcąc uregulować naj pilniejsze
zobowiązania, Gustaw wystawia kilka falRzywych weksli. Nieszczęśliwa historia z
handlem skończyła się przepędzeniem pięciu lat w więzieniu.
Więzienie jednak wbrew przewidywaniom - nie uczyniło Soreau bardziej
moralnym. Po wyj,:ściu w r. 1932 z więzienia w Caen, Soreau nie powrócił już na
rolę.
Sądził, że może miasto da jemu to,
czego przez całe życie pragnął. Po nieudalej karierze w gospodarstwie zapragnął
~Zl1kać szczęścia jako lokaj. Ponieważ jednak nazwisko jego przez proces o fałszer-'
stwo stało się zbyt znane - Gustaw znalazł dla siebie inne. Początkowo było jedn(l przybrane nazwisko później było

Tak trwało przez dwa miesiące. Po
upływie lokaj znalazłszy jakąś przyczynę opuścił swego chle odawcę.

ści.

ich

Ukrywał się.

Po długotrwałych dochodzeniach ustanawet dokumenty - stwierdzające rzeko- lono, że Sargent "miał przyjaciółkę, pokomą prawdziwoRć nazwiska; były one jedjówkę, z której pomocą dokonywał kra!lak alho skradzione - albo sfałszowane. dzieży. Po nitce do lcłębka. Wywiadowcy
Już jako Roger Sargent zostal w kwietpolicyjni idąc za pokojówką - znaleźli na
niu rb. lokajem u pewnego słynnego leka-, stacji kolejki podziemnej Sargenta, a po
rza paryskiego. Służbe. jego - trzeba. to krótkim czasie i łup. Obecnie Sargent
prz}'7maĆ była cal'kowicie poprawna. i
pnesiaduje w więzieniu. (t w.)
wzorow&, pełna regularności i wytrwało\V biurach meldunkowych

szech pólll. na 1J!icach miasta Lecco na-

morskich będ" bardziej smakowite i dla:
organizmu przydatniejsze niż jarzyny naziemne, ponieważ posiadają daleko więcej
soli i minerałów, jakich człowiek potrze~
buje. lod, fosfor, brom, wszystko to zna~
duje się'" tych roślinach morskich, kt6r~
gdy. aif! człowiek do nich przyzwyczai, 8t&nł\ aię dla naszego ogrodnictwa naziemn..
go grotn" konkurencj". Na rynku angielskim
pojawiły nę Juł marmelady
% roślin morskich,
cieszące się znacznym popytem.
Najblitsza przyszlość przyniesie prawdopodobnie
dalsze niespodzianki. Wszystko przemawia za tym, te ludzkość stoi przed nowymi możliwościami aprowizacyjnymi.
Tak to obrona przeciwwojenna pobudziła wynalazczość ludzką i skierowała ją na
nowe arcypożyteczne tory. (kk)

Pieczone prosię
Podobnie, jak i wśród narodów cywil~
zowanych, tak i Sjamczycy w czaSIe
wszystkich uroczystości zwłaszcza oficjalnych za nieodzowny punkt programu uważają ucztę.
Stąd tet konieczność wybrednych i wyszukanYCh potraw, co da
których nie zbywa pomysłowości Sjamczykom.
Żadna jednal{ uczta nie może się obejść
bez podania pieczonego prosięcia. Lecz
sposób przyrządzenia tego pieczonego prosięcia to już tajemnica sztuki kulinar..
nej Sjamczyków. Wiadomo tyle, że jest
ono nadziane nieznanymi nam warzvwami, które dodają sp'ecyficznego smaku
prosięciu.

Parki sowieckie
"rezerwatami zbrodni"
M o s kwa. -

Dzieci sowieckie po

zakończeniu roku szkolnego stal y si!;' w
wielu miejscowościach klęską dla mieszkallców miast. Łącząc się w bandy
huliganów, stanowią w parkach i miej-

scach odludnych prawdziwe niebezpieczellstwo.
.
Jak wygląda opieka .. Komsomohl"
nad dziećmi świadczy najlepiej fakt, iż.
jak donosi "Uczytielskaja Gazieta", w
mieście Gorkij (N. Nowgorod) 50 tys.
dzieci zostaJo zupeJnie pozbawionych 0pieki, wal!;'sając się po zaniedbanych
parkach. Wskutek braku opieki w jednym. dniu utopiło się dwoje dzieci, tro-

ie

zaś zginęło

w bójka&" '

