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Po ostatnich działaniach wojennych na granicy panuje spokój - Przedstawiciel
du japońskiego oświadcza! - Czy Sowiety zechcą rokować?

11
•

rzą

głos

Japonii

T o k i o. (P A T) Rzecznik japońskie
go Min. Spraw Zagr. złożył następujące
oświadczenie na konferen.cji prasowej:
"Wszystko zależy od władz sowieckich, czy ostatnie zajście na granicy
sowiecko-mandżurskiej przerodzi
się
w zatarg o większym znaczeniu. Minister spr. zagr. gen. Ugaki polecił w
niedzielę wieczorem ambasadorowi japońskiemu w Moskwie podjąć rokowania z rządem sowieckim. Należy się
liczyć z możliwością, że wladze sowieckie będą skłonne do wznowienia rokowań w sprawie Czang-Ku-Fengu, które
to rokowania zostały zawieszone 20 lipca przez Sowiety. Cierpliwość jest koniecznym warunkiem dla stosunków
z Sowietami.
Japończycy Uumaczą

wyraźnie negat~'wne.

"Najwidoczniej pod wpływem tych
nastrojów wojska sowieckie, począ
wszy od 29 lipca, zajęły stanowisko
wyraźnie zaczepne. 'V niedzielę rano
rozpocz<;,ło się nalarcie Rowieckie
na
stanowiska Japonczyków przy użyciu
artrlerii. Japo1'tczycy pr7.yjęli we7.wanie i rewltatem tego .ieRt 7.ajęcie C7.angKu-li'l'ngu i S7.a-TRao-Pingu w niedzielę rano. Obie te miejRcowości znajdują
~ię całkowicie w rękach Japońezyk6w.
Nowe to zajście zostało spowodowane

poj!~ł~ ss~ęa ;o~io~l~~' ż:~~ ~oiJ~~~i~

podwarszawskich odbył Się pOjedynek
pomiędzy dwoma głośnymi literatami
warszawskimi: p. M. W., którego nazwisko było w czasach ostatnich czę
sto wymieniane w prasie, a wybitnym
dziennikarzem wilellskim drem W.
Ch. W wyniku pojedynku dr W. Ch.
został ranny w pachwinę. Rana jest
Podobno sprawa honorowa wynikła
na tle Cywińskiego i obrazy w druku.
(w)

Bestialski mord
War s z a wa. (Tel. wł.) W Nieporę
ciu pod Warszawą pięknością. lokalną;
była 18-łetnia Irena Koroń, która miała.
wielu adoratorów. Wybrańcem jej był
Kazimierz Sieradzki.
Kiedy Sieradzki był wieezorem 11
Koroniów, a było to już około godz. 12.
zobaczył nagle, że jacyś dwaj niezna.jomi zabr,a li jego rower, pozostawiony
na dworze. Sieradzki wybiegł za. nimi
i chciał złapać złodzei. Kiedy ich dogonił, jeden z nich żgnął go nożem, .a,
drugi uderzył go jakimś twardym narzędziem między oczy. Sieradzki padł
na miejscu trupem.
Prawdopodobnie nie chodzi tutaj C)
rabunek 1'0 -eru, ale o akt zemstyosobistej. Zdaje się, że obaj mordercy byli namówieni prooz jakąś osobę, zawiedzioną w miłości.
(w)

Ucieczka niebezpiecznych
morderców
,,\" a r s z a w a. (Tel. wł.) Wśród 30
więźniów jadących pociągiem do Cieszyna, znaleźli się także dwaj skazani
za mord, Czesław Bujak i Filip Peja.
Ci dwaj zmyliwszy straże, zdołali zbiec.
Bujak został już ujęty, ale Pej.a, buj,a
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(w)

S o f i a. (P A T) W Ruse l i pewnego
robotnika nazwiskiem Coniu Todorow,
który zgłosił się do ambulatorium robotniczego, lekarze stwierdzili, że posiada on wewnętrzne organy umieszczone zupełnie z innej strony, niż normalnie: serce z prawej ćtrony, dwunastnica, wyrostek robaczkowy z lewej itp. Okazało się też, że analogiczną. budowę ma również jego 17-letni
syn Georgi.

Niezwyk ła zemsta

zaj ścia

"Wojska japoliskie w rejonie CzangKu-Feng, ażeby uniknąć zajść granicznych, wycofały się i skoncentrowane
zostały na niektórych punktach, skąd
mogły być dokładnie widziane z pozycyj sowieckich na szczycie wzgórza
Czang-Ku-Feng. To pojednawcze stanowisko Japo11czyków prawdopodobnie zrozumiane zostało przez stronę
sowiecką jako wycofanie się z 'obawy
przed wojskami sowieckimi. Zresztą
radiostacja sowiecka w Chabarowsku
ogłosiła 28 lipca, iż stanowis.ko japoń
skie w sprawie C7.ang-Ku-Fengu jest

Sensacyjny pojedynek

niegroźna.

T o ki o. (PAT) Komunikat dowódz- przez wojska sowieckie na tle zaostrza- czas ostatniego zatargu sowiecka artytwa armii koreańskiej, ogłoszony w jącej się od 20 lipca sytuacji na pogra- leria ostrzeliwała kilka miast z Korei,
poniedziałek w południe (według czaniczu."
przypuszczając, że tam znajduje
się
f,U miejscowego):
sztab japollski. Miasta koreańskie uBombardowanie miast
cierpiały nieco, lecz ludność nie ponioWojska japońskie obserwują czujkoreańskitih
sła żadne.i szkody.
nie ruchy wojsk sowieckich. Na całej
Przedstawiciel
japońskiego
Min.
Przedstawiciel rządu japońskiego
granicy mandżursko-japońskiej spokój.
Spraw
Zagr.
oświadczył dalej, że bomzakończył swe oświadczenie wyraże
Na odcinku Sza-Tsao-Ping i CzangKu-Feng podczas ataku wojsk sowiec- bardowanie miast koreallskich jest niem nadziei, że rząd sowiecki wznowi
kich, które zajęły nielegalnie wzgórze najnowszą prowokacją sowiecką. Pod- rokowania z Japonią.
Czang-Ku-Feng w dniu 31 lipca, wojDoniesienie sowieckie
ska japońskie odparły atakujące odM
k
(PAT)
A
•
TASS ki'e 11a przestrzeni' 4 km w gł"b od gradziały sowieckie. Przeciwnik pozostao s - wa.
. .~genc.Ja
'o!wit na polu 11 czołgów i dwa działa donosi, że w dn. 31 lipca oddziały woj- nicy. 'V miejscu tym rozpoczęła się
~zybkostrzelne. Straty sowieckie wy- skowe
japOllskie narusz.dy granicę regularna bitwa, tl'wając·a wiele g-osowiecką. lV pobliżu
granicy jeziora dzin.
200 . ł .
noszą.
zo merzy.
Cha-San. Oddziały japońskie rozpoOddziały japol'Jskie _ pisze ag-enObecna sytuacja na odcinku Sza- częły niespodziewanie ogień artvle- c'a TASS - napotkały na silny opór
Isao-Ping i Czang-Ku-Feng pl'zedsta- ryjski, Ą nc. ~pnie 'Rod o5łcIla noe,r i poni h- "kutkipm tego wielkie stra.wia si~ w tcn sposób, że wojska so- zaatako\\'aly oddziały graniczne 50v zaró\\ no w ludtiach, jal' i w matewieckie '; 'ycoialy się w kierunku -pól- wieckie, stojące na trm odcinku. Ja- riale wojennym. Str8t~' ~o stronie 50nocnym i wschodnim, -pozostawiając pończycy obsadzili ten·torium sowiec- wieckiei są. nieznaczne.
k~a
komp~ij ~ wzgfuA~ na • _ _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wschód 'od jeziora Hazang. Oddziały',
- ~
sowieckie, skoncentrowane w pobhzU
Czang-Ling-Tse (miejscowości pogranicznej), posuwa.ią. się w kierunku
wschodnim na Karanczin.

.oficjalny
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TOR KOLEJOWY ZA W
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TVstculelt ulewnych deszczów wezbrane wody rzeki podmyly kolo Kalkutty
Indiach tor kolejowy, który dosłownie zawisł w powietrzu

40

tv

tysięcy ludzi dotkniętych
akcją pacyfikacyjną

Aresdowano

pr~es~lo

2000 os6b, 400 do-m6w

Jer o z o l i m a. (P AT) Według źró
arabskich akcja karna, przeprowadzona przez wojsko i policję w rejonie
deł

Tulkarim-Nablus-Dżanin,
dotknęła
ogółem ze 40.000 mieszkańców.
Aresztowano około 2.000 mężczyzn i ze 100

kobiet, zburzono około 400 domostw,
znis7;czono podc?:8.s masowych a pośpieRznych rewizyj wiele zapasów żyw
ności i sprzętów domowych. Najmniejsze nieposłuszeństwo lub złe zrozumienie rozkazów w języku angielskim było surowo karane. Jak słychać, po-

~bur~ono

wstańcy

nie wszczynają. walk wśród
osiedli, a nawet nie bronią. się w wypadkaCh osaczania, chroniąc miejscową ludność.

Władze zakontrolę kore-

Jer o z o l i m a. (P AT)
bezwzględną.

Podróże książęcej

holenderskiej

spondencji pocztowej I telegraficznej i
telefonicznej zarówno krajowej j·a k i
zagranicznej. Już od dawna było to
stosowane ale ra.czej dorywczo.

pary

A m s t e r d a m. (PAT) Prasa tutejsza donosi, że książęca para holenderska po pobycie w Niemczech w miej.3cowości
Heiligendamm, wyjechała
wraz z malą. ks. Beatryczę. do portu
duńskiego Gedser, ską.d udała się samochodem do majątku Ourupgard,
I>tarej posiadłości rodziny Tesdorpf, w
pobliżu Nykoping, gdzie bawi w gości
nie u małżonków hr. Fritze Ahlefeldt
Tesdorpf. Książęca para zamierza odwiedzić

Kontrola liorespondencji
rządziły

S t a n i s ł a w ó w. (Tel. wł.) Na tle
konkurencyjnym podlano tu naftą. i
następnie podpalono trzy dorożki, które doszczętnie spłonęły.

również

tronu wraz z

duńskiego

na5tępcę

małżonką.

Ambasador włoski zwiedza
polskie uzdrowiska
War s z a w a.

(TeJ. wI.)

Ambasa-

d~r włoski P: Valentino. ~bjeżdża uZd",-

'V

wisk:& polskIe.
ChWlh obecnej znalduje się on w AUg.ystowie. '(w),

Strona 2

Wizyta francuskich kontr-

17~

I

torpedowców w Gdyni

G d y n i a. (Tel. wł.) l Ta hieżą~y .miesiąc zapowied ziana została ofICjalna
wizyta francuskich jednostek marynarki wojennej w Gdyni.
Jak nas informuj!)., do Gdyni przybęrlą trzy kontrtorpedowce i to: "Jaguar", "Chael" i "Leopard". Na kontrtorpedowcach podróżują francurocy
podchorążowie marynarki wojennej ze
szkoły w. Brest, pod dowództwem komandora Barouin. PObyt kontrtorp<:\dowców w Gdyni potrwa 3 dni.
W' czasie pobytu marynarki francuskiej w Gdyni, Qdb~dą się też spotkania sportowe miQdzy drużynami
sportowymi marynarzy francuskich a
drużynami marynarzy polskich. Przewidziany jest mecz piłkarski, zawody
lekkoatletyczne i spotkanie bokserskie
reprezentacji obu flot. (p)

Gen. Franco nie potrzebuje pomocy - Tylko 2 i pół tys. Niemców i 23 tys. Włochów
w szeregach armii narodowej
.'

.~.

.J;.

, - rr

• •.1P\

P a ryż. (PAT). Korespondent Ha-,
. \Tasa donosi z Saragossy:
\Vybitny przedstawiciel armii gen.
Franco, należQ.cy do najbliższego otoczenia generalissimu.~a, oświadczył, iż
w wojsku gen. Franco nikt nie liczy
i nie potrzebuje liczyć na pomoc zagraniczną dla osiągnięcia ostatecZl1f'go
zwycięstwa i zakoilczcnia wojny. W 0becnej chwili hiszpailska armia narodowa liczy okolo 800 tys. ludzi, dowodzonych przez mlodycil oficerów, wychowanych w szkol ach wojskowych, utworzonych w polu. Ten element oficerski dał już dowody aw~ch wysokich
zalet w czasie ostatnich operacyj.
"Udział ochotników zagranicznych
w narodowych szeregach - mówił dalej ów wybitny przedstawiciel armii
powstailczej - nie jest tak duż~r, jak
to sobie luc1zie wyobrażają. Ogółem
walczy u nas dwa i n6ł trsiąca Niemców łą,czll ie z lotn ikam i i 23 tys. \Vlochów, zgrupówanrch w d.\'\vizjach liniowych i oddziałach 10tnir7.~' ch. Na
froncie od Teruelu do :\fm'za Śród
ziemnego znajduj!). się dwie dywizje
:..i '

Numer

lerWOOi laral~ llnioti ~ami Hi~IJaoie
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włoskie,

operujące

wśród oddziałów

czysto hiszpailskich. Siły włoskie w
tym wypadku są. nieznaczne, tak, że
cały ciężar działalI
spada wyłącznie
na narodowe aiły h iszpallslde".
\V obecne,j chwili gen. Franco
mimo, iż zawsze b~dzie wdzięczny
sprzymierzeńcom, którz~' pomogli w początkowym okresie wojny, może śmia
ło doprowadzić
do zwyci~stwa wla-

snymi silami. Inaczej mówią,c - wycofanie ochotników ma znaczenie raczej uczuciowe i zasadnicze, aniżeli
stratrgiczno-wojskowe.
\Vecllug ostatnich wieści, które nadeszły do głównej kwatery gen. Franco, po zajQciu wyniosłości Foncalado
na odcinku Estramadura wojska narodowe wyparły nieprzyjaciela z kilku
innych pozycyj.

Na froncie Walencji wojska rządo
kontratakowały,
lecz zostały odparte pozoatawiajQ,c na polu walki około 500 zabitych i rannych. Jeden z
batalionów wojsk rządowych, otoczony w wąwozie, został prawie całkowi
cie zniesiony,
Eskadry powietrzne gen. Franco
bombardowały urządzenia portowe w
Walencji, Alicante i w Gandii.
wa

"Polityczny" napad na pociąg
W Me/csyku

Program wizyty min. Becka
w Oslo

~olennicy ~buntowanego generała ~am,ier#ali

o s I o. (Tel. wł.) W programie oficjalnym pobytu min. Becka w Oslo
przewiduje się w dniu 2 sierpnia audiencję u króla Haakona VII, wizytę
u premiera norweskiego Nygaardsvolda i min. spr. zagr. Kohta, a wieczorem obiad wydany przez min. spr.
zagr. i raut ..
Dnia 3 sierpnia~ odjazd na pokła
dzie torpedowca "Sleipner" do Horten, gdzie zmi.jduję. się stocznie okrę
tów wojennych, konferencję prasową.
w Oslo, obiad i raut w poselstwie polskim.
Dnia 4 sierpnia: śniadanie wydane
przez lu'óla i królową, ZWiedzanie miasta i okolic oraz odjazd.

og'ł"abić pocdę

M e x i c o C i t y (A TE) Na pociąg
kursujący na linii Tampico
- San Luiz Polosi dokonano zamachu.
W wagonie II klasy wybuchła bomba r7.ucona przez jadących pociągiem zamachowców. Odłamkami bomby zosłali
zabici: porucznik - dowódca eskorty
pociągu oraz jedna pasażerka z małym
dzieckiem, a 19 osób odniosło cięższe
lub lżejsze obrażenia.
Jednoc.ześnie wspólnicy zamachowca. który rzucił bombę, korzystając z
ogólnego zamieszania, napadli na pociąg od zewnątrz i usiłowali ograbić
pasażerski

wagon poczt~wy, w którym I!lia!a stę
znajdować znaczna suma plemędzy.
Napastnicy zostali odparci przez eskortę
pociągu.

Na czele' zamacnowc6w stal niejaki
Lombardo Tapia. który poniósł śIhierć
podczas walki. Jest on. byłym deputowanym i należy do zwolenników gen.
Cedi1lo.
Zamach miał podłoie polityczne i
był dziełem stronników generała Cedillo, przeciwnika prezydenta Gardem,sa"

Terror niemiecki w Kłajpedzie
JVlad~e

litewskie

Obowiązek ukończenia

kursów przeciwgazowych

wykryły 'Ilie'ł'uiecką organi~ację

Wa -r s z a wa. (Tel. wł.) Zostało 0na wyższych uczelniach za·
rządzenie rektorów,
m. i. ogłoszono
spis. ucbylających się od udziału na
'kul' ach przeszkoleni,a przeciwgazowego. Osoby, które tego przeszkolenia nie
przejdą., nio otrzymają dyplomu. Okazuje się, że przed dyplomem naukowym
nieodzowne jest przejście kursu prze.~iwlo~nic.zego.
,_ I
,.
' (w)

dytcersyjul{

lord Runciman
u prez. Benesza i Hodży

głoszone

K o w n o (ATE) Wladze litewskie Litwy, skupiających mniejszosć nieznowu wpadły na trop jakiejś tajnej miecką·
._
organizacji niemieckiej wszczynającej
W nocy na sobotę napa'd lo na przep r a g a. (PAT) Przybywający do systematycznie akcję dywersyjno-terro- chodząc~go vi pobliżu hotelu "Victoria'"
Pragi sir Runciman zORtanie pr7.yj\'ty rystyczną w Kraju Klajpedzkim. Wedle oby,yatela
litewskiego
Tsz.YlVelego
przez prezydenta republiki dra Bene- krążących poglosek, centrala tęj organi- trzech nieznanycb mężczyzn, którzy posza oraz premiera dra Hodżę we zacji mieści się w Tylży, skąd za po- bili go dotkliwie, łamiąc mu 'ooojczyk i
czwartek 4 bm.
średnictlVem
kurierów wydawane są 2 zebra. Napadnięty zeznał tv szpitalu.
\V piąteJc sir Runciman ma odb~' ć dyspozycje poszczególnym tajnym orga- że t;lapR. fnicy rozmawiali ze sobą po
pierwsz!). rozmowę z przed. tawiciela- nizacjom niemiecldm, lstn'ejącym już niemiecku.
mi Partii Niemiecko-Suderkicj z Hen- na terenie Klajpedy lub innych rejonow
leinem i KuncItem na czele.
Według "Prager Tageblatt", praca
War s z a w a. (Tel. \VI.) Według
sir RUllcimana postl,'pować będzie
doniesieil
z \"iednia, Burkal wysunął
stopniowo w ten spo~ób, że każdy prokoncepcję, aż.eby b. członków Legionu
blem będzie badany osobno i po kolei.
Austriackiego sformować w osobny odJJ' alki n'llłQJ·skie" na r~ece i je~ior~e - Skutki japOliskich
dział i wysłać na front hiszpański. (W)

" Legion Austriacki '
do H\szpanU?

Z wojny

Podróże

pOlityczne Forstera

G d a 6. s k (ATE) Z GdaJlska wyjedzie do stolic palistw skandynawskich
i nadhałtyckich "gauleiter" Forster. Vvyjazd Forstera, któremu ma towarzyć
żona, adiutant oraz dyrektor "Stoczni
GdaI'lskiej" Noe (z pieni~clzmi? - Red.),
zostal wyznaczony na d7.iCl1 2 sierpnia.

Mussolini do Hitlera
Berlin

(PAT).

Mussolini nade-

słał następującą depeszę w odpowiedzi
na życzenia IUlI1clerza IIitlera:
"Dzi~kujQ serdecznie za życzenia
nadeRlane w rorznicę mych urodzin.

"Ubiegły
rok z wiekopomnymi
spotkaniami w Berlinie i Rzymie
wzmocnił pl'zyjai.l1. pomiędzy obu nasz~' mi narodami.
Jestem przekonany,
że na linii tej osi spoczywają zarówno
interesy nasz~' ch obu narodów jak i
pokój europejski.
"Przesyłam
panu jak najserdeczn.iejsze pozdrowienia i życzenia powodzenia dla pailskiego dzieła i przyszłości ruchu tak pokrewnego
z naszym."

\V Mph i okolic)" bllr7.a wyrPl:]c1zi!a hm'Mo
poważne l'zkody. \Viatr powYl'ywll1 wil'le drzew
z korzeniami. Samolot. który stal nil lotni~ku ,
zo~tal odrzucony przez wichurll na odleglo'ć "
kilometrów.

*

PodrzRR trnn~portll z rloku w Ronthnmpton
do red:\,. olhrzym i [la"owi~c Iln!ficIAld. trllnq·
atlantyk .. flllC<'l1 Mury". rlo~tnl Rię w tak Rilny
pfąd. że 10 holowników nie moglo gO IltrzymaC'.
P81'owi~r c:]lym Rwym cię:imrem lIder'zsl w lIfZ:]dzenia portowe, ni~zczllC je zl1pplnie. sam 7.A~
ponióHI tylko lekIde lIHzkorłzenia. OHt atecznie udalo się go znowu odstawić na redę.

*

Z Rnlzhllrga donoi"zu. 7.P polo7.ony w pohliy.\l
tego minRtn 8t31'Ox~· tny znmf'k l\fiłtpr' ~ill "ploną!.
Straty wyno8Z:\ Pf7.CSZ!O 4llU.OOIl n1!\l'ek.
Szwagierka
Roosevelta p.
jako bncerka
J'\ow:lrm Jorku.

*

nAjmlorlszpgo syna prezydenta
Sally Clark. pOdpisal3 kontrakt
w kabarf'cie hotelu "Piuza" VI
Fakt tpn wywolał len
• a·
merykańskich kolach towarz1skieh.
•-

chińsko-japońskiej

~agonów lot'lł'c~yclł.

L o n d y n. (ATE). Komunikat japOllSki donosi, że obecnie przystę,piono do opel'acrj, skierowanych przeCiw
dość licznej flocie Czang-Kai-Szel(a na
rzece Jang-Tse. Kanonierce jap0l1 kiej
udalo Rię zatopić mały torpedowiec
chiJ'lRki z załogą 10 marrnarzy, ldóry
uailowal zaatalwwać pod Hu-I\au 0kr~ty japollRkie.
Na jezio)'ze Pojang ukrywają. się
obecnie ChiJ'lSl<ic lmnonierki. ścigacze,
torpedowce.. tran . portowce min i Jiczne inne ol,rQty. W najbliższej przyszłości na Jeziorze tym - 115 km dlugości, a 30 I,m szerokości - należy się
spoc1ziewać walki na duż:;t skalę.
" Tobeccz\,stycbbombardowa11Han-

I

. .

kau ambasady pańatw obcych mają,
b~-ć pl'zeoiesione w głę,b kraju, do bezpieczniejszych miejscowości. Wyjechalo już z Hankau 70 osób personelu
ambasady sowieckiej do m. Czun-Kin
na specjalnie zafrachtowanym statku.
Chii1- ka prasa ]JÓdaje atatystykę
dotrchczasowych bombardowań miast
ch ińskich przez samoloty japońskie.
NajwiQrej ucierpiała prow, Kwan- I
Tung. Zanotowano tam 903 naloty ja- i'
p0l1skie, podczas których poniosło
śmierć 4.845 osób, a 8.901 odniosło ra- I
ny. Bomb rzUcono 11.811. Odnośne cy-j
fry dla cał~7 ch 'Chin: nalotow 2: 472....e a bitych 16.532, rannych 21.752.
.

Spłonęła

fabryka

B r a t i s l a w a. (PAT) \V rniejscowÓści Filakovo na Słowaczyźnie spło
nQła olbrz~- mia fabryka naczyń kuchennych. Ofiarą ognia padło dwadziesCla budynków fabrycznych, skła.dy
surowCów i wielkie Za}JURy towaru.
Szkoda, według dot~' chcza30wych obliczel1, wyno 'i około ,10 milionów koron.
3000 robotników i 200 urzędników zostało wskutek zniszczenia fabryki pozbawionych pracy.
•

'

•

Olbrzymi pozar
na plantacJ·ol kawy

Porto Alegre (PAT) Donoszę, z
Ribeiron Pre~ ~tan San Paulo), że na
tamtejszej plantacji kawy "San Luiz"
sp.aliło się 80 tys. krzewów kawowych.
I Takich rozmiarów pożar jest nie
notowany w historii uprawy kawy.
Powody pożaru pl'zypisuj~ silnemu
wiatrowi i " ' ielkiej suszy, wslwtek której liście na krzewach kawowych uI SChły, stanowiąc dobry materiał paln '.
\V pobliżu znajdują się tzw. regulatory kawy, w których państwowy de·
p,artament kawowy każe palić corocznie miliony worków kawy. Ogromne
te ogniska dają. smutny obraz w ciągli
szeregu nocy, gdzie niszczy się ten pradukt nieznany nawet dobrze w wielu
częściach własnego kraju.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

Z

OSTATNIEJ

Naloł

I

CHWILI

sowieckich ·bombowców

na nadgraniczne mie jscowości koreańskie
T o ki o. (PAT.) Sekcja prasowa
głÓWnej
kwatery armii koreańskiej
donosi o nalotach na pozycje japol1skie , oraz na miejscowości nadgraniczne, znajdujące się w pobliżu granicy koreailskiej.
\-V poniedziałek po południu samoloty sowieckie dwukrotnie ukazały
się ponad Czang-Ku-Fengiem, rzucają,c bomby i ostrzeliwują,c z karabinów maszynowych pierwsze linie japOllskie, które jednakże nie doznały
większych szkód.
O godz. 14 m in. 40 ciężkie sowieckie samoloty bombardujące w fortnacji bojowej przeleciały nad granicą w
pobliżu rzeki Tumen, rzucając bomby
na terytorium koreańskie i na tor kolejowy w pohliżu Kimsoyo, na POhl~
dnie oc1 !(ogi. Następnie ohrzuciły
bombami most w Keiko, nie wyrządzają.c również poważniejszych szkód.
Agencja Domei dodaje, iż z sa!1l 0l otów tych japońskie dziala przeciwJot-

I

I

·
nicze trafiły i strąciły 5 aparatów.
Dwa samoloty sowie~kie spadły w
odległości 4 km na południe od Kogi,
dwa ciężkie bombowce rOZbiły się,
spadając w ' pobliźu Sozan, jeden z samolotów
strącono ' niedaleko
od
Suiryupo.
Agencja Domei donosi, że artyleria
sowiecka skoncentrowana jest pod
Karanczin.
W m. Fataszi zauwaźono koncentrację piechoty sowieckiej.
Rząd i władze wojskowe obradowały nad sytuacją na granicy sowiecko - mandżurskiej. W południe premiel' Konoye w towarzystwie ministrów spraw zagr., wojny i maryharki
udali się do Hajatna, rezydencji Jet·
niej cesarza. Wkrótce potem wy jechał do IIajama szef sztabu gen. ks.
Kanin.
Cesarzowi zostanie przedstawiony
raport o sytuacji .. .
___........
~

Tow.'inż. A. Doboszyńskiego
idą do więzienia
Kra k ó w. - W ub. tygodniu towarzysze inż. Adama DObosZYllskiego o·
trzymali wezwania, aby z początkiem
sierpnia zglosili się do więzienia św
Michała w Krakowie celpm odsiedzenia
reszty wyroku.
Jak już wiadomo, Sąd Najwyższy
zatwierdził wyrok Sądu Apelacyjnego
w Krakowie · w któr"m kilkunas1u
ucze tnikom wypraw<r m~ śletlicki~j
podwyższollo '.T ą"}' o kilka miesięcy.
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zasługuje te:1:a, która. brzmi: Zyd:1:i nie

ł należą

do rasy wIoskiej". Jest to bodaj
i s t o t n y s e n s rasistowskich tez wIoskich. Z t.e g ? stanowis~<;:a ró,~nie~ i w
Polsce, mOWH\C o po]slum raSlznue, ma
się w r z e c z y \V i s t o ś c i na myśli
p o l s k i a n t y s em i t Y z m. I w tym
Ogłoszenie dziesiQciu tez w sprawie
j e d n ość p o 1 i t Y c z n o-d u c h o w ą ślonego typu rasowego, sprowadziliby- tkwi isŁoŁa rzeczy.
śmy skulki dla całości i jednośri naszeNic zdziwimy sic;, gdy widzimy, jaK
l' a s i z m u w ł o s k i e g o przez uczo11 a r o d u.
nych WIoskich, tez zatwiet'dzonych
Jest to szczególnie ważne jeśli cho- go narodu zgola niebezpieczne. \V nCl.- żywo spnlWą, rasizmu zajmują się Zyprzez oficjalne czynniki faszystowskie dzi o Polskę. Polska bowiem jest \V ta- szych warunkach trzeba raczej dbać o dzi i prasa żYllowska, jak sbvapliwie
- '~' ~:wołało szeroki oddźwi ęk w świe- kim położeniu geograficznym, iż w cią s e a I e n i e n i e j e d n o l i l e.i r a s 0- sekundują stanowisku Kościoła Kalocie politycznym oraz w kołach Kości/)- gu dziejów b~a n a s k r z y Ż o w a n i u wo l u d n o ś c i, zamieszkującej nasz lickiego \V kwestii rasizmu, starajqc się
la Katolickiego.
ba.rdzo wielu prądów i zawie- kraj. Slanowisko l'asistowsJ, ie przyczy- być ze względu na swoje wlasne inteZe strony I{ościola w przemówieniu r u c h d 7. i e j o \" y c h. Przez ziemie ni loby się do p a r c e l a c j i n a. r o d u resy "plus calholique que le Pape" (wię
Ojca św. do alumnów kolegium De polskie przeplywaly fale ludów róinego wed l u g p o d z i a I ó w r a s o w y c h. cej katolikami, niż sam papież).
Propaganda Fide zaznaczył się wyra- pochodzenia rasowego. \Vskulek tegl) Stojąc bezwzg l ędnie i konsekwentnie
Ojciec ŚW., jak już wspominaliśmr,
źnie kry t Y c z n y stosunek
do za- naród polski sŁąnowi wyjątko'\'ą może na stano,," isku całości i jednOŚCI naro- w przemówieniu swoim przeciwstawił
gadnienia rasizmu. Jak podkreślają pod wzgl~dem rasowym m i e s z a n i- du, m u s i m y p r z e c i w s t a w i ć s i ę się w y b u j a l e-.m u rasizmowi. Gdy
pisma katolickie, "papież poŁQpia nie nę różnych typów, aC7.kol\Yiek za- pOllzi.ałowi narodu na rasy- to określenie zestawimy z c h a r a ksam rasizm i nacjonalizm, lecz ich for- I znacza. się
dominujące
stanowisko lak, jak ze stanowiska społecznego prze- t e r e 111 11 a r o d u ż y d o w s k i e g o,
"'y wybujale"
(doniesienie Polskiej pewnych, właściwych naszemu naroclo- ciwstawiamy się p o cI z i a lo w i n a r o- narodu zamkniętego w solde, wyłącza
d 11 n a k l a s y.
.
Katolickiej Agencji Prasowej :r; Rzy- wi, typów rasow~·ch.
jącego się z rodziny ludzkości, stara\\-śród wspomnianych tez wloskich r, j'tcego sif,). być narodem panującrm
1IlU).
Gdybyśmy jednak IV Polsce stanęli
sprawie rasizmu na szczególną uwa,
Pl'z~ 'jrz~-jmy się zagadnieniu rasi- na stanowisku jakiegoś jednego, okrenad światem, traktującego wszystkie
zmu :1:e ~anowiska Kości~a Katolic- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
inne narody jako pognój dla swojej,
kiego.
dominującej w świecie roli, możemy
ECH ..,,! 1{.J1TAS7'ROFY L OTNICZEJ
Kościół Katolicki ma charakter p 0stwierdzić, iż n i e m a n a r o cI u b a Twszechności.
Działalność
Kod z i e j r a s i s t o w s k i e g o, jak n aściola ohejmuje VI' s :1: y s t k i e rasy i
r ó d ż y d o w s k i. Naród ten tak dalIarody. Katolicki, powszechny chaloco wyodrQbnił się od innych, że
rakter Kościoła nie wyłącza nikogo z
istotnie wskutek długowiekowego od ..
rodziny ludzkiej. Kościół Katolicki
osobnienia wytworzył o drę b n y, o horaz jego inst~·tucje, a wi~c i Akcja
c y d l a w s z y s t k i c h i n n y c h n aKatolicka, traktuje wszystkiCh katolirodów typ ludzki.
ków n a l' Ó w n i, b e z l' Ó Ż n i c y r aZ wielką słusznością, pisze wło;;;ka
s~r i narodowości.
"La Tribuna", iż duch żydostwa "odKościół zresztą uznaje i s t n i e n i e
mienny od ducha innych ras, jest
]' Ó Ż n i c r a s o w y c h, z którymi tr:1:ewręcz przeciwny aryjskiemu". "Fakt
lla siQ liczyć. Różnice te wszakże nie
- pisze dalej "La 'l'l'ibuna" - że uupoważniaj ą do ustalania 'P i er wmieli (Żydzi) zachować swoją rasę i
szelistwa pewnych ras nad
llarodowość jest wielką. ich zaslugą,
i n n y m i, czy też hierarchii ,,'artości
ale zarazem wielkim niebe:1:pieczeliras. Członkowie wszelkich ras są dla
\\ stwem dla ludów, wśród których mieli.ościola równie ważni i równie warszkają, oddziaływują,c na nie zgubnie
tościowi :1:e względu na ich religijne
i rozkładowo. Będąc sami ludem w
posłannictwo.
naj Iyyższym
stopniu rasistowskim,
Stanowisko rasizmu wrcho.:!.:'; z:
zwalczają rasizm dla obrony
przesłanek f i l o z o f i i m a. t e T i a ) jlI'a wieczny spocz!Jnek zlo::ono na cmen/(lrzu wojskou'llm na P01l'ą::.kach zwło w ł a s n e j r a. s y".
s t y C 7.: n e j, dla której istotne jest
ki ofiar ka/last-/'otu polskiego .,Loc/'·heada 11" w namUl/ii
Nikt rozsądny nie bc:dzie żydow
_-.L ___
Co \. a lo, a n i e d u ch .. Nic tedy dziwgkich suflerów posąd,zał o przyzna\~'a
nego, że Kośció\ zgodnie ze swoją. n8.nie przez Zydów słuszności Ojcu św.
uką, ustalają.cą. "P r Y ID a t
d u c h&,
w kwestii rasizmu. Żydzi starają się
l'/'zeci"'stawia się doktrynie rAsizmu
upiec
tu swoj!). własną pieczeń, wybić
biologicznego i przestr:1:ega przed n i ejest
tylko
jedna
międzynarodowa
swój
własny i11tores.
b e z p i e c z e il s t w e m u b ó ! t w i eZe stanowiska jednak Kościoła KaDyskusja. o masonerii, wywolana nienia. z ojc:1:yzną ... otóż czynimy tak,
n i a ras. robienia 1: określonej ra8y
tolickiego
a. także ze stanowiska ~dro
artykułem
p.
L
(eona)
K(ozlm'vskiego)
"T
aby
w
ten
sposób
osiągnąć
większą
bożyszcza politycznego.
prasie polski6j, nie obyla się i bez ''';y- "wartość i lep::;ze spożytkowanie siły wo pojętej idei narodowej, :1:e stanowiJest to stanowisko dla każdego ka- bielających głosów, stających w obronip. TllJęuzynarodowego ZI\ lązku \-vomom'Jtolika, a przede wszystkim dla Pola- masonerii. Glosy . te szly glównie wiarskiego ... MiQdzYl1lv'ouowe zml.Czpnie ska narodowcgo instyuktu samozaków-katolików, całkowicie zro2:umiałe. kierunku ustalenia pozytywnego sto- masonerii nie zostani~ przt;j~ to osIabio- cho\\'awczego i rozwoju narodu o h r oPrawda, że Kościół Katolicki jest po- sunku polskiego wolnomularstwa do ne" (por. UJrich Pleischgauer, "Gerichts- n a p l' Z e d r o z k l a d o w y m w p ł ypatriotyzmu. Postawiono więc - nie Gl1lachten zum Berner Pl'ocess", Er furt we m ż y d o s t w a niczym nie prze\\'szcchn~T i musi służyć ludzkości, a
pierwszy raz zresztą - tezę o "maso- 1933 str. 143).
ciwstawia sio zasadom Kościoła i jego
nie jednej jakiejś rasie czy narodowi, nerii narodowej" w Polsce.
stosunko'wi
do spraw bytu narodu.
nie potrzeb'uje uzasadnień.
"Przywódcy międzynarodow'ej maIle w tych twierdzeniach jest prawJakie jest jednak s t a n o w i s k o dy i szczerości - najlepiej wyjaśniają sonerii na zjaździe w Brukseli uchwali- O tym Żydzi powinni dowicdzieć się
li. aby dla ułatwienia propagandy nada~ i pamiQtać.
n a c j o n a l i s t y c z n e wobec zagad- dokumenty zebrane przez K. A. P.:
masoneri i w Polsce zabarwienie patrionienia rasizmu? Jaki jest w szczegół
tyczne (por. Allg. Handbuch der Freim.
"Nie
ma
żadnej
masonerii
narodollcści s t o s u n e k p o l s k i e j i d e i
wej, ani zorientowanej wyznaniowo, III. 1176)".
lWes~kodliU'a JJr.~YfJocla
li a r o d o w e j d o d o k t r y n y l' a s ilecz jest tylko jedna, niepodzielna (mię
Dość jasne i wymowne są te wynudzynarodowa). Kto co innego głosi, rzenia. rozwiewające tworzoną sztuczzm u?
Sprawa przedstawiałaby się bar- znajduje się w zupełnym błędzie - pi- nie legendę o "masonerii narodowej" i
dzo prosto, gdyby pojęcie narodu rów- sze pismo masońskie "Auf der \Varte" .,masonerii patriotyzmu. Nie ma masow numerze z dnia 1 marca 1925 r. na nerii niezależnej od agentur obcych,
nało się bez reszty pojęciu rasy. ,'ak
str. 35.
jest t.ylko jedno. niepodzielne,
j cclnak n i e .i c s t.
N i e m a n a l' 0"vVielki mislrz loży "Zur Sonne" w międzynarodowe wolnomularsł,wo. Polcl Ó IV P o d w z g l ę d e m r a s o w y m, Bayreuth prof. BlunŁschli pisał wyraź scy .. bracia szkoccy" wchodzą w jego
b i o log i c z n ~. m (cech fiz~rcznych) nie: "Od dziesiątków lat jednoczą się skład.
A. to wystarcza - by 7.adać kłam
j e cl n o l i t r c h.
Każdy
naród w loże i przyjmują formy naroc1mve. DlaC/lego? Co to ma za sens? - pytamy . del'!amacjom o "dobrej woli" i ,.patr'io. mniejszym lub
Większym stopniu Wszak masoneria nie ma nic do czytycznych" celach.
przedstawia obraz pod względem rasowym mieszany. Stąd teoria rasizmu
sierpnia. kied~r znalazły się dla "ozonoPociągi
dożynki
może być w praktyce
życia
narodu
wej" organizacJi. Sądzimy dalej. 7.e w
bardzo s z k o d l i w a, r"o z b i jaj ą c
Donosiliśmy już
o kłopotach. jakie równeJ mierze potraktowane będą inne
przeżywa "ozonowy" Związek Młodej Polorganizacje polityczne urządzające w tych
3ki, który pragnie na gwałt. urząrlzić w samych dniach swe z.iazdy, na które nie
\Varszawie. w dniu 15 siel'pnia, uroczy- potrzebują sztucznymi środkAmi star!lć
Sławek
Piłsudskim
stóść
,.dożynkową·'.
Pisaliśmy
o uła ~ię o ucr-estn ików.
twieniach, o wozach. które mają jeździć
po wsiach i zbierać chętnych do wzięcia
Znane naszym rzyteln ikom wynune· udziału w wycieczce do \Varszaw~'. o kieł
nia p. WI. Baranowskiego o odnoszeniu basie itp. operetkowych pomysłach.
się J. PJisudskiego do masonerii !:robHo
Obecnie dowiadujemy się, te każda dySe-n. Mal'ian Wojtek·Malinowskf, b.
w kotach "piłsudczyków" wrażenie i spo- rekcja kolejowa ma dostarczyć długi po- członek PPS, a obecnie "ozonowiec". ogła
1I'1([o\l'ało zakłopotanie. bo p. Walery Sła
cią.g dla zabi'l1nlR rio \VI1I';;zl1\\'Y uczestnis!:a w prasie "ozonowej" długą odpzwf;
wpk, jako przel>\.·odnicząry Instytutu Jó- ków "dożynek" "ozonowyrh" - zaś o za- nawołując do jeszcze jt>!lnt>go .. zjednocze·
zda Piłsudskiego. ogłasza o słowach Wio flelnienie pociągów mają się postarać "sa- nia", a. mianowicie - zjednoczenia pra- Premier kal1adyjskie.oo st
n/ari.o
nacyjne" organizacje - o ile zdołaj;".
Baranowskiego:
cowników.
p. Mitche~l Hep b111'n , któr.l} lC'Cąc SflmoZapytać nłlety czy tabor wagonowy
P. Wojtek-Malinowski pragnąłby natu· In/elli :agmql 110 pr:.es/1'Zeni mięci:'11 lol"Stn'szczenie wypowiedzeń się Józefll naszych kolei tak !lię powiększył, it po- ralnie, by pracowniry "zjednoczyli się" "
Pilsu[Jskicgo o roli masonerii 11' P?lsce zwala na tak.ą imprezę? Wszakże dotych- "sanacyjnej" organizacji zawodowej i uży /liskami lV1zifehoTse i h/1lPol( 1/(1 rtiasce.
()!cnzalo się . że musiał lodować w bezn it> od powiada istntnemu stosunkowI 16- C7.:M brakCtwało zwykle wagonów na wywa przy tym wielkich słów o pall'iotyżrn:c. ludnej ol~olicy i po <1 'dniach p-ies:.ej
zrfa Piłsudskieg-o do tego zagadnienia i
węcW<Jwkl dO/flrl wrn::. : Irp"O/'::'!lszflmi
nip. zgadza się z: sz~t'~iem i:tmy.ch relac~'j cieczki kra.io~naw~e. SC\.d7.imy. je nie 50lidarności itp.
.tabraknit ich na ten cel w dniu U i 1~
Stary ka wall
,
do OSI,(.), ludzkich
ko'
.. nicwątpliwej a.ute!!t,yemośei.-

- lJ~li

I

"Nie ma żadnej masonerii narodowej"

I

na

o J.
a masonerii

Jeszcze jedna
"konsolidacja"

Strona
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s
branżowym. Jaskrawym wyrazem tello stosunku je'!t ż}'rlowskie kiero'\\'Dictwo blUra,

"List żelazny" było to zobowilłz.anie
się Min isterstwa Skarb~ do ni~wrda-

SPRAWY GOSPODARCZE

droz·dz·owego
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wania nowych koncesyj na drozdzowłelu
nie. 'Vydany on został w okresie urzędowan ia w 1\1in. Skarbu obecnego
'ł
prezydenta ,:alarszawy Starzyńskiego.
r.Jedłłak w InieJ'sce ro~'Wiq~anego Z'I'~es~elłia pt'oduCe'tltólc Ina
Kartel drożdżowy - jak to zeznał
S
• k'
pou'stać nowe, podobne
na procesie prez. tarzyns lego przedyrektor
karte\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Minister- kroczenia zakazu przewidziane były ciw
l SWł. Studnickiemu
l .
ł . ł
ręce hr
u zereszews {J - z ozy na
.
stwo Przemysłu i Handlu zarządziło wysokie kary. \Vobec tego, że Zrze- Janusz.a Radziwilla 500 tysięcy 1,10~ozwiązanje z dniem 15 sierpnia rb. szenie nie zobowią.zywało się do przyj- tych na cele wyborcze B. B.
kartelu drożdżowego.
mowania od swych członków więkPomimo kampanii prasowej kartel
Pierwszy kartel drożdżowy powstał szych ilości drożdży. które by przekra- utrzymywał się nadaj, dopiero zarzą8 maja 192.5 r . Objął on pod firmą czały ustalo~e. dla ni~h. kon.tyng~nty dzenie ministra przemysłu i handlu'
"Zrze zenie Producentów Drożdży" z zbytu, właśclclele drozdzowll1 byli o- rozwiązuje go.
siedzibą w \Varszawie wszystkie czyn- graniczeni w. wyrobie produkcji. R6wI(omunikat oficjalny który zapone wówczas fabryki drożdży a miano- nież członkowie kartelu nie mogli ~-I wiada rozwiązanie "Zrz;szenia Produ"
F b k
D 'd'
G
Ini
kładać bez zgody spółki nowych droztó D 'd'" wspomina też o tvm
wIcie: ,,<a ry ę
roz zowo- orze - dżowni ani też zawierać umów z fa- ?en w roz zy b' d .
,
k 't"
czą "Henryków" w Warszawie, 2) Za.',
'"
.
. d
ze utworzony . ę Zle ?OV. y • ar. e,
kłady Przemysłowe .. Niechciec", Pfe- brykaml. drozdzy Ole nalezącyml o przymusowy! o Ile do. dma 1 paz~zle:fer, Kupczyk i Strauch, 3) \Varszaw- zrzeszema.
nika rb. zamteresowane fabryki me
Kartel posiadał ciekawy przywilej utworzą nowej organizacji w drodze
. skie Zakłady Przemysłowe 'Vyrobu
Drożdży Prasowanych, Słodu i Spiry- pod postacią tzw.
listu żelaznego", dobrowolnego porozumienia.
susu, S. A., 4) Lesienicką. Fabrykę"
Drożdży Prasowanych i Spirytusu
S. A. w Lesienicach. 5) Jan Gotz, Okowło'
cimski Browar i Zakłady PrzemysłoU
rwe S. A. W Okocimie, 6) Pi'erwszą Krajową. Fabrykę Spirytusu l Drożdży
Ciekawe 'd ane statystyc~ne, śłł'iadc~({ce o ~drowy'łn procesie
Spirytusowych S. A. we Lwowie, 7) Fak'
bryki i Zakłady ,,'Vola Krzysztopornor1nali~acji nas~ej gospoda)' "
Niezmiernie ciekawe dane odnoszące roku 1937 _ 33937, czyli spadek wyno. ska", 8) F. B. Lebermann w Knihininie.' 9) Drożdżownie S. Modelskiego w
t
się do rozwoju handlu włókienniczego, si prawie trzy ys.
· S ieradzu, 10} Bracia A. D. St rugacz w zostały niedawno ogłoszone. CharaktoRównocześnie na ziemiach zachod.· Oszmianie, 11) Lubońską Fabrykę ryzują one tendencjr. rozwojową tej galr.- nich zanotowano powa~ny wzrost. W
Drożdży Tow. Akc. w Luboniu pod Po- zi naszego handlu i świadczą, że struk- roku 1935 było przedsiębiorstw 8976,
· znaniem, 12) Lubelską. Fabrykę Droż- tura naszego gospodarstwa. podlega gdy,,, roku 1937 - 13335. co oznacza
· dzy, Spirytusu i Słodu St. Wrzodaka zdrowemu procesowi normalizacji.
przybytek 3439 nowych przedsiębiorstw.
w Lublinie.
Jako rzecz niezmiernie ciekawą trZtl- Podobne zjawisko daje się zauważyć na
Spółka rozporządzała kapitałem z.8.- ba podkreślić, że wzrost przedsiębiorstw ziemiach wschoclnich; w roku 1935 było
kład owym w kwocie 200 tysięcy, po- włókienniczych na ziemiach zachodnich 7378 przedsiębiorstw, w roku 1937 już
: dzielonym na 10 tysięcy udziałów po i wschodnich. postępuje ciągle naprzód 8 ;"00 C7.y1i wzrost wynosi 1022.
Jeśli się przyjrzymy tym cyfrom to
20 złotych. Zawarto spółkę na 3 lata, przy równoczesnym spadku w wojenastępnie przedłużono ją kilka razy, wództwach centralnych, Fakt ten obra.- jedno jeszcze charakterystyczne zjawiostatnio na czas do końca' 1941 roku.
zuje decentralizację handlu włókienni- sko, które nie jest oczywiście liczbowo
" Się z P o JSk'l ś 1'0d - uJę
. t e, mIanOWICie
.
. . zallamowame
. .l spaCzłonkom "Zrzeszenl'a Producentów czego 1. przenoszeme
było pod z'adnym k owej,. gZie
d' Jes
. t on mezwy
.
kI e rozwl. d el(: rozwoJu
. w wOJew
. ód z t,.",rac h cen t ral Droz'dz'y" nl'e "'oIno
..
warunkiem oddawać nikomu poza nięty do tych polaci, gdzie jest r07.wi- nvch. ie ' t niewątpliwie związane z ak..zrzeszeniem najmniejszych nawet Ho- nięty słabiej. Oto kilka cyfr z tej dzie- cfą an'tyżyclowską. Żydzi, którzy w
Polsce centralnej mają w s'''ych rękach
. ści drożdży, przy czym w razie prze- dziny.
W roku i935 było pl'7.eclsiębiorstw wyłącznie niemal handel włókienniczy.
handlu włókienniczego 68687, w roku zaczynają się wycofywać z tej gałęzi
1937 71518, czyli wzrost wynosi 2831. handlu. Natomiast ,yzrost na. ziemiach
Duża uroczystość
W województwach centralnych w roku wschodnich wiąże się z akcjI\. osiedlet'li935 było przedsiębiorstw 36020, gdy w czą, którą prowadzi str. Narodowe.
•

Oe(entrall-za(,·a h:andlu

' świata

polskiego

pracy w Gdańsku

Związek Pra.cowników Kupieckich w
Gdańsku, zwrócił się do organizacyj pracowniczych w Polsce z apelem w związku

z

kelennl-(Zego

obchodzonym

30·letnim

jubileuszem

sw(>~o i~tnieni,.

W dniach li i 15 sil'rpnia odbt:dą sill
uro('zystości jubileuszowe. "Abyśmy pomimo otaczajnceg-o nna totalizmu obcego dać mogli w sposób należyty świadectwo
naszej żywotności i podkreślić niezłomni\
wolę dalszego wytrwania, postanowiliśmy
rocznicy tej nadać charakter uroczystego
obchodu połączonego ze zjazdem koleżeń
skim w Gdańsku".

Ograniczenie wyjazdów
za granicę

Na wniosek Ligi Popierania Turystyki,
Izba Przemyslowo·Handlowa w \Varsza·
wie przesJala wszystkim organizacjom ~o
spodarczym w('go okręgu okólnik w sprawie możliwie najwydatniejszf'go ograniczenia urlopowych i zdrowotnych wyjazdów za granicę, a to przede wszystkim
ze wz~lędu na bilans pJatniczy.
Doskonałe uzdrowiska krajowe, ta.nie i
skuteczne, stoją otworem dla polskiego
kuracjusza, należy wiE:c urlop zdrowotny
spędzić w kraju ku pożytkowi zdrowia,
kieszeni i w interesie wspólnego dobra
społecznego.

Nowe kasy bezprocentowe
Na terenie województwa tarnopolskiego otwarto dwie nowe katolickie kasy bezprocentowego kredytu w Jeziernej i Załot
caca. Liczba bezprocentowych kas wraz
z nowootworzonymi wyniesie dziesięć,

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
B y €l Et o s z c z, 1. R. Żyto nowe 17.50-18;
pszeni ca I st. 2~,75-2G.2.)\ H "t. 2J.7:i-25.2.,);
j,ęczmieJi I gil l. l{i-1(j ,2 ~.
II gat. J!i.75-16;
otrp.hy żylnie 1:.1 12,.;0; otrGhy p.'zennc m. 11.r.o

-12, ~r, J~ - l:!.~O, gr. 1:1-1a,.jO; m~li(n :i;ytniu
65'/, :12.:'11-:13: JllukU pqZl'nllll U:i'!, ;l!J,7.; -40 .7 ~.
Lóllź, 1. R.
:i: y to nowe l7.7::; - Hl; pszenicll jedn, 2(1-~li :iO. zh. 2.i,7::;-2G: j!'l'zlIIip/i pl·7.e·
' miniowy lG , ~.O 17; OWiPH jpdn. ~O-:W.2:;. zb, 29 .~ 0
-29,75; otręhy :i;ylnie 11.z;j- 1I,~O; olręhy pszen,
ne sr. 11- 11,2." gr. ll.:.!~ ll,;j{): muka żytnia
60'/' 32-32,;;0; m~ka p~zenna 6~'/, 40-41.
L \V 6w. 1. 8. Żylo J st, 16.7;;-17, II Rt. 16.,,0
-lfl.7.'): p~zeni('a jedno <'7.. 2a,50 - 237.>- 24. biala
2~.2i\-2.j,:;O, zh.
24.2.j-24.~0;
jp,rzl11iell przem.
l:j,i,' -lG.~:;. on_t. 14 .7:;- 1::;; owil'~ l st. Hł.7:;20, II st. 18 .2~-1R,75; otl't~hy 7.ylnie 8,n - 9;
otr~hy PSZt'l1l1p /lI'. 10,2:;- 10,.,0
lir. 9.2:;-9,~0.
m. 10,2.; 10.;iO; Illf\b ~yllli,t 1)3'/, 31.:!.i-31,::iO;
mnk>l pszenJla Ii:;'/, 40-4.0,::;0,
K a t o w i (' e. 1. 8. Żyto 19-19.;;0; p~zl'nica
cz. 2(j,f\0-27, j('(ln. 26-~6.50, zb. 2:;.:;0-26; j~cz
miell przem. 17.50-18, past. 16,50- 17; owie.,
jNln. 20,50-21 zb. 19,OO-W; otreby żytnie 1010,50: otl'ęhy p~Zl'nne gr. 12- 12,50, lir. 10.50-11,
m. 10- 10.50: mnka 7.ytnia G.')'/, 30.50-31; mąka
pszenna 1j.5'/, 38- ;3R:;O.
\" 11 r s z II l\' n. 1. R.
:i: y to nowe 10-1 O.:jO:
P SZCll irn no w n 2a,~0 24 ..iO: jf'czmil'ti I st. noWy 16- 10.:;0 : owies I ~t. 20,50-21. II st. 18.50
- Hl: otrchy żytni~ lO-lO,W; otręhy pSZf>nne gr.
12 - 12.:;0. śr. 1J - 1UO. m. 11-11.50; mllh żY
t";a G3". ~i,75-28,2;); mąka pszenna 65'/, 37-39.

Przemvsl włókienniczy

robi dobre interesy

Rentownosć wielkicli ~aklad(nc łdókienlłic~ych cia"gle
W~ł'asta

Lód

ź,

30. 7, -

Jeszcze nie tak

dawno ze strony przemysłowców włó
kienniczych Słyszeliśmy stałe narzekania na ciężkie połownie włókien
nictwa. Padały zdania, że przemysł
włókienniczy stoi wobec poważnych
powikłań,
które grożą. niemal kata.strofą. Na łamach naszego pisma niejednokrotnie przygważdżaliśmy te 0czywjst.e kłamstwa wykazując cyfrowo, że zyski przemysłowców stale
wzrastają i sę. niewspółmiernie
wysokie.'
Obecnie doczekaliśmy się potwierdzenia naszych wywodów z.ę strony
najbardziej chyba miarodajnej. Przeglądamy właśnie
Mały Rocznik Statystyczny i co się okazuje: na przestrzeni kilku ostatnich lat rentowność
wykazuje !:'tałą. i to znaczną. tendencję
zwyżkową,
wyrażającą
się
przede
wszystkim we wzroście zysków wiel-

kich przedsiębiorstw włókienniczych.
W roku 1935 bilans spółek akcyjnych wykazał straty, wynoszące 8 milionów, rok następny już wykazał zyski w wysokości 7 milionów zł. Jeśli
chce się uzyskać właściw'y obraz zysków przemYSłu włókienniczego, trzeba zawsze mieć na uwadze, że bilanse
z reguły tak są. ułożone, że ukrywają.
z~'ski w gąszczu
najróżniejszych pozycyj. Bywa tak, że spółka akcyjna
oficjalnie w 'kazuje strat~r, gdy tymczasem faktycznie spółka przynosi zyski.
Dane nasze odnoszą. się do roku
1936. W roku 1937 i bieżącym niewąt
pliwie zyski te jeszcze bardzi-e.i wzrosły.
Nie przeszkadza to ciągłym narzekaniom i błaganiom u sfer oficjalnych o nowe ustępstwa i koncesj~.
Baroni włókienniczy nigdy nie są nasyceni. (m)

KRONIKA GOSPODARCZA
(k) Z przemysłu olejarskiego. :\fniejsze
olejal'nie odczuwaj)' w f}siatnich miesią.
cach brak SUl'owca krajowego. \Vięk'lze
zakłady olejarskie pos iada ły zlipasy hajo.
wych nasion oleistych z poprzednJch je.
szcze miesięcy, a poza tym otrzy:mywały
słcmec~nil( zagraniczny w dostatecznych
Ilościach. Ce'l1:l i zbyt olejow nie wykaza·
ty .o.'!tatllio więlo;zyc h z~iau, Bolączka
olejarstwa by,lv t.l'uclnoścJ ze zbytem ma·
kuchów. T!lk samo bowiem)ak przy otrębach, do waz pasz z zagra'l1~cy powodował
%m.niejs-zen1e popytu na makuchy krajo-

Litwę·
W z\viązku
podjęcia rokowań

ze zl>liżającą się chwile,
handlowych polskl>-litewskich zaintero'owane ol'!~aTltzacje rolnicze podjE:ly badania możliwości eksportU
rolniczego na Litwę· Jak z tej! analiz~ wy:
nika. Litwa przywozi stale znaczne Ilo.śc~
materialu hodo\,:lane!1'o,
tak roślinnego, Jak
~
l zwiel'ZęCE'go. Zwierzf,ta hodowlane sprovrat!q,a Litwa znzwyc7.ai z • iem;ec, Dan;,i
i Anglii. Obecnie, wobec nowych motliwości sto unków handlowych z Polską, największe widoki powodze'Il.ia miatb.y eksport kO'l1i, przede wszystkIm pet~eJ krwi
angielskich, których hodowla .stOI na wysokim poziomie. Jeśli chod.zl o artyku~y;
roślinne! to pI:z~dmlOtem .zamteresowa~lIa
strony litewskIe) są. ,na~JOna selekCYJne
z,bó~, zwłaszcza )JI"lzC'D!cy l owsa,. tyta ?raz
naSIon strą.czlwwych (grochu) l naSlOna
buraków. Ponadto i.stnie ją pewne możliwości eksportu slodu .
. , .
.,
. ('k) Pn:esyłkl do Gdan.s ka.. !'l'1~kt6rzy.
mLeresancI gospodarczy u)awmh Dlezadowole'l1ie z istniejącego od czerwca 1935 r.
zarządzenia polskich władz kolejowych, na
mocy które·go opIaty przy nadawaniu przesyłek do Gdańska uiszczać w:nni na~awcy'
a pobieranie zaliczeń od Gdańska Dle jęst
dopuszczalne. \Yłaśnie w tej niedrypuszczalności pobierania. zalicz.::.!] upatrują pewp.e
koła przemysłowo-handlowe utrudnie'l1ie
obrotu hand'lowego z Gdańskiem. Z kompetentnej strony wyjaśniaja, jednak, te dla.
firm, mających przedstawicielsbya w
Gdallsku i dysponujących kredytem złotowym w Dyrekcji P. K. p, w Toruniu, rozliczenie się z gdańskimi interesa,ntami nie
powinno nastręczać żadnych trudności. (L)
(z) Wzmożone obroty na 'Dliędzynarodowych Targach Futrzarskich w Wilnie.
Na tegorocznych Targach Futrzarskich
w Wilnie pamlje znacznie większe otywienie ni~ w la.tach poprzednich. Obroty wyl(azują 40 pct wzrostu w stosunku do roku ub. Również mimo ograniczeń dewizowych Targi odwiedzane są przez licznych '1kupców
H lz zagranicy,
d ó . N' a głó\vilie
ó W przez
d .
An~l!
o en r w l lemc w. . mu
28
bm.-ów.
przybyła do Wilna na Targi sp ecjalnym pociągiem wycieczka 300 kupców
z Warszawy.
(k) Wzrasta import maszyn. Wedlug'
danych za pierwsze półrocze rb., impgrt
maszyn wszelkieego rodzaju wzrósł wydatnie w porównaniU z tym samym okresem r. ub. Czterokrotnie powiększył si~
mianowicie przywóz wszelkich obrabiarek
do metali oraz ma,;zy'Il fornierskich dla
odlewni, a to z 4.061 ·tys. zł do 16.596 tys,
zł wartośoi. Jednocześnie import maszyn
,włókien niczych podniós1 się z góra, dW\lkrotnie - z '3.498 t.rs zl do 7.586 t,!. zł.
Powatny wzrost. nas ąpił r6wn:eż
zaKresie '[lr1.ywO'lU pn.ynąd6w, apal'B tów i
maszyn elektrycznych wraz z częściami.
Wartość tego importu podnio"la się z 13.140
tys. zł do 22..iOD ty . zł.

Krótkie informacje gospodarcze
Pi ... rwsze półrocze rb. zaznaczyło się duwzrostem importu nawozów ntucznych. ,V
okreSIe tym mianowicie przywieźliśmy 127.337
tO'1, wallości 6.788 tys. zł. ponczas gdy w ana!f'gitznyUJ okrpsie roku ub. 90.121 ton, wartości 4.269 .tys. zł.
- W pierwszym p6łrozcu rb. wyek"portowa!i§my 20.022 ton ziemniaków, wartości 2.235 tys.
zł. tzn. o 2.41)5 ton mniej. co stanowi o 707 tys.
zł mniej, niż w pierwszym półroczu r. ub.
-

żYm

Błogosławieństwa

Ojca

św.

z okazji powrotu relikwij św. Andrzeja Boboli do Polski.
Relikwie św. Andrzeja Boboli, z
którego imieniem była związana przepowiednia wskrzeszenia Polski, powróciły do Ojczyzn~T.
'V celu uczczenia
tego rado nego dla nas momentu, oraz
d,a nia wszvstkim katolikom możności
otrzymania pamiątki z tego wydarzenia, Stolica Apostolska łaskawie ~a
twierdziła specjalny wzór na błogo lawieństwa, wydawane z okazji kanonizacji i przewiezienia relikwii św. Anrzemieślniczych
drzeJa Boboli do Polski.
mieŚJniczych.
I(omitet Organizac~'jny PielgrzymOmawiano równiet możliwości przy- ki do Rzrmu w Wal'szav..'ie, ulica ś-to
szlej współpracy powiatowych związków Jańska 15 (konto PKO nr 468 ks. Jan
cechów z odnośnymi lokalnymi społeczny
Rostworowski), pragnąc dać możność
mi ol'ganizacja mi rzemi('ślniczymi.
Przygotowane prz('z Związek Izb Rze- wszystkim katolikom-Polakom otrzymania specjalnego błogoslawich1stwa
mieślniczych wzorowe sta tuty cechów i
zwiqzków cechów postanowiono rozeslać Stolicy Apostolski ej, przyjmuje na nie
w!'zystkim izbom rzemieślniczym w celu zapisy.
zaeirumięcia opinii zaintehesowanyeh orI{oszt formuj arza tego błogosła
ganizncvj, po czym ?Ostaną one powtór\Yiel1:t\Ya,
zawierającego prócz tek stu
nie rozpatl'zolle na następnym zjeźd7.ie izb
J':Iemie;;lniczych, klórt'go termin ustalono fotografie Ojca św. oJ'az wizerunek św.
Andrzeja Boboli - w\'nosi zł 6.
na polowę września rb.
Część oplat za fOl'llmlarze błogosła
wie11stwa gą. przeznaczone na pokrycie
we. Również eksport makuchów jest za· kosztów kanonizacji, oraz na budowę
lwoniony. \V \yyniku tE'go stanJ rzeczy v: świątrni pod we7.waniem św. Andrzeol('j~r?i~ch na?romad~iJy si~ .. ~u7.e zapasy ja Boboli.
n~akuclrow, za~ cena. Ich 7.D1l!:kowaJa, Do- l
Przy zgłaszaniu zapisu na błogo
plero pod, ko.n lt~C k\\'arta,lll. za ka.z wy\Yoz~
sławielistwo należy dokładnie podać:
pD.S~ Z3. .gIa11lcę ;ostnl Z11I~~ lOny I po'pl'awln,azwis]w i imię (może być z J'oclziJia),
ly SIę \\ obcc teoO sto. unl,1 zbv,iu. (L)
(k) Nowe chrześcija"s~ie zrzeszenie. Z jak również dokladny acires, pod ktÓinicjatywy Związlm Polskiego powstaje 0 - ry błogosła\Yieilstwo ma być wysłane
brenie ZrzeszenIe Chrze~cij:\lh\ki('h Wv' z Rzymu.
Zapi.;y i zg"Jo';7pnia Mlle7.y kierować
t\YÓI'CÓW Kon HI\', IdÓI'() ma podją.ć wlllk!;'
o !'Ozszl'f'zcnie wpJywó ..... rdzennie polsk ie. pod adrpsem I\ornitplu Ol'g"aniz.Rr~'jne
i!0 przemy,lu kon. E'r\\'owPgo. W przemyśle
go w 'Yarszawip. ul. ś\ i0toiall"ka 15
kO'llserwowym przeważaJa, obecnie Żvrlzi. (konto PKO nr 4G8 ks. Jan HOl't\\'oJ'owktórzy tot kierują istniejącym zrzeszeniem ski).

Zjazd przedstawicieli izb
W dniu 29 lipca rb. odbył się VI Warszawie zjazd przedstawicieli izb rzemieśl
niczych. Obrady poświęcone były sprawom reorganizacji ustroju cechowego w
związku z ostatnio przeprowadzoną nowelizacją prawa przemysłowego.
Obszerną dyskusję wywolała
sprawa
przyszll'!l0 ustroju związl.,;ów cechów, przy
(:zym WIększość mówców wypowiedziala
się za koniecznością powoJflnia do życia
powiatowych zwinzków cE'ehów. co nie
wykluczaaloby powolania do życia równiet związków cechów branźowych w predystynowanych do tego zawodach rze-

(k) Możliwości eksportu rolniczego na

I

NOWY

SKANDA~

w

Z. Na P.

na 2 lata więzienia z zawieszeniem tei
ostatniej kary na 5 lat. Skazanych
\ sąd pozbawił praw od 10 do 5 lat.
Na procesie wyszło na jaw, iż komuniści grasują głównie
na terenie
wołyńskiego Związlm Młodzieży Wiejskiej ("sanacyjnego") popieranego i
subwencjonowanego przez skarb pal'lstwa, samorząd terytorialny i gospozłote dopłacić mają
zarządu
darczy \Yołynia. Sądzimy, że po ujawSłuszne zarządzenia
nieniu tych faktów przestanie się
wreszcie topić pieniądze w organizacji
W a.r f; z a \Y 8.. (Tel. ,,;1.) " " ~kutek
Pon'ocIem odroczenia tego z·arządze wych i prywatnych i narzuczający rzeznanej gO:-5poLlarki Związku Nauczyciel- nia ma być umożliwienie przejścia na 's zom urzędników ideologię "Frontu De- tak wvnaiurzonej i niebezpiecznej;
czas pomyśleć o jej szybkiej likwidastwa Pobkiego zarząd glówny rozpa- inny system poboru składek.
mokratycznego",
w-l'ządził
wśród
cj,i,
(j'z~ \\"~ZY s ię \" stratach,
spowodowaswoich
członków
specjalną
zbiórkę
na
\Vrtargowane dwa, miesiące będą
ny-ch g'ló\\"nie przez udział w wydaw- ważne niezwykle nie tylko dla Związ cele wydawnicze. Zbiórka ta wydaje
nictwie .,Dziellnika Porannego", a tak- ku Nauczycielstwa Polskiego, będą dość obfite retuJtaty. Ma być przeznasię
połów śledzi
że pl'zez k ilkakl'otne rugi pracowników,
czynnikiem usilnej kampanii wybor- czona na stworzenie, a ",'łaściwie na
wynikle \,,!:'kutck kolejnego przecho- czej do samol'ządu, Tzw. Centralny Ko- wskrzeszenie w stolicy organu tego
G ely n i a. (T el. wl.). Poza. trójl,ą ludzenia \\"ł.adzy, poslanowH nałożyć na mitet Porozumiewawczy, obejmujący "frontu". Będzie on potrzebny zwła- grów rybacldch dla poJO\"Ó'" dalekowszystkich czlonków Związku jedno- urzędników państWOWYCh, samorządo- sZCza w okresie wyborczym,
morskich, które oh'zymaly naz,,"ę "Ko(w)
razową daninę w kwocie 3 zł od błowy.
rab", zbuclo\vano ella Pol ski nową jednostkę, która pływać bęelzie pn. "DelW sper.ialnrm okólniku oddział
fin I". Lugier ten zosiał zbuelo\,rany W
grodzki w ,,'al'szawie z.a.wi .adomił
Gcla(lsku, gdzie ró\"nież wykoliczany
swoich czlonków, iż "kwotę zł :3 pos tajest. jego bliźniak, "Delfin 11".
,
nowił potrącić łąd.znie ze s kładkami ,
Poci ,vzglęelem wyposażenia techprzy cz~ m w maju będzie potrącona
Dwóch lJaslderów ~({bity ch J tr~eclt cię~ko rannych
nicznego, "Delfin" podobny jest do .,,~o
kwota :2 :d, w czerwcu 1 zł". To potrą
cenie łącznie ze skJadkami odbywało
S t a n i s ł a w ów. (Tel. wł.) Pociąg Hirschhorn Franciszek; ciężkie l'any rabia". \V poniedzialek na "DelhnIe~
umieszczono ponad tysiąc beczek ze sosię w ten ~posób, że wyznaczeni przez
o::;oIJO\\'~' , zc1~żający ze slacji Olechów
odnieśli Tuziczka Tadeusz, Jura i swzaokrętowano :r.aJogę i poczyniono
la,
władze szkolne płatnicy, którzy wypła
do Kiżlliowa, po\\'. tiumacki, najeChał f€:I' Ol'zechowski. Ciężko rannych przecają miesięcznie> pensje, nie pytając zana auto o~obowe, pl'owadzone przez wieziono do Stanislawt!>wa,
Szofera ,,:szelkie przygoŁo\"ania do podrór.y na.
interesowan~- ch o :r.godę, potrącali wyAdama OJ"zechowskiego z Kałusza. are ztowano. Orzechowski i pasażero Morze Pólnocne, dokąd lugier udaje się
żej w~' l1lienione sumy, jak to "tale cz~' 
Samochód jech:-lł he?: zapalonych świa- wie wracali do Kałusza z meczu piłki na poJowy. (p)
nili ze składkami członkowskimi 1103 ieł.
\\- w~- n i ku s tJ'asznego zderzenia llożnej,
ZKP.
zOiltałi zabici:
Bialas ~1ieczysław i
War s z a w a. (Tel. w1.) W kolach
Tl'-gO było vlładzom
szkolnym r.a
ludowców ohiegają po~łoski, że b. miwiele.
Kuratorium \Ya!·s7..aw ~kie, a
nister dr Władysław Kiernik, żyj~y
prawdopodobnie i inne kuratoria wyna emigracji w Pradze, podobno ma
dało :r.arzą.dzenie, że płat.nikom nie wolzamiar powróciĆ do Polski. Na razi-e
no cZ~' l1ić 7Aldnych potl'ąceil na cele
zlilnyido\"ał . swoje mieszkanie. (w)
Zw.iązku i że obowiązkiem ich jest wyZupełna kompromitacja Wołyńskiego Związku Młodzieży
płacić nauczrciełom pełne pobon' . ZaWiejskiej
rządzenie mi.ało obowiązywać od 1 s ier\" a r ~ z a w a. (Te1. w1.) Z dniem
p'l ia.
T;r,n., że od dzisiaj llau czy cielprocesie przeciwko WY\Vl'otoW,\ za organizowanie stl'ajl<ów rolnych, u- 1 sierpnia \\- e:iz,j~' w życie nowe przepi~two s7.kół pows7.ecbnrch
miało być com komunistyczll,\"m działającym na
krywanie komunistów, organizowanie sv skarbowe polsko - niemieckie. Staww~-rwane 7. niewoli ZNP, w przyszłości
V~rolyniu,
a odpowiadającym przed nielegalny€h zebl'al'l itp,
kOi wedlug nowego układu są nieco obskładki miały być wplacane dobrowolSądem Okl'~gowym w Łucku, zapadly
W drugim procesie sąd wydał wy(w)
nie. W pl'akt~' ce równatob~- się to wy- dotychczas d\\'a wyrok i. Osk. Danil~ \!'Ok skazu.iący Stefana Onufl'ejczuka niżone,
stą.pieniu ze Związku wielkiej
masy Łukiai1czuk i Pawel Głinnik skazani lU' 8 Jat więzienia, Jana Wojtiuka na
Spłonął
lll'zymusowrch dotychczas członków, zostali na .. lat \"ięzienia, czterej in- te lat więzi~nia, Dymjana Omelczuka
l n o w r o c l a w. ('rel. w1.). W ponieZarządzenie kuratorium w~" ",ołało konni oskarżeni na (j łat i 1 o:,;karżony na na (j lat więzienia, dwóch oskarżonych działek okolo godz. 18.30 z nieustalost~rnację wśród menerów Z~P. Rozpo- 2 lata więzienia. Skazani odpowiadali
po 4 lata więzienia, a 1 c;>skarżonego nych przyczyn zapalił się stojący przy
częły się bezpośrednie i zakulisowe :r.aul. KrólO\vej Jadwigi \,.. ie~kj samochód
biegi o cofnięcie tego zarządzenia. Ostaciężarowy Browarów Grodziskich
nr
tecznie doszło do kompromisu, polegaA
68491.
.i~cego na prze s unięciu terminu o dwa
\Vskutell: pożaru uległ zniszczeniu
miesiące, czyJi do 1 października.
motor i cz('ść karoserii. Kilkanaście
skrzY!'l z phyem zdołano uratować,
Poż ar zlokali zo wała miejscowa straż
poY.arna.

Po 3

Za wszystko pład nauczyciel
nauczyciele do fatalnej gospodarki b.
kuratoriów

Z. N. P. -

Nowy lugier polski
udaje
na

Samochód

zmiazdżonv

przez

pociąg

Dr Kiernik wraca do Polski?

Dwa wyroki na komunistów wołyńskich

Nowe przepisy skarbowe

,v

samochód z piwem

\\arcerIe polscy uratowali

Nielega\ne ułotki O. U. N.

'łł\eś

M o r , O s tr a w a. PAT) Hal'cel'ze
polsc,\', obozującr " ~zobi",zo" icach,
spelnili dobr.' urz~ llek, kUn'\' cltluJmie
zapisze się '" panli(~ci liIic"zkaJlców,
\\' ~a f. i (' dJ1jpi ,,' jOSl'/' Zel'lJ)aniea ch
uderz.\ I I)iol'llll ~\- zaJIlIClo"'t.lllia g'O:-:POdal'cze Bndka. \I '.\wolu}ąc pŻM" lifón ' za~ra7ał ca lej n ' josel'. IIal't'erze
lJiegiem prz~bylj na miejs!' e lWŻU1'U,
zaalaJ'Dlowali ral;~ wio!'k~ i prr. e pro,,-adzil i tak energ-i l'ZIl~ akejr:- ratu nkową, że zdołali opano\\' a ć llożar przed
pł'z~'b~ ciem s tra:i. ~' PQżarnf'.i. " "iet4 Zerrnanice, która" elllug s pi;;u ludno~("i
ma po:siada ć charakter czp., ki. wrrazila wdzi~czl1oŚĆ harrerr.óm polskim
za tak ofiarllą. i bezintereso\\l1ą ]IOmO C,

Ciężka

dola artysty

A.rl,·s(a teatru grodziefiskiego Włodzi
mierz Preiss ogłosił protestacyjną głodów 
kę przeciwko Związkowi Aktorąw ~ce!l
Polskich. który przed dwoma laty zaWieSIł
go w prawach członka. Jednocześnie na
mak solidarno~ci ze strajkiem głodówkę
l'ozp<)Częła również była suflerka tego teatru Janina Andrvkowicz. Oboje głodu
Ją jJż 8 dni, nie przyjmując ta?nego poży
wienia. Są bardzo wyczerpani, a w 7-ym
dniu dostali gorączkę. Ka list interwencvjny prezydenta miasta, aby Związek Aktorów Scen Polskich 7.ainferesował !'ię )0-

sem ObOjg-3 nieszczęśliwych. nade.szł1l od ,
powiedl, negatywna. Poniewat stan obu
głodujących z8$ra2ał ich zorowiu, wobe,C"
tego przewipziollO ich do szpitala. Stra}kujący dotychczas strajku głodowego Ole
przerwali.

War s z a w a, (Tel. w1.) W pow.
zboJ'o"':ikim , woj. taruopolskicgo, odb,\\\'il się niru;;tHlHl:V koljlortaz ulotek
O"C":--J , Prz\' rozda\\"aniu ulotek, co się
oclb.\wa 11,:ze \yażn ie w noc~' , rozlegają
, się dz\Yo,,~' w rrrk\"ia ch, co budzi prze• rażollą. ludllO Ś l; i \\'prowadza duże podnipcen ie, (\\ )

Nagrody
Akademii Francuskiej

Policja amerylrn(lska rozpraszając strajkujących rohotllil.. ów u:'l/Il'a S{)f'cja/I/I/cl!
naboi gazowych) 1JOlcollujących silne l:ali'ie·n ie. !\'a zdjięciu policjant daj~
serię strzalów z ręcznego karabillu mas:,ynowego.

dn Skandynawii

ro z dzieliła

WYROK W LWOWSKIM PROCESIE KOMUNISTYCZNYM

l~~ milionów lł~ły[~ na ~m~a~an~~ ~omuni~łY[ln~
II komunistów sl(azanych, "

Prokurator o sposobach dzisiejszej walki komunistycznej 2 oskarżonych s ąd uniewinnił
Jak już informowaliśmy, przed
S.ąde-m Okl'~gow~'n~ we Lv,.-owie toczył
Się

przez szel'eg dm Wielki proces przeciwko 13 komunistom (w t) m 12 Żydom ), \V ostatnim dniu procesu (sobota) przemawiaj Pl'ok. Olszew:ski oraz
obrońcy
oskarżonych
adw. Landau
i Axel'.
Po srharaktel'yzoW:ł.llin oskarżoG d y n i a.. (Tel. W I.) , \\' ponierlzia- nych i stopnia ich winy oskarż~ciel
l~k o goclz . 13 w."jechał z Gdyni moto- pl'ok. Olszewski omówił s;posoby dzirowiec Pll 'uclski " z ostatnią tegol'oc7.- siejsZPj walki komunistycznej. Gdy
ną Wyci~c%ka morsl,ą,
'talek 7A\winie przedtem dążono do rewol ucji (ll'ogą
do Sr,'lok holn; u, rio Kopenhagi i do 0",10. ot\\"al'tego buntu, obecnie po siódmym
I{omilltel'l1"U
post.anowiono
Powrót do Gdsni przewidziany jest plenum
prowadzić walkę od wewnątrz, rzeko8 bm.
\\T Y';ycieczce bierze udział ponad 700 mo dla obl:ony praw i wolności dedepa~ażeró,,-, m, i. marsz . Sejmu, Stawek, mokratycznej. Stworzono fronty:
klót,y \\' poniedziatek w godz,inach mokJ'at~' czny, antyfaszystowski, Judoprzedpol LI c1niow,ych w to\';arzyi't \\'le ~o  wy i w ich ramy wUoczono hasła i cerni~arza P,;r,ądu ::-;okola zwiechil Gdynie:. le komunist~' człle, Stworzono szereg
1Iarsz. S!awkowi asysto\J;alo kilka 0- agend legaln~- ch i nielegaln~' ćh, Jedną
sóh z grupy "Kuriera Porann ego" , Nil z nich b~ła Liga Obrony Praw Czło.,flilsllrl;;kin~ " zil,nl,rf'!OI\'(tl ~i(' r()\\' nip ;i \\"ieJ.;:a i Oh~ ",alela, 7, S7.Cl'cgów której
pochodzi O';:,k, \\ eiutruub.
l1"ir lill'ych z rnal żonkq . (p)

"Piłsudski" wyrusz"ył

r s z a w a. (Tcl.

wł.) Akademia
nagrodr, przeznaczone dla tFh, którn- przyczyniają
się do pl'opagancl~' j~z~' ka francuskiego za gran in); m. i. nagrodę JOOO franków prz~' znano Illst~' tutowi Francuskiemu w " ' arszawie. (w)

\Y a

Fl"ancu~ka

I

Omówiwszy prawdziwość akt ko\\"il1skiego. i ich znaczenie
dla :KPZU, .d omagal Slę surowego wyJ1liaru kary dla óskal'żonych dlatego,
że jako ludzie inteligentni, których
trudno obałamucić, działali nie z pobudek ideologicznych, ale dla kOJ'zyści
maierialnych,
W archiwum C~'wil'lskiego znajdują się c~ h'Y, zamykające budżet wyłącr.nie CKKPZU,
w którym np. za
kwiecień jest c~' fra 38 tys. zł. za wrzesie6 42 t~' 3. zł, za styczeń 26 tys. fr.
szwajc, Ogółna suma, w:vdawana rOCZnie na propagandę komunistyczną,
wynosi 200 miln. zł.
Działacze komunistyczni pobieral i
miesięcznie przeciętnie po 300 zł,
a
prócz tego mieli do dyspozycji większe
kwoty na cele partyjne" z których się
nie wyliczali, np. Grosfeld nie wylicz~'ł się .z kwoty 3,()(){) zł.
Z tych t~ż względów powinni 0;;k:u7.eni h~ ' ć szczep'ólnie <;urOW0 ukal'alli, gd~' ż S'iI: lo ludzie bl'uLluego, kr\\ ią.
muni~~:: C~

splamionego pieni~clzn..
Po przem.ówieniu prokuratora i 0brol1ców sąd ogłosil wyrok. Z wy jąŁ
kiem osk. Sal11sona ~{andJa i Tn~nv
F'elel,
którzy 7.Otllali uniewinnieni,
wszyscy osl,al'żeni z o;:: tal i skazani na
karę wi~zienia \V rozmiarach od półtora roku do 8 lat,
YV siosunku do osk. Baz~ lego Braniczki. skazanego na 7 łat. i A leksandra Weinil'auba, skazanego na lat 3,
którzy odpowiadali z wolnej stopy,
trybunał na W11 iosek prokuratora postanowił. zmienić środek zapobiegawczy. Na sali rozpraw doręczono im decyzję, zawierającą. nakaz arcsztowal1ia
i pol icja odprowadziła ich do wię
zienia.

l

Równocześnie

tr.\' hunał pozostawił

bez uwzglcclnierda wniosek obron)',
aby wrpuścić na wolną. s lop~ aż do
uprawomocnienia sic w~Toku 3kazanych na dwa lata o~k . Finela i l{alznera,
-.
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KRONIKA PABIANIC
się na pieszą pielgrzymkę
Górę.
Przypominamy Szan.
Czytelnikom, że tegoroczl'.u pielgrzymka
piesza do Częstochowy organizowana przez
parafię św. Mateusza wyru szy z Pabianic

Zapisujmy
Jasną

nB

dnia 20. bm. Zapisy przyjmuje codziennie biuro tejże parafii.
Krwawe porachunki w barakach miejskich. Tak zw. baraki mi<'.iskie przy ul.
Karolewskiej, w których zamieszkujo około 18 rodzin są lerenem stałych krwawych porachunków pomiędzy mieszkaJ'lcami. Porachunki takie k O l1czą się lWykle ciężkimi urazami cielesnymi j s zkodą
na rze cz miasta, które bard70 częslo pl'Zeprowadzać
musi naprawy połamanych
okien, drzwi itp. \V czwal tek ub. znowu
wynikła krwawa bójka pomiędzy braćmi
Teodorem, Romanem i Zenollem BergeseJami, a Kucharskim, zam. przy ul. I{ościuszki, Młynarczykiem (Orlicz - Dreszera 23) i Karpińskim (ul. Karolewska). W
następstwie bójki zostali ciężko poranieni
wszyscy bracia Hergesel, których odstawiono do ~zpitala Ubezp. Społ e cznej. Kucharskiego Karpiliskiego i Młynarczyka
oddano w ręce policji, która prowadzi
dalsze dochodzenia.
PoraniU nożamL
Bracia Konstanty i Leon Pa wlacz~'ko
wie, zam. przy ul. Kiliriskiego 43, poranili
nożami podczas hójki
Konstantego "{atiaszczyka., mieszkal'lca wsi Petryko\\"ice.
Rannego w stanie groźnym przewieziono
do szpitala miejSkiego.

KRONIKA U.JAZDU

Akcja odżYdzeniowa w Ujeździe. Prowadzona przez 'Yydział Akcji Gospodarczej Strol1nict,,'a r\aroclo\\"ego w Ujeździe
pod Łodzią akcja odżydzeniowa daje coraz lepsze wyniki. Żywy udział w pracy
uświadamiającej bierze ks. proboszcz Szubiński i ks. prefekt I{opytko.
,y Ujeździe odczuwa się brak chrześci
jańskiego kupca zbożowego.
Żydowskich
tej branży jest blisko 10.

KRONIKA SIERADZA
W sprawIe moralności na plaży. W
niedzielę, 31. ubm. ks. prob. GÓl'a wypowiedział .z ambony uwagę publiczności pod
adl'esem plażowiczów, przeważnie mlodzieży, która odbywa defilady w kostiuma.ch kąpielowych wzdłuż plaży. Kapłan
wskazał
na konieczność kąpania się i
plażowania oddzielnie mężczyzn i oddzielnie kobiet, co na plaży sieradzkiej jc~t
zupełnie
możliwe,
wskutek jej wielkiej

przestrzeni.

KRONIKA RADOMSKA
Prenumeratę "O:rędownika" w Radomsku na miesiąc sierpień i nastę pna przyjmuje p. Jan Piątackiewicz, Radomsko, ul.
Górna 9. Abonament miesięczny "Orędo
wnika" wraz z dodatkiem książkowym
jut z odnoszeniem do domu wyno i tylko
zł.
Zakończenie półkolonij

2,50

lotnich na Lipiu. ,y dniu 21:l. ub. m. odbyło się uroczyste zakOJiczenie półkolonij letni ch, prowadzony cll przez komitet pomocy dzi eciom i młodzieży, ,y półkoloniach brało
udział 300 chłopców rekrutujących się wyłącznie z dzieci najbiedniejszyell i bezrobotnych miasta Radomska:. Z dl1i ulU 1.
bm. rozpoczęły się półkolonie dla :~OO
dziewcząt z Ha domska. Pólkolonie te bę
dą trwały do 30. hm.
Karygodne wybryki nieletnich chłop.
ców. Kilkakrotnio pisali ś m~' o jobuzrrskicb występach pozbawion~r ch opieki rodziców, dzieci. Obecnie znowu jrrupa wyrostków, bawiących się nad torem kolejowym, obrzuciła kamieniami przejeż
dtający
w stronę Piotrkowu lloriąg pospipszny. Maszynista pociągu p. f;tankij>wicz został trafiOllY kamieniem w glo" r:.
odnosząc
lekką ranę.
Czas, by policja
zajęla
się
" 'ybrykami niepoczytalnych
wyrostków.

KRONIKA WARTY
Narodowego. W dniu
"Sokola" po nabożet1st" ie sumowym odbylo się zebrllllie Str.
Karodowego całego obwodu. Zehl'aniu
przewodniczył
kierownik koła Jan :\lą
kólski. Referat o polityce w Pol.ce i za
granicą wygłosii delegat Zarr-ądu OJ,rr:g,
w Łodzi p. Radomski. Z l\Olei przema.wiał na tema ly organizacyjn e
prezes powiatowy S. K p .. ' orbC'l't J)<\bro\\"ski. Zebranie zakollczono odśpiewaniem Hymnu Młodych.
Zebranie Str.
31 ub. m. w sali

KRONIKA PIOTRKOWA

,y

Zebranie Związku Młynarzy.
dniu
31. ub. m. w lokalu sejmiku po\\'iatcwego
odbyło się walne zebranie młynarzy po\\',
piotrkowskiego pod przewodnictwem p.
Manteja z Przyglowa. Dokonano wyboru
nowego zarządu oraz omówiono sprawę
przemiału no\yej partii zboża.
UroczystQŚĆ
narodowa w MagdalenowIe. 'V niedzielę, 30. ub. m. \'le w;:;i MagdaJenowio odbędzie się uroczys10'ć poświęcenia proporca Stronnictwa Narodow13go miej cowego koła.
Czy jest w tym sens? W Piotrkowie
znajduje się tzw. "szpital żydowski" im.
malto BI'aun, utrzymywany całkowicie z
pieniędzy
samorządowych.
,y szpitalu
tym znajduje się zawsze 60-70 procent
chorych chrześcijan, którzy muszą się
poddać żydowskiemu
rytualnemu odży
wianiu, bowiem szpital ten administrowany jest przez Żydów. r\iel'zadko zdarza
się , że z braku pie czywa, którego Żydom
nie wolno spożywać, chorzy chrześcijanie
muszą jeść mace.
Czy jest w tym sens,
by utrzymująca się za pieniądze chrześci
jan placęwka, znajdowała się "IV r~~m t y-

a ełny

Ejtingon zakłada planta(je

Jak się robi w jedwabiu - Czek na milion

Ł ó cl Ź, 1. 8, Różne są sposoby
stosowane przez "lodzermenszów" w
celu zrobienia zawrotnych fortun. Kie-

grube pieniądze, wysyłamy za granicę
cenne dewizy. Gdy bedziemy mlee
własne
plantacje, bez ograniczenia
można będzie sprowadzać ten cenny
surowiec i zaoszczędzimy gotóv.'kę·
Niech tyJko rząd da zezwolenie, a znajdą się przemysłowcy, którzy to całe

dyś można było się czegoś
dorobić
uczciwą pracą, wysiłkiem, oszczędno

ścią, dziś

te metody już zarzucono. Po
co się \\' ~'_ iJać, trudzić i czekać na wynik przez całe lata? "Lodzermensch"
musi zrobić -pieniądze jak najszybciej
i przy najmniejszym wysiłku. Praca '!
To nie ella niego, niech pracuję. głupi
i tak się niczego nie dorobią. Od czego
jest "kiepełe"?
:Możua fabrykę podpalić, już się ma
miliony, można zrobić plajtę, założyć
spółllzielnię pracy, wyzyskać robotników, zarywać skarb państwa. IHo nie
kombinuje, ten nie jedzie. Ale to sę.
kryminalne sposoby i nie zawsze się
Udają, czasem takim typem zainteresuje się prokurator i wsadzi do "mamra" i cały plan diabli biorą. Toteż stosują je mniej przebiegłe Żydki spekulanty, które się zbogaciły na śledziach,
jednym słowem zwykła hołota fabrykancka. Ale arystokracja, grube ryby,
nie mogą się plamić tego rodzaju metcdami ...

przedsiębiorstwo sfinansują·
I znalazł się oczywiŚCie zaraz wielki
plantator. Kto? No, któż by, jak nie

Ejtingon.
Wiele wiązano z założeniem tych
plantacyj, ale nie od razu spostrzeżo
no się, ellaczego to Ejti ngon tak skwapliwie zgłosił swe usługi i zaofiarował zaangażowanie swych kapitałów
w tak niepewnrm interesie. Tymczas€m rzecz wyglądała b. prosto. Obowiązuj ąca u nas reglamentacja dewizowa ograniczyła do minimum wywóz
pienięd7.Y za granicę·
Otóż plantacje w Brazylii
byłyby
wspaniałym pretekstem do wywożenia
kapitału z kraju. C7.yź nie przebiegły
llomysl?

konsumentach w kraju.
Nie tal~ dawno w ŁOllzi wśród ży
c1ow~kich fabrykantów wywołał panikę fakt, że na rynek rzucono wyrohy
7.e sztuczncgo jedwabiu po cenach niezwykle niskicJl. Żydki zachodziły w
glow"" kto uprawia taki dumping, jak
on kallmluje, że może sprzedawać po
tak ni kich cenach?
Rzecz siQ po pe\Yn~' m czasie wyjaśniła. Tal,im figlarzem był Ejtil1gon.
On to olrzymywał z fabryki przędzę po
cenach wywozowych, a więc dwukrotnie niżl'1zych, niż krajowe i gotO\"-c
fabrykaty puszczał na rynki wewnętrz
ne. Ocz~ wiście dużo b~'ło z tego krzyku. Kto zawinił? Nikt nie zawinił,
,\'szyscy chodzą wolno i bezpiecznie.
Ale Ejtingon zarobił na tym grube
sumy.

PLEWICKAJA i ... EJTINGON
Głośna

byla nie tak dawno sprawa
porwania przez agentów GPU przywódcy emigracji rosrjskiej w PalTżu
JESZCZE JEDEN SPOSÓB
gen. ]\fili era. Dużo się koło tego poAlbo taki niewinny tricle Toma- rwania narobiło huczku, światowa praszowska fabryka sztucznego jedwabiu, sa rzucała podejrzenia, że to zrobiło
PLANTACJE BAWELNY
],tórej właśc{cielem j<,st Zyd milioner niemieckie "Gestapo". Aliści wkrótce
Kto wpadł na przykład na pomysł Wiślicki, ma pl·7.~'wilej, że przędzę mo- się wrjaśn ilo, że to l<rwawi kaci bolzałożenia plantacyj bawełny w Brazyże sprzedawać ella zagJ'anic~- po cenach
szewiccy przy pomocy zdrajc~', emiUi? Przecież bawełna to artykuł Pierw-I znacznie niż~zych. niż na rynku we- granta, będącego na usługach GPU,
s7.ej potrzeby dla całego przemysłu wnętrzn~'m. Pewnie, że nie pracuje ze gen. Skohlina i jego żonr, slynnej śpi~
włókienniczego, przepłacamy za niego
stratą, odbija sobie 'to w dwójnaSÓb na
waczki Plewickiej uprowadzili gen.
l\1i1lera, który im był mocno niewyII
godny i psuł robotę komunistyczną
wśród rosyj~kiej emigracji.
Skohlin zdążył uciec do Rosji, natomiast jego żonę aresztowano. I w czaB l' Z e z i n ~', 1. 8. - \Y niedzielę, dnia I go we wsi Bąfl,ó\\'. pow. Łęcz~'ca, pod sie hadal'l Plewickiej, agentki bolsze31 ub. m. oubylo się zebranie organizacyj- llrzpwodnict\\"cm PI'!'zp,;a tanislawa Jóź wiCkiej, wyplynęlo nazwisko... Ejtinn(' nowego koja Stronnict\\;a Narodowego wiaka. \Y Zl-!ronlfHI:wniu wzięlo udział gona. Co miał znowu wspólnego Ej\\"C ",:"i Biała,
pow. Brzeziny. Zebraniu pI"z!'szło 200 o::;ób. 1\a zphraninc-ll panoprzc\\"odnicz~' ł
p. Stanisław DrozdaIskI,
wał enluzjust~'cr-ny na;;trój,
wznORzono tingon 7. Ple,,,icką, z całą aferą. porwa}lrZf'I11Ó\\'irnia wygłosili: Józef Tarapacz okrzyki 1H1 cz <, ść Romana Dmowskiego, nia emigracyjnego dzialacza rosyji l~azimicrz Darczyński. Wybrano za- "Karot!owpj Pol!'l<i j /ll'pz<,;;a r.al·zf\c1l1 glów- skiego?
rząd nowozaJożoncj
placówki Stronnic- !I{'go Strollnictwa ;\ul'odo\\'l'go, [ldw. KaNic, na pewno nic. Ale przy PIelwa l\c\roclowcgo
zim iCl'za Kowa 1:::1\ i;;-go.
Również tego samrgo dnia przy udzinPo zl'lJl"ilniu IV Bnfkowic odbyla się ,,'ickiej - jak podała prasa - znale:7.iOIlO czek na wic:ks7.ą sumc:, wy tal" wspomnianych w)':lej prelcgf'ntów od- zahawa taJJeczn.
wion? podobno przez Ejtingona ...
było się zebranie
trollnicLwa -arodowe-

Stronnictwo Narodowe na wsi

PreUI waJ[bo\~twemi~obieD ń~\we\\\iUD\eti\t~ w\e\moiów
Musi powstać jednolity front polskich organizacyj kupieckich cykom i medalowiczom

Ł ó d ź, 1. 8, Na terenie żydow
skiego kupiectwa łódzkiego obserwujemy charalderystyczne zjawisko sŁale poslc;pując<'go ujednolicania organizacyjnego. W ubiegłym roku doszło do fuzji dwóch żydo\\' kich stowarzyszetl kupieckicll, ostatnio znów złączyły się
ch,",!. zw iązki kupców żydowskich.
:a obszarze polskiego kupiect\\'d. obserwujemy niestety objaw zaostrzania
się przeciwielistw
istniejących pomir.dzy poszczególnymi organizacjami, W
tych warunkach każda pożyteczna inicjatywa, zmierzająca do' ~tworzenia jE'c1noli tE'go zwal'łego frontu c!ll'lWś(, i.::ll'lskich 7.rZeS7.ell lntpieckich, napotyka na
nieprzezwyciQżone przc8z:wdy.

KTO PRZESZKADZA I

od organizacji, ,,~óra" natomiast, zarzą
dy, a ściśle mó\\'iąc wplywowi czlonkowie tych zarządów robią wszyst.ko, aby
korJony utrzJ'mać.
SOBIEPAŃSTWO

JĄ.TRZY?

'rak zwane doly organizacyjne
szerC'ka m.asa czlonków poszczególnyd1
związków kupiectwa. citrześcijallskiego
szczerze pragnie ujednolicenia organiz::lcyjnego, Czlonkowie, ten ,.szary czlowiek" stowarzyszel'I. kupieckich, zdając sobie sprawt;' z wartości marszu w
jednym szeragu, i, że tylko wspólnym:
siłami można. pchnoć w calej pelni z
martwego punktu zagadnienie odżydzania Lodzi, dążą wyrfłźnie do usunięcia
obecnogo rozproszkowania organizacyjnego na obs7.Grz!) ku piect WlL chrześcijm'lskiego.
pol y chcą współd7.ialan i a i przewrócenta barier, oddzielających organizacje

UJEDNOLICENIE,
ALE POD WARUNIUEM...
To też kiecJy dochorlr.i do rozmów na
temat moil i",ości fnzj i organ izacy j ku·
pieckicb, na pierwszy plan wysuwają
<;ię silą rzeczy spra\vy personalne. Dobrze, mówi jeden i clrllgi "wply\Yow~
członek" zarządu.
ujednolicenie org?nizncyjne może być, ale ja nie mogę utracić clotychcza,>owego swego stanowlska.
Tymczasem nowa organ izacja, powstala ze sfu7.jonowanych organizacy.!,
wymaga nowych ludzi. Dfłwni "działa
cze" kupieccy muszą . odej~ć na zaslużo-

I

d6w i hy chorzy chrześcijar.ie musieli koz rytualnej kllc-hni? Stan taki
jest w nnjlY)' żs7.~'m stopniu anormalny i
Laleiy bezwzględnie i to w najkr6tszym
czasie go zmienj('.
Spłonął dom podczas wypieku chleba.
"'e w ' i Grabostów, gm. Gorzkowice na
szkodę Pauliny ])I'ożdż i Władysława Feli spłonęła zagrocl"a gospodarska wartości
2000 zł. Pożar po\V::!tat podczas wypielm
chle~a. z lJO\\'orlu \\'arlIi\\'ej konstrukcji
kom1ll8.
Ziemia z prochami bł. Wandy Malczew-,
sklej wróciła w ręce pols~ie. MaJąt~k
~!i:ZIlO. d~\\' Jl:r fo l\\a)'l~ .. 1'~CZl;1~' ŚWl~~IC:
ld ch na.PJ ł " S \\ Ollll CZ<l::;1C z) cl Anldcl.
rzystać

I WARCHOLSTWO

Jakie inlencje po\\'oduj1j wpływo
wymi czlonkami zarządów, utlarE'mniającymi koniec7,J1o clzielo porozumien.i a
111 iędzyorgan izacyj nego'?
Zdaniem szerokiego ogółu polskiE'go
],upiedwa sprc;ż.vną tq je~t ambicja nieza~pokojona
nigdy,
lapczywość niesl\l'omna na tytuly i tytuliki, nadzieja
n3. nowe ordrry i odznaczenia. Przecież,
rozum ieją sobie tak poclobno "wp1ywowi czlonkowie", skoro się .iest na froncie, na przeclzie, 7.awsze istnieje możli
woŚĆ, że co '. skapnie.

po~iac1ajf\('ej \\",;paninly kościół, RPO( ' z~\\"ają prochy hl. " 'nndy :\fnlC"r,e\\"skiej. Ż~' do\\",",ka go;:;podarka \\ Parznie l'nziłn uczucia kfltoJikó"" ],t6rzy z
wielką radośdą przyjęli wiadomość o ku-

""e \ni tPj

pieniu majlltku przoz Polaka p. l\f z Za~1!1bja Dąhrowskiego.

KRONIKA BELCHATOWA
Groźny pożar

Ułatwić

odmarsz ka-

ny wysługą lat odpoc7.ynek. Do glosu
])111S7.0. i.ywioły ~wieże, nieprzeży 
te, nieobarczone balastem za\\'i~ci i uprzeuzel'l, rozumiejące \Vspólc~esne ży
cie polskie i szczerze, ben kruczków,
podchodzące do żywotnych
zagadnień
dnia.
dojść

CO MÓWI zYCIE?
Do.i:::'cin. clo glo<:u w życiu organizacyjm' /11 kupieckim no\\' ych Juclzi, a odejścia figurantów o chorobliwej ambi.cji domHga SIQ życir.. Parę miesięcy załedn' ie islniejące
7.rzeszenie Chrześci
jal'tskich Kupców Rynkowych, ponieważ prowadzone jest przez ludzi czynu
i walki, ludzi pojmujących należyci.e
. wój obowii1Zek wobec Polski, ma w
swym clorobku wartościowe clzieła, a.
pJ'Zec1e ,yszysŁkim znaną już dziś
\': sz~-stkim
Targową·

I-szą

Chrześcijańską

Halę

A co zrobiły \V zakresie odźydzenia
Łodzi zrzeszenia kupieckie chrze'cija6l'1kie istniejące od szeregu lat? \V każ
dym hi.1dż razie nie mogą się poszczycić flik widocznym rezultatem swej pracy jak chrześcijm'lska hala targowa.

*

. .,

Dzielo poli.1czenia organizacyj kupieckich chrześcijańskich w Łodzi musi
się dokonać. Jeśli nie dojdzie do skutku
przy
wi'póldzialaniu . ,,\"ply,,-o,yych
czlol1kó"," 7.Urzadów, to ,,,ykl'ystalizuje
siQ ponad ich glowami, Jeśli ktoś sam
dobrowolnie nie chce odejść, to trzeba.
m? odmarsz i.1Jatwić. Nowe, świeże ż'y
wlOly potrafią znaleźć odpowiednie i
koniec7.nl' rozwią7.anie pilnego ella LOclzi .7.fl,!tfłcln ieJl ia.
Zytlo\,"skiemu - zwartemu frontowi
organizacyj kupieckich trzeba przeciwstawić sharmonizowaną siłę polskiego kupiectwa. (W)

Chc"lał

sprzedac
F

"dniu 2fl.
ub. m. w Bełchatowie \\"~' buclll groźny powłasne
żar przy ul. Al. Karzkow,;kicgo.
Pożar
.,
wybuchł wskutek udel"zeuia piorunu, niT o r u (1. - Do pewnej drogerii przyszcząc zabudowania i warsztat tkacki, na-] był. ojciec kilkorga dzieci, proponując
]ciqry .)rlo J~herta Rudolfa. Sraty sięgają przerla ż iec1~lcg-o 1\ nich. Krok ten tłum ..
okolo.., 000 zł.
zc~:l blec!;l, Jaka l)anuje w jego elom ... ,
od pioruna.

dZ"lecko

ORĘDmVXIK, środa,

Numer 175

Sfrona '!

dnia 3 sIerpnia 1938

:

b

Kalendarz rzvm.·kat.
Sierpień

Wtorekl M. B, Anielska,

Alfons I,..
Znalez. reI.
Szczepana

z

środa:

św.

słowiański
środa: Światosława

Kalendarz

Czwartek: Ledoslaw

Słońca: w~ch6d

4.12
Wtorek
zachód 19.44
Dlugość dr.ia 15 g. 3'2 min.
Księżyca: wschód 12.26, zachód 22,Oi
Faza: 6 dzień po nowiu

ft~re~ re~ak[j i a~min' ~t(atii WtOdli
Piotrkowska 91

Pokłuli

Krwawa bójka na noże wparku Stefańskiego w Rudzie Pabianickiej
dział policji położył kres zajściom

"Orędownika"

w Łodzi można zamawia~ telefonicznie - telefon 173-55.
DYZURY APTEK
Nocy d~g.iejt;.Zej dyż,llrudą następujące apteki'
Sadowska-Da.ncerowa. Zgierska 63, GroslIko<wski.
11 Listopada 15, Karlin (żyd) Piłsudskiego 54,
Rembielińs'ki , Andrzeja 28, Oha<lzYńska. Piotrkowska lG~, Miller, Piotrkowska 46, Antonie'
wicz, Pabianicka:i6 i Unieswwski. Dabrowska
24 a.
TELEFONY
POllotowie
Pogotowie
Pogotowie
POgotowie

miejskie 102·90.
P. C. K. 102·40.
lekarzy ebrześ{'i.hr 111
Ubezpieczalni 211~·ltI,

Straży Pożarnej

TEATRY
Teatr Letni -

•

Tvsiąc lvdów Z Łodzi

maszeruje do Palestyny

I!I

terenie

Ł ó d ź, 1. 8. GłOśtly już adwokat
ż~' dowski Rippel jak to już donosiliśmy organizuje nowy marsz do

i.Zaczęło się w pociągu".
Pałace "Zakochani wrogowie" .
Przedwiośnie .. Po burzy".
Rialto - "Kraj miłości".

awantury oraz stawają,cy w obronie
posterunkowy 'Władysław Michalak
Kres zajŚCiu położyło przybycie więk
szego oddziału policji, która aresztowała siedmiu uczestników awantury.
Rannego posterunkowego oraz dwie
dalsze osoby przewieziono do szpitaJa
w stanie ci~żkim. Na miejsce wyJechała z Łodzi komisja, w skład której
wchodzą prokurator i komendan~ po,viatowy Policji Państwowej komIsarz
Kocuper oraz przedstawiciel urzędu
śledczego.
Bliższe szczegóły
są

sprawy trzymane

w tajemnicv.

Łodzi

zorganizowano

akcję

werbunkową,.

Organizacje syjonistyczne w Łodzi
zwerbowanie 1000 ucze3tników do marszu, przy czym pod uwagę brani są, wyłącznie Z~·dzi. któł'ZY służyli w wojsku i posiat1 ~l h if1 ki)ś

projektują

szarż~.

Akcie remontowe wŁodzi

rozmarynu".

KINA
Corso - "Błękitna załoga." i "Zielony sy'
gnal".
Ikar - "Nie caluj w kinie".
Oświatowy-Slo(\ce"
"Wi~zy miłości"

Większy od-

ilclu'okat ~y(lou:ski Rippel 'l,vm'buje ocllotnikó 'w i w Łod~i

Palestyny. Organizacja marszu pl'owadzona jest planowo, ' jak si~ olmzuje, i
obejmuje swym zasiQgiem żydosb\'o ""
całej Polsce.
Ponieważ w marszu ma wzią,ć udział okolo 10000 osób, również na

8.
,.Galązka

ki z Kaleta wyrzucił go poza obręb
terenu zab~wy. nozpoczęła się walka
na noże. Gdv interweniował policjant,
awanturnicy· przebili go rów~ież nożem i rzucili do stawu. DrugI posterunkowy został ranny w głowę·
.
Ponadto zostali ranni bohaierowle

Ł ód ź, 1. 8. - W Rudzie Pahianickiej, w parku nad stawem Stefallskiego, doszło do krwawej awantury, wywolanej przez Jana Grabowskiego
oraz JÓ7.efa Kaletę.
Podczas zahaw~r, urządzonej w parku, Grahowski mając jakieś porachun-

Tel. 173-55
Prenumeratę

poli[janta i 'wrzucili d stawu

Co jłl~ ~rob;ono - ';'00 1vl€l8cicieli uT~m'ałf,yc1t gr,~ywnC{ lub
ał'es~tełtł, - Sprau'u .,'etno utu, ~ab'l((lo1f.'(ut eleTctrowni
Ł ód ź,
odbyła się

1. 8. - \V dniu wczorajszym sztem lub aresztem i grzywną, łą,cznie.
w Stal'ostwie Gl'odzkim kon- Nakazane prace remontowe wykonano
fel'Cllcja praso\va, przedmiotem której \V blisko 80 pct wypadl<ów. Rozpoczęła
Stylowy - "Król burleski".
b~'ła ostatnio prowadzona na terenie
już urzędowanie komisja, mają,ca na
miasta akcja porządkowa. Zagadnie- celu ustalenie sposobów przeprowaJutro ul(ażą się artykuły!
nie to omówił obszerniej starosta dzenia prac porzą,dkowych na terenie
posesyj fahrycznych.
"Ubezpieczalnia Społeczna grodzki dr "Mostowski.
Przeprowadzono hadania 20.000 poZ kolei inż. Kopeć z Miejskiej Inw Łodzi w świetle cyfr".
ses~,j. \Vyc1ano zarząclżenia' remontu spekcji Budowlanej wskazał na doko"Moskwa, Łódź, Londyn, w blisko 18 ty. wypadkach, w tym re- nane l'emonty budynków i posesyj, bę
New York".
montu domów bylo 7.000. Odnowiono dęc,vch w posiadaniu Zarządu Miej"Na trasie interesów wiel- i przebudowano przeszło 8.000 płotów, skiego. Ostatnio prowadzone są. prace
kokapitalistycznych kon- postawiono nowj'ch hlisko 6.000.
w zakresie remontu budynków paĆlcernu Ejtingon i Ska".
Uporz/tdkowano przeszlo 1.500 po- stwowych.
dwórzy, z tego okolo pół trsiąca " 'yZe swej strony dodajemy, że sprawa
KOMUNIKATY
asfaltowano. Blisko 700 "'łaścicieli do- remontu zabudowań elektrowni pozoNowootwarta
Pierwsza Chrz8ŚciJanska mów zostalo ukaranych gl'Zrwną" al'e- stawia bardzo dużo do życzenia.
lIala 'rargowa mieści się przy Rynku
Boeme1:a ł. W hali reprezentowane
stragany wszelkich branż.

I

S"

żYCIA KATOI.:ICKIEGO
Odpusty w sierpniu w par. diecezji łódzko

Z

Biuro meldunkowe

wżydowskim pa(h(ie
któr~'

nie jest i nie może być urzędni
liiem micjskim, a za karty meldunkowe pobiera nie 20, lecz 40 groszy i ponadto 40 groszy od osoby za manipulacje prz~r zameldowaniu, choć karty
rr:eldunkowe są, wypełnione.
Pieniądze pobierane przez ławnika
Sztet'llB nie wpł~'wają, w całości do kasy miejskiej. Jak stąd widać, biuro informacyjno-meldunkowe w Tuszynie
Lesie stanowi piękne źródlo zarobku
ula ławnika Szterna.

Ł ód ź, 1. 8. W 1'usz)'nie, gdzie
na
parcelach
Tuszyna-Lasu,
Schodo'\" dniu 6 sierpnia uroczysto ~ć Przewej
Góry
i
Tuszynka
micszka
w
onecmienienia Pańsldego - w 1\Iikołaj'!wi
cach. '" <:;jerllcu. '" Piotrkowie " . parafij nej chwili około 10 tys. letni}{ów Zaśw. Jacka, w Łodzi w parafii Przem. Pall]'zą.d Miej ki pobiera 20 grozy za kartskiego i w par. Zbawiciela.
kQ meldunkową.
IW dniu 10 bm. urocz. św. Wawrzyń
Rzekomo dla wygody letników, aby
ca - Łobudzice; w dniu 15 bm. uroczy- oszczędzić letnikom kilkukilometrowej
stość
Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny - w Parzuie, Marzeninic, w Łodzi podróż~r do ratusza, urządzono "Biuro
w parafiach: katedralnej, Matki Boskiej meldunkowe - zarząd m. Tuszyna"
Zwycięskiej i Matki Boskiej Wniebowzię
(jak oficjalnie głosi szyldzik) w Tuszrcia, ul. Kościelna.
nie Lesie. Urzęduje tu ławnik Sztem,
W dniu 16 bm. urocz, św. Rocha - w
Dru:tbicach; w dniu 24 hm. urocz. św.
Bartlomieja - Strzegocinie; w dniu 26
bm. urocz. Matki Boskiej Częstochowskiej
w Galkowie. Retkini, Zelowie, Łodzi
kościół katedra lny.

Wsprawie poprawy bytu

dozorców domowych

Referat dla spraw miejsko i dla spraw wsi

Zostal uruchomiony ostatnio przy Katolickim Stowal'Zyszeniu Mężów referat
dla spraw miejskich i wsi. Zadaniem nowo powstalych referatów będzie baczna
obserwącja życia,
segregowanie zagadnien, a następnie dostosowanie do róż
nych środowisk. odczytów, pogadanek i
piśmiennictwa katolickiego.

Mem,OJ'ial "P"ucy Polskie,j" clo JLill. OlJieki Spolec~ttej
w TVa"s~a1vie
Ł

ód ź, 1. 8. - Jak wiadomo, umowa zbiorowa dla dozorców wygasa z
dniem 1 grudnia rh. Ponieważ termin
ewt!. wymQwienia upływa z końcem
sierpnia, obecnie już związki zawodoKRONIKA MIE.JSCOWA
we podjęły akcję w kierunku poprawy
Kto pobiera zasiłki z Funduszu Pracy?
Jak clono. i stat~'styczne biuro woj!'- ciężkiego położenia dozorców domowódzkiego Funduszu P]'ac'y~ na dzień 1 wych.
lipca rb. pobieralo zasiłki ustawowo 9.942
\Varunki pracy dozorców są, w dalbezrobotnych.
Z tej liczby z hutnictwa szym ciągu opłakane. Większość ma
20, przemysłu metalowego - 312, prze- niezwykle niskię uposażenie i mieszka
mysłu wl6kienniczego 7381, przemysłu
dl'ze\\'l1('go - 233. prz('myslu budowlane- w okropnych warunkach. Ostatnie ojeszcze
go - 53. z drohnego IU·7.pmYRlu i handlu rzeczenie nie uregulowało
1840. z 1'~ót puhlieznyeh - S;~
wszystkich punktów spornrch, a w niektórych wypadkach pogol'i'zylo ~ytua-

cję materialną, nie przyznając im wynagrodzenia za obsługę motoru.
Obecnie związki zawodowe, a wśród
nich "Praca Polska" opracowały specjalny memoriał, w którym domagają
~ię uwzględnienia
żądań
dozorców.
1\1. i. żą,daj ą, ażehy przy trzecim okrę
gu inspekcji pracy utworzony został
specjalny referat do rozptarywania
spraw dO"lorców, a to ze względu na to,
że właściciele domów nie respektują
układu.
specjalną

hędzi e
delegację

Społecznej

w

l\Iemodal

wręczony

w

przez
Min, Opieki

\Var~zawie.

Znowu dwa nieszczęśliwe wypadki
na 'kopalniach

Fra,qmp/l( 110U'O]JOŚll'ięconeqo
S~r.

Nar Kola

sztandaru

L6dź-Zu/!ard"

Ś w i ę t o c h ł o w i c e. (AJS) Wczoraj::.zego przedpołudnia wydarz;\- ł się I
Ciężki wypadek przy pracy w podziemiach kopalni "Polska" w wic:lochlowicach.
.
Przechodzący VII poch~' lnią w pokładzie Gerhard na głębokosci.400 Dl
nadgórnik, 42-letni Karol Brzt'zina z
Bykowiny, został ]101'Wany )1I'Zt'Z przejC'żdżające wózki z węg-Iem i 111'zygnieciony do obudowy, s)\Ull{iem czego doznał połamania żeber.

Nieszczęśliwego

j

górnika przewi-ezionp do szpitala Spół
ki Brackiej w Chorzowie. Stan jego
jest groźny.
Mniej gro7.ne obrażenia poniósł w
tej samej kopalni cieśla górniczy, 57letni Franciszek Staniczek z Święto
chłowic, który będą,c zatrudniony układaniem torb", kolejki kopalnianej
na glc:hokości 400 m w poklad'7.ie Heitman, został przygnieciony i doznał zlamania. nóg i ogólnych potł1Iezeń..

Szyld sekciarzy

ł6dzkich

przy ul. Al.

Kościuszki

Robotnicy "Polany"

domagają się podwyżki
Ł ó
jechał

d 7., 1. 8. - Inspektor Pracy wydo Pabianic w spI1awie ustalenia płac w fabryce lanitalu sztucznej welny pod firmą. "Polana". Ma siQ
oclb~'ć konferencja.
Robotnicy domaga.ią, się podwyższe
nia płac o 10 do 15 pct.

Napad handycki nożowników
Ł ó d Ź, 1. 8. Kazimierz \Varszawski (Młynarska 84) napadnięty został
przez braci Ignacl:'ogo i Zenona Kubiaków (Młynarska 94), którzy go pokluli nożami - tak, że w stanie cięż
kim został odwieziony do szpitala.
Kubiaków zatrzymano.

Podwójne samObójstwo Ł

ó d ź, 1. 8. - Slużą,ca domowa, 21letnia Helena Kostrze a (Bandurskiego 8), w celach samobójczych wypiła.
jodynę, a następnie ulożyła się w łóż
ku i odkręciła kurek gazowy.
Desperatkę znaleziono w stanie nie'Prz~- tomnym. Powodem samohójstwa
hyła zawiedziona miłość.

śmiertelny

wypadek
przy pracy

S i e l' a d z, 1. 8. - Wincenty Ka.czmarek, lat 59, gospodarz ze wsi Ruszków, gm. Barczew, podczas koszenia
zboża tak nieszczęśliwie upadł na kosę,
że poctciął sohie nogę pod kolanem.
Żona jego widząc ten wypadek, pobiegła do wsi wezwać pomocy. Zanim
jednak wróciła z sąsiadami, Kaczmarek zmarł z powodu upływu krwi.

Robotnik żywcem zasypany
piaskiem
P i o t l' k ó w, 1. 8. - W dniu 29 ub.
miesiąca uległ tragicznemu wypadkowi robotnik Antoni Borczyk. Ropiąc w
Piotrkowie przy ul. Narutowicza 123
piasek, został przysypany osuwaj/tcymi się zwałami ziemi na znacznej głę
bokości.

Aczkolwiek w kró1kim stosunkowo
czasie wydobyto zasypanego spod ziemi, wszelki ratunek okazał się ' już
spóźniony,
gdyż
Borczyk
poniósł
śmjerć wskutek uduszenia.

'Sporl
(wg). W niedzielę od·
tutaj' pt·z), )}l'zE'pięknej po~odzie
na jcz iOl'zC c1uro\\'skim ogólnopolskIe za·
wody plywackie I{ol~jowe,go Przysposobienia :\Voj~ko\Yeg'o. Udział w zawodach wzię
ł,v okręgi K. P. \V.: wileński, katcwicki,
poznański i pomorski.
50 ID. stylem dowolnym dla pań: 1. I<ahat6\\'na (ToruM 49,5 sek., 2. Staśkiewi
czó"'na (Pozna!'!). 3. Kozakówna (Poznań).
100 nI klas. panów ponad 30 lat: 1. Jan~~ ski (Poznal'l) 1:1,8,2. 2. Pawlak (Wilno)
si~

1;;).).

100 m styl grzbietowy mlodszvch panów:
1. Farnysz (Kat.) 1:47,2. Komorowski (W)
1 :51, 3. Flrlik (Pozn.) 1 :58. Poza konkursem
Mochura (1\) 1 :31. Ot'zccho\\ ki (T) 1:29.
50 m styl klas. pań: 1. Ziółkowska lIalina (T) HU, Z. Torlopówna Gertruda (T)
46,3. 3. Pasió"'na Zofia (Pozn.) 52,8
3XI00 ID zmiennym dla starszych:
Wilno 5:5;). 2. Katowice 5 :50,8.
200 m klas. młod"szych: 1. Niewiadom-

1.1

B r a ;; s o v.
Spotkanie międzypallsiwowe w tenisie pomiQdzy Rumunią i Polską, rozgrywane w Brasov, zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Polaków. \\' niedzielQ, w trzecim dniu Spychała pokonał Schmidta
6:4,5:7,8:10,6:3,6:1:. Spychala po spokojnej grze w pierwszym secie w na-

stępnych dwóch stracił panowanie,
przy tym Rumun postawił wszystko na
jedną kartę. 'V ostatnich dwóch setach
górował znów Polak. 'V ostatnim spotkaniu Baworowski zwyciQżył Tanasescu 2:6,8:6, 6:1. Rumun przy tym stanic zrezygnował z dalszej walki.

ski (W) 3,31; 2. Firlik (Pozn.) 4.:20,6, 3
Kre.ska (J<) 5 :58.
50 m grzb. pań: 1. Ziótkowska (T\ 50, 2
Tortopó\\na (T.) 51, 3. I{ozakówna I (Pozn.)
53,4.
50 m dow. starszych: 1. l\Iaciejew:;,ki Jan
(Pozn.) 38, 2. Berna to~ icz (W.) 3D, 3. Jendryczck (K) 42,2.
100 m dow. młodszych: 1. Stankiewicz
(W) 1:16,7. 2. nudy (K) 1 :3D. 3. Torb:ński
(Pom.) 2:1G.i.
Skoki:
Jan M~cir jcwski (Pozn.), 2.
Hll'nl'yk Kamiński (T).
200 m klas. starszych: 1. Miska (K) 4:4.8.
2. Janowski (Pozn.) i:~,2, 3. Danksza (W)
4:33.
.

'00 m dow. młodszvch: 1. Stankiewicz
(W) 6::11,2; Hudy ([\) 8:45,2 .. 3. Firlik (P ozu.)
9:21. (Poza konkurencja Grysa Toruń 6,19).
3X50 zmienny pań: 1. Toruń 2:26.9
(skła,d: Ziółkowska, Torlapówna i Kabatówua),2. Poznań (skład: !(ozakówna, Pasiów'na i Staszkiewiczówna).
50 m grzb. starszych: 1. Pawlak (W)
52.7, 2. Janowski (Pozu.) 53.7.
3X100 dowolny dla młodszych: 1. Wilno .i:.i6,D, I{alowice wvcofały się. Toruń uzyskał poza konkurencjI\. czas 4:16.
Ogólna punktacja: 1 Wilno 3i pkt., PoznalI 23 pkt., 3. Katowice 2'2 pkt.
(wg)

1.

zginą I tragic1J\ą śmiercią, ś.

Fabryka guzików i klamer

p.

I. Siemiński i S. Śniady

Czesław Zapłacki
długoletni członek

Łódź, Wólczań.ka

towarzystwa na.zego

FA

:......

,,, Zmarlym straciliśmy gorliwego c7.lonka. który
z ".. ielką gorliwościa poświęcal się 'l'owarz,stwu i byl
wzorcm pracovl'itości.
Pamięć Jego pozostanie WŚród na. ~ na zawsze.

d..,.. 2723

Towarzystwo
Poznań -

Przemysłowców
św. Łazarz

Nagłówkowe słowo (tłusto)

15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb "'" jedno słowo,
i, w, z, IL - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tym
5 nagłówkowych,

I

Rada GDlinna w Doplewle
Sprzedam
pow. poznati~kiego ogłasza
powodu powiek8l'M!-n.ia in teresu je-

KONKURS

na stanowisko

wójta

telef.I47·21
Kolekcje i cenniki wysyłamy za uprzednim porozumieniem.
N 15873

d • M dł

212 -

usuwaiąplegi,llsza]e,pryszczeitp

Hrem Puuer I mYu o Udelikatntają

i

upiększają cerę·,

"JUST~NO" Dtfa~~St~fRiWKOW~RIEJ wOtodzi

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

dyny chrze~cjjait~ki sklep skór
pl'zybo.l'óW szewski('II ohuwia 1.000
peresteC'l.lko. Wołyń, Plót'iel!n)~. [orme
Znaczek.
n l .. /60 szenia

Wflczvca

niezawodowego w
Gminie
Dopiewo i uprasza o ewentl.
zgłoszenia do 3. 8. br., które
winny zawier6.ć krótki tyciorys kandydata. kwalifikacje i
pretensje pod względem wy·
nagrodzenia. Obecna zasadnicza pensja wynosi 150,- zł
mies. i 50,- zł ryczałtu na
podróte. Niec dzownym warunkiem jest st~e m~~k~
nie w Dopiewie.
Przewodniczący Rady
Gminnej
w z. (-) Kozłowski, podwójci.
z 301D7

drobnych:

I

E.6.__0Ż

te

Łódź,

GŁOWACKI

Rzgowska 52. -

Wyrób

własny.

11

16489

•

Obrączki Słnb~~ i wszelka biżnt.ri~

.•...
:. •. .! zegary, zegarkI
•

plater:

I

POlec.a

W Sz'Wman ~ kI
1.r.6~Ź, ul. :~:w.a "-l
.,
tel. ~2.2"
9

Znak oferty

-

naprzykład:

z 18923, n 2745, d 1790
t. d. = 1 sł{)wo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje się d{) godz. 9.25.
l

'&>6.

'
1

SZU€POSADY]l--27.WOLNEMIEISCA]I

ogrodem. budynki 25.- miesiecz..
nie. \\'ie~ Ławica. Oferty Ore- Ogl08zenla do BO .16w dla poszu•
downik. Poznań zd 64 037
kujących POBady w tej rubryce
LakiernICZY
obliczamy PO jednej trzeciej cenie pomoanik. do.hry fachowiec. .POdrobnych.
ŁrzebnT.
Kubaoki Stefan. G<lMłynarz

9tyń.

motorem gazowym. l)(>- aj Slu~ba (lom,owa
p6ttre.Q'\Vana roczma
trzebny. Mlyn nowy. go~;{)(}dar
Cl.y Piotrkow5kim. Oll:romna
~erwatk i ew i C'Z Kórnik
Panienka
przyszlość.
Oferty Or~own1k.
n 1~ n8
z dobrej rodziny. lat 19. intelikolonialkll. duża wie§. dobrze Poz,nań zd 62 442
gentna "prz1imie posade u 1-2 0prOBperujący wydziertawie. Zglo- - - - - - - - - - - - - - sób.
Zna dobrze gospodarstwo
sz(!nia Orędo""11ik Poznań
domowe i goto,,·anie. Stanislawa
Gospodarstwo
zd 61 09!)
Plugowska. Krotoszyn \Vlkp .. ul.
zdg 63 1ilO
100 mórz miasto powiatowe kom- Sienkiewicza 5.
pletny
tywy
ma,rtwy
mwentarz
Poszukuje
X. 38. b) Inni
gąścińcll z salką. najchętniej we do wyd,zierżawieniR 1.
WIosce kościelnei. Oferty Ore· Oferty Orędow'l1i.k Pormań
downik. Poznań zd 63 828
n 15755
P arce1owa\;z.
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ pomagam. Poszczególne czynnoBci przy parcelacji ulatwiam. Olszewski. Srem. Mickiewicza 60
mieszkanie 9.
zd 62 963

. OGÓLNOPOLSKIE .,''.

:W
..

2cI.,

•
Og ł OSZenla

nllJnowszych fasonów kO!Ilpłety I pojedyńoze pOleca pO cenach przystępnych!
ZAKLAD STOLARSKO· MEBLOWY

STEFAN

milimetr 30 grouy.

Domek

Piłka nożna
Polonia - Jul!os\avia 2:2 {O:2. W 'Polonii
brak i.J"Io l\~wr"t ,ł. ~zf'7.( · pal1iak l1alOl11ia~t !rral
na śl'Orlku ataku. 7.nŚ Kruk w oh roni" . r:ramki
dla ./ugoslowinl1 z"n"~' Ii: rerlie w 7 min .• a w
40 min. samnh"jcz a [( ruk.
Po przcrwie w !l min. 1.aRkn",~ki .trzrlil
pjCl'\V~Z~l bramkf' din PnlolliL a w ;~~ tlliJl. "y4
równlll Kisipliń~ki z wO!I1Cgo. Przł'dlcm w 10
min. Odrowa;;' nip wyzYskaj karnego.
Reprezentacja Pofsk'j nil srotkanie trrninC:flwe z zespolrm komhinow~I1ym HUlIgarii i [;''1'0
ustalóna zostala jak na"tcpuic:
Ma(le.H d. Pozł'zrpnniltk. (:ltłE'rki: Góra .. l'\yC
I DYlko: l'icC' 1. Piol1tek. \\'o.tal. Cei.Jula I Lyko. W rC7.l!nvie r>07.o~(aną Strauch, Mu!yna.
Sochan. Baran i Pirvch. Sęnziowai' będZIe l'.
L"nge z LOOzL Popotkanie odbędzie sit) - jak
wianomo - w środę.
Wisła Jlokonula w niE'nzielę .... Rzeszowie
tamtcjszą Reso~ię 4:1 (3:1).

MEBLE

DROBNE

1.łamowy

ranny (plyty); 6.10 wiadomo;;ci z
naSzydl stron: 15.15 muzyka lplyty); 15.30 polowanie na pardwy
- wyjątek z cyklu myśliwskiego
Śrorla. :I sierpnia
Weyssenhoffa: 19.05 .. Jak Stolo·
P..
..
Z_....' .
6.15 a,ud. poranna; 7.30 d?Jienndk wicze Ulep81:aja ~'lVoje gospodar- pog.; 1!1.l5 muzyka Kto
por3JlltIly; 17.15 muzyka poraJlJI1a w "twa"
(plyty).
pożyczy 8.000.- nieruchomości _ wyk(m311:i~ OrkiestfY Rozgl~ni
lJierw~za hipoteke rolną. Oferty Lwo~g.~leJ pod dyr. radeusza SeKatowice _ li 15 audycja poOredownik. Poznań zd 6.3421
I edyn&kieg~; 11.57 ~ygnaJ CZ&<lU; I·a.rma _ plyty; 6:20 plyty z \\. ar. rouywkowa. 16.()O Wroeław
12.03 ll;udycJa p<?I'U~nIowa: 15.1~ -: lizawy; 13.50 wiadomośc.i: 14.00 - KOllcel·t ol·kiestrowy. 16.15 Pl'
audY'CJa db d?Jle~l: }. "KrYISI~ l koncert życzeń; 15.10 gielda zbo- Ko.ncert popularny. 17.05
..E.N
..K.I_ _
Jan!!'k na wakaCJach - OPOWla- żow~ li towarowa; 15.15 .. Kubiel- bolm -11tlz. lekka. 17.10 K
da,mc. 2. ~uzyka (plyty) 1~.43 - ki Sląskie": "Ciapc.iuś bohater" ,,>us(erhausen - Koncert mllLY
"'~la.domoścl gOSpodal'cz~: 16.00 ()r· piosenki: 15.35 o\'kies,tra Ma,l'ka skallflynawskiej. 17.40 Praga'Przedsiębiorca
hndowlany szuka żony z gotówką klestra smyc~~qwa ZWIązku Mu- Webel'a (plyty); 17.00 plyty z War· Angielska muzyka fo.l·tePlanowa.
zyków
.Chrzes~!Jan pod dyr. Jerze· Rzawy; 21.()0 z Krakowa:
od('i- 1800 M O ' l '
K
k
() Certy fotografią Orędownik. Su hkowsklego (z łJodzl): 16.45 uek Pl'aliY' 22 110 spO/'t· 22 05 RPo.rt·
'1' I I' S; ris"2~ W' 101}-Ceift aPoznali zd~3 636 _ _ _ _ _ __
wymarszem Kadrówki" - 22.05 "W 'krainie legend' i b~śni': fnea!t '~ ,:,weJ . • ;
lSc
-k R
Buwowniczy
t.ankeckzna,ply- - koncert ol·ki".try sal~n0Y'ej por} l'urlg~11re~~af:~~eret:o.w:. U~Ó
()107. 00Bmu~l·ka.
" la", Ił tkl l. a 01" - nn. J arosln'wa IJP~",czn1f!k·lI~go." KO "
D
J
"
M
:lO·letni. posia(]aiacy bmienicę.
po~adamka,
(z
Po.zmaTlla);18.10
- pl'7.erwie ok. g. 2'2.2:5: .,Muą.ykanty
.emgsw. ;;.. on uan op., opozna TJanne 10.000. Off'rty Oręr(!cltatl skrzY'pco"", EllHl'I"TIli Um-iń- z ?;or" _ le~enrla Floria.na Śpiie- j:31 ~a. ~!ld :esztR-d.c\Ikuz · oPteret dOWJ)~. _!,:'oznali~d 63,~8~6~1_ __
",kiej ('" Kr:tlkowa); 18.45 "Pan waka.
e
'(,"'!}'
IpS a lo'a b a,re. Bratkowsk,i" - opow.iada.nie; _
l\Ierlloluu - Muz. rozrywkowa.
Wdowa
Kraków - 8.00 mUl~yka lekka 20.~0 ITilversu,nł ! - Koocert
4J. wla~ne mieszkanie poszukuje 19.05 recital ,;,piew3czy Zoni MasPrzy [ortep. Jarlwiga plYla za plytą): 14.00 muzy-ka o· udzlalem ~ol. ~j·1." Sof tli - ."Eluto" 31'7.ySza ż)cia. Oferty Ore- _alskiej.
SzamotuIska:
19.25 pogada,nka hiarlow3 (pl y ty): 15.10 wiadomo>ici g(;enIU~'" On.lpgl,n
oP. OzaJkowdownik Poznań zd 63719
akhalna; 19.35 .. Mol·,kie powie· go:,pqdarcze: 15.15 Ił ut.l~·cja dla ~,kleg.o.. 20:30 HeroDlucnster.
wy" - konccrt rozrY",kowy (z dZIeCI: al skr7.)'nka. b) f,l·a.gmeąlt • ) I111onl8 fa,ntas'!yczna BeerlIooa.
Krakowa). ""ykonawcy: Kwartet z po,~)eś('i M. Reuttówny: ,,1\Ia- Br.~.ksela/r. K<mrert 8ymfo~alo.nowy, kwartet wok3,lny. soli- r'nka ; 1?()0 skrzynJ"a ogól.na; - nd~z,ny z_ ~flaa z udzlaletn 801.
k
'
sta (w'io\onczelal: 20.45 dziennik 17.10 "ŚPICoW w ŻYCIU czlowieka". (w IOlo.ncz.) 20;45 Slrasbu,rl! - KonP le arnlę
.
wieczorny: 20.55 po.ga ,lanka aklu. ITI·cia a~HI)'ria z c)'klt... Gawecl.l''' ceht SY~Tlf. (S~humann I Mendelskoloru.lke. ;) ogrodu wsi kościel- alna; 21.00 audycja dla wsi: No- mU~)'C?JTlP: 17.55 ~r,>ort: 21.~ Eu- sohn). _LOO Ko~,elłhaga - Melonej
sprzedam.. Agentura Orę- wi.ny leśne; 21.10 .. Cho[)i", a po.l- ?,en'I'~;'Z Pawlow.~kl: .. Ol elll e od me tanee>;ne. Ib~ym - Muz. karlownib Jarocin.
n 15726 ska ziemia" _ (VI audy('ja): _ latr
(ollcl,nek p re»: y (lo Kato. meralna. 21.1,5 .1 raga. - 8ym
.. Żal i bUIl~": 12.50 g,POI·t; 22.00 -:- wic); %:!.Oll Ilpo<rt: ~2 . 05 koncert r,'la ~.nl1r ~"~llcha. 21.~ }f
Chevrolet
kO<llcert wIeczorny w w;-ko<nanl\1 PO[Ju!3.r·ny (z KatOWIC).
lan
Koncert !!YI1lf. 2~.OO
f;ix trzy tonowy dobrze utrzyma· Orkie-!;,try Rymfoni('znej P. R. ro<l
JleJl.h~ga - 'ł') DUII'.ka r mnz .
ny tanio. Of<>rty Orędownik . .Po- .lyr. Grzegorza Ti'ilplbel'g~: 22.55
'"G,li - 13,45 nWPI'(llry progl'a' r',lnIC:!J11fi. ~_.1.0 1l.lve ~~'!I ] .
~nall_z'y 63 00;) _ _ _ _ _ _ __ PI'zeglad pra.y: 23.00 O<o;tatnie wia- mowe (plyty); 14.15 lódzka giel- h.nncert na olganaph: ~_.:lO 'Yle.
uomości dzienni·ka wieczo.rnego .
da: 14.20 muzyka obiarlowa (ply- dt'ti - Muzyk.a z 'VI,edn'la. konKolonialkę
ty); 15.15 audycja dla dzieci: 1. - ('ert z udz. solIstów. 23.00 Kopen,
rozmowa z dziećmi 2. plyl)': 17.00 haga - Mu,z. ta.neczna. 24.0() lo\\'~r"m
mi~ ,?ikaniem. magolem
z;
powodu
",yj~zrlu
spieSZ'I1ie
KRA OWE - .
O1uzyka popularna (plyty): 17.20 Szlntgart j Frankfurl sPTz",dam. A,i.res Orcdowruk Po·
.. 03tatni nzieli" - sluchowisko: u-tworów R. Wag>nera orali;
znań ze! 64 173
I Baranowicze - 5.45 k(l\ncert po- 17.50 o ws·zrstkim 1>0 trOS?Jku; 21 .00 f1ych utworów w ,ie,lkich m,igtrz6w.

K2.._.. IE.N.I.Ą.D

Zaworly Il!ywackie zorganizowane przem. P~
.... iatowy Komitet W. F. 1 P. W. odbyly II., ",
niedzielę. Stanl!lo do nich 24 fa wodników z terenu Konina i powIatu. Pierwsze mieisce na
300 m zainl Krówka K~7,imi~rz w czasie ~:38.
2. Szymallski Ja 1\ S :~O, 3. \\. ojci('C'howski Sta·
nislaw 3:12.
'V konkul'pndi na 100 m pierwsze mipj!ce
zaiąl Mazurkiewicz Zhy s zko . l'onin w czasie
1:10, 2. Wojciccho\\' ~ ki Htanislaw 1:12, 3. Urbaij,ki \Ylodzimicrz. Konin ] :13.
\V slwkar'll z I r"mpollllY zw)'d"żyl 1.I'\\':lndowRki Kazilllil'l'z :;Ii pld .. 2. Uri.J~,ld "'1,,dzimicrz 5J pkt., 3. Krówka KaziU1iel~ ~2 pk t.

w tenisie

w ą g r o w i e c.

Dnia 29 lipca 1938 r.

Pływanie

Polska Rumuni.a 5:0

Ogólnopolskie zawody
pływackie K. P. W.
były

Numer l~

bRĘDO\VNIK. środa, 'dnia S sierpnIa. 1938

Strona 8

Prenumerata""
Adres

tal.

n

L~zozyń8ka.

Czeladnik

1(,_
_

p\ek8.l'ski karta 1"1A!m\eśln\C7:Il. il 6bry fachowiec. poż)·C'l.ką do 500
złotl'ch •. l)(>trzebny zaraz. Wrn"grodz~nte dobre.
Agentura Urlldowmka. Obrzycko.
n 15 700

Marszantka

Jl/l.rWl!zorz~nll pob!"zel:m~ nr@>g~

Czal'Tlk6w.

ng 15 756'7

Fryzjerski

pomocnik meski 7.Rr~Z Jlo~hTl.,..
nR ~tale. Jeran. Kl'otosz:vn. PiPkarsb.
ził 54172

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

2 stolarzy
na prace meblowe. budowlane
prZYJmie Ruszkiewicz. Jarocin.
Moniuszki 3. - Fahryka mebli.
n 15 723

Ucznia

•

branży

Kupiec

piekarsko-cukierniczego przyjmf~
ViTojtas. mistrz piekarski. Ohodzież. Pierackiego 17.
n lii 721,

kolonialnej SpOŻyw('zei iJo·
bre świadectwa. Ofprty Ekspozy,
Fryzjerka
tura Orędownika "'rześnia Ry-I notrzebna. 50 r.I. utrzym:!ni!'m.
nek.
n 16115 GalaR. Września.
n 16114

Humor

•

zagranJ(~zDy

oz·

Włamywacz:
Bardzo przepraszam. te budzę, ale
państwo przechowują kosztowności i srebro? Jes!tm
narazi e nowicjuszem w tych sprawach.
(1\1)

(,,'rribuna Illustrata", Rzym). I

l-lamowy milimetr lub j.~ miej.ee ko..tuj.: w zwyczajnych na .tronle S-laPol.c. E odn~su.nl.m.ruet)' do domu mi.esięcz,nie (7 razy w tygodniu)
mowej 15 Zl'Of!lzy. na Itronie redakcyjnej H·lamowej): al przy koMu cze8c1
2.50 Ił. lIIl IfranIcą mlesl~cznJe od 8.00 ,I do. 6.00 ~ (zależnie od kraju).
redakcyinej 30 groszy. b) na stronie czwartej ~O zro.uy, ej ~a Itr.onie drugiej !lO grouy,
re~akcjl. I ad_~inis.traqcj.1 centralnej: POlmań. ew .. Ma~cin .70. Telefony: 40·72, 14.16,
d) na stronie wiadomołci mi,ejsoowych 1.- zl. Drobn. ogłoszenIa (naJwy1;ej 100 .IOw . " tym
.
.3301 •• H 61, 3.) 24. 35·~5, pO godz. lG oraz w medzlele l śWIęta tylko' 40-7" Red kt
5 nagłOwkowych) slowo na/lłówl>'owe drukiem tlustym, 15 zrotlSy. katde dalue .łowo 10 grouy.
odpowIedZialny: Jan Plusk I Po:mIUlia. Z/\ wiadomości i RrIYkuly z m Lot1z('(j(j"' wa. gr
\Vlad~sław .Macią g, ł~d~. al. Pl?tl'kow<ka \11. Za "Kronikę "'(elkiego Po'morza:' odgg '8 la
Ogłoszenia większe wśrOd drobnych poczynając od ~tatniej ,trony. l-la.mowy milimetr sa gro·
Fr8nc.lsze~ Przytar,kl ".PoznAn.la. - lI.s o!;ło.zenia i. rekla,my odpowiada A ntoni Le.n~~,~i'c~
szy. Ogloszenia skomplikowane. " zastrzeżeniem mieJsca - od pO«lZczegOlnego wypadku 20'/,
z PoznanIa. Hęlo.ol>lsń" 1II.er,amOwlOllych redakCja
nIe zwraca. _
\V rRzi~ wy.
nadwyżki. Ogloszenia do bieżącego wydania przyjmujemy
do wodziny 10,30, a d" wylfatl
padkó'Y.
IPowodowanych .!I1a. WYZBZ". pneezkód w zakladzie, strajków itP .• wydawnictwt> n'ie
niedzielnych I 8wiątec2ltlych do gminy IUW raM. Za bIed)' drukuskie, któl'fl nie znieksztalcaJa
odpOWIada E/\ dOl!t~rczenlQ PI!! tn II , /I prenumeratorzy nie maja prawa domagania sili n' d
tr~ści ogloezenia, aomini8tracia lIi, odpOw.iAdl. OlO'lOl!lIle"ia 1>M!rim"j,om,. tylko z>t oiHstll z r6ry.
s(Ąrcron)'ch llUlllerów l11b odl!zkodow~ni~..
le 0N~ i czcionki: DrukUllia Pol~ S. A .... I'viollaniu, Konto r. K. O. Pozn_ń :100149. Pocztowe konto ro.zrachllJ\kowe: Pozn~ll ~ . numer kartotek 03.
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POWIEśC WSPóŁCZESNA
4ł)

\(
Nie powiem, aż siądziesz spokojnie.
- Nie usiedzę, zlituj się!
- T~ ucieknę.
.
-- NIe p~szczę Clę! rozstawił
szeroko ramIona, które zwolna zaczęły
za.ta~zać koło i zbliżać się do jej postaCl.
, - Nie, nie! Nie chcę! ... Boję się!...
l\rtur! . : .
. - NIe chcesz 1.. , Boisz się mnie -

nie, he?

Odwrócił się i odkrzyknął:
_ Wiktoria! Pułkowniku, zdobylem nareszcie swe szczęście!

- Po tatarsku, jak WIdzę żartobliwie - ładnych masz
ciół, poruczniku, winszuję -

I

się

mies'L'l - tłumaczyła. r. błagalną. l;)I'OŚbą w oczach 8kład.a.ją.c ręce i ploną.e
Zrozumiał to tylko, że go kocha.
i przypadł do niej z okrzykiem:
. - Skarbie mój złotYf - chwycił jeJ'
złożone dłonie i Mczął całować zapa-

miętale.
Wyrwała Je błagając rozedrganym

głosem:
- .Artur .. , WariacIe kochany. . .
bo UCIeknę naprawdę!
- ~i.e uciekni~zl MoJaA już, moja!
- ChCIał porw~ć JQ. znowu w rami~n&,
ale przeszk?dzlł mu głos pułkowmka:
- A cóz to za napa~ć, m()~ct pIl-

przyj a-

zwrócił

do stojącego dalej we drzwiach
Staszka.
- Najszczęśliwszym pod słońcem!
- śmiał się tryumfująco kapitan. Chodź, Stachu, chodź, przedstawię cię

powtarzał zmartwiałym nagle jak ongiś głosem blednąc.
- Ach nie, nie to ... Kocham clę,
ale ktoś mote wejść. Czyż nie rozu-

ponownie.

~drwił

Biedne dziecko - szepnęła Anna. z współczuciem. - Stryj bardzo
musiał śmierć jego odczuć, wszakże
tego syna kochał! - nie prawda?
- Więcej niż siebie, niż cały świat!
Był on ostatnią jego nadzieją, ostatnią podporą wymierającego rodu. Myśleliśmy wszyscy, że tej straty nie
przeżyje!

- Chłopczyk umarł przed dwoma
laty? ..
Przed trzema! poprawiła
Wańska.

Czyj portret zdjęto stąd' - spyAnna, wskazując na opróżnione
miejsce.
- Starszego syna jaśnie pana.
- Gdzie został umieszczoll:-?
- W pokoju zmarłej jego matki.
Pokój ten mieści. naj droższe -pamiątki
dla pana. Kochal on tak bardzo swoją
pierwsz~ żonę, że od lat trz;'t"dziestu
nic w pokojach j-ej nie zmieniono wszystko pozostało tak jak za jej ży
cia, prócz mnie zaś i jaśnie pana nikt
tam nie wchodzi!
Anna nie pr7.~' pu~zczala nigdy, aby
zimny i wynio::;ły stryj jej był zdolny
do taki.ch uczuć.
- Nie pokazała mi pani j~szcze
portretu mego ojca - rzekła nagle.
-

tała

chwycił ją znowu za

ręce ściskają.c gwałtownie. -

Mści się

szelma, że podrwiwałem z jego sążnistych listów, które pisał, gdy z,ajechałem po niego i na uroczyste pytanie,
czy nie mam kogo, na przykład narzeczonej, z którą chciałbym się podzielić wrażeniami
dnia dzisiejszego
- odburknąłem po głupiemu to, co ci
tu powtórzył.
W oczach Halszki zalśniły iskierki powstrzymywanego śmiechu, ale
z udanym smutkiem z,apytała:
.
.
- Prawda to, pam.e por~czmku?
~ Prawda, ~karble mÓJ złot~! -:~vybuc~nął kaplt~n .. --: Bom CIebIe
Jedną :Jedyną. na SWleCle kochał .za. ~v s ze l kocham, a udawałem cymka
l pl.otł~m gł':lps.tw~, . by
~kryć przed
luclzmI .tę .mlł.osć I meuko.1?ną tęsknotę do CIebIe, Jak B~ga i OJczyznę kocham. I boc1a.lbym Jutro trupem pad'l.
jeśli tak nie było ... Halszuś moja!
Spojrzała mu w oczy z miłością, a
jednocześnie z przestrachem. A Staszkowi prz~rpomniały się zaraz oczęta
Hani, gdy ją. ranił żartami o możliwości swej śmierci i żal mu się zrobiło
tych dwojga, wicc pośpieszył z zapewnieniem :
.- ,rJiech go pan! u~pokoi, bo n~e
daJ Bog, \V złą, godZInę .leszcze wymowi: ~c~ny. to żoł?-i~r~ nap!a~dę! ~ w
m,IłosCI l
przY.1azm naJwIernH)Jszy.
"art, by ~o .k?chać całym sercem.
- Ma .Je .lUZ od lat...
Powiedziawszy to zapłoniła się i opuściła oczy.
- Królowo moja! - zdawało się, że
rzuci się jeJ do nóg, ale pochylił się
tylko do jej rąk i .iął okrywać je za-

I-

2a cul>ze winy
26)

czyno jedyna! -

POL:ONUS

mojej narzeczonej.
_ Co? Jeszcze jednej? _ uwołał
w udan~-m zdumieniu, nie ruszając się chłannymi pocałunkami.
z miejsca.
- Na miły Bóg, chłopcze, toż koPani Halszka niespokojne spojrze- stoczek z nich nie zostawisz l - krzyknie przeniosła na twarz kapitana i z,a.- ną.ł ze śmiechem pułkownik. - Witrzymała dłużej w ni-emym pytaniu. działżeś kiedy, poruczniku, taką za.
chłanność? - No, ale dość tego, bacz. -: Ależ tak, proszę pani - zapew- ność i marsz na kolację.
mI Ją zgor~zonym tonem Dębicz. G '
k
.
Nie dalej, jak przed godzinę., dowoosciom pozo tawiono cał OWItą
dził mi, że ma ich całv batalion roz- swobodę i do tltołu siadali jak kro z
rzucony po całym kraju w myśl 'przy- kim wolał, z wyjątkiem pani domu
słowia: "Co strona _ to narzeczona". i paru znaczniejszych gości, którzy za' .
j~li pierwsze mi-ejsca. Nastrój też był
- ZdraJCO! - hukn~ł na mego przemiły i swoj ki, a potrawy po kreponsowy ze wstydu kapItan.
sowemu obfite i smaczne.
Czy dl~tes:o, że demaskuję zdraj- . . Kiedy sprzątnięro ostatnie danIe,
cę tylu spomewIera?-ych ,serc? - SPY-l na stole pojawiły S.i ę baterie omszatal z n~Iwn~m zdZIwiemem.
łych butelek staropolskiego miodu oNIe WIerz mu, Halszko, dzlew- raz "węgrzyna" i pan domu wziQ.w-

ADAM NAWICZ

Powieść

NAPISAŁ MICHAŁ

sensacyj na
- Nie pOsiadamy go wcale, jaśnie
panienko - odrzekła klucznica, myśląc o chwili, w której obraz został na
rozkaz obecnego pana usunięty z gałerii.

- Szkoda, chciałam bardzo poznać
jego twarz. Powiedz mi pani,' czy jestem podobna do niego? Przecież musi pani pamiętać Zygmunta Si.ekierskiego.
_ Naturalnie, ale zaręczam uroczyście, że nie jest pani do niego podobna!
Doprawdy?
Nie może być!
Wszyscy móWią, że do matki też nie
jestem podobna, że odziedziczyłam
tylko po niej kolor włosów i oczu.
Byłaby teraz chętnie cofnęła t~ słowa i zarumieniła się z gniewu na samą siebie. \Vspomnienie skromnej aktorki wśród strojnych i dumnych arystokratek zawstydzi.ło ją mi.mowoli.
Dziś więcej niż kiedykolwiek chciała
zapomnieć o przeszłości.
- A jednak do ojca wcale podobna
pani nie jest - powtórzyła pani. Wańska. - Nie przypomina panienka nikogo z całej tej galeriiI
Anna milczała i poszła dal Aj. Na
końcu galerii znajdowało się wyl!okie
weneckie okno, przez którego s~. yby
było widać w niewielkim
, oddaleniu

zabudowania pięknego dworu na tle
drzew parku.
- Co to za miejscowość? - spytała
Anna.
- To Linowiec!
- A więe dwór ten jest...
- Linov,riec, własność pana Rodzinskiego odparła Wańska, patrzą.c badawczo w piękną twarz dziewczęcia.

-

I

Nie

wiedziałam, że

to tak blisko
Anna niedbale. - Spotykałam pana Rodzińskiego dość Cl~stO za
granicą. Towarzysz~' łam w podróży.
Zna go pani dobrze?
- Od małego dziecka. Wychowywał się prawie razem z młodym panem Siekierskim, matki ich przy jaźniły się także, 8. chociaż ze śmiercią panicza zmieniły się stosunki, to On teraz jeszcze przyjeżdża często do nas.
- To pew'no bardzo dumny człowiek - rzekła Anna, bawią.c się nerwowo koronkami sukni. Na pyt!fniu
tym zależało jej tak wiele, że zapomniała na chwilę o formach arystokratycznych i zwróciła się z zapytaniem
do klucznicy.
- 0, nadzwyczaj! - odrzekła pani Wańska. - \Vszyscy Rodzińscy są
bardzo dumni, ale przy tym szlachetni
to i ~cni ludzie. Pan Stefan szczyci
się nie tyle majątkiem, ile starożyt
nością rodu, a mianowicie tym, że na
długich jego dziejaCh nie ma ani jadnej plamy, 7A\dnej niesławy i hańby.
Zony ich pochodzą. również z wysokich rodów i są. równie szlachetne i
uczciwe. Pan Stefan bardzo dobrym
jest człowiekiem, a Linowiec zalicza
-

rzekła

I

do ręki napełniony pucharek -"'
.
Ucichły naraz rozmowy i wszystkIe
oczy skierowały się na niego. Z twar.zą
pobladłą ze wzruszenia, z oczyma Jaśniejącymi szczęściem i radością - za-

szy

wstał.

czął:

- Zołnierze, bracia! .• ;
A kiedy ci wstali jak na komendę,
wyprostowani i baczni, ciągnął da.leJ:
_ - Jest~m nad .~iarę szczęśl1~y
i .dun;lnY! ze dane mI Je~t w ty~ wlelklm l hlstorycznym dmu goŚClĆ pod
swym skromnym dachem głównych
bollaterów tego wiekpoomnego aktu
i przedstawicieli jednocześnie zwycię
skiej armii wyzwolonej Ojczyzn~:
Niech mi będzie wolno przy tej okaZJI
dać wyraz głębokiej wdzięczności ~~
zaszczyt, jaki mi uczyniliście,. p.rz~Jmując moje zaproszenie i w lmlem?starszego pokolenia oddać wam nl!'l.IeznA. cześć i hołd! Niech żyje Armia Polska! _ zakończył wznosząc kielich w
górę.

Niech żyje!.;. - powtórzono z
serc i spełniono toast.
Gdv napełniono powtórnie kielichy, . Dębicz, zachęcony dyskretnymi
spojrzeniami kolegów, wstał i odpowiedział z mocą:
_ Zacny panie pUłkowniku! Pozwól że w imieniu obecnych i nic-obCC~YCh tu towarzyszy broni złożę ci
z głębi żołnierskiego serca "Bóg zapłać" za słowa serca i niezasłużonego
uznania. Tak, bo nie ty, szlachetny
panie, ale młodsi wiekiem i rangą" my
żołnierze,
dostępuj-emy wielkiego zaszczytu, mogę.c korzystać z twej gościnności i po bratersku niemal uści
snąć ci dłoń. Niech żyje -przeszłOŚĆ
święta, a z nią wiecznie żywi w sercach naszych wielcy ojcowie nasil
- Niech żyjett - zagrzmieli oficerowie.
Zrobił sIę rumOr oasmvanych krzesel, bo w~zyscy zapragnęli trącić się z
pułkownikiem, a on z oczyma błyd ł
ł
I k .d
w
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głębi

głowę szepcząc niezrozumiałe słowa.
podzięki. Potem skinę.ł na lokaja, by:
napełnił kielichy i podniósłszy SWÓJ

w górę zawoła~ wielkim głosem:
_ Niech żyje wolna i zwycięska
Polska!!! Kochajmy się!!
- Niech żyje! - powtórzono trzykrotnie, aż szyby w oknach zadrżały.
~Dalszy ciąg nastąpiY
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Anna odwróciła się szybko od okna, a serce jej jakoś dziwnie szybkO
zaczęło uderzać pod wpływem sprzecznych uczuć radości, trwogi i dziwnego
niepokoju. Czy Stefan Roclziński wiedział
o jej pochodzeniu? Czy historia jej lat
dziecięcych potrafi przytłumić miłość
w jego sercu, czy też dumny magnat
poświęci miłość dla niesplamionej tarczy h-erbowej? Myśl ta zbudziła w niej
świadomość własnych uczuć, na które
dotąd nie zwracała uwagi. Rumieńce
i blask oczu zdradzały tak wyraźnie
to, co się w sercu jej działo, że pani
Wańska zaczęła już w duchu układać
szczegóły śluhu, maj~cego

wkrótce w Polkowicach.

si.ę

odbyć

Jakże się

my-
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mnie, Anno?
Tak, stryju. Słowa twe aż nadto
Zrozumiał·aś

wyraźne!

głosy
brzmiały
hardo
i wyniośle: stryj i bratanka siedzieli
naprzeciw siebie, oboje hardzi i nie-

Obydwa

ugięci.

Późna jesień roztoczyła już swe panowanie nad ziemią. Rychło b y ło jeszcze, lecz na biurku pana domu paliła się lampka,
osłonięta
zielonym
abażurem, reszta zaś pokoju ton~ła w
zielonym półmroku. \V je dn~- m z foteli siedziała Anna, ubrana w jasnobłękitną. suknię,
od której odbijała
jasna główka i biała kapryśna twarzyczka. Ale modre oczy płonęły te.raz
gniewem, a usta silnie były zaciśniQte.
(Cia.g dalszy nastą.pi)

Wielka kariera sławnego kuglarza
, Wiek XVIII, jak żaden inny, sprzyjał
specjalnie
rozmaitym
awanturnikom,
sztukmistrzom, kuglarzom. Tym się tet
tl.u!llaczy, że najrozmaitsi genfJemani robIl! ogromną karierę. Do nich należał
przede wszy"tkim fenomenalny Bosco.
Urodził on się w Turynie z rodziców,
cieszących się ogólnym poszanowaniem.
Wi ę cej w tcj micrze historia o nim nie podaJ!? Od najmlOdszych lat chłopiec o nicz ym innym nie marzył, jak zostać sław
nym kuglarzem.
Mając

lat 17-cłe wstępuje Bosco
do armii napoleońskiej.
Podczas oclwrotu rosyjskiego otrzymuje
ranę od lancy kozacki!?j.
W czasie, kiedy kozak ograbiał domniemanego n irboszcz~· ka. n ie znajdując u niego nir, co by po:<iacllo jakąkolwiek war!o ś ć, Bosco zdołał go obrać z pieniędzy i
Innych ko ztowllOŚCi.
Odtąd

rozpoczyna sIę Jego kariera.
Jako jeniec ros\'jski bawi on sztuczkami. swymi swych kolegÓ'w, aż go pewnego
dl1la zaprasza do siebie gubernator rosyj~ki, ,u którego Bartolomeo Bosco daje swoJe plprwsze przedstawienie przed wyboro-

Pomnik ryby

/.

. Różne .tuż pomniki odsłan i ano; najeiekawszymi były chyba pomniki wystawiane dla uczczenia gołębia pocztowego i dIa
psa. Obecnie powstanie pomnik, który nie
będzie miał podobnego na całym świecie.
l\I:anowicie w mieście Littoria, wybudO'Wanym, jak wiadomo na osuszonych przez
Mussoliniego bagnach pontyj~kich, zostan!e w najlbliższym czas;e oddO'llięty pomn lk ryby. Ryba ta, a raC1:ej ryi>ka - "POnieważ jest miniaturo''''',:j wielkości - została specjalnie przed niewielu laty &prowadzo-na z Ameryki Południowej. Wystawienie dla niej pomnika nie jest rzecz/\
tak śmieszną, iakby sit; to mogl() pozornie
wydawać. Jej zasług-ą jest w du~ej miene
utrzymywanie w okolicy zdrowotnoś-ci, niszczy ona bowiem larwy komara, który
J~st roznosicielem zarazków malarii, Rr.eźba na pomniku przedstawiać będzie rybę
dwumetrowej wielkości, która rzuca si-ę
na larwę komara. Od~!oDięcie pomnika ma
być niezmiernie uroczvście obchodzone
przez ludność miasat L lttoria.

wą publicznością rosyjską, za co mu gubernator poleca wypłacić 500 rubli. Pierwsze to honorarium rużywa Bosco na konstrukcję i udoskonalenie swych aparatów

czarodziejskich. Bosco w krótkim czasie
zyskuje ogromny rozgłos w towarzystwie
rosyjskim, które
czaruje Dle tylko
SW" sztuką, lecz także IWą uprzejmością
I Iwoim temperameDtem.
Po wojnie wraca Bosco do swojej ojczyzny, gdzie jednakże rodzina jego nie pozwala mu na wykonanie niepochlebnego
zawodu "Giocolatore". Wobec tego Bosco
udaje się z powrotem do Rosji, gdzie cieszył się tak olbrzymim powodzeniem, i
gdzie po dłutszej włóczędze
przyjęty zoItaje przez cara, kt6ry daruje
mu kOlztOWDy piedcleii. brylaDtowy.
Z taką legitymacją Bosco odwiedza kolejno stolice europejskie, gdzie witany bywa
entuzjastycznie.
Nawet cesarz austrtiacki kilkakrotnie
był obecny na jego przedstawieniach. Bosco posiadał pamiętnik z nazwiskami
wszystkich znakomitości Europy. Była
tam także podpisana wdowa po Napoleonie, Maria Ludwika, prawie wszyscy kardynałowie (konklawe 1839), sułtan turecki, bey Tunisu i inni. Jako jeden z ostatnich zapisał się w roku 1852 cesarz Francuzów Napoleon III.

duchownym w jednym pokoju hotelowym.
Gdy tenże w nocy się obudził, zobaczył on
Bosco,
zaJadaj"cego przy Itole kolację
z własDą głową pod pachą.
W Pary tu Bosco aresztowany został na
ulicy, ponieważ pewien pan utrzymywał,
te Bosco skradł mu chufltkę. Aresztujący
Bosco policjant znajdUje w hełmie swym
chusteczkę.
W Smyrnie rzuca on pewnemu pyszałkowatemu Anglikowi pierścień
brylantowy do morza, który następnie
znajduje właściciel w swym kufrze. W
Bordeaux zjada on w pewnej restauracji
w obecności drugiego gościa z wielkim
apetytem nót i widelec, po czym na deser
połyka jeszcze łyteczkę.
Gdyby nawet historie te były zmyślone,
dowodzą one przeciet ogromnej popularności czarodzieja.

Program Jego obejmowal 8ł Dumer6w
• tytałach
mniej lub więcej sensacyjnych; lak np.
Świeca Gustawa III - Jak wygrać wielki
los - Być albo nie być - Laska Fryderyka II - Pocieszony przez żonę desperat - itd. Bosco ubierał się na wzór starej szkoły w ubranie szczelnie przylegaj.,.
ce do ciała., był zawsze usposobienia pogodnego i - znakomitym aktorem. Pismo
pewne taki daje opis jego sztuki: W rę
kach jego znikają kule i pojawi~jl\ Gę
O Bartolomeo 'Besce
znowu. Na jego rozkaz
IstDieje cala llteratuL
zegary w tej lameJ sekndzle
.
Nie brak oczywiście licznych anegdot, któ-I
w.~azJwaIJ odmieDDY cza..
'
re utworzyły się dokoła tego człowieka, Bo~o zmarł zapomniany. Gazety nie 'daktóry wcale nie robił wrażenia tajemni- ły tadnego wspomnienia pośmiertnego.
czości.
I tak donosi kronikarz, że razu Był zbyt tajemniczym, by być zrozumiapewnego nocował on wspólnie z pewnym nym. (kk)

ucieczka
z Sowietów

N1eodała
T al11 n. '(A TE)'

Nadeszła

tu z Nar-

wy wiadomość, że dwaj b. oficerowie

lotnictwa aowiecltiego, starszy porueznik Wagulin i mjr Wołkow, którzy.
znajdowali się w obozie pracy przymu.
sowej odległym o 100 km od granicy,
usiłowali z o~ tego zbiec i pne-dosta.e się na terytorium estońskie. Począ.łJkowo zbiegowie korzystali z powózek, jednak większą. część drogi musieli odbywać pieszo. Gdy znajdowali
si~ w pobliżu granicy estońskiej dopę
dził ich pościg na samoehod.ach. Obu
zbiegów rOT.8trzelano n& miejscu.
-

I

Jajka na wagę
War 8 z a wa. (Teł. wł.)" W ostatnim Dzienniku Ustaw R. P. ukazało
się rozporzą.dzenie Rady Ministrów w
sprawie sprzedaży w handlu d~taJicz
nym jaj kurzych.
W myśl tego roą>on:ę.d~ia. z
dniem 28 sierpnia rb. s-przedaż jaj kurzych w kl'ajov.)'m handlu detalicznym powinna być dokonywana na

Na grobie Ryszarda

Lwie Serce
Grób króla angieJ!'kiego Ryszarda Lwie
Ser,ce znajduje się we Francji w Fontevrault-Abbaye. Tu, w grobowcu Plantagenetów, pochowane zO!;ltały szczs.tkf doczp:<ne wlarlcy, który wsławił się swymi
mężnymi czynami i lwią odwagą.
Wobec
uroczystości zbl'atania franlw-brytyjskiego i wizyty królew5lldej w Pary tu, władze
depal' łam e ntu w osobie prefekta I mera
m. Sanmllr i mieszkańców przybyłych z
okolicy złMyly na grobie krółewsl<im wien iec z kwia tów. przepasany wstegą o barwach Union J ark'u. Liczni turyści angielscy zwiedza ją obecnie Fontevrault i
oglądają mauzoleum, gdzie znajduje się
grób Ry zarda Lwie Serce.

W FA.BRYCE PIENlT;;DZY

wagę, handlujący zaś obowią.zani
uwi.daczniać, czy jajka są. świeże,
też konserwowane.

są.

czy

Wspomniany przepis nie dotyczy
hodowców kur, którzy mogą. nadal
sprzedawać jaja na sztuki.

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
IIPecj. chorób skór. wen er. i moczoplcl0W7eb
6 SierpnIa 2,
teL 118·33.

Ł6dź,

Welon

ślubny

w

niebezpieczeństwie ...
Oryginalne zdjęcie

ale na szczęście już po akcie
pochodzi z Londynu.

ślubnym.

Przyjmuje 9-12 i 3-9,

w niedzielę: 9-12.
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Jaka pewno$ć siebie -przy tym swada -Ze, słuchając - myślisz
Skąd, mimo młodości W zięło się w chłopaku
Tyle. .. bezczelności!? U czyć się, panowie,
Sposobu gadania A wtedy te wasze
Bzdury i bujania,
Choć z wszelkiego sensu
Do czysta wyprane Nie będą przynajmniej
Nudne i drewniane! Przeto pelną piersią,
Biorąc g6rne tony Ślę moje wolanie
Przed Temidy trony:
Albo, cna Temido,
Zmień mózg u chłopaka
Jakaż

Po raz pierwszy zetknie
Się prokuratura
Z dość rzadkim

w tej branży
NOZll'islliem - Kiepura/
Albowiem go skarży

Zresztą, prawdę mówi4e Za cóż karać Jana? te gada'! - te plecie
lV takt swego "oj dana",
Jedynym co prawda
Powodem do kar1l
To byłoby może,
te m6wi bez mitJ.ry! Wszelako, gdy z tego
Byśmy punktu wzięli
Nasz1fCh poniektórych
C1'ij/ch obywateli T o - wierzcie mi Państwo Stwierdzam z wielkim żalem Połowa by winna
Siedzieć w kryminale! C6ż bo "oni" plottt
Za bzdury i brednie,
te człek jak w biegunee

C6ż 'óo "oni" wreszcie
'Jui. nie wygadujtt
I nie przyrzekają
I nie obiecują?! Zatem, kto szkodliwszy,
Czyja gorsza bzdura - ? Myślę - że mniej szkodzi
Wielki mistrz KiepuraJ Pomijając pustkę

Głoszonego

Któryś
Iż Jan

z m('cenQsów,
tarh len stawia
Obok . .. świniopasów! NiC' 1(';C'm,.co bum zrobil,

no /liC' ::'/la112 się na (11m (':../1 bym się obraził,

<al

R(:uąc

adwokatem lI';emniej się dziwuję
P. M ecenas01I'i Jż ,./.'rzl/u·dll" nże zechciał
Dm'ou'ol: li! istrzowi! PrrclJaczać ws::.ak trzeba
Zawsze bratu swemu
TV myśl prawdy, że: "M ąd1'fl
Ustąpi ... młodszemu"l -

W ścieka siC i blednie! -

zdania Pr1-v;rzyjmll się mowom
Z stron?!... wykMl.4niaJ Tu już konktJ1'encji
Nie ma mistrz Kiepura
I nie da mu rady
By najw1fŻsza ... (!Ó'f'al!
Pamiętamy przeciei.
'Mowy epokowe,
Kt6re miały wykuć
Charaktery nowe Stworzyć nowych ludzi Nowe dać ideje l co'! - Do dziś człek się
Wesolo uśmieje! A on? - Jan Kif!![tura!?
Jak to on zagada -

A l bo

leż, jeżC'li

TVola twoja taka Razem z rnislr:.cm Janem
lVsadź do kryminał6w
Najnudniejs:.ych 10 Polsce
Zrzędów i jąkałów! S T ...1XSO.

