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Niemcy sudeccy przerwali rokowania - Doniesienia niemieckie o przekroczeniu granicy i wyjaśnienie Pragi
P r a g a. (PAT). Premier Hodża
w środę przedstawicieli Partii
Niem.-Sudeckiej posłów Kundta i Roschego. Przedstawiciele Niemców sudeckich uważając, że projekty rządowe
reform narodowościowych nie są. wy-

Lotnicy, którzy spowodow.ali ten incydent, będą ukar,ani."

przyjął

Napaść

Niemców
na wojskowego

p r a g a. (PAT). Czeskosłowackie
Biuro Prasowe ogłasza. że w miejscDwości Lubenec w powiecie Zlatice w
północno-zachodnich Czechach wychodzący z restauracji czeski podoficer
7.~stał ,zaata~o\vany przez. ~roma.dę
N.lem~ow, k~orzy go obrz,ucllI kanl1enlaml. . PodofIcer wrstrzelJł p.arę raz~'
wP.owlet!,z.e w~ywaJąc pomocy. Cze~h,
kt.OIY. pospJes~~l z pomocą. został kamlem.em zranIOny w czolo.

starczające,
oświadczyli, iż p.rzystą
pią
do rokowań z rządem dopiero
po rozpoczęciu akcji lorda Runcimana.

,
. Samoloty czeskie
: - nad niemiecką twierdzą
B Ił r f i n. (P AT). N1emieckie Biuro
Informacyjne donosi:
"Przed południem (we środę) nad
granicą czesko-niemiecką. ukazały

się

monstrowania przeciw "faszyzmowi".
Pomimo wielkiej i długotrwałej propagandy, roz,i,rijanej 'na Śląsku i na Morawach, skąd władze kolejowe zorganizowały
nadzwyczajny pociąg, demonstracja wypadła blado. Przeważali czescy robotnicy, natomiast uderzała znikoma ilość Polakó\v.
Jak pisze prasa czeska, przyjeżdża
jącym przez Czeski Cieszyn komunistom zgotowało stacjonowane tam wojsko czeskie gorą. ce owacje. Wbrew
przepisom usta"vowym, które zaka?;ują, udziału dziatwy szkolnej w manifcstacjaCh politycznr ch , na czele pocllodu szło około 150 dzieci.

l

_
.
Wizyty 'orda Runcimana
d"'a samoloty czeskie, które przeleN.epołrzebna demonstracja
F l a ~ a. (PAT) L ord Rll;1Cim:lD
dal) w głąb terytoriu...'U niemieckiego
na. ()d\e~loM. '2.0 km od granicy i przez
M o r. O s t r a:w a. (PAT). Pra.:a złożył w cz\vartek rano wizytę prczvczas jakiś kl."ą1;y\y na.d 'Uiortytikowa- czeska komentuje niedzielną maniEe-l dentowi Benesz~w~. i prem. H?c1i.y.
n ym miasteczkiem niemieckim Glatl. stację komunistycznI}, urządzoną. na
Reuter donOSI. lZ PQ połudnm Hen'(Kładzk{) w Sudetach ślą.skich - red.)
granicy polskiej ·Vą Trzyllcu w celu de- leJn miał odwiedzić ' Runcimana.
na \\'Ysokości zaledwie 100 m. Jak
~twierdzono z wszelką. pewnością., podczas lotu dokonywane były zdjęcia
fotograficzne.
"Pojawienie się wymienionych
molotów czeskich, stwierdzono nad
kilkoma innymi miejscowościami
granicza na terytorium niemieckim.
Krą.żyły one w odległości 30 do 40 km
Na 29 bm. wyznaczono termin procesu
w głą.b terytorium Rzeszy dokonując
w kilku miejscowościach zdjęć fotoL w ów, 4. 8. - Od 8 miesięcy inz'l na nabozellstwo do kaplicy, jest wygraficznych.
Adam Doboszyński nie uczęszcza na starczająco wymowny. (j)
"Również
trzeci samolot czeski nabożeństwa w więzieniu lwowskim.
_
przekroczył granicę, nie doJedał jedMimo jego starań i próśb o pozwolenie
_ !ermln pr-?ce~u
nak do miejscowości Glatz."
na branie udziału w nabożellstwach,
Inz. Ooboszynsklego
jakie odbywają się w kaplicy więzienWar s z a wa. (Tel. wł.) Proces
Wyjaśnienie Pragi
nej, do dziś władze więzienne nie ze- przeciwko inż. Adamowi Doboszy:ń
skiemu został wyznaczony na 29 sierpp r a g a: (Te.J. wł.) Czesk,a Agencja zwoliły na to.
Fakt, że więzień przez 8 miesięcy, nia rb. Obrony jego podjęli się wszyTelegraficzna komunikuje:
,,3 bm. w cz.asie ćwiczeń we wschod- mimo stara:ń, nie może odbywać prak- scy adwokaci, którzy ją prowadzili
nich Czechach 'trzy s,a moloty czesko- tyk religijnych, kiedy utarł się zwy- przed lwowskim Są·dem Przysięgłych.
czaj w więzieniach, że przynajmniej Do ośmiu tych adwokatów zgłosił się
słowackie zabłą.dziły i przeleciały nad
miastem niemieckim Kładzko. Posel- l'az w miesiącu więźniowie udają się jeszcze dr Stuhr z Krakowa. (w)
stwo niemieckie w Pradze interweniowało w tej sprawie 4 bm. w czeskosło
'wackim Min. Spraw Zagranicznych.
Min. Spraw Zagr. wyraziło ubolewanie.

sa-I

po-I

8 miesięcy ' inż. Adam Doboszvński
nie był na Mszy św.

•

Aby tylko nie słała sie lydom krzywda
W Londynie o los

ŻytUJ1,C tros1tc1tyć

si(:

będ~ie

specjalny

ko?nitet
.

L o n d y n (PAT). We środę rozpo-, ny do życia na konferencji w Evian,
częły
się
obrady Międzynarodowego ustala się obecnie w Londynie jako
Komitetu do Spraw Uchodźców z Nia- stałe ciało doradcze do spraw tych u,miec i Austrii. Komitet ten, powoI a- chodźców, a składa się z delegatów 31

Jak juź donosiliśmy, w N. JQ1'ku skoczył
z 17 piętra w zamiarze samobójczym
niejab. John TVards. Powodem zamachu
"w w{n.s'/'/,e życie był zf1IU'ód miłosny.
O c zyw iście. ame'r~/kJLII Cii ki despe-rot ;eszcze w swych ostatmch chwilach pnmiętał o amerykańskiej stronie życia
rekląm.ie i samoDójstwo swe wykonał '!D
sposób, aby o tym było głośno i aby je-.
szcze przed śmiercią można go sfotografować w jakiejś ... filmowej pozie. Na
obrazku widać, jak się pokrzepia jakimś
alkoholem. TV obec takiego zachowaniII
się samob6jcy można wątpić, czy jego
rozpacz był(l szczerą.
państw, które brały
rencji w Evian.

udział

w

konfe-

Właściwą pracę wykonywać będzie

specjalne biuro, na którego czele stoi
"dyrektor generalny do spraw uchodź
ców", Na stanowisko to wyznaczony;
został
przez prezydenta Roosevelta,
znany amerykański działacz i organizator Rublee, Przybędzie on do Londynu, po potwierdzeniu jego nominacji przez Komitet Międzynarodowy, około 20 sierpnia. Pierwszym jego zadaniem, po zorganizowaniu biura, bę
dzie wizyta w Berlinie celem rozmów
z kompetentnymi czynnikami niemieckimi w sprawie wyjazdu Żydów z Niemiec i Austrii.

Samolot włoski się rozbił
R z y m. (Tel. wł.) W pobliżu lotniska Ciambino z niewyjaśllionych dotychcz,as przy czyn sp,adł i rozbił się
podczas ćwiczeń samolot. Lotnik utracił życie.
.

Katastrofalna burza gradowa nad Berlinem
Grad

LORD RUNCIM.AN Z MAŁŻOJ,,'KL\

wielkości

.

kurzego jaja - Ogromne szkody, setki drzew
.
wiatr łamał jak zapałki

B e r 'l i n. (PAT) . W ub. środę w god7.inach popołudniowych i wieczornych
przeszl.a nad Berlinem silna burza poląc7.ona z ulewnym deszczem i gradem
wielkości kurzego jaja.
Burza wyrządziła w Berlinie, a
zwłaszcza w jego zachodniej dzielnicy
i na przedmieściu ogromne szkody.
Wyrwane zostały setki drzew u licznych. Niektóre z nich dochodziły do
i metra średnicy. Wywróconych zosta-

lo wiele kominów, a m. i. jeden garaż.
zniszczeniu. Liczne
domy p07.bawione wstały szyb.
VV kilku wypadkach spadające dr7.ewa przygniotly pr7.eje~uzające ulicą samochody. BerliJiska straż ogniowa była przez cały wieczór w stanie pogotowia. Woda nagromadzona wskutek ulewy, doszczętnie zalała niektóre ulice
tak, że samochody stały pogrążone po
osie w wodzie. Część kolejki poclziem-

uległ częściowemu

zostało

wyrwanych, kominy

nej została wskutek powodzi lmleruchomiona.
Również j na prowinc.ii burza dala
się powa żnie we znaki ludności. W Opolu na Śl ąsku piorun przerwał w kilku mi ejscach sieć przew odów elektrycznych. Przez kilka godzin miasto pogrą
żone było w ciemnoś ciach. Na Śląsku
zdarzylo się parę wypadków śmiert~l
nych porażeń piontnem. ·

~fronB

!

jemni[za narada na Kremlu

Stalin pOdobno nie chce wojny, bo
~ ~ r s z a w a. (Tel. wł.).

:

domesleń z Moskwy

"Vecllug

odbyła siQ tam

narada wojenna, na której Romintern oraz Bli.i.cher parł i do wojny z
Japonią, podczas gdy Li~winow or.az
sfery rządowe bardzo SIę temu oplerały. Stalin nie zajął żadnego stanowisk a, raczej jest zwolennikiem utrzymani8. pokoju obawiając się aspiracyj
napoleoI'lskich Bluchera.
Odbywają się zebrania, na których

- Kto pojedynkował się
z M. Wańkowiczem1
'War s z a w a. (Tel. wł.). Wobec oprezesa Syndykatu Dziennikarzy WilelIskich, dra Charkiewicza,
który bawi w Pillszczyźnie na wakacjaCh, IZ nie pojedynkował się z p.
Melchiorem
\VaIH\Owiczem,
"ABC"
twierdzi, że chodzi tu o publicystę A.
Ch., który prosił p. WaJ'J!wwicza, aże
by przestał go uważać za swego znajomego. Istotnie podObne oświadCZE>
nie w tolm drugiego procesu doc. CywiIlskiego pojawilo się z poclpi"rm A.
Chojeckiego, poety i literata, w "Warszawskim
Dziennil,u Narodowym".
Nie wiadomo tedy, czy choLlzi tu o ten
wypadek. (w)

świadczenia

Premier o wykonywaniu
budżetów

War s z a w a. (Tel. wł.) 'Wydany
został nowy okólnik premiera o odpowiedzialności ul'z<,'c1ników za wykonywanie buc1że.tu. Okólnik nuwołuje pracowników do ograniczania wydatków
i unikania dodatkowych l\rr<1~·tów. (w)

Prezydent R. P.
nie skorzystał z prawa

łaski

War s z a w a. (Tel. wł.) Prezydent
Rzplitej załatwił negatywnie podanie
Bolesława 8amoszuka, slw7.anego Ila
śmierć, Idól'Y zwrócił się cło kancrlar,ii Pana Prezydenta 7. pro~bą. o ułuslm
wienie. Był on oskatżony dW1.mn.stokrotnie o mOrtlerstwa i 7.abójstwa. Mn.
On ogółem na sumieniu 3G rozm::-jtych
kradzieży i morderstw; proceder swój
upra.wi ,ał już od 10 roku życia, a
dzisiaj ma iat 18. (w)

I

się

obawia

napoleońskich zapędów

zapadają reZOlucje bardzo wojownicze. (w)
..
M o s kwa.' (PAT). Sowiecka agencja TASS ogłaszając opis starcia na
granicy mandżurskiej dnia 2 sierpnia
zarzuca stronie japońskiej rozpowszechnianie nieścisłych wiadomości

\

*

... Z oficjalnej

statyst~d

stanu liczebnego u-

rzędników w państwowych urzędach brytyjskiCh
wynilta. że na 1 kwietnia ogólna liczba urz'ldlli·

k6w brytyjskich wynm<ila 376.491. z czegn
275.085 mcżczyzn i 101.40(i kobiet. Najwi~kszY11l
pracodawcą jest poczto.

*

Rada miasta Pary«n postanowiła nazwać jedz ulic imieniem słynnego poety włoskiego Uabriela d'Annunzio. Ulica ta bcdzie się znajrlowala w XVI dzielnicy kolo nowego palacu Sztuk
ną

Pięknych.

Komunillat meteorologiczny

Pogodnie i gorąco

wilellskie w korespondencji z
fakt:

podało następujący

o przebiegu zajść i oskarża niektórych
dyplomatów japońskich o działanie
w kierunku komplikacji położenia.
Prowadzenie nadal tej wrogiej działaJności może pociQ,gnąć za sobę. niezwykle poważne następstwa - głosi
T ASS.

I

Japonia proponuje Sowietom pokój

I

. . ,.

..

I

I

Rzesza tworzy strefy specJ-alne na gr:anicy
.

U

B e r l i n. (PAT)

Przed kilIm dn iamin istra sp a w
wewnętrznych
Rzeszy utworzono w
pasie na niemieckiej granicy zachodniej strefy specjalne, w których zakazano przebywania czynnym czlonkom
armij obcych państw. 'We wtorek ukazał się
w "Reich~gesetzblatt" pelny
tekst podObnego rozporzę.,dzenla co do
gran ic w::schodn ich.
Strefa na pograniczu wschodnlm
Obejmuje nastQpujące rejencje i powiaty:
Rejencja królewiecka:
W rejencji gombińskiej powiat
mi

rozporzę.clzeniem

węgoborski.

rejencji olsztYllskiej powiaty:
Jansbork, Ządzbork, Reszel,
Szczytno, Olsztyn miasto i powIat, oraz
Ostróda, Elbląg miasto i powiat, MaI·
bork i Sztum.
Na pograniczu poznaI'lskim - Czlu~
chow, Złotów, \Vałcz, pow. notecki i
W

W Affonso Pena. pod KUl'ytybą. powstała w
zwillzku z przybyciem partii bydla z Polski 1 asy
czerwonej polskiej, kooperatywa mIęczarska osadników polskich, prowfltl?Ona przez instruktora z Polski. rrodllkty mleczflrsld('j tej kooP'!ra·
tywy cieszą się w K\lI'ytyhie wielkim powodze
niem i uznnnie:m i uznnl"nne Sil za najlepsze.

"Słowo"

Morszyna

"We wszystkich polskich i czeskirn
uzdrowiskach jest zwyczaj" że o godz.
18 orkiestra odgrywa pieśń "Wszystkie
nasze ozienne sprawy". Cała .publiczność staje i odkrywa ~łowy. .28 lipca
senatorka l\Iacieszyna, która tu mie~
szka w Domu Zdrojowym, w czasie
hymnu zaczęła ostentacyjnie chodzić
na deptaku przed pijalnia.. Policjant
zdrojowy zwrócił jej uwag_ę; na to se,
natorka odrzekła, że jest bezwyznaniowa i że to ją nic nie obchodzi. Wówczas jakiś starszy pan ponownie poW Tol~io panuje pr~ekonanie~ ~e incydenty granic~ne ~o8ta
wiedział jej, iż jest zwyc7.aj uszanować
nq ~alaf1vione pokojowo
pieśni religijne i usłyszał tę samą odpowiedź_
Gdy tylko orkiestra prze"ta.
T o k i o. (P A T) Miasteczko Kozo w stawił . rze~0IIl:0 k on k retne. propozY~Je
ła grać, publiczność rzuciła się na nią.
północnej Korei było w czwartek rano
n_ądu JapOnskle~o w sprawie z~łat'Yie-1
Przed pobiciem ochronił ją policjant
ponownie bombardowane przez artyle- ma .spo~u gramcznego ze ZWHl-zklem. zdrojowy. Panią Macieszynę odpro~varię sowiecką. Pociski sowieckie nie
SowieckIm.
dzono na posterunek gdzie wylegltywyrządziły jednak żadnych szkód. SyWedług agencji Reutera, warunki,
mowała się, że jest senatorką".
tuacja na granicy nie uległa większej przedstawione przez ambasadora ja.
, k'
M os k WIe,
. przewl'd uJQ,:
.
PanI
J'est zażart"... "sanazmianie.
t ork
" Macl'eszyna
Pons lego w
ą,
należy do grupy pułkownikow~
Jak zaznacza Reuter, w Tokio paskiej, jest najbliższą współpracowniczka,
nuje przekonanie, iż incydenty gra1). WOjska Japol:skle, zaJmuJ~ce?- płk a Sławka. Przykre to i niesłychane
niczne zostaną prawdopodobnie zloka.- becnle sporne wzgorza, wycofają SIę I zajście najlepiej świadczy o pani sena·
lizowane, a wszystkie późniejsze 7.aj- pod warunkiem, iż siły sowieckie r6w-l torce oraz o grupie jej przyjaciół poliścia nadgraniczne będę. załatwione w
nież cofną się na pewną odległość;
tycznych.
drodze dyplomatycznej. Przekonanie
2) władze sowieckie obiecują, iż
to, które jest rozpow"zechnione w ko- nie zajmą ponownie tych obszarów,
W "Kurierze Powszechnym" 2y(j W.
łach politycznych, odbiło się na gieł
3) powstała w ten
sposób strefa pisze tak:
.
dzie, gdzie zarejestrowano wzrost licz- neutralna. będzie trwała do chwili, do- f'
"Historia kolonizacji innych krajów
nych akcyj i papierów wartościowych póki specjalne komisje nie wytkną
świadczy o tym, ze koloniści mieli nao kilka punktów. W szczególności do- granicy w tym miejscu.
' 1'
reszcie spokój z reguły dopiero po całtyczy to bawełny i sztucznego jedwa\Val'unki te są uważane w Tokio
kowitym zgnębieniu tubylców i wypębiu.
jako kompromis, na podstawie którego
dzeniu ich do jakichś rezerwatów, jak
to uczynili biali koloniści w Ameryce
W japońskich kolach miarodajnyrh mogłyby być wstrz~Tmane wrogie dziaPółnocnej z Indianami.
twierdzQ" iż ambasador Szigemitsu w łania bez obawy utraty prestiżu dla
· 'k l . 01.
t
"Można oczywiście
być
ujemnego
rozmowie swej z Litwinowem przed- kt oreJ
o WISA ze s ron.
zdania co do humanitaryzmu tej me- - - - - - - -••
--------tody, ale zaprzeczyć jej skuteczności
nie sposób. Dziś białym kolonistom w
u. s. A. nie groza. już najaZdy Indian,

Łuczany,

Mieszkaniec jeclnej z miejscowości w pobli~u
Kowna - Józef Adomatis. opatentowal w tych
dniach w kowieńskim urzędzie pntC'ntowym celownik świetlny, który podobno w znnkomity
sposób rozwilJzuje prOblem strzelRnia w nocy.
\Vedług krnżllc)'ch w Kownie poglosek. wynalazkiem Litwina żainteresowAI sip, już reprpzentant
kowi('rl~ki
znanej frnncll~kiej fabryki broni
Schneiclcl'-Creusot.

Bliichera

Piłę.

W rejencji

koszalińskiej

powiaty:

Wielka bitwa powietrzna
pod Hankau

Tokio. (PAT) Kontr.admirał Noda, przedstawiciel Min. Marynarki, oznajmił, iż lotnicy japollscy strącili
wczoraj 32 samoloty chillskie podczas
bitwy powietrznej, która rozegrała się
w pobliżu Hankau.
Eskadra ch iiIska liczyła 50 samolotów. Z samolotów japollskich, które
hr,ały udział w bitwie, tylko dwa nie
powróciły do SWych baz operacyjnych.

Bombardowanie
nad granicą francuską
P e t p i g n a n. (PA T)
N ocy ub.
mieszkallcy Cerb81'e słyszeli ożywioną
strzelaninę i huk dzi.al przeciwlotniczych od strony Port Bou.
Słychać było również odgłosy motorów i gw,ałtowne wybuchy bomb. Według otrzymanych wiadomości, bombardowany był port Lafscala. Liczba
ofiar nie jest znana.

Cały niemal kontynent Europy pokrywa rożlegly oh!'1zar wY!'1oldf'go ciśnienia.
'W związku z t.ym pogoda w Polsce ponownie będzie ksztaltować się pod wpły
wem suchego powi.etrza kontync~talneg?
Obecna sytuacja barometryczna Jest dosć
opUŚCił
trwała, to też pogoda słoneczna utrzyma
się w ciągu najbliższych kilku dni.
o
s l o. (P AT) W czwartek min.
\V godzinach popołudniowych w ca- Beck zwiedził muzeum folklorystyczne
łym kraju było pogodnie
o umiarkowanym zachmurzeniu. W Małopolsce za- w Oslo or,a z muzeum historyczne z ochodniej miej~cami notowano burze krQtawi Wikingów. Następnie w letcieplne. Temperatura o godz. 14-tej wy- niej miejSCOWOŚCi królewskiej w Rygnosiła od 22 do 27 stopni. Na Kasprowym
doey odbyło się śniadanie, wydane
\Wierchu było mglisto przy temperaturze przez króla Ha.akona. Po południu po12 stopni.
dejmowała ministra
herbatką Rada
PRZEWIDYWANY PRZEBIEa
Miejsk.a w Oslo w podmiejskiej miejPOGODY W DNIU 5 BM.
scowości Frongnaersueteren.
Przed wyjazdem min. Beck przyjQ,ł
Pogoda słoneczna i ciepła o niewiel'kim nil og6l zachmurzeniu. Temperatu- przedstawicieli prasy norweskiej na
ra w ciągu dnia do 30 stopni. Słabe wid- konferencji pr.a.sowaj, .a,. wi-eczorelll opuścił Oslo.
_~y wschodnie.

Min. Beck

Oslo

I

*

~i~~i~~~:1~d~:S~:r~e~tl~~ty~1~h:z~~~:

. t'
czeństwo najazdu arabskich partyzanSI a\yno, 1\ lIas tk 0'. K osz.a I'm powla
1
tów."
miasto, Szczecinek oraz Dramburg.
.
W rejencji Franldurt n. Odrą: Arns-/
Na tym przyk~adzie najlepiej można
walde Friedenberg Soldin Landsberg P?znać .m~ntal~osć Ży.dó~. ~ Palesty_ .'
~ ,
,<
'nIe, gdZIe Jest lm coraz CIepleJ, należy
Sl\.wlerz.yna, Ost."ternberg, W~stst~rn: "zgnębić tubylców j wypędzić ich do jaber~, MIQdzyrzecz, I{rosno, ŚWJebocm ) kichś rezerwatów". Kiedy zaś w Polsce
BabImost.
stosuje się · rzeczy niewspółmiernie parW rejencji lignickiej powiaty: Zie- d~ie~ ~.~leran~yjne! nie .tYlJ<o już od "zgnę
lana Góra, Fl'c."~tadt, Głogów, \Vscho- ~Iema! ale l od usumęCIa -?:y~óW do re\"11., Lubno, Lignica powiat i miasto.
zerwatow,:-," wtedy pOdnOSI SIę-' gewalt
'lT
'..
' - ' . 'P0wia
. t y:''''
nil cały ŚWiat. .
reJencJI
wroc 1
!1ws",leJ
\ ,v
Gu ró \V , M ili Cz, W 01 ów, Trz eb n i ca, N o- ł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!o!!!!!~!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!_!!!!&'"
wy Targ, \Vroclaw miasto i powiat.
Na \\'~'brzeżu Morza Północnego:
Socjaliści
wyspy Borkum, Norderney, HeJgoland i Sylt oraz powiaty miejskie
kościoła
\Vilhelmshaven i I(ilonia.
Naczelne dowództwo sił zbrojnych
War s z a w a. (Tel. wI.) W Suchej
TIzeszy zastrzega sobie możność czy- do kościoła parafialnego na nabożeI'J.
nienia wyjątków od powyższych zaka- stwo wszedł poczet miejscowej orgazów. Za pJ'zeluoczenia cytowanego nizacji PPS ze sztandarem. Ks. pror07.porządzenia
grozi kara więzienia boszcz polecił delegaCji sztandarowej
lub grzywny, względnie obie kary opuścić kościół mówiąc, że inaczej nie
łącznie.
Rozporządzenie wchodzi
w odprawi nabożel'lstwa. (w)
życie z dniem ogłoszenia.
6'

wyrzuceni

z.

•

żydzi pójdą W bloku

do wyborów

Zalane ulice wHawrze

H a w r. (Tel. wł.)
Nad miastem
prżeszla niezwykle gwałtowna burza,
trwaję.ca przeszło godzinę. Burzy towarzyszył tak ulewny deszcz, iż woda nie
mogla odpłynąć kanałem i liczne ulice
wkrótce zostały zalane.

\Va r s z a wa. (Kb.). Od kilku dni
podobno - Jak informuje agencja "Kabel" - pertraktacje organizacyj i grup żydowskich w sprawie
Szkody, wyrządzone przez burzę, są
stano\viska Żydów w przyszłych wy- bardzo znaczne.
borach samorządowych. Czynione sę.
wysiłki by stworzyć jeden jedyny obędą
gólnopolski blok żydowski. Bardzo żydzi
czynnrm w tej akcji jest poseł Somn~
włoskie
merstein.
R z y m (P AT). Ogłoszony zakaz
przyjmowania począwszy od roku ' 8..
kademickiego 1938/39, Żydów zagraT r i e s t. (PAT) Sens.ację wśród tu- nicznych na uczelnie włoskie WSZY5trystów italskich i cudzoziemskich wy- kich stopni, uważany jest jako następ.
woł·ał uziwny fenomen, który nagle
stwo faszystowskiej deklaracji .:aso·
zdarzył się na alpejskim jeziorze Tovel,
wej z 15 lipca rb. . Zakaz ten w pr3.kktórego woda nagle zabarwiła się na tyce odczuty będzie najbardziej przez
kolor ciemno-czerwony.
młodzież żydowską z krajów Europy'
Rzadki ten fenomen został spowo- środkowej i wschodniej, albowiem Ży
dowany prawdopodobnie przez algi dzi z tych właśnie państw byli szczesłodkowodne (glonodinium). Grupa ugólnie licznie roprezentowani na uniczonych z muzeum historii naturalnej wersytetach włoski ch.
wyjechała, aby na miejscu zbadać to
dziwne zJawisko.
trwają

.nie
przyjmowani
uczelnie

Jezioro cizmno-czerwone

Znowu ulgowe bilety
kolejowe dla dzieci
War s z a wa. (Tel. wł.) W dniach
od 8 do 18 sierpnia polskie koleje ponawiają okres ulgowych przejazdów dla
dzieci w wieku do lat 14.
W pierwszym okresie, który trwał
od 11 do 21 lipca rb., odbyło się ponad
200 tys. ulgowych przejazdów dzieci, co
n.ajlepiej świad~y o popularności imprezy.

Wrocznicę

pogwałcenia
neutralności Belgii

B r u k s e l a. (PAT) W czwartek
o godz. 9,30, w rocznicę pogwałcenia terytorium belgijskiego przez wojska niemieckie W r. 1914, rozległy się salwy armatnie, a w kościolach całego kraju
odezwały się dzwony.
Pra.s.a poświęca tej rocznicy wiele
miejsca, przYPOl1l1nają.c pełne godności
stanowisko króla Alberta.

--
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Z NASZEGO STANOWISKA

[o wiODO lfo~it ~ań~two Wkw~~tii iJ~ow~~i~i?
Nie wystarczy wallia samego społeczeństwa z zalewem żydowsliim - Usławodawsł!"o i administracja państwowa winny decydująco przyczynić się do odżydzenia kraju - Nu: d~ko
nają tego obecne czynniki "sanacyjne" Kwestia żydowska jest wielkim zagadnieniem
~
politycznym

Nikt temu nie zaprzeczy, że organizacja społeczeństwa polskiego w walce
ekonomicznej z Żydami czyni postępy.
Zrobiono bardzo wiele. Zostaje jeszcze
dużo pracy, potrzeba jeszcze uporczywej, wytrwalej walki. Jednakże trzeba
wyraźnie stwierdzić, że sama organ iz.a cja społeczna - poza państwem, które w tej wałce w najlepszym razie zachowuje nautralność - nie potrafi doprowadzić do zwycięstwa.
Żydzi UCiekają ze wsi. Po miasteczkach przybywa sklepów polskich. Po
wsiach i miasteczkach znikają. dawne żydowskie monopole. Żydzi się
skarżą, narzekają, malują. swe położe
nie w rozpaczliwych barwach. Ale
równocześnie po niektórych miastach
zwiększa się stan posiadania żydow
skiej własności nieruchom ej. Wielki
przemysł żydowski umacnia swoje pozycje, posługuje się coraz więcej .-:ydowskim robotnikiem. A kto obserwuje w tej chwili zalew naszych zdrojowisk przez Żydów, wszystkie objawy ich zamożności, ten nie dojdzie do
wniosku, że Żydom w Polsce już źle
się dzieje.
Łatwo
to ' wyjaśnić. Samo społe
czeństwo,
organizując swe gospodarstwo, może skutecznie uderzyć w mili.onowe masy biedoty żydowskiej: ale
setkom tysięcy burżuazji żydowskiej
nie jest tak źle, a. kapitał żydowski
jest bardzo mocny. I nie nałeży się
łudzić, że rozwiązanie sprawy żydow
skiej może być dokonane własnym
t~lko wysiłkiem społecznym.
Czynnikiem odl'lowiedzialnym za to rozstrzygnięcie jest takie i państwo. Potneba wdania si~ w to ustawodawstwa. i
administracji państwowej.
Nie wolno o tym zapominać, że nasi Żydzi korzystają. z bardzo wydatnej
pomocy swych wsp6ł~'yznawców z eałego świata. Mają. do rozporządzenia
, rozległe stosunki finansowe, otrzymują z zagranicy olbrzymie zasiłki. Ży
dzi krajów zachodnich i Stanów Zjedncczonych Am. Północnej lękają. się,
jak ognia, imigracji Żydów ze środko
wej i wschodniej Europy, bo ta imigracja oznacza tam wzrost antysemityzmu. Ponoszą ogromne ofiary, by
swych ~'spółwyznawców zatrzymać w

Z satyry politycznej
Odpowiednie pr~yśpiewki
po U'prot.cad~eJtiu ustawy
antyntasońskiej dla:
1) Dyrekcji
Lasów Państwowyc!i
Chlopcy, na nas już czas!
Trudno, moi drodzy, cóż?
Nie bedzie nas, będzie las,
li mniej będzie lóż.

ich dotychczasowych siedliskach, w
ich getto.
Jeżeli wskazujemy na potrzebę interwencji państwa, to nie w tym celu,
by ono tworzyło jakieś cieplarniane
egzystencje, by ponosiło wielkie bezpośrednie ofiary na rzecz poparcia
polskiego przemysłu i handlu. Polak
powinien się dorabiać kosztem Żydów,
ale własną pracą, własnę, umiejętnośrię,. Ale wbr~w pozorom jest jeszcze
bardzo wiele do zrobienia w tym kierunku, by władze i przedsiębiorstwa
publiczne przestały posługiwać się
Żydami.
Ustawodawstwo podatkowe
i przemysłowe wymaga takiej reformy,
która by ułatwiła walkę ze swoistymi
metodami gospodarczymi Żydów. Do
tych celów trzeba dostosować także
organizację kredytu.
Nie mamy złudzel1. co do tego, żeby
udalo się przeprowadzić tę zmianę polityki państwowej w dzisiejszych warunkach politycznych i w ramach dzisiejszego regime'u. Nie powinny nikogo wprowadzać w błąd objawy krzykliwego antysemityzmu. Nie liczmy

rech tomach,

I

na żadne rozłamy na tym tle w tamtym obozie. Niektórzy bardzo radykalni działacze reklamowali jedną. z
grup obozu rządowego, jako wcielenie
antysemityzmu i nacjonalizmu. ~le
kończy się na słowach - do postawIenia nawet połowicznych wniosków
(<.'xemplum: kuria żydowska), brak jest
odwagi, czy też swobody politycznego

I

działania.

Nie dokona się wszystkiego sarnę,
nie wystarczy największe
nawet spopularyzowanie haseł ant yżydowskich.
Nikt w obozie narodowym nie powinien się łudzić nadzieją.,
że dojdzie się do rozwiązania kwestii
żydowskiej, przechodząc obok zagadnienia władzy w Polsce.
Zagadnienie żydowskie jest wieIkim zagadnieniEWll politycznym. Można
je rozwią.zywać, gdy się ma w ręku
narzędzie politycznego działania. Społeczeństwo zrobiło już to, co do niego
należy i nadal robić będzie. Obecnie
przychodzi kolej na państwo.
propagandą,

ROMAN RYBARSIU.

'Na wschodnio-małopolskiej

ławie

swej strony z-aznaczychodzi pewnie ci publikacje organiz-acji antymasońskiej z
zestawieniem nazwisk domniemanych
masonów.
P. Zbigniew Grabowski przy tej
sposobności usiłuje przekonać społe
czeństwo polskie (przekona chyba odnośnych czytelników "Wiadomości Literackich"), że masoneria angielska
rytuału szkockiego jest apolityczna, że

"Wielki \Vschód" nie ma we Francji
takiego wpływu, jak się przypuszcza,
że "Wielki Wschód" nie jest twórcą.
ani "frontu ludowego" we Francji, ani
"frontu czerwonego" w Hiszpanii, że
miał tylko wpływ na powstanie Ligi
Narodów i szereg kongresów w Genewie w obronie praw człowieka, tolerancji i wolności i na tym koniec.
O p. Zdzislawie Grabowskim powia.da "Warsz. Dziennik Nar.", że "pragną.łby
spełnić
naj dokładniej rol~
praczki, bielącej fartuszki masol1.skie".

Głos żydowski Orozkładowej
działalności żydów
,w "Kurierze Warszawskim", w kore-spondencji z Rzymu o kwestii tydowskiej
we 'Vłoszech, przytoczono klasyczne wy~
powiedzenie się żydowskie o rozkładowej
działalności Zydów w odniesieniu do spo~
łeczeństw aryjskich. Mianowicie Żyd Marcus Eli Ravage w "Century Magazine" ze
stycznia 1928 roku napisał:
"Nie tylko jeste śmy twórcami rewolucji
rosyjskiej, ale rÓlvnież i wszystkich innych rewolucyj w nowoczesnej historii.
Wnieśliśmy nieład i kłótnie do obcego,
nicżydolVskiego. życia, i nikt nie mot e powiedzieć. jak długo prowadzić bGdziemy
naszą dzialalność IV tym kierunku."
Trudno o wymowniejsze oddanie istoty;
stosunku Żydów do społeczeństw aryjskich. Stosunek ten ma zastosowanie nie
najmniejsze do spraw polsl<ich. Nie trudno doszukać się tego w naszej rzeczywistości polskiej, szczególnie oslatnich 'at
kilkunastu.

Komunistyczny
"dzień antywojenny"
w Polsce nie udał się
Organizowany rok rocznie w Polsce
przez Komunistyczną Partię Polski tzw.
"dzień antywojenny" w dniu 1 sierpnia
przeszedł w tym roku w całej Polsce cał
kowicie bez echa.. Nie było nawet żad
nych usiłowań do dpmonstracyj, a drobne
wystąpienia same s woją ilością oraz nastawif'nlem siG likwidowały. Głównie
przyczyniło się do tego jak stwierdza.
jedna z altr!1cyj praso wych - rozbicie i
fermenl panuJąry po ostatnich wydarzeniach IV Z. S. n. R na terenie Komunistycznej Partii Polski.

o usunięcie zadrażnień
p o l ak: - Nie pchajcie się lak, 10 moja lawa
" U kra i n i c c ": - Tak? - to czemu się jej mocniej nie trzymasz?

Dyskusja wsprawie masonerii trwa
sprawie stosunku J. Piłsudskiego do 'I1tasone)'U
~~Prac~ka~ biel({ca fO)·tustilki '1nasońskie"
\V sprawie odnoszenia się J ó z e f a m a s o n e r i a, ale do tej pory z-apo-

Spór

t.c

Piłsudskiego
do masonerii
- wobec repliki p. Wł. Baranowsklego
na oświadczenie pIka Sławka jako prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego "Gazeta Polska" odpowiada dłuższym
artykułem
ironiczno - polemicznym.
" ' yjmujemy z tego artykułu ustęp rzeczowy:

"Wspomnienia p. \Vł. Baranowskiego zostały przyjęte przez Instytut Mar2) P o s l ó to:
szałka Piłsudskiego jako materiał hiChoć jest nas tu 333, nie mniei,
storyczny, co nie jest bynajmniej rówlecz po tej ustawie któż zostanie
w Sejmie? noznaczne z uznaniem ich miarodajności.
Prezes Instytutu mial kompeten3) D y rek c j i T. K. K. T.:
cje do stwierdzenia, że nie s~~ to rela'BI/loby najgorzej,
relacje jedyne z danego okresu i o danej kwestii, że istnieją. relacje iune z
gdyby i u nas zamknięto loże.
nimi sprzeczne, że wreszcie autentycz4) Sieroszewskiego:
ność tamtych innych jest niewątpliwa.
W alc~ycie panowie z masonami Natomiast p. \Vł. Baranowski nie jest
slysze, kompetentny ani formalnie, ani rzemoże coś ciekawego napisać o masonach, czowo do zaprzecz.ania płk. \V. Sławko
mam ja nieznaną książkę o nich w czte- wi w tej sprawie."
Tak oświadcza "Gazeta Polska". Ze swej strony ograniczamy siQ
5) Kaden-Bandrowskiego:
do referowania o rozwoju tego sporu.
Ja z wami! Stwórzcie zwią::ek! (Zdrową
,,\Varsz. Dziennik Nar." przypiera
daję radę) do muru "Gazetę Polską", która mniejw zwią:.ku pismo, li w piśmie mnie więcej przed tygodniem zapowiedziala,
dobrą posadę.
że w 5posób merytor~· cImY zabierze
(Z kraju i ze ś\viaLa) glos na temat: ui l s li d c z y c y a
chętni~ przcpisz~ ...

'(L. KS, ale katalogów tych

znalazł. Ze
liśmy z góry, że

nie

wiedzi tej nie zrealizowała.
"Czas" domaga się, by w kwestii tej
wreszcie głos zabrali prawdziwi pił
sudczycy:
"Prawdziwi piłsudczycy - czytamy -, ludzie, którzy mają wszelkie
dane po temu, by kontynuować dzieło
Wielkiego Marszałka, niestety milczą..
Efekt tego jest właśnie ten, że mnożą
się różni fałszywi prorocy, że coraz
więcej jest "piłsudczyków" w stylu np.
t.akiego Hrabyka, którzy swym dzikim
wrzaskiem wypełniają życie polityczne Pol"ki. W rezultacie wszyscy na
tradycję i wskazania Piłsudskiego się
powołują, wszyscy głoszą, że
są.
im
wierni, że stoją. na ich straży, a tymczasem w praktyce mamy coś zgoła
innego.
"Mamy wrażenie, że ludzie Piłsud
skiego oczywiście ci prawdziwi, nie powinni temu, co się w Polsce dzieje,
przypatrywać się biernie."
Tak pisze "Czas"
"sanacyjny".

konserwatywno-

czesko-polskich

Zrzeszenie Organizacyj :Młodzieży Polskiej w Czechosłowacji, które koncentruje
całą mŁodzież polską bez różnicy przekonali politycznych w Czechosłowacji, wystosowało
do młodzieży polskiej List
otwarty, w klórym m. i. proponuje, aby
tak młodzi Czechosłowacy, jak i Polacy
z Polski, przybyli do okręgów zamieszkałych przez Polaków w Czechosłowacji i na.
miejscu przekonali się, co należy uczynić,
aby usunąć wszystkie zadrażnienia..

Czy ton

był

odpowiedni. .•

d

Grupa prz~clzalt1ików łódzkich zwróciła się do Polskiej Agencji Telegraficznej
o zamieszczenie następującego wy jaśnie.
nia, w którym czytamy:
"W związku z nieodpowiadającymi
prawdzie informacjami prasy dotyczący
mi udzielonej przez p. premiera gen. Sła~
woja-Składkowskiego audiencji przedstawicielom zrzeszenia producentów przędzy
bawełnianej. poczuwamy się do obowiąz
ku stwierdzić. że p. premier przyjąŁ delegację bardzo uprzejmie i rozmowę prze"
prowadził w tonie, odpowiadającym powadze zagadnienia i stanowisl,u delegacji. ..
A zatem ton był odpowiedni. Formom
stało się zadość.

Na

propagandę niemiecką

w Polsce
Jak donosi prasa

"Ministerstwo Propagandy Rzeszy przez~ac~yło ;W.0O<! marek na specjalny numer
Na łamach ,,\Vi.adomości Literac- ~Jemleckl! ktory zostanie wydany przez
kich" p. Zbigniew Gr.abowski stwier- Jedno z pIsm warszawskich".
dza, że w Londynie szukał katalogów
. ~iebawem przekonamy się, czy donieJ masol1.skich, na które powolał .si ę w ISJP<Ule to polega na. prawdzie i dowie::.wym artykule b. premier Leon Ko- my się. o które z pism polskich tu idzie.

ORĘDOWXIK,

'lobota, dni'!. 6 l'ier-pnia 1938

-
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"

stwierdzają

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

ustria jes wprost
niemieccy

fachowcy-ekonomiści -

War s z a \v a. (Tel. wl.) Na życzenie
premiera G6ringa najwybitniejsi fachowcy opracowali szczegółowy raport,
dotyczący
obecnego
polożenia
wewnętrznego Niemiec po zajęciu Austrii.
Raport ten, zawierający relacje z dziedziny gospodarczej, zosLał w ub. tygodniu doręczony wszystkim naczelnym dostojnikom Trzeciej Rzeszy.

8peci. chorllb

I~ unogi"

Lódź,

'Znamienny akord onieuchronnej wojnie

największych, potroiły
dukcję, brak byloby jeszcze

do

Brak kruszców
poprawiło
optymiści oczekiwali.
Przylączając Austrię do Niemiec przypuszczano, że Austria zastąpi Lotaryn-

Austrii nie

Wsprawie cen
odbyła się

·~dę .

Tymczasem kopalnie austriackie
rocznie maksymalnie milion ton
.kruszców. co razem z kopalniami nie,mieckimi daje 8 milionów ton. gdy do
zaspokojenia potrzeb w państwie potrzebnych byłoby do 28 milionów ton.
Zatem brak jeszcze 20 milionów. Nawet w wypadku, gdyby zaklady prze' mysłowe "Hermann
G6ring" należące
dadzą

Uk ład handlowy
francusko-niemiecki
P a ryż (ATE). Podpi!'lany W Ber·
linie francusko-niemiecki układ handlowy uważany jest w tutejSZYCh kołach rządowych za pewien
krok naprzód w kierunku polep zenia ogólnych stosunków międz~' obu krajami.
· Z zadowoleniem prz~'jmuje się w
'szczególności kompromisowe załatwi.e
nie sprawy pożyczek austriackich (ob· niżenie oprocentowania do 3 pct).

Dodatki do rent francuskich
War s z a w a (PAT). We Francji
wydano dekret z mocą ustawy, przewidUjący udzielenie dodatków do reńt
wypadkowych na rzecz obywateli obcych, którzy ulegli we Francji wypad· kowi przy pracy i wyjechali za granicę. Ka zasadzie dekretu tego będą mogli korz~'stać z dodatkowych świad
czeń równ ież reemigranci polscy. którym dot~'chczas odmawiano wypłaty
docLałków.

Konwersja pożyczki
m. Warszawy

artykułów

rolniczvch

konferencja w Ministerstwie Rolnictwa

Pod przewodnictwem wiceministra gółowego rozpatrzenia - zostaną przeWiel'usz-Kowalskiego odbyła się pracowane dodatkowo.
wczoraj w Ministerstwie Rolnictwa
Przypuszczać również należy, że w
i Reform RolnYCh konferencja w spra.- tak .ważnej i zasadniczej sprawie. jakę.
wie projektu opracowanego rozpo- będzie rozporządzenie, dotyczące zarządzenia wykonawczego do ustawy o
gcdnień aprOWizacyjnych. odbędzie się
środkach finansowych na popieranie
jeszcze bądź podobna generalna kongospodarczo uzasadnionego kształto ferencja, bądź też zagadnienia te zowania się cen artylmłów rolniczych.
staną uzgodnione we właściwych reW konferencji tej wzięli udział sortach ministerialnych tak z samoprzedstawiciele Mini terstwa Rolnic- rządem gospodarczym, .iak ewentualtwa i Reform Rolnych, Ministerstwa nie z zainteresowanymi w tych spraSpraw \Vewnętrznych. delegaci orga- wach organizacja.mi.
nizacyj rOlniczych, Związku Izb Przemysłowo-Handlowych. Związku Izb
Bałtyku
Rzemieślniczych, Związku Ek.portePl'ojel,towana jł' t budowa nowego por·
rów Zboża. Związku Gospodarczego' tu w Pru ach Wschodnich w pobliżu 1(r6Spóldzielni Rolniczo-Handlowych. fak lewca. Pro,lr.J,t ten jest motywowany wzrorównież
pI'zedstawiciele młyllarstwa. stC'm obrDtów mOI'$kiel1, które w 1937 r.
piekarstwa oraz innrch organizac)' j ohjęly 41 pet ogólnych obrotów tel'o krai zwi.ązkÓw.
~ . Wzri'l t obrotóW 'zaznaczył się nie tyll;;o
w relacji między portami pruskimi i porSfery, zainteresowane w projekcie tami Rzeszy, lecz i z portami za~raniczrozporządzenia wykonawczfJgo do WY- nymi. Dotychczas w Prusach Wschodnich
mienionej ustawy. złożyły na konferen- istniały trzy porŁy; a mianowicie: Królewiec, nawa i Elbląg.
cji swoje postulaty.
\V dyskusji poru zono główne zaPrzy sposobności należy zanotować, :l;e
gadnienia. dotyczące n,ającego się \1- na Łotwie również jest budowany nowy
· · " k' d
port - w SkuJte w odległości okolo 50 km
k aza Ć rozporzę. d żema,
lellna ze o u- od ujścia Dźwiny. Początkowo miał to
chwaleni3; k0.n~ret.n:vch wniosków nie być wyłącznie port rybacki, ostatnio jeddoszło; rowmez 111e były rozpatrywa- nak odnośllY pl'ojekt uległ rozszerzeniu i
ne na konferencii postulaty posZ<'ze- nowy port ma być przystosowany również
góln~'ch organizacv.i względnie zWiąz-., do przcladunl<u towarów w obrotach przy·
ków. któI'e -iako w~rmagające <;zcze- brzeżnych.
~1.

Nowe porty na

SPORT

"Hungaria" de lasuje Polaków _

War s z a w a. (TeL w1.) -Miasto
,Warszawa zakończyło rozmowy o konwer~yjnej pożyczc'e, 'zaciągniętej w
· 1928 r w Stanach Zjednoczonych na
10 milionów dolarów w złotych.
Opl'ocentov,.·unie pożyczki obniżono
z 7 pct na 4 i pół pct. Termin spłaty
nie został przedłużon:v - tak. że całość
pożyczki ma być spłacona do 1958 r.

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
B y d g o s z c z, 4. 8. Żyto nowe 1~ !!;)-lii,75;
J)szen;ca no" ~ 21-21.;;0 (. tara .kr~~10111ł z J}O· to",aJl); jeczmiPll I ~t. 1;;.2~ - ~;,.;,O. n sL !.)1525; otręhy ;;,ytnie 11.25-11.7 ... ; ol'1'plly pszen·
m. 11.;'0 l:! ;:;1'. 1~ - 12.;'0 gr. 1:! ..JO-13; 1lI1Ikil :i;ylnin G~'iI' 30- 3U,;'0; mili;:! pHzcnn3 6;;'1.
38,50 39.;-;0.
- T
K n lo\\' i c P. 4. 8. ~)' to I ~t. 1G - 1G.2.). I
st. 15 7~ -1(j; P87.pnir·3 j"dll. cz. 2:!.7.j2:1 . zb.
23,7;'~N: biala
2.;.23 - :!:;,r.O. zb. t4.2;;-:-,;?;j.;;~;
jęczmicll Ill'7.f'Irt. 1;;.7;; lii,:!.'. 'Pflst. }<J. 1,)-1.J;
owies I _L 1!),7.; -~O, II _L 1R.2;;-18,7.)~ otrę,bY
żytni~ 8,i:; !l; ot rl:hy Jl~7.enlle gr. 1.0 ,:!.J-;-lO.:, II ,
śr. 92:) !),;;O. m. 10.2ii-10.30: milka zy!ma 6,,'1.
31 2~-:11.~(); m'lka }J'zenlla (i.j',', 40-4U ,;'O.
'IJ 6 rI Z. 4. 8. ~yto nowe 16~0 -16.7.:;; p~.ze·
ni<'a iedn. 2:J,:;0 ~·I zh. 2~.2.:;- 2:I.~O; Jerr.ml('ń
przem. lG.:;O 17: owif'~ j,·i1I1 . 19,2:;-19 ..jO. zh.
1 7,i - Hl' oll"'t,y ;;,yt nic 10,7~- 11; otrllhy ps?!'n·
· ne'llr.l0·,7.; 11 . gl·. 11-11.2:;; 1I1'lka żytnia w'l.
31-31,:iO: m'lka !'S7.pnn3 [;.;'/. 3940.
Lwó\\'. 4. R żyl0 H - li,'O: p.z,mica ez.
24-24,:)0 jerlll. 23,;;0- 21, ~h. ~a- 23,:;O; jęczmif'ń
przem. 17- 17,::;0, Pllst. 16-16,:;0; owies Jedn.
2050-21. zb, 1!J,~0-20; otrl'by żytnie 10-10,IiO:
ot~ęhy p9ZI'l1ne ~I'. ~2- 1~ciiO, Ar. 10.~0-11. m.
10-10,50: 1111lkR ~ytnla G,,'I. 2\)- 29 ,.,0; 11lllka
PSZ"IlIl:1. ~G."O . i.
~_
_.
\\' a l' s z II \\ n. 4. R Żylo 14,1()- 1.).2.); p zeniC'a 22-2a: k~wJi{'ń I sto nowy 1;;.~O-16; 0-

ne

....·1('5

I

~t.

:W.:;O - 21. II st. 1 ,;;O-Hl;

otręhy ży

tnie 9-9.50; otr~hy pUcnne gr. 11 ,75-12.. 25. ST.
m. 10,75-11,2li; mąka t7tnu Wit
25.75-26,25; maka pszenna 35-3r
10:~5-U,2.~,

Moment z meczu "Hungaria" - R('p-re:entacja A, rozegranego w lVarszawie:
W ilimowski przebija się na bramkę lV {'orów, lecz obToJ/ca rzuca mu się ofiarnie pod lloqi.
Fot. E. Fikus
Przykry nasLrój panował w ś!'cc1ę na
Podobn ie, jak w marcu rb .• tak i tym
stadionie \\'arszawi'kim. gdzie - mimo razem .. lIungaria" okazalf się wymapowszedniego dn ia i okresu lIl'lopo · l'zonym partnerem dla naszych reprewego - zebraJo sj~ sporo tysic;cy wi- zenlanLów. O ile jednak· w marcu spotdzów, by sprawdzić obecną formę na- kanie było emocjonujo,ce, a remis (2:2)
szych wybrallcćw pilkarskich na tle uzyskano po obustronnej zaciętej waJ~
gry znakomitej \y('giel'Rkiej ,JI\1ng'arii'·. ce, tym razem "Vr,:grzy jaskrawo odkry!L
Wszyslkich i'potkal zawód. Jeżeli mepz bardzo słabą formę calej naszej jeclena. l . 1 I
"
,.
'1-"
fI-'
mla. J~( .n~ <. pe".len P?ZI?,m, Cle ,,<1\\. e s, ,I.
. "
.,
akCje I ~ezeh mozna mOWlC o pokaZie
,.IIungana \l,'~gr~ła 3.1 ~2.1).
ygdy - .Jest .to wyłączIl4 zasłu~ zaspo- ~r.a!a "w cuglach., Jakby. me ~lIoLlzIlo
lu w'ig'lersklC'go.
Jej o wysokI wymk, ·Iecz J.edynle o po-

I

teL 118-33.

w niedzielę: 9·12.

n 150!J9

I. .

sytuacji, jak tego

kM. wcncr. I mOl'zopll'lowJeh

6 Sierpnia 2.

Prz jmu'e 9-12 i 3-9,

swoją pro· ł eksperci w sprawozdaniu ~wym 16 milionów wprost kulą u nogi~ Jest ~o~lem pas?Lon kruszców rocznie.
żytem na żywym CIele Niemiec, z ktoPrzedsiębiorstwa
niemieckie mogą rego wysysa benr.ynę, naftę. węgiel kasię znaleźć w obliczu katastrofy, o ile
mienny, okowitę itd.".
nie dostaną otrzymywanych regularnie
Na szczególną uwagę zasługuje na·
5 milionów ton drewna rocznie. Nadzie· stępujące zalecenie raportu: "Należy
je w tym kierunku nie zostały zaspoko- czym prędzej znormalizować stosunki
jone, gdyż otrzymywanie półtora mi- gospodarcze, by móc przygotować się do
Pesym" tyc~ny raport
liona ton z Austrii zupeJnie nie wystar- nieuchronnej wojny".
.
~s.
, "
cża...
.,
W zakończeniu raport podaje szcze0
Fach: \\ cy me~.leccy t?~w ląC ~ swy.m
Aust~l~ daJe. co prawda zboze, oWies gółowe informacje o produkcji i surowrap~rcle o Austru. ?Cenl?Ją kraj ten Je- l J.ęczmlen, nabIał l przetwory mleczar- cach innych krajów, zamieszkałych
dyn.le z 'punkt.u "':ldzenla gos~odarcz~-I skle, ale gdyby nawet rząd zastosował przez Niemców. a które przydałyby się
go l stwI~rdzaJą me be~ pesymlz~1U, ze najbll;rdziej ra?~nkową !50sp?~arkę i 0- im bardziej n!ż Austria. Raport wywprawdZie p~zył<t:cze~le Austrl~ po- gołoclł całkOWICIe A,ustnę z Jeł pr<?duk- mienia Czechosłowację, Rumunię, Polw~ęk~z~lo armię nle~lecką o szesć dy- tów rolnych, pokrYJe zaledWIe Jedną skę, Holandię, państwa bałkańskie.
WIZYJ. Jednak całkOWita reforma struk- szóstą część potrzeb całeO'o kraju. Tyml
d b t
d
tury gospo?arczej tego l{.raju, koniecz- czasem poprzednio przypuszczano, że
Jak słychać, geder~ na . e a ~ ~a
na z uwagI wprowadzema nowego re- natrafiono na Austrię jak na niewyczer- tYd .raportem .. ~ bę z.le SIę po {?r:.eźimu narodowo-socjalistycznego, spra- paną żyłę wszelakich dóbr.
~o m~twemp G 0drmgda bJe~zczed w CI~~U
wia że kraj ten nie może na\vet zaspoA
". t k I
.11
SIerpnIa.
ra'" opo o me o wym \~
koiĆ potrzeb wyżywienia i zaopatrzenia
"ustria. Jes .. u ą u nogi. tej .deb~ty. bę?zie. z~leżał kurs przyszłej
tych sześciu dywizyj.
"Austria Jest Clęzarem podają polItyki memleckleJ. (w)
Przyłączenie

-

kazanie. jak wygląda dobra g~a. kondycja. zrozumienie zespołOWOŚCI. Wę·
grzy zaimponowali przede wszystkim
opanowaniem piłki, oraz ~dealny~
wprost wybieganiem na pozycJę. Grah
systemem .. W" w jego nieskaz~telnej
formie. Każdej chwili panowalI nad
sytuacją. a jeżeli Polacy mieli momenty przewagi - to tylko dlatego, że przeciwnik zwolni! tempo, pamiętając. że
w piątek gra jeszcze w Łodzi.
Spotkanie środowe nie rozgrzało
widowni. Sympatie z każdą minutą
przechodziły na zespól węgierski, zwla·
szcza na wspaniałego bramkarza Szabo,
który pokazał fantastyczną formę i
wspaniaty refleks nawet w naj groźniej
szych sytuacjach. Toleż po meczu W~
grzy schodzili z boiska żegnani oklaskami, Polakom zaś towarzyszyły gwizdy
zawiedzionej publiczności.
Naprawdę
przykro było patrzeć na
grę naszego rozklejonego zespołu. na tę
bezładną kopaninę i bieganinę. Nie bylo nawet drobnego przebłysku myśli,
tylko całkowite bezhołowie. Prawdę
mówiąc. zawiedli wszyscy. Najlepiej
jeszcze spisał się Madeyski w bramce,
choć napewno sypały się na niego gromy za puszczone bramki. Bądźmy sprawiedliwi: padły przede wszystkim z
.. dziecinnych" błędów obrony. Nawet
niezawodny Szczepaniak grał bez zwyklej pewności i werwy, Martyna zaś dużą ambicją pokrywał brak zwrotności i
szybkości.
Podziękujmy mu za dawne
piękne mecze i niech w
glorii opuści
szeregi pierws7.ej reprezentacji.
.
, Pomoc grała zdecydowanie źle JUZ
od pierwszej minuty. Ani chwili nie
była trzonem zespołu. Cała trójka gdżieś
gubiła się. lub biegala po całym boisku.
Góra wypadł przeciętnie, na poziomie
byly tyllw jego. .. faule! Mały Dytko
mial przlOlblyski dobrej formy. które gasły jak race. Nie umiał sobie dać rady
ani ze skrzydlow:vm, ani też z podaniami do ataku. Nytz - jak zwykledużo · biegał. ale nie był żadną przeszkodą dla świetnie zgranych Węgrów, podających sobie pilkę od nogi do nogi,
zawsze db włagciwego partnera i tak
p1ynnie, że aż się oko radowało widząc
Jaki pąkaz. ..Szukamy zdolnego, in\.eJ(gent.neg'o. środlw,,~ego pomocnika( oto ha. lo, k~órym \\'inny się przejąć nasze wladze pilkarskil',.
Linia -uapadu wyglądała następują
co :Piec I. Pion lek. Peierek. Wilimowski
i W odarz. Każdy z tych graczy w calej
karierze nie zebrał chyba tyle... gwizdów, ile na tym jednym meczu. Szkoda słówl Chyba, że tak słaba forma ca.łej piątki właśnie w tym spotkaniu byla szczególnym zbiegiem okoliczności.
Wodarz przytył i grał leni\\-'ie, unikał
zetknięć z przeciwnikiem. Ba, grał źle
nawet mainc wolne pole. Tvrh kilka
efektownych strzaló\v. jakie oddał. nie
rehabilituje go. A co się stalo z Wilimo\vsldm?
Naszą
"gwiazdą",
tym.
który byłby podporą kazdej zawodowej
drużyny?
Zawiódł na całej
linni. był
przeciętnością! - Peterek sprytnie strzelił "karnego", kilka razy
ładnie wysIał skrzydła, ale widzieliśmy go juz
grającego lepiej.
\"1 każdym razie nie
wykazał formy, jakiej się wymaga od
kierownika ataku reprezentacyjnego. Co najdziwniejsze, że zfl.\viódl nawet
Piontek, zaz\vyczaj równy i pracowity.
Owszem, jedyny z ataku cofał się do
tylu, ale zgaszenie J1iłki, czy podanie jej
partnerowi wydawało się dla niego czymś
niedosiężnym. - Piec I "dostroil" się do
tego zęspoJu. Slowem: atak wypadł
slabo. \Vprawdzie po przerwie Pieca I
zastąpil Baran (\Varszawianka). ale jego
żywiolm\'e biegi nie zdolały wyrv"ać są·
siadów z apatii. Baran wprawdzie nie
zabłysnął, ale nie ulega wątpliwości. że
ten zdolny zawodnik wkrótce zaawansuje do reprezentacji.
Miejmy nadzieję, że przykre wraże
nie, jakie pozogtawil środov,ry mecz ~
"IIungarię" (mo\\'a o formie naszych graczy) zatrze dobra postawa "narybku" w
pi(ltkowym
f10tkaniu na terenie łódz
kim. Czekają nas przecież spotkania z
Irlandią. Łotwą. Niemcami i Norwegiąl

Kolarstwo
Drużynowe
mistrzostwo Polski
na
szo. ·je odbędzie ~ię w najbliższą niedziele
w \\'nrsz<l\\'ie. Dys(nns w~'ś ('igu wynosi
200 lon. Start i me(a znajllować się bę

dzie na Bielanach.

Łucznictwo
Na VIII mistrzostwa świata w Londy-

nie repl·ez~ntac.i(t n!lRza ust~lona zostHla

~v. n~slc:PllJ~\cy spoRoh: p fi n I e: I{ul'.ko w"hn-::::m·l'llaJo\\'tl. Skol'upsl,n, Duhujow:I.
<'wistl'lnickn; ]l tl n o w i e: :,fajC'\\'ski, Pru'

"v. I ,Il'at',
Filip, Woj zwitlo. KIerownikiem dr:; .
iyny hędzie radca LeŚniewski. ,Wyjazd
nastqpl w pil\tek.

Magi(zna siła wodospadów Niagara

Obchód winobrania

Ul

Avignon

"Skała samobójców" - Potężną siłę posiada groźny żywioł - Masowe samobójstwa

I

ludzi, którzy o pozbawieniu się życia nigdy nie myśleli

Po stronie kanadyj::.kiej wodospadów
Niagal'a znajdUją się zabudowania elektro" ni. która ostatnif'j zimy przez napór
nagromadzonych mas lodowych p!'awie
doszczętnie zo;:tala zniszczona.
Stąd prowadzi w<\;:ka. mocno zbudowana ścieżka
na tzw .. ,skalę i\<łl1'JobÓjców". Jest to VI y.
stająca !'kn łn, z klorej roztacza się widok
na całuść \Yot!LJ"'padów. li stóp skały sa·
m.:Jbójcow rlllcluiq wody bocznego ramie·
nia worl o" pad u, "padaj"ce w dół na glęJ)o 
kość :':lO m.

300 ofiar

\\' ponur~'m \\"ąw~zif' tzw ... ,jaskini wiatrów " - gromadzą SIę kotłujące wody, by
następnie z o)!rornnym łosKote m przeloczyć i;ię p od skałą samohójców i rozplynąć w spokojniej",zf' nurty. \\'ąwóz ten.
którel'o czarne ściany potęgują jeszcze nie·
samo\\'ite wrażenie, pochlonął w ciągu otatnich dwudziestu łat. nie mniej niż 'l(){J
ofiar w ludziach, którzy w zam iarze "amubójczym rzucili się w przepaść.
ł\ajbarrlziej niesamowitym momentem
atoli prz.v tych samobójstwach jest fakt,
ż.' z pom iędzy 300 samobójców, którzy rzuClli się w kipiel wodospadu, więcej niż polowa w ogóle nie miała zamiarów samob6.icz~'ch, zanim stanęla na skale.
oslatnim miesiącu wąwóz szczególnie dui.o
pochlonął ofiar,
bo aż 12. Dochodzenia
władz wykazaly,
że w liczbie tej tylko
lJ uJe pozostawilo listy pożegnalne, reozta
znajdowała się bf'Z wyjątku w dobrych
warunkach materialnych i była zadowolona. Jf'st więc zagadką, co ich nakłonić
mogio do samobójstwa?
Już rok temu władze "skałę samob6j-

'V

~ów"

oparkaniły

wysoką,

żelazną

ale samObójstwa zagadkowe nie

nym desperatom czy te~ pl'zypadkowym
k.andydatom na samobójców. Dostęp do
skaly został zamknięty a wody, wypada ·
jące z jaskini wiatrów,
ogląrJać będzie
motna jedynie z dołu, z miejsca bezpiecz-

Potworny ojciec spalił syna

W mroliach nocy
i w świetle reflektorów
Cl1araktf'rystyczne, dla tych zagadko\\)'c11 samohójsLw byla okoliczność, że dokonY"'aly się one przeważnie po zapadnięciu zmroku albo gdy w gwieździstych,
Jasqych nocach wodospady oświetlane by·
\\'al~, reflcktorami. Obpcnie czynniki miarodajne zagrodziły raz na zawsze drogę na
skalę samobójców wszystkim zdecydowa-

NIEPOTRZEBNY KOMIN

głuszonego do drze'wa, nazno!'il kilkadziesiąt snopów żyta, którymi otoczył
f'
.
d al'ł stos DO!11'el'o nacI l'a

L w ów. - Przed kilku dniami wykn-to w Ubieszvllie w pow. przewor"k··
t . , . " b' l 'ń
"lm. po ~ Olyę. Z .1 oc l!.],,,.
"
łllIe:::zkanlec te.t WSI .\ntonl ~I.)ch
wraz ze sW~' m synem ogłuszył ClOsem
siekiery w gło'''ę swego drugiego s."na
Józefa Grocha, po czym przy",iązał 0-

o larę l po r l ' .
cnem znalazła policja zwęglone zwloki
Józefa Grocha.
Pot,vornych morderców ojca i syna
aresztowano,

I

Napad piratów

chińskich

na statek

I;~chód odbył się obecności

w
prezydenta Republiki Francuskiej przed palacem papieskim. Na obrazku fragment
pochodu: olbrzymi podczaszy w tOWflrzystwie swej czeladzi.

Dobł'~e u,~bl'ojo.,.,yclt ba'l'lclytótv 'ł'I1.o,.~a splos~y'Y clopie'ł'o japońskie

,

Szanghaj. - Do portu zawinął
f;tatek brazylij~ki ,,~allterem". Powszechne zdzh"i'iellie ,n ' wołał fakt, re
statek miał ,mostek kal)ital1:"ki i urzą
(henie J'adiowe całko,,,itie zniszczone
kulami.
Kapitan ,statku wyjaśnił, że na pel-

kratą,

zagacllć.
Pewien psycholog amerykański tajemnicę dookoła "skały samobójc6w" tłum".
czy znanym oddziaływaniem spadających
"ód na ludzi o wrażliwym w tej mierze
\I troju psychicznym.
W podświadomości
hżdcgo
człowieka
drzemi8, tajemnicze
pragnienia, które rozum odrzuca, a które
pl'zecież raz po raz występują na jaw. Najrozsądlliejsi ludzie nie raz dopuszcn,ią się czynOw najnierozważniejszych.
Są
ludzie, którzy, stojąc nad krawędzią przePd~C1, nagle odczuwają żądzę rzucenia sie
w dół. Spadające w dół ma~y wód Nia~ary
wywierają
poliobno taką hipnozę·
LU(\7.\e, s\.ojll,cy w kwiecie wieku, chłodni
my'\\cie1e, bogaci. kupcy i przemy 'łowcy,
odebrali soble życie w jaskini wiatrów, nie
zdając sobi.e z tego, co czynie,. Nie brakło
m iędzy nimi nawet szczęśliwych zakochanych.

żyw.cem

DOIJiero nI, dl'U/li d~;e'll. :nutleziono ~U'e.glone ~w'ol.:i

Zuchwały

ustawały.

Psychologiczna

nego. Jedynie za ~nia i w towarzy~twie
urz E:?owo uprawnIOnych przewodmków
b~rJzle ?oz\\'olone sP?Jrzeć ~v głę.bl~ wodospadu I poddawać SIę magIcznej SIle spadających wód.
(KK)

torpeclo1vce
nym morzu statek napadnięty 7.ostał
przez cztery dżonki pirack ie. Załoga
zdołala się z trudem obronić, ponieważ napastnicy byli dobrze uzbrojeni.
Bandytów morza spłosz~'ly dopiero 2
nadpływające japoilskie torpedowce.

napad na

plebanię

Bandyta jednym, uder~eJ't ie'ł'ł't d}'({ga ~abil sta,..us~kr:
gospodynir:
Na plebanię w Sannikach w pow. staruszkę uderzył z całej sily ciężkim
drągiem w głowę. I{rzyki zaalarmowagostyńskim dokonano zuchwałego naly pozostalych domowników oraz księ
padu rabunko'i"t>go.
dza, którY' "Tbieg-ł z pokoju. Spłoszo
Około godz. 10 w nocy do pokoju
gospodyni-staruszki ,, · targnął jakiś za- ny hal1d~·ta zbiegł. Mimo na1~ 'c hmj"l
maskowany osobnik, który krzyczącą stowej pomocy stal'uszJ,;a zmarla.

10

miłionów zł utonęło

wkieszeniach mach rów

C~a8 'łtaju:yżs~y Ukł'ócić

nielegalne

wł.).
Akcja
do likwi dacji macherów,
nielegalnym pośrednictwem. jest nadal prowadzona
"V samym tylko 1937 r. przeprowa·
dzono okol o 2000 nielegalnych transakcyj, przeciętnej wartości 200 tys. złotych. "Vynika z tego, że ogólny obrót
handlu nielegalnego zbliża się do zawrotnej sumy 400 milionów złotych. Nie
objęte są w tym zestawieniu drobniejsze transakcje, stanowiące obiekŁy kilku czy kilkudziesięciu tysięcy zJotych.
Skarb Państwa poniósł na tym olbrzymie straty, nie otrzymał bowiem z tytulu tych obrotów ani grosza tytułem
podatku obrotowego i dochodowego.

\Y a r s z a w a

(Tel.

władz śledczych zmierzająca

trudniących się

Poseł

Skirpa wyjechał
na Litwę

War s z a w a. (Tel. wł.) Poseł litewski Skirpa wyjechał na wywczasy
na Litwę_ (w)

lJOŚ ,.ecl"iclu·o

Zarobki ,.macherów" b~'Jy barrlzo wy::iol,iE', olrzymywali pl'zeciQlnie pnly każdej tran~al,c.ii 2 i pól procent ,yartości
sprzedanego obiektu. Znalaz!o się w ten
sposób w ciq/tu roku \\' kiesze niach pośredników ok. 10 milionów.
Dochodzenia te są jes7.cze dalej w toku i obejmują już wiele sensacyjnego
~1a}eria]u. Gló\\'nymi spekulantami byII Zydzl. (w)

Piorun

uderzył

w biesiadników

W Mroczy w domu rolnika Draheima odbywała się uczta zaręczyno,.... a,.
\v tym czasie nad miastem szalala.
burza.. W pewnej chwili piorun uderz~-ł ,.." pol<ó.i, w którym ucztowali bieSIadnicy, Jeden z gości Brunon Krauze
został zabity, 3 osoby odniosły ciężkie
poparzenia.

Zwariowała

z przestrachu

P r a g a. - Z Malużil'lski pod Lipto\\'\ m Hradkem donoszą O smutn~-m
" ';·oadku. Oto kilku młokosów poda87.ło nocą do baraków, w których mi~
"zkaly kobiet~' i jedną z nich, 18-letUJą.
~f[lrię ~ledyed pociągnęli za wlo~Y.
;\i e~zcz\,śli wa dziewcz~'na przerazIła.
:"ię tal< bardzo, że zwariowała. Odwieziono ją do zakładu dla obłąkanych.

Czy to aby nie

żyd?

"Va r s z a w a. (Tel. wł.) ZwiązeJt
Izb Handlowych utworzył specjalną.
delegaturę dla celów informacyjny·~h
i eksportowych w Ameryce. Delegatem
zo"tał mianowany p. Taubenfeld, dot"chczasowv kierownik wydziału hancllu zagral1icznego.
Na opróżnione
pl'ZeZell miejsce w 'Varszawie powoł~my został dr Marchlil'lski. (w)

Przed ogłoszeniem ustawy
O cenac·h płodo' w rolnych
,,, a r s z a w a. (Tel. wł.) \V na.ibli~snth dniach zostanie ogłoszona ust::twit o cenach płodów roln~' ch. Obecnie
pośpie~Zllie !'ą opracowywane rozp()l'7ądzenia wykonawcze. (w)

I

Jak się najlepiej można ochłodzić?
C~teJ'Y pł'oste, ale skutec~Jte J·ady

Ostatnie upał~7 dają. się porządnie
we znaki. Narzekamy na upał, pocimy się, a zapominamy, że istnieją niezawodne sposoby ochłodzenia się.
1. Po pl'Z~ jściu do domu należy położyć się na wznak i pod stopy podło
żyć poduszki. 'V ten sposób stopy ochładzają się znacznie szybciej i znika
nieznośne uczucie gorąca.
2. Umoczyć watę w wodzie ko10l1-

ski ej i natrzeć sobie nią skronie oraz
miejsce na karku tam, gdzie zaczynają
się włosy.

3. RQce 'Wsadzić pod kran i polewae

zimną wodą przeguby dłoni i muskuły,
4. l ogi wymoczyć w chłodnej woT

dzie.

~posohy proste i łatwe. Spróbujmy

-

czy skuteczne!

_ ::::::::s

Kontredans burmistrzowski wKoński[h
Burmistrz Jaroszyński po raz drugi zwolniony - Stanowisko jego
,
czący "Ozonu"
11 S k i e, ł. 8. Społeczellstwo
Końskich znowu zostało zaskoczozawieszeniem w urzędowaniu bur-

Ko
m.

ne
przy
skiej Cfol:til:l llia 11.. Kl'y siTI,. ka. wl
Zofii I\to~o\\'ej, została ostatnio
11a z ptl\\'LJcl u \\yczPl'pallia
się
zapasów
glin~'.
Sterczał tylko wysoki 45-metrowy
komin. J na nie/w przyszedł kres. 'W
tych dnia ch postanowiono komin zburzyć.
710IJiollo to \V ten sposób, że u podstawy
koniina w~'jrto cegły i otwór wypełniono
br' I kan. I. które później pod palono. Po spał"niu si~ podkladów, komin po~hylił :aię
i runął. Moment opadania. komina ilu·
s!! uje zdjęcie.
"
Zlłfln;1

w

O~tl'owie

mis1t'za, p. Jaroszyilsldego Stefana i
na jego miejsce p. 'VHolda Ziękińskie-go, któJ'Y ostatnio został
przewodniczącym "Ozonu" na m. Koń
skie.
W listopadzie 1936 r. pp. Niewiński
i Baranowski, członkowie P. p, S. z r
1905, w piśmie do władz zarzucili p.
Stefanowi Jal'osz~ llskiemu, że b~' ł na
usługach carskiej "Ochrany". P. Jaroszyński, burmistrz m. KOI1Skich, zaskarżył pp. Niewińskiego i Baranowpowoła.niem

sklego, lecz sprawę w I instancji przegrał. Zaraz potem p. wojewoda Idelecki unieważnił wybonr p. Jaroszyllskiego. po założeniu "km'gi apela.cyjnej przez p. J. sprawa w Sądzie Okrę'
go" ym w Hadomiu wzięła calkiem
inny obrót. P. Nie-"'illSki został skazany na. rok więzienia, a p. Baranowski pa 6 miesięcy. PO . "· ~Tokll ~lilli
sterstwo Spl'a w \ Yewn. prz~'",r óci I o
z powrotem p. Jat'OSZYllskiego Ila stanowisko burmistrza.
Przywrócenie to wy" olało burzę w
lonie ~ame.i "sanacji". Zaczęły się sypać protesty, poczęły jeżdzić dełp.gat:je,

zajął

przewodni-

510"'em wojna o stolec bm'mistrzowski na całej linii. Prz~' je~hał na.
wet " 'ysoki ur7.ędnik z ł.lin. Spraw
\"ewJl., ldóry na miejscu badał przebieg- całej "wojny",
'" tych dniach p. Jaroszniski z
\Yoje-\\'ództ\Ya Kieleckiego otl'z"mał
pi~mo zawieszające go w urze.l"owaniu. \y Jllot~' wa('h zawieszenia pOda!10,
że p. JaJ'o",z,n'ls ki nie potrafił zl~a,leźć
sposohu do w~pólpracy z Rad;). \I iej:::ką. A wl~c po dwóch miesiącach p.
Jaro"zn1ski znowu przestał b yc bur.
misln~em.

----

Stronił "
Zapisł

na pielgrzymkę do Częatochowy.
:?O. hm. wyruszy z kościo
ła. św. Mateusza piesz.a pielgl'zymka do
,Cz_sto~howy jlod pl'zewodnirtwL'lll ks. Gajdr, PIelgrzymha trwać łH,:dzie 10 dni. Zap~ Przyjmuje kawełaria parafialna.
Prace kanalizacyjne pOluwają 11ę napn6cl. Prace przy zakładaniu l{analiza.cji pOSUWtlją się w sr.ybkim tempie. UkoJi:czono jut kompIctnie robcty na ul. Pi!sudsldego. Za~ naprzeciw firmy I"J'U che
Ender prace są w pełnym biegu i dochodzą jut do ul. Strażackiej.
regulacJę rzeki Dobrzynk1• Już niecrednokrotnie ZWl'OCilJj~my uwagę od no\§nych czynników na koniecrność uregulo;wa~ia rzpki Dobrzynki. Ilzeka przeply:W!l.Jąc przE>:r,
centrum miasta, rozsiewa
;cucłma.cą wOli, gdyż spływa do niej bru<lna woda. z fabryk. Szc2;pgólnie w upillne dni rzeka daje się we znaki mieszkań
:co!Jl. Czy nie byłby juZ czas na usunięcie
tej bolączki?
KOlz z bułkami W życie. Prr.y ul. Karolewskil'j w kopie żyla. znałeziono kosz
pe~en bulek, pochodza.cych prawdopodobme z kradzieży. Kosz zabrała poliCja i
rozda.ła bułki biednym dzieciom.
sobQtę, dnia

"

"Orędownika" w
u p. Cze:,;ława

zamawiać można

brzyńskiego, ul.

ZgicCom-

Ujęcie

Śpiewu
niedzielę Tow.

S~c~elJQcki

Łódzki

N~e udało się

Zw.

Młodej ~olskł

za-

P~Ś~l~ ~orzonków... _Tl'zykrotllle pr~y.by-

wal.I .lUZ n8 tere~ tJJazd'f przedstaWIcIele
ZWiązku
Młode]
Polsl{) z Tomaszowa,
próbuja,c za.łożyć na naszym terenie swóJ
oddział. Zwoływane zebrania ol'!!,anizacyjne za, każdvm razem kończyly się
kCI))1pletnym fiaskiem. Panowie 'owak,
P~ątek ~ Mazurkiewicz . od.ieidź!lli ja.1~
11!ePrs~l1I, nasłuchawszy SIę od mIeszkanców UJazdu slów prawdy.

KRONIKA PIOTRKOWA
CzytelnIków naszych w Piotrkowie
Tryb. zawiadamiamy, iż od 1. bm. agentura "Orędownika" mieści się w agencji gazr~t p . ..t. Mojzycha, ul. Słowackiego 4: (dawniej ul. Kaliska). prel1Ult'eratę za sierpień i dal~ze miesiące należy zamawiać
i płacić tylko u p. Mojzycha. Kto prenurr,eraty za sierpień nie ureguluje do 8.
bm., temu dostarczanie "Orędownika" zostanie wstrzymane.
Robotnicy dla najbiedniejszych. Robotnicy zatrudnieni na robotach publicznych w Piotrkowie opodatkowali si" ze
swych skl'omnych zarobków na łączną sumę 600 zł dla. najbiedniejszych dzieci. Pieniądze te zużyte będą na prowadzenie kolonij i półkolonij l~tnieh dla d%ieci bezrobotnych.

groźnych

i Kowalski

lJOWę((l'otcali

bandytów
do

wię~iełłia

policjanta w głowę, a następnie zarepetował broll i zamierzał strzelić.
Polic jant zdołał jednak rewolwer w
ostatnim momencie wyrwać z rąk opryszka. Przy pomocy nadbiegłych gospodarzyudało się rabusia obezwład
nić. Zatrzymanym okazał się Stanisław Kowalski, mający na sumieniu
liczne kradzieże i napady rabunkowe.
Nieco później zatrzymano również
drugiego rabusia Franciszka Szczep:'>ckiego, który wespół z Kowalskim w'·stQ]1owali w szeregu napadów. Obu
zatrzymanych osadzono w areszcie.

"kidnaper" przed

sądem

Vpł'owad~il chłopcu, po c~ynl domagał się od ro(1~ic6'U.:

ola'upu
Ł ód ź, 4. 8. - \V Łodzi zatrzymany
okul)u. Przy tym szantażu l' osil\skiezostał 24-1etnl Zenon Kosil'lski, osobnik go zatrzymano.
grasujący w mundurze
harcerskim,
\V toku dochodzenia wyszło na jaw,
poszukiwany za najrozmaitsze prze- że Kosiński okradł również 18-letniego
stępstwa przez policję w calrm kraju.
Zygmunta Ulbrycha (Główna 22), zaKosiIlski spotkał 14-letniego Jerze- bierając mu futro. Wczoraj za tę lo'ago Sikorskiego (Łączna 2), który zbL~gł dzież Sad Grodzki w Łodzi skazał Zez domu rodziców. Odebrał od chłopca nona Kosiilskicgo na 4 miesiq.ce arerower i inne przedmioty, które sprze- sztu.
dał i nakłonił chłopca do wspólnej ~oNiezależnie od tego I{osiilf.:ki odpodróży.
wiadać hędzie
przed Sądem OkrQgoUlokował chłopca nastQpnie w cha- wym w Łodzi za uprowadzenie nielatcie góralskiej pod Zakopanem, sam się niego Sikorskiego i usiłowanie wymuzaś zgłosił u rodziców, domagając się
szenia okupu.

"Lira", 'V nadŚpiewu "Lira"·
urządza dla swych członków i zaproszonych gości majówkę do la:;,u.
Wycieczka do Lwowa. VI dniach od
9-13 września. rb. ojciec gwarcI. 'Vawro
orĘ'anizuje wycieczkę do Lwowa. 'V powrotnej drodze wycieczka zatrzyma. się w
Leżajsku.
Koszty przewozu wynosić bę
dą około 25 zł w obie strony. Zapi y przymowane są w zakrystii klasztoru 00. Bernardynów tylko do dnia 15. bm.

KRONIKA UJAZDU

dwóch

L ó d ź, 4. 8. - Od dłuższego cza"u
policja łódzka poszukhvała dwóch groźnych bandytów, którzy grasowali Ila
terenie województwa łódzkiego. Ro?;pisano za nimi listy gończe, jednak nie
udało się ich ująć. Dopiero onegdaj
na terenie wsi Kurówek patrol policrjny natknął się na dwóch osobników,
którzy na. widok polic,ii poczęli uciekać. Jeden z poliCjantów puścił się w
pogol'l. za uciekającymi, którzy rozbiegli się w różnych kierunkach. Policjant
dopadł w życie jednego z rabusiów,
który sięgnął po re\volwer i uder;:ył

KRONIKA WARTY
Majówka Tow.

cia wszystldch członków cechu, po czym
udano się na wspólne śniadanie do lokalu Zw. Pracowników Chrześcijan. Podczas śniadania wygłoszono kilka przemó,,-iell nt. zjednoczenie cechu laskiego z cehcem pabianiCkim. Poruszono też sprawę
pielgrz.ymki na Jasną Górę na intEl1cję
dal,,;zego rozwoju clu'ześcijaJ)sliiej organizacji związku chrześcijan pow. laskiego.

Pod koniec ub. miesiąca cech fryzjersko - perukarski w Pabianicach obchodził
30-1ecie swego istnienia. Z okazji uroczystości odbyło siQ uroczyste nabożellstwo w
kościele N. M. Panny, któle odpl'awil ks.
Dukla. W nabożClistwie wzięli udział delegaci cechów fryzjerskich z okolicznych
miejscowości m. in. z ł.aslw.
Po nabożel1stwie przed kościolem dokonano zdję-

Przebudowa ul. św. Antoniego, Zarząd
Miejski w Tomaszowie przystąpił do przebudowy ul. św. Antoniego na odcinku od
pl. Kościuszki do posesji p Brzozy. Ulica
ta na tym odcinku otrzyma jezdnię z
kostki bazaltowej, no'.... oczesne chodniki z
płyt betonowych oraz wys&dzona zostanie
drzewkami.
Dyzenteria w Tomaszowie. Wydział
Zdrowia Zarządu Miejskiego zanotował w
.tych dniach 3 wypadki zachorowall na
dyzenterię· ',\'ydział Zdrowia poucza, że
choroby tej można unilmąć przez stosowanie czystości przy spożywaniu owoców,
k~óre powinny być staranniE' myte i przez
~zęste !11ycie rąk, zwłaszcza przed każdym
Jedzemem.
Dzieci spowodowały poźu. ,V zabudowaniach A. Bystrzyckiego ul. Gl'a niczna
2~, wybuchł pożar, który st.~awił doszczęt
nIe stodolę wraz ze zbożem i narzęJziami
r?lniczymi. Ogiml. zaprószyły dzieci są
SIadów Bystrzyckiego, które bawiły się
zapaJkami przy sŁole.
Robotnicy mdleją w fabrykach. W killm fabrykach wskutek bl'3ku wentylacji
kilkuna,tu robotników zcmdlało przy
swych warsztatach pracy. Przedstawiciele zwia,7.!'ów robotniczych zwrócili się do
Inspektoratu Pracy o natychmiastowe
spowodowanie zainstalowania wentylacji
we wszystkich fabrykach.

chodzącą

•

I było

30-lecie cechu fryzjerskoperukarskiego w·Pabianicach

KRONIKA TOMASZOWA

J

\Viadomość nasza wywolala zrozumiale poruszenie i reakcję ze strony
wspomnianego Kohna.
'Ye frontowo-morżowej gazecie ukazal się al'tykulil{, w którym rzekomo
n... podstawie informacyj związków
zawodowych pisze się, że ostatnio od-

czylelnir.y
przed kilkoma dniami o zbieraniu przez robotników ,,\Vidzewskiej l\1anufatkul'Y"
podpisów pod petycję do króla szweclzkiego o zwolnienie Maksa J{olma ze
stanowiska honorowego konsula.

Pilsudskipgo 1.
Znów wypadek pryszczycy. W ostn tnjc~ dniach w Zgierzu przy ul. 1 Maja
stwIerdzono nowy "'Ypaopk pryszczycy.
IJest to już czwarte z rzędu gniazdo tej
Choroby, która ostatnio na\yjedziła miasto.
Zgon najs'arszego lekarza Zgierza. 'We
wtorek, dnia Z. hm. po dl uższej chorobie
zmarł najstarszy lpkarz naszego miasta dr
Franciszek Ha essner, liczący 83 lata. Pogrzeb śp. dra Haessnera odbył się dnia 4.
bm., o godz. 17,30 na miejscowym cmentarzu ewangelickim.
Kradzież. 1\'a stacji wyładunkowej dwaj
inieszkallcy Zgierza Olejnik iDyjaczYliski
usHowali skl'aść z "'agonu wóz drzewa
opałowego na szkodę A:-'oniego Cyrka.
Kradzież udarenmil właśdciel oddając
złodziei władzom policyjnym.

f

ron

orzow " g Z

Ł ód ź, 4. 8. - Jak obie
przypominają; donosiliśmy

KRON I KA ZG i ERZA
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,,7 groszy" wiesza się uklamki żydowskiego potentata Maksa Kohna i zapalczywie .
pasuje się na jego obrońcę
.

.°

nu

--

•

KRONIKA PABIANIC

rw

OflF;DOWNm, sobota, dnia 6 sierpnia 1938

się w ,,\Yidzewskiej l\tanufaktul'z~" wielkie ~ebranie l'o~)Qtnicze z ~
dZlałem 4 tysięcy robot11l1{ów, na ktorym przemawiali delegaci chrześ~ijal'l
sld.ch związków za"'odowych, ZWiązku

ldasowego i "ozonowego" Z. P. Z. Z.
Na zebraniu t~ 111 według info1'll1ac~ i
tegoż organu dawnej chl'ześcijal'H;l;,icj
demokracji, a dziś zmasonizowanct:fJ
"Frontu Morges" oburzeni roboŁnif'r
uchwalili rezolucję, w której "potQpwją wystąpienie pisma wskazując, że
takie postępowanie jest nieuczciwe,
przede wszy~tkim w stosunku do r?botników, all)owiem przez podrywanw
zaufania do firmy usiłuje się pozbawk
pracy tysiące rodzin robotniczych".
Przecieramy oczy ze zdumienia.
Patrzcie! Robotnicy tak miłują Kohn~,
takie mają do niego zaufanie, tak ('('nią j szanują, że nie pozwalają, al))'
jakiś zarzut na nim Spoczywał, zwojują
specjalne zebranie. z udzi.ałcm
4 tysięcy osóh. Na zehranm grzmIą. 'lit
"Orędownik", przedstawiciele zwią7.
ków zawodowych potępiają jego \vystąpienie i bronią Maksa Kohna.
Podobno na tym zehraniu rol;lotn i('~'
przez aldamację uchwalili wysl.ać l;' t,
dziękczynny do króla szwedzkIego .'1.
wyrazami uznania, że Maksa ~robl.~
swym konsulem, ale gazeta "morzowa
o trm zapomniała napisać.
Tak by sohi e mógł pomyśleć czło
wiek zbyt naiwny i nie znający Kohna.
Tvmczasem rzecz leży w czym inn~·lI1.
Zastanawiające jest, że wiadomość o
tym rzekomym zebraniu !1kazala .~~ę
tylko w 7 Groszach". NIe zamlesClł
"
Ił
.
jej żydowski
"Głos Poranny,
g d ZJe
Kohn ma swe udziały, przemilczała o
tym żydowska "Republika".
Zaszczycone zostaly tylko ła~){;}
I{ohna ,,7 Grosz~'''. Widział to kto, Jakim zaufaniem ciesz~T się owa gazeta.
która W\TO la raptem do roli obroil('~'
żydowsltiego potentata?
Ze swej Rh'ony sprawdziliśmy ~ poezczególn.r ch związkach, czy W1a(ltJmnn jest im colilwIwiek o tym 1..('.) )\'\1ni\l. Odpowiedziano nam, że- zal'zą·h'
nic o tyn1 nie wiec\zą.. \Vięc kto urzadzal to zc\wanie i czy 0110 w ogóle ~i(?
odhyło?

irożliwe, że Kohn zwolał zebrani e
na n im po,yziął. ową. rezo:
co w takim raZle l,l'z~'cz~"
o 4 tysiącach robotników? Ale .tym
niemniej związki zawodowe pOWIDIl.V
wyjaśnić dokładnie i oficjalnie sprostować wyssaną z palca "sensację"
,,7 Groszy", pretendujących do roli 6brońcy uciśnionego Maksa Kohna. .
zarządu i
lucję. Po

(m)

(IY 'iOlrklW lry~unal~ki Io~tanie ~ie~li~1 wOieWó~ltwa?
Degradacja historycznego miasta -

Piotrków. 3. 8.
Wspaniala
Piotrkowa budzi wciąż wśród
jego mieszkafJ.ców tajemne nadzieje na
powrót dawnych.
dobrych czasów.
Trudno zapomnieć ludności obecnie do
roli ośrodka powiatowego zdegradowanego miasta, że pulsowało ono bujnym życiem. Nie sposób zapomniej
wśród
wyraźnych pomników
c1awn~j
świetności o sejmowej i trybunalsldej
przeszłości Piotrkowa.
Sl~oro ongl.s P~otrków. by~ mieJscem odbywama seJmów, SiedZibą trybunalu koronnego, ośrodkiem guberni,
to dlaczego w wolnej Polece nie ma
znów zaawansować do rangi miasta
woje""'ódzkiego? - słyszy się takie zdania wśród Piotrkowian.

okrojonego
Piotrkowie

przeszłość

I

..

..

PRZESUNIł:CIA TERYTORIALNE
. Duże nacIzieje "'iązali ' mieszl,al'icy
PIOtrkowa ze zmianami obszaru woje\.... ództw. jakie nie lak dawno zostaly
dokol1~ne. Po "'chłonięciu części obszaru WOjewództwa Jódzldego pr~ez Wlel),opolskę, przyszła kolej na uzupełnienie

,y maj. Wola Bykowska pod
w tajemnirz~-ch okolicznościach spłonął dwór naler,ąey
do Natalii
Gl'zanko\ysl\iej. Straty na razie nie są
ustalone, lecz bardzo :mnt:ZlIe.
Ka szkodę Leona I\osiko\\'sldego z kolonii Grębocin spłonęła zagroda gospodarska wskut~k uderzenia p.ionmu. Straty
sięg-ajq :2 000 .J
Pożary.

Piotrkowem

Pogłoski

i przypuszczenia

terytorium.

Wówczas w
o moż·
liwościach podniesienia miasta do godności ośrodka woje\"ódzkiego.
Sądzo
no, że zamierzone przesunięcia terenowe uczynią aktualnym zagadnienie:
Piotrków - siedzibą województwa.
Sądy te znajdowal.v duże oparcie w
fal,cie przyjazdu różnych komisyj.
które badały ,.,rarunki 'lokalowe miasta.
Kiedy jednak do opinii publicznej
przeniknęła
wiadomość o przekazaniu
województwu łódzkiemu obok powiatów: koneckiego (Końskie), opoczyń
skiego. ra\\'skiego i skierniewickiego
także powiatów: kutnowskiego i łowic
kiego. nadzieje Piotrkowian straciły w
dUiej mierze realną podstawę, Przyłą
czenie wlaśnie powiatu Kutno i ł-,owicz
mialo
zcleakŁualizować
zagadnienie
podniesienia w hierarchii administracyjnej miasta Piotrkowa. \Vic1omym tego znakem ma być fakt przystąpienia
w Lodzi do budowy gmachu urzędu
wojewóclzkiego.
A jednak mimo wszystko w szeremówiło się poważnie

I

"Bonzowie" chcą mieć wspaniały ratusz. .Jak się dowiadujemy, "czerwonym
hanzom" socjali. tycznym za ciasno jc't \y
obecnym magistracie. PO\Y:-itała lu myśl
wybudowania ,.r('prezentac~·jnego" ra'tusza., ko~zt('m :lOO !y~. zł. Czy wol]ec pa-I
nUJąceJ nędzy wSl'od bezrobotnych miesr.kalirów taki olbrzymi ~Mek jetSt na
(,za '1('1

gu powiatów v;ojP\yóclztwi1 łódzkiego
krążą uporczywe wieści, że stolicą województwa. zoslanie Piolrkó\\'. Mieslkańcy wiplu powiatów podnoszą m. i.
zagadnienie dogodnych polączCJi komunikacyjnych z Piotrkowem. Polączeni ','"
te uprości jf'szcze wykonany jur. plan
budowy Iraklu z \Vielunia do Piotrkuwa na Opoczno iRac10m.
A CO Z LODZI~?
Zwolennicy uC7.ynicnia Piotrko'" t
siedzibą województwa \vysuwają jes/,~
cze jeden argument. Zdaniem icIJ kiC'·
rowanie województwem z mia. ta nawskroś przemyslowego, jakim je t niemal w Rtu procentach Lódi, ma wie'e
niedogodności.
Na calość spraw wojrwóclzh\'a. patJ'zy si~ przez pr.yzmat łódz
ki, miar~ Loc1zi pl'zyltlacla sip. do calokształtu spraw terenowych. \V lel1 SpO~ób inne OŚl'Oclki nie Eil1 należycie rozumiane, nie wyczuwa się należycie potrzrb miejscowych.
Lódź wedle już cytowanych
Opl1111
winna być łącznie z otaczającym i j;\
m!astami i mia"teczkami przemyslo\",vmI wydzielona z ob zaru woje\Yóclzl~iego i zamieniona na wzór Warszawy w
samodzielną jednostkę wojewódzką.
.

'i~

.

.

'VEizyslko ,Jednak na razIe obraca 11lQ
w ~f~rze przYP1l8ZCZeJl i pogłosek. Jak
b~(l~le naprawdę o!(aże przysz!oś('.
Lodz ma za sob<1 racJe gospodarcze I
presliżowe,
a Piotrków zaś przed.~
'I.,\,szy",tkilll lJic.:(ol'yczne. (U
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Kalendarz rzvm.·kat.
Piątek: N M. P. Śnieżna
Sobotal Przamienieme
Pallskie
Kalendarz słowiański
Piątek:

sobota. dnia 6 sierpnia Hł38

Sobota: Cbleboslaw
władze zdecydują się
wscbód 4.18
.
Piątek
zachód 19.38
Długość dnia 15 g. 20 min.
Ł ó d ź, ł. 8. W zakładach SchloesKsiężyca: wschód 15.3i, zachód 23.53
serQwskiej Manufaktury w Ozorkowie,
Fazą.: 6 dzieI'1 przed pelnią
dzierżawionych przez znane~Q w całej

Czy

Słońca:

Piotrkowska 91

~

wreszcie

ukrócić samowolę

Majera Fogla?

"dyktatora" Ozorkowa

Polsce ,vrz~' skiwacza l'obotuil<ów Majera Fogla, Żyda, wybuchł znów zatarg.
Tym razem w oddziale przygotowaw-

Prenumeratę

"Orędownika"

DYZURY APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: St"kel Limanowskiego 37. Janklelowicz (żyd) - Star,
Rynek 9. Stanielewicz - Pomorska 91. Bor·
kOW8ki - Zawadzka 46. Gluchowski - Naru·
towicza 6. Hamburg i Ska - Główna 50, Pa·
włowskl Piotrkc.wska 307.
TELEFONY
Pogotowie
pogotowie
Pototowie
Pogotowie
Straży

miejskie 102·90.
P. O. K. 102·40.

lekarzy

ehrzcśeihn 111-111.
Ubezpieczalni 208·10.
Pożarnej 8.

TEATRY
Teatr Letni -

nieCZYIIDY,

KINA
Corso .. Tajemnice samotnego domu" i
.. Pan redaktor szaleje".
Ikar - "Maly gentleman" i "Rose Marie".
Oświatowy·Slońce
.. Płomienne serca" I
..Dyplomatyczna żona".
Palace - "PiętnaRtolatka".
Przedwi~nie .. Za zastoną".
Rialto - ,.l:'krzydla nad Honolulu"
"Milio·
JIllr nil tydzień".
StylOWY - ,.Lot straceńców".

ustępstwa.

Tragi(zna katastrofa przy remoncie domu

Z :tYCIA ORGANIZACYJ
:Wycieczka P. T. K. do Łagiewnik
W niedzielę, dn. 7. bm łódzki oddział
Polskiego Towal'Zystwa Krajoznawczego
(Aleje Kościuszki 17, tel. 110-10) urządza
wyciec7.kę do Łagiewnik.
'Wyjazd w godzinach rannych, powrót wieczorem. Zapisy przyjmuje sekretariat w piątek, dn.
5 sierpnia od godz. 18 do 20.
Kupcy łódzcy na Jasnej Górze
Sto\\'al'Z~'szenie Kupców Trzody Chlewnej wzięło udział w kupieckiej pielgrzymce na Jasną Górę. W czasie akademii w Częstochowie przemawiał pl'ezes
organizacji, p. Radziejew<:ki. Delegacja
związku zlożyła na Jasnej Górze wotum
Matce Boskiej Częstochowskiej w posta·
ci wspaniałego ryngrafu.

KRONIKA MIEJSCOWA
Wpływy

z domów dla eksmitowanych
vVplywy z lwmornego zę, mieszkania
w domach dre\Ynianrch w Chojnacb i
na Mami, przeznaczone wylącznie dla rodzin pk s mi(o'\"fln~' ch i u<;u\\"anych z budynków grożących za ,\"n leniem, wyniosly
w okres ie rol,n pl"Zt'szlo 5000 zł.
Zadrzewienie ulic
\Vydzial plantacyj miejsl\ich przeprowadzi! zafll'7.ewienie /~(J 110\\'0 urcglllo\\'an~r ch ulic,
na l,tól'ych wysadzono okolo
GOOO ch'zr\\'(' k.
Nie pić !lurowego mleka
Wydział Zdrowia Puhlic7.l1rgo
Zorzą,
du Miejskiego pr7.es trz r ga, :6e nie należy
konsumować m Icka
w slanie surowym,
ze względu na niebezpieczeństwo pryszczycy.
Mleko należy gotować, nlho przynajmniej OR'I · 7.r\\"ać przed Rpo;;'~' cicm prr.(lz
pół godziny
pl' Z~' GO stopniach Cel~jll:'\Ul,
lub pl'ZeZ 2 minuty przy 80 stopniach CelsjuS~1., przy tej bowiem ciepJocie giną zan~kJ.

prowadzić konferencję.

Dziwić się należy, że wladze tolEr
ruję. tego rodzaju stałe prowokowanie

zatargów przez żydowskiego fabrykanta i stwarzają. ze spokojnego Ozorkowa stałe ognisko wiecznego niep().o
kQju. Zapytujemy - nie wiedzieć po
raz który - czy władze zde~ydują. się
wreszcie ukrucić samowolę Zyda i dać
mu należytą. i ostateczną. nauczkę·

Prace w parku ludowym

Strajk w wytwórniach
swetrów trwa

na Polesiu ·Konsłanłvnowskim

Ł ó d ź, 4. 8. W pierwszej części tere-,
n.ów parku ludowego na miejscach za leslOnych przeprowadzono drogi piesze, wymodel?\~ano brzegi s~awów i założono
traWnikI na przestrzelll przeszło 12 tys. m.
kw. Na terenach tych posadzono ogółem
blisko 10 tys. drzew iglastych (świerków,

Ł ó d ź,
zbiorową.

4. 8. - RQkowania o ugod~
dla robotników w wytwórniach swetrów podjęte w dniu wCZ().o
rajszym, przeciągnęły się i zakończone
zostaną w dniu. dzisiejszym.
Stra.ik trwa.

sosen, m(1drzewi i jodeł).
W drugiej części parku wykonane. niwelację i zadl'ze\vienie dalszej części Alei
Średnicowej nil. przestrzeni około 40 tys.
m. kw. oraz Alei Retkińskiej i Ale! Unii
ogółem na przestrzeni z górą 60 tys. m.
kw.

I

Dwa

Zebranie Str. Narodowego

Zebranie dozorców domowych.
Zw. Zaw. Dozorców Domowych "Praca
PoLka" zawiadamia, te w dniu 7. bm., o
godz. 1
od\1~t\'l.ie się zebranie o~ólne
członków w lokalu przy ul. Bandurskiego
9-11.
Zebranie delegatów i mężów zaufania.
Zarząd okręgowy · Zjednoczenia Zawoaowego "Praca Polska" urządza w Mbotę,
dni&. 6. bm., o godz. 19 m. 30 zebrani delegatów i Dlp,ŻÓW zaufania w lokalu przy
ul. Banc1ul'skiego 9-11,
Ogólne zebranie członków
"Pracy Polskiej".
W niedzielę, dnia 7 bm., o godzinie
10 rano w lokalu przy ul. Bandurskiego
9-11 odbędzie się ogólne zebranie człon
ków "Pracy Polskiej".

Ostatni zatarg wynikł znowu na tle
wadliwegQ obliczcnia stawek dziennych. Żyd znowu chce uszczuplić mizerne zarobki robotników. Inspektor.
pracy wziął w swe ręce sprawę zatargu i wyjechał na miejsce, aby prze-

Robotnik sp(ull # tJ'~eclego pi~tł'a, pOllos~qc ślnierć tła miejscu - Dł'Ugi 'ł'obotnl1~ cu(leJll ocalał
Ł ó d ź, 4. 8. - Na ul. Kamiennej 17 uratować w ten sposób, że w ostatniej
wczoraj w godzinach popołudniowych chwili zaczepił się o wiadro, którym
zdarzyła się katastrofa przy remonci.e
dostarcza się za pomocą. wciągu wapdomu. Mianowicie pod robotnikami, no. Nazwiska zabitego nie zdołano uzatrudn'ionymi na rusztowaniu na wy- stalić, gdyż niezwłocznie po wypadku
sokQści III piętra, uch~'liła się deska
majster prowadzą.cy roboty zbiegł w
i jeden z nich runął na bruk, ponosząc obawie przed odpowiedzialnością.. Pośmierć na micjRcu.
licja zarządziła dochodzenie.
Drugi robotnik natomiast zdołał si~

KOMUNIKATY
Publiczne zgromadzenie Stron. Narod.
odbędzie się w niedziel" dn. 7 bm., o
godz. 10 w sali przy ul. 11 Listopada 21.
Przemawiać będzie mgr Stefan Nieb\\dek z Warszawy.
Również
tego dnia odb,dzle się
zgromadzenie S. N. w dzielnicy pOłu
dniowej.

żyda

kiem, którego przez same szykany, metodyczne zmuszanie do upominania się
o swe słuszne prawa przez strajki
chce się doprowadzić do rozpaczy, do
ostatecznego wycieńczenia, chce się w
ten sposób wymusić na nim dalsze

cz)' m.
Jest to już w niespełna miesię.cu
trzeci zatarg. Żydowski fabrykant posuwa się już za daleko i przekracza
wszelkie granice. Jest tQ chyba już
więcej jak znęcanie się nad robotni-

Tel. 173-5S

w Łodzi można zamawiać telefonicznie - telefon • 73-55.

lvda

Nowy wybryk fabrykant

Stanisław

A~re~ reJak[ji i a~min Hratji WtOdli

Stro'nll 7

pożary

Ł ó d ź, 40. 8. \V fabryce pońcZQch
M. Goldmalla (Północna 24) wybuchl
pożar

w trzypiętrowym budynku fabrycznym na 1 piętrze. Mianowicie od
iskry z wyłącznika e1ektn'cznego zapalił się kurz i przędza. Na ratunel{
przybyły dwa Qddział.v straży pożar
nej, które pożar w porę opanQwały.

•

lydowski

Robotnicy "Polany"
otrzymali podwyżkę

wlodzi

Ł ó d ź, 4. 8. sztucznej wełny

RobQtnicy fabryki
lanitalu "Polana"
otrzymają. podwyżkę płac od 10-16
procent.

Straty ni.ezb~'t znaczne.
Drugi por-ar wybuchł w składzie
towarów kolonialnych Henocha Ben~
dykLa przy ul. Północnej 10. Straż
ogniowa w sile dwóch oddzialów Qgień
stłumiła po godzinnej pracy. Straty
nieustalone.

Zachorowała

Ł 6 d i, 4. 8. Do szpitala św. Antoniego przywieziono 1G-Ietnią. dziewczynę z objawami pryszczycy.

śmiertelny

szanłarzysła
na ławie oskarżonych

Ł ó d ź,

Dnia 2 kwietnia 1'11, Buchwajc ponownie spotkał się z Biall<owskim i
proponował zatrzymanie Ż~' da \Vajcmana (Bielska 30), a wówczas on uda
5>ię do rodziny i mÓ"' iąc, że grozi za"Tydzień kąpieli"

~v my~l .z~~a{I~: .. C7.~',s.to~ć } ,O. ząrowie"~

Zal zą~ Mle.lsl~l \~. Łoc~~.1 ':'.) cza.l~m. do
ro~zn) ':lI posl<;n~\\ 11 ~1,Z.<l~Zl~. \~ "?,leslącu
\\ l zeSlllU rb. l;m , "T)· dZlen kąpieli.

O wzmożenie eksportu włókienniczego
Izba Przemys10wo - lIan(llowa w Loclzi przystąpiła do opracowania projeklu
niezbędnych
posunięć organizacyjnych,
..
.
maJącycn na celu
WZlllOŻPI11C
e l{SPOI' t u
.
,
,\"lóklelllllczego z o I;:rr.gu łó (l z I'
i.lcgo.
Tymczasowego wiceprezydenta A. Pączka,
który przebywa na urlopie, zastępuje w
l'e!3ortach oświa":r i lmltury, opieki społecznej,
zdrowia puhlicznego i gazowni
l1liej ~ kiej
tymczasowy wi('ppl'ezyrlent K.
Kozłow~ki.

Zsypowiska śmieci
'V chwil·i obecnej istnieją dwa prowizot')'czne zsypowiska smloci, a mianOWIcie przy ul. Tkackiej i na terenie parku
ludowego przy ul. 11 Listopada.
Dziewięć aut osobowych Zarządu Miejskiego. .Tak inrOl 'mujc hillletYll rrfcl'utu
jJrasowego Ztu'zf\rlu i\Iiej-.kiego posiada
łódzka gmina samorządowa dziewięć aut
osobowych 7 autosanitarek, 3 autopolewaczki i ~ półci<:żarówki.

skok z III

piętra

Wczoraj o godz. 15
z balkonu trzeciego piętra w domu
przy ul. Piotrkowskiej 26 wyskoczył
n-letni Her~z Goldsztajn (11 Listopada 12) i odniósł złamanie kręgosłupa
oraz czaszki.
Desperat zmarł w szpitalu.

Naklallinl policjalltn dQ JltWi({U(Ulia r6~nych osób
Ł ó d i, 4. 8. Wczoraj przed Są.dem
trzymanemu Bereza, wyciągnie 500 zł,
Okr~gowym w Łodzi za 'iadł na ławie
którymi się podzielą.
o~karżonych Chaim Pinku Buchwajc,
Wrm;p;cie Bmhwajc miał zapropopodający się za tajnego współpracow
nować Białkowskiemu szantażowanie
nika konfidenta V brygady wydziału l\1achela Guttera (Zawadzka 39). Biał
śledczego, oskarżony o nakłanianie pokowski złożył zameldowanie do władz
licjanta do szantażu.
.
zwierzchnich. Na rozprawie Buchwajc
Buchwajc w rozmowie ze starszvm zaprzeczył, jakoby czynił wspomniane
posterunkowym służby śledczej, Szcze- propozycje Białkowskiemu.
panem Białkowskim, oświadczył, iż
\V dniu dzisiejszym zapadnie wyleczy się u doktora (nazwiska doktora rak.
nie podał), a doktor ten zapisuje mu
morfinę i kokainę.
Zaproponował Białkowskiemu, aby
wszczą.ł przeciw doktoro,vi dochodzenie, a on, Buchwajc, postara się wyciągnąć od żony doktora kilkadziesiąt
zlotych za zniknięcie protokoJu.

na pryszczycę

4. 8. -

Utonął podczas kąpieli
z g i e r z, 4. 8. - Onegdaj w stawie

w lesi~ miejskim p.od Zgierzem utonął
Zyd Izrael Pechman, zamjeszkaly w
Łodzi przy ul. Żeromskiego 37. .
Pechman utonął na oczach swych
llcznych starozakonnych towarzyszy,
którym
zabrakło
odwagi ratować
współplemieńca.

•

dorożkarzy chrześcijańskich
straciło źródło utrzymania

.100

Ł ó d ź, 4. 8. Jak wiadomo, zarządze
niem Stal'o.,twa. Grodzkiego zniesiony zoblał postój ci la dorożek konnych
przy ul.
i\lonlu:;zl-u. Miejsce zajmowane do tych-

IKRONIKA

DNIA

Ka posC'sji prz~' ul. Marszalkow81dej
nr 10 jakaś nieznana kobieta skradła czterolclnicj córeczce lokatol'a Antoniego Zal'zycldego zlote kolczyki z uszu.
Na ul. Mazowieckiej 4 został pokąsany
TlI'ZC"; psa l3-lelni Jerzy Rumowicz (Pl'zędzalnina 42).
W Idalce schodowej domu przy ulicy
POlnor~·I'·I·r.l·',
pozost,n"
'I'ono dZl'eclio
płCI'
,,'ł
..
żeli,kiC'.l·. licz"ce 4 t'.·,<Yodnie żucia.
"
.,"
J
nodwórzu domu przy ul. Pom01"
I'
Rkiej 18 llil'znann. Iwhieta lJozostawill1 2le/niego cltłopcn. 117.iecl przeslnno do
pl'zylu Ików.
Pod mostem kolrjowym na ul. Roldc:(18kicj \V celach samobójczych zatruła
f;i() kWtlRC'1n solnym 26-letnia Maria l{ist
(\VRpólna 25). DCRpC'ralkę w stanic groźIlym pl'z<,wie~iono do szpitala.
\V firmie ,.Gentleman" przemysł gumowy (Limanowskif'l!.0 156) w czasie prucy doznała obcięcia ~ palców ręl<j 25-letnia Karola Dawidowicz (Pogonowskiego

czas przez dorożkarzy, oddano do dyspo·
zycji prywatnych saJ!1l)chocJów.
\V miejsce odebranego dorożkarzom
postoju nie przydzielono nowego przy ul.
Piotrkowskie.i A przerjeż można by ulokować tloro:6ki, usunięte z ul. Moniuszki,
choćby tylko na ul. Traugulta.

-a zniesionym postoju przy ul. Moniuszki utrzymanie miało okolo sto 1'0d~in clol'ożkarz~', .Jak wiadomo, ul. Mo·
nl\lszki ze względu na llość Zgl'UPOWa..
nyc\l na niej lokali należy do uajruch·
hwszych punklów zal'olJkowych dla dol'cżkarzy.

Jest rzeczą
tó ' dl ciekawą,
I
kdlaczego skaso\yano
pos.1
a c nrożek
gdzie
' ] " '
l
. ' onnych,
h
gl upowa I SIę wy ączł1le c rześcijańscy
dorożl(ur-ze.
Jest to już drugi wypadek
zniesieuia postoju cltl'ześcijollskich doro;;,('k Dlac7.ego na pI'zykJad nie zabicrze
,ię nil,t do likwidacji postoju, choćby
pr.z~ uL .śród~i('jsl\icj, na której zajmują
1ll1PJsce ]edyllIe żydowscy dorożkarze? A
przecież 7.a likwidacjo, posloju lego przemawia wiele 1'7.l rzowych względów. a
przede w"zysłl im panujący tam prawdziwie wielkomieji'Jd ruch.
C
. hrześcija(lscy dorożkarze domagają
Slę stanowczo przywrócenia postoju dla
d
dorożek konnych na ul. Moniuszki.
Ist12). Ranna, o wieziono ~o szpital~.
.
nie.jący na terenie Łodzi Chrześcijański
:J1 -letni .Alf.red P~ul, żam. CIH?Clanmyl- ZWiązek Za,,:odowy Dorożkarzy l'OZpOc~ ~ą8 w fn'mw IIahl.ch w .HudzHl PahI:1- . c~ąl w tym kl~l'Un)\l1 stamnin. u wszy,tIIleklC] pl'zy ul. PIIsudsklCgo 11, uległ luch miarotlaJn) ch czynników.
Slarowypadkowi i doznał zgniecenia stoPY· slwo Grodzkie nlewą.tpliwie uwzględni
Hannego przewiozłO pogotowi~ do Sżpi- ~1;tulaty
chrześcijańskich
dorozkarzy
tala.
mIasta. Łodzi.

'V

Il

ORĘDOWNIK,

Strona 8

Proszę
.

łł

Cłnia: ~ sierpnia

sODota:.

b· ,
·
SDble WYD razie
k
rozpacz tego CZłDWie a...
·

wypadek
wkopalni

. 16-letn.iq

"7 a r s z a w a

śmiertelny

sltt~ącq ~ mu.szali

nią.

Annę

I

Teolilakównę.
Już następ
przyjęciu wyrodna para

nego dnia po

6:> 0(13-4

Chevrolet

kład

OGŁOSZENIA

Ponieważ

Ogłoszeęfa wśród

fabryka guzików i klamer

J. ~iemiń~~i i ~. ~nia~J

Łódź, Wólczańska

212 -

TeL 147-21

26•••S.Z.U..
K.A.P.O.S.A.D.y]l 1. 2<>.
~ryzj
e~ki sumienny.
'Po~ooni~
pracowity.
dZIel.,
....
ny męski. skromnych wymagali.
OIr/oszen1a do 80 elOw dla poszu- przyjmie pracę w dobrym zakl~.
kujących posad,. w tej rubnce dz.i!l. Zgłoszenia Stankowski. :Su·
obliczam,. po jednej trzeciej cenie lejowo
zd 65191
drobnych.
Szukam
pooady na wieś do szycia.
Woźna 18. m. 18
zdg 64 :191
b) Innl

...

n 15122

Pokojowa

JI

z szyciem do ląszego domll !ZUka pOllady od z.uaz. Oferty Oredownik. Poznrtń zd 64 931

Piekarnia

'I

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje się do godz. 9.25 .

drobnych: t.lamowy milimetr 30 grouy.

Ekspedientka

dzilll ksiegarsko-papierniczy po.
szukuie zajęcia. Gniezno. Poste
restante. Rutynowana. ng 14 555

1III[2'1_WOLNE MIEJSCA]I
wiosce kościelnej kolo Poznllnia
bez konkurpncji powodu niefaPoszukuje
chowości
odstąpię.
Oferty
Orę
Kolonialki
Dozorca
Po- downik. Poznań zd 64 953
posad., wotnego. ink asenta. !II
g-ościńca na wsi poszukuje.
gwarancją 1000 zl. Oferty Orę potrzebny od zaraz. Łódt SiM!'
xrednicy wyklnczeni. OfeIty Ag.
kiewjcza
34.
m. ii3. od 10-12,
downik. Poznań zd 64919
Orędownika. Wrzesnia.
Piekarnie
n 13 803
zd 64968
pe/nym biegu wydzierżawio: ko.
Piekarz
Fryzjerka
rzystnie. miasto powiatowe.
c!JkleTJ.lik,. mlodszy. eamodzi.eluy. mllnicurzystka potrzebnI! urn.
Oferty Orędown:k. Poznali
Piec plersJOwy, kanarowy. plerw- J. Loewenau. Gdynia. Lipowa l
zd 64 926
6zorzedna sila. dobrymi świadecn 16 144
lwami <szuka poolłdy Poznaniu Skład
lub
prowi!,c;ii.
.Z.doozenia
ŻabiPomocm'k
NAUKA
rzetnicki. urzndzeniem. mit'M!k/l- ~2L
kowo. K06ClUS~kl 70.
kl'
raweckl potrzebny urn. ~
6- 000
niem wydzicrża wie korzystnie.
z d <>
bied~l!ieka GnieźnieJI,,1<a 7. 'Pm·
Lwówek ul I'nicwska 9.
•.
._
cZYl1ski. .
zn 65170
Kursy Handlowe
",d 64 6,0
Absolwentka

I.

.'L
....____•

Kawaler

tlosi&daJac;v dom. intE'ret!. HUka

•Kosiiiskiego:

17.30 koncert roz· ka w walce

że

szkodnikami":

Ill~
n .. ~Iada gotów\tI}.(!OO WYJ- • •Ic1.j@~'!1a:.j"1;'!'
I'ywlwwy - plyty: 17.50 s,port: - 17.50 o wszystkim po tros.zku:
dme z~ kupe}. rzcmleRlmką lub _ _ _ _ _ ~ ___ ~. __ ~~ 17.55 program: 19.05 plyty z W-wy 19.05 P~Y'ty z Wars·zawy: 21:00 -

uM'..ęrlmka. q, "rty On)dowTIlk. Poznali. zd 6.> 128

21.00 audycia dla wsi.

I[

r~nna: 0.48 ...od WSI, (~O WSI (ply6.10 wla~omoscl z~ naszych
stroo; 19.00 ZWiązek S.trzeleckl
plozy pracy: 19.10_P losę nk.i w wyk.

Sobota .. sierpnia
'
6.15 aud. poranne; 7.15 koncert
'1 SPP.ZEDAŻE
orkiestry wojskowej pod dy'r. Fe•
.
liksa Kosscckiego (z Wilna); 11.57
s:;gnał czasu; 12.03 audycja poZamienię
ludniowa; 15.15 Teatr Wyobraźni
"la dzieci starszych: sluchowisko
n~ r~tauracje. bflnc1cl. goopo il ar- P
'1'
d "k'" .~
ocmat
stwo. 2 D.ll'c~lc. Itulllia. Orcrlow- " 3;1. wur I}I\" I ."?' P _ .. 11
nik, Gdynia.
n 16145 ' h k .. d)a (z Poznal\la~, 15.4.1 "IarlOI!~O~CI gosporl_~rcze, 16.0~ ,\\ Isla do polskIego lY!0rza . -:Fryzjerski
.r,)zl·y.:,·kowy. '! ran.''P;~Ja
z&klad
miesz.kaniem ppr-ze- zkoncert
ChoJrtJc (pI zez Torun). \\ l koci am ta.nio. Leon Rozl'nek. Zako- nalyc)::
Kap~la ludow.a Fel "ks a
llane.
Chalubiilskiego.
..Pomol"7.e"
7.d 64 831 D~~el:ZAnowsklego. An;:la Szlemll1SkA (sopran)... Czw61ka RadiOwa l Henryk Ladosz - konfePrzedsiębiorstwo
rans,ier: 16.45 "Piłsudski o sobIe
10 spoleczell!<twie polskim": 17.00
kolonialne
polska muzy,ka salonowa w wy.... mirście hurt i drtal bezkonku- konaniu
zespolu Pawia Rynasa:
rencyjne. bogoata okolica i gęste
recital sknypcowy Waclawa
zaludnienie .od wielu lat. dobrze 11>.10
Niemczyka
(z Torunia): 18.40 pozaprowadzone i prO"peruJące "'raz z ciężarówka 3 ton. O(J za- gadanka aktualna; 18.50 transmiraz sprzedam. objecie 10 do 12 :'1{) ,ja z Kra.kowa: 19.05 piosenki leg-:onowe i żollni~rskie (płyty): '
zł.
Zgloszł:nia
Orl'downik. Po19.15 kwadrans poetycki: 19.30
znań n 16346
•. Zolnierze" - audyejn chóralna
(ze Lwowa).
\V ykonawcy:
Meble
I,wowski chór solistów pod dy,r.
wieoliki wybór n,~kie ceny Spól- J erze-go Kolaczkows,klego 1 ZofIa
ooelnia
.. Jedność"
naprzedw Szatra.nowa - fortepian; 20.00 J)()c'Zty Swa rzerl?.
n" ln ~4.~/!1 audycja dla Polaków za l!'ranicą:
20.45 dziennik wieczo.rny: 20.55 r;ogadnnkn aktualna; 21.00 audySkład
('ja
dla wsi: Siel'piel) w gn"pni!arpieczywa rlwhliwei ulia !prze~twi~ - pogadanka: 21.10 koncert
dat. Adres Ore!1ownik. 1:'ozllań
w wyk. O"klt'>'try i Ch"I'U P. R
zd 64 !l2!1
1)001 dyr. U"'';l'gol'za I·';lelbel·ga Z
II d zi,lil'-1I1 80li.stów: 21.50 s'port; Sprzedam
~:!.OO
g,)·hlina ni('~po"zianpk ze
dwa domy. [ pięt ,'0 z piekarnią Lwowa: 2:!'OG o"I:lLnie wiadomog(:'
cenll'um mia~ta. C('n3 wedlug dziennika wieczol·ne-go.
ugody.
M. LnnQ'e. Września.
n 16116

Znak oferty naprzyklad: z 18923, n 2745, d 1790
i t. d_ = 1 słowo.

DROBNE

żony ,l;'ot6wka. Oferty Orędownik.
Poznań zd 6i 750
.

Bara'!owicze -

.5.45 pi~~.ń po-

ty);

Lucyny Szczepansklej.
.
Katowice - 5.15 audYCja poranna - (płyty); 6.20 IllJ.lzyka (plyty z Warszawy): 1a.50 wj;Jdomogci bieżnce ' 14.00 transmi.sia z
Kra kowa. ~Iużyka obiadowa; 15.10
",iełda zbożowa I towarowa w Katowicach: 17.00 koncel·t życzeI1; _
17.50 sport; 19.05 plyty Z Warszawy' 21.00 pogadanka aktua,]na.
.
Krak6w - 8.00 muzyka lekka (plyty): 14.00 muzY'ka obiadowa f.r:lyty do KatOWIC): Cześć I-a:
llIuz)'ka polska; Część TI. P;e§ni
",-ojska Polskiego: 15.10 If}kalne
wilLdoDlości gospodarczc: li.OO pogadanka aktuah18; 17.10 koncert muzyki polskiej (plyty); 17.55
wi!J.Llomości bieżące: 19.05 plny
z Warszawy; 21.00 chwilka BPOlec7-na; 2105 sport.

~'Y.~w - 8.00 .. KońcZYll!y tydZlen
pogodna audYCja poJ'anna: 14.00 Dluzika lekka z plyt:
14.1~ muz~:ka obIadowa, Iy wykona!1l.u Ork le<strr, Rozglosnl Lwol~'
8kleJ pod 1Y~. I~deu~za, f?ererlyn,kleg-o;. la.Oo wlaclomo<C'1 go<po0arcze l. svołe.czne; 1.7.0~ w,nd,ml.;sC'1 Z miasta I pr?wlll(,.I~: 17:10."i',
n,lbl1llll1 ~p~;]!,ent : 17A" .. ?lo!!<Iew
- gr"d luolow I hel.lll:llllow
pOI!:ldanka; 17.55 .. 1Inllo-SI10I·t"!
1:I.U;' ply[y z \\'uI'szawy: 21.tJU rozmowa ze sluchaczami.
Ł6dź 13.45 uwertury operowe (płyty); 14.15 lódzkl gielda;
KRAJOWE
14.20 muzyka obiadowa (płyty);
Sprzedam
nohru prospcruj,,~y skll!1' rze~Toruń - 8.00 wes!)h- kon<!ert - 17.00 mllozyka taneczn~ (plyty): nicki. Piolrków. Oredownik.
ply,ty: 13.011 dla każdego coś (ply- 17.30 sport: 17.35 ...J eszcze kilka
N 15 830
ty); 17.00 gra zespól ludowy Fr. s'\ów o sprzymierzeńcach ogrodni-

.
Og ł oszenla

odr estaurować.

koszt remontu obliczono na 1000 zł, Zydzi wyrzekli się bóżnicy, by nie ponosić tego wydatku. \Vobec tego magistrat zdecydował się bóżnicę sprzedać.
Jako nabywca występuję miejscowy
"So}{ól". Wartość budynku szacują. na
5 do 6 tysięcy zł.

Ohydny proceder wydał się dopiero
••••
•
po przybyciu do 'Varszawy brata Teo- ł Im mmeJ w~Jaz~o~ Zi! granicę
lilakówny. Mianowicie brat ·nieszczę- tym więcej pieniędzy .
śliwej dziewczyny zastał siostrę zamna surowce.

S.
.
.
zel a za,.
r<?ITIlCZY _ P~WI/ltowym
Marianna Pukacz
m1eŚCle WOJ. Poznansklego spncpl)Szukuje męża swego W'ładnla dam. "'ia(\omość Or~downik. 1:'0". ~ rukacza. Int 40. Osoby. które znAń zeJ G.5261
v,iedzą o miejscu jego
pobytu
Sawiekiego
prosVl o zglo:<zrnie pod Adrpsrm
Kolonialkę
.
Goś~inie~
dyp!. w. S. H. przedpo!. - wiePoznAń. Al. Ilatlycka 4 (~('hr(\n
narożnik. mieszkanie jPdnOPoko- j kolonlalk,e. duza. w!eś .. d~hrze czorny. Poznań. I{antaka 4. ,,·ojskowy).
w 64 liS!! iowe
luh t.rzypokojowe korzystnie proslleruJilcy w~~zlerzawl,e. ZgloNowy kurs 3 września
Adres Orr,downik. Poznal'l
szeTIla Oredo\\ nik Poznan
dg 2666 67
zd 63 2i7
zd 61J 099

]I

bóżnicę

nierządu

bóżnicę

rzą.du.

Policja areszto-

___
ropowy ,Deu tza" J;) kOll l sprze- I[I.ll.-_.K.U.P.N.A
dam. Oferty Kurier Poznański

.

kupuje

B y d g o s z c z, 4. 8. ,V KoronowIe
stoi stara bóżnica, która służyła kilkudziesięciu rodzinom żydowskim.
Na
skutek akcji Stronnictwa Narodowego
pozostała tam obecnie tylko jedna rodzina żydowska na straży synagogi.
W tych dniach Zarząd Miasta kazał

Przed dwoma miesią.cami Popi elczykowie przyjęli .iako służącą 16-let-

limuzyna 6 cylindrowa sprzedam
Poznań. Wielkie Garbary 45. 12
zd 65 081
h'8i~!'7 ~ierwsZĄ hipoteke Jl(l@ia- m. 3.
ilłości
Pus7.czykowie poszukuję.
Piekarnie
Zg\osi'-enia Ort:downik. Poznań
dobrym polożeniu z powodu chozd 55 257
roby tanio ~przedam. Kostrzyn .
Dworcowa 17.
n J3 7li2

. Panna .

"Sokół" W Koronowie

szanie nieletniej dziewczyny do nie-

Motor

POŻYC'7;ki Jl(}szukuj~. pewna gwarancjll. Oferly Orc:downik. Poznań zd f;.'i 248

w ciasnym schowku, Jeżącą.
bez przytomności z zakneblowanymi
ustami i skrępowanymi rękami i nogami. Popielczykom grozi surowa
kara.

rzą.du.

Skład
spoi)'wczy. rlzicn.ny obrót 120.spiesznie sprzedam. Ofprly OręDom
downik. POZIl&ll zd 61993
Luboniu dwurodzinny wygodami
•
J2 tyeic:c~ sprzedam. Oferty OreDrukarnIe
do,,·nik. Pozna!'! zd 64330
mniejszą.
ccna 3.000 zl. zuaz
sprzedam. Oferty On::dc.wn]k
Pozna!'l zd 64997
Okazja
Gospoda1'Stwo 64 mórg, powiat
Cukiernia
Środa. 12 tys. be-z ciężaru. inwentarzem. żniwami. Zl!łoszenia sprzedał; pieczywa sprzedam tanio. Adres Orędownik. Poznań
Orędownik. Poznań zd 65079
zd 65 039

wg

do

kniętą

zabroniła
dziewczynie wychodzić z
mieszkania. Następnego dnia Popielczy1\: uwiódł dziewczynę, po czym gło
dem zmuszano ją do uprawiania nie-

-

wała małżonków Popielczyków, Leona
i \Viktorię, których oskarżono o zmu-

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kat de
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno slowo,
i, w, ~ a - kaide stanowi 1 słowo. Jedno ogloszenie nie może przekraczać 100 słów, w tym
5 nagłówkowych.

1000.-

I

Czy można powiedzieć coś więcej o
kwalifikacjach takiego przewodnikal
ł_adnie ,.korz~' stają." wycieczki zwiedzają.ce Kraków, które biorą takich
przewodników.

Aresztowanie ohydnej pary sutenerów

. 'W środę rano o godz. 9,40 ~ydarzył się

wypadek w podziemiach szybu
"Rycerskiego" kopalni 'Vyzwolenie w Ła
giewnikach. Skutkiem niespodziewanego
"tąpnięcia" oberwał się w jednym z przodków węgiel, grzebiąc pod zwałami pracującego iam górnika 26-letniego Eryka Bywalca z Orzegowa. Po odgrzebaniu zwałów przez towarzyszy pracy okazało się,
że Bywalec zginął na miejscu.
Osieroci!
on żonę. Dochodzenia w tej sprawie wdrożyły władze górnicze.

!~i ~~~for:,,:QbliżU nie ma ani apteki,

nak miało miejsce przy oprowadzaniu
wycieczki po Muzeum Narodowym w
l{rakowie.
Jeden z przewodników rozpoczął

śmiertelny

--.-<-..

objaśnianie
obrazu Malczewskiego
,.Śmierć Elenai" w następujący sposób: "Oto jest obraz przedstawiający
"Anhellego ze Słowackiego, a kobieta,
która tam leży, jest chorą., więc proszę
sobie wyobrazić rozpacz tego czł.owie-

J\Tiep,·awdopodobne "objaś'I'ł.ienie" ~nac~enia obra~u w Mu~ettm Narodowym w Krakowie
Kra k ó w, 4. 8. - Jeden z dzienników krakowskich donosi o nieprawdopodobnym wprost zdarzeniu, jakie jed-
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l-lamowy milimetr lub jego miejsce koe~tuje: w zwyczajnych na stronie II-Ill'
mowej 15 groszy. na stro.nie redakcyjnej (4-lamowej): a) przy końcu cześci
redakcyjnej 30 r;rr05ZY. b) na stronie czwartej 50 groszy. e) ~a str.oni~ .drugiej 60 grOHY.
dl na stronie wiadomości miejscowych 1.- zł. Drobne ogłoszema (naJwyzeJ 100 stów. w tym
,) naglówkowycll) slowo nagl6w,,"owe drukiem tlustym. 15 groszy. każde dalsze slowo 10 gro!zy.
Ogloszf'nia większe wśród drobnych pncz!na.jl\c od. ?statniej strony. I-Ia.mowy milimetr 30 gr?
SZy. Ogloszenia skomplikowane. z zastrzezen~em mle~sca. - od poszcz.ególnego wypadku 20 l.
nadwyżki. Oglo~zenia do bieżl\cego wydama przYjmUJemy
do go~zmy 10 .30: a. dn WYr1'8. ń
nienzielnych i świl\tecznyr:b do godziny Y:110 rano. Za bl.ędy dr~kar~kle. które me zl1Ieksztatc~JI\
treści ogłoszenia. arlminislracjll nie odpOWIada: OgoloneJlla przYJmuJcmy. tylko za oplata z .g6r y .
NAklad i czcionki: DrukArna Polska S. A. w Pozna mu. - Konto P. K. O.

Fryzjer
handlowei. mila blondynka. poszukuje pracy biurowej dzielny m~ki utrz~ maniem lawzgl. jako k~sjerka lub ksie!,owa raz. Siuchniński. ?Inin. Rynek.
zd 65 251
na majątek Iksip,gowośĆ - stenografia - pisanie na maszynip).
Laska~'e oferty Or~downik. PoFryzjerka
zn ań zd 65 045
nil &taJa dobrą P05adf! tylko
pierwszorzedna sila w wodnej
trwalej. żelazkowej potrzebna od
Emeryt
zaraz lub później na Górny
zawoooo o~rodnik. p05'Zu,kuje ~ra śląsk. Późniejszy ożenł:k nie wy·
cr ~'e willi. str6żos·twa. Oferty kluczony. Zgloszenia z fotografl';
Oredo-wni,k. Poznań w Si) 2&5
Orędownik. Poznafi pod zd 64 432
••
~zkoly

Bluralistka

Cholewkarz

Szkola Handlowa praktykll pru- wykwalifikowany. damsko-met!k~
rozmo'>' a z radlOsluchaczaInl.
nie zmienić posade celem dalsze- buty. pOSZUkuje posady. TadeUF!
n 15 2M
gO wydoskonalenia sie w zakre- Kowalczyk. Turek.
sie książkowości samodzielnej ko•
, PROPONUJEMY
respondencii pisania na maszyPrzedstaWIciel
'J LAMPOWICZOM . nach s-tenogorafii It!b kasjerki •.- \ do drukarni. wy!<oka prowirit.
ł.askawe Zl!IOBZema Orędowmk. potrz~bny zaraz. Oferty Orc:dow·
15.15 KtJenigsw. - 1IeJorlie o- Poznań zd 65197
nik. Poznań zd 65120
peretkclwe i operol\'e w ",kOJlAniu orkiestry z udz. sol'stów. 16 ..,0
"'rocJaw "''''80ła aud. muzyhna. 16.10 Praga - Koncert
popularny. 17.05 Sztfrkholm Koncert so]j,tów. 17.15 Mediolan
;\Iuz. tanł:CZlla. 17.30 Bllda,Tcs1.L
;II lIZ. c)' gańsb. 18.00 Morawska
Oslrawa - Konrcrt zł:€polu er·
trzystów. R. Paris - Muz. OflCro\\'a. '''iedeó - Koncert orkipstry rlctej. 19.00 Kolonia - Koncert kwa rtetu. 19.15 Lahti - M~
lodie fiiislde w wyk. orkiestry
2q.00 Droilwich - Koncert Hm
fnn;czny z l-!ueen~-Hallu porl drr.
Henry "'ooda. 20.10 Paris PT'r Koncel-t Dluzyki sym fonicz.nei. "'ie4Ień "-esoly ko·ncf',l·t z udzia lem solistów. 20.15 Sztokholm
1);] \I-n a muz. taneczna . 20.30 Florencja - KO'I1cert sy.mf. 'V.
Eirfla - Koncert symf. z Vicby.
21.00 .Mediolan
.. Tosca" op.
Pucciniego. P. Parisicn - .. ClaudE: Debussy" aud. mu·zrczna. Kopenhaga - Ka ba.ret. 21.15 S1tokholm - Muz. romaJ1tyczlla. 21.45
Londyn Rl'g. - KonreJ't 'ymf. z
QlleclI<-Tbll (cz~';(O fI). 22.00 Bnolalll'szt - Koncert fl(}flul:ll"ny. P.
I'ari,ien - ,\lIIZ. l:lll('{'zna. 22.tl5
R. Pal'is - l" onrpn Illnz. sym foPołapał się·
lIi('zlI"j . 22.311 Droilwirh - !\fuz.
!.llleCZl1 9 z Am~ryki. 2~.00 BruW
tym
roku
mija
dwadzieścia pięć lat, jak przehela flam. - I-i:ollcert umf. Wiede(l - Muz. I·ozry,,·kowa. - stałem pić i palić.
24.00 Frankfurt i Sztutgart Pan obchodzi w tym roku srebrne gody matień·
Muz. tane('zna i rozma j 'ości mu- skieT
(M)
z)'czne. "'roclaw i "'iecleń
Koncert rozryw!;:ow-.
("Ric et R;.>c", Paryż).

Humor JUlgraniczny

Prenumerata

w_ Polee. I odnoszeni~m. rue.ty do domu miesi'lcznie (7 razy w tygodniu)
2.aO tł. ~a rraTIlcą mleSI'lczme od 3.00 zI do 6.00 1.1 (za Ipi;11 ie orJ kraju).
Adres redakcji I a.ri_n:inis.t.!'~~ji centralnej: Poznań. św,. Marcin 70. Telefony: 40-72. 14.76.
.33-07. 4 \-61. 3·)-24. 3a-2a~ PO godz. )9 o,~z w IlIcdzlele i świ(; la tylko~ 40-7:l. Hed3ktor
.
(\rl,P0wledzlaIIH: .J an ~I~zak z ~ oznanla. Za Wiadomości i al·tykuly z m. Lodzi odpow:ada
\"Iad~slaw )lacl:jg. I.. oilz. ul. PlOtrkow<ka 91. Za "KromkI} W ielkiego Pomorza" odpowiqda
FranCIszek Przytar.kl z .Poznan.la. - Z.a ogloszenia i reklamy odpowiada Antoni Leślliewicz
z Poznania.
Hl'koPls.6w TII.ezam6 w lOnvrh redakcja nie zwraCa. \V razia WypadkóIY· spowonowanych .sIla. Wl'Z~zą. przeszk~rt IV zakladzie. strajków itp .. wydawnictw(. lI'ie
odpOWiada ZA dost~rczf>n l e pIsma. a prPlIuJnera~ol'zy nie mają prawa domagania sil' niello.
starczonrch lI1llner6w lub orlszkodowarlla .
Poznań 200 li!)
l'oeztowe konto rozracbunko"'e: PozlJAń 3. nnmer brtotek 03.
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WSP6l.CZESNA -- NAPISAl. MICHAŁ POa:ONUS

Najmilszy balsam
Dziewczątka kochane! Otrzyma...
łam przed chwilą. telefon z Czervron0go Krz y ża. Naczelny lekarz zapytuje,
czy nie mogłyby ś my przenieść się cał
kowicie do szpitala i oddać do jego

-

dyspozy cji. Pragnie bowiem, jako siłom
w ykwalifikowanym, powierzye
nam jeden ze- dzpitali, przyjmujących
rannych WplXlst z pola bitwy. Poniaważ będzie to posterun&k, wymagają.
cy wielkiego hartu i wysiłku fizycznego, a może nawet niebezpieczny, uważałam za stosowne zapytać was, czy
wszystkie możecie się podjąć tego z,adania. A raczej, czy wolno wam się
narażać. Mow niejedna z was ma jakieś poważne obowiązki względem rodziny, niech więc wypowie się SZCZ0rze, a zostanie przydzielona tam, gdzie
niemnie.i będzie pożyteczną., a niEmarażonę.. Słucham!

Krótkie to przemówienie wygłosiła
przełożona szkoły, w której prze'b ywała Hania, do swych trzydziestu wychowanek, które po otrzymaniu dyplo_
mów nauki, zamiast wracać do d()mów, zgłosiły się do ochotniczej służ
by w Czerwonym Krzyżu w tych groź
nych dla Ojczyzny chwilach.
Wysłuchały
słów
przełożonej
z
wielką powagą, ale odpowiedziały milczeniem, które świadczyło, że gotowe
są. podjąć się trudnego zadania.
Po dłuższe.i chwili Hania obejrzawszy się po koleżankach zwróciła
swe głębokie spojrzenie na przełożoną
i

zapytała przejmującym głosem;

- Pani droga, .iakiż moŻe być wat..
niejszy obowiązek ponad ten, do ,którego nas ·w tej chwili lJÓg i Ojczyzna
P(}W()hlle~

- Właśnie' - OOMWano si~ eh6rem. - Jesteśmy na wszystko gotowe.
W ocz.ach proolożonej zalśniły zło
te błyski.
- Dobrze, dziecił Nie mo. zatem eo
mówić więcej na ten temat. Przy~
tuj cie naj niłlzbędniejsze rzeczy, które
należy wziąć ze sobą., bo za godzinę
przyślą. po nas ciężarówkO.
Było to 13 sierpnia., wieczorem, a
z 14 na 15 krwawe żniwo wojJlY dostarczyło im tylu rannych, że UJ)adały
niemal ze znużenia. Zdobywały się
przy tym na nadludzki wysiłek })rawie, by opanować trwogO" los Ojezyzny i tycie swycn naj droższych.

Każda

z nich miała ojca, brata, lub
innego, kto brt),ł udział w tytanicznej rozprawie z wrogiem i w każ
dym rannym upatrywała Ulatujący
strzępek życia ukochanej istoty.
Łatwo sobie wyobrazić jak się czuła Hania przy swe i subtelnej i wrażli
wej natnrze. Drugą już noc nie zmrużyła na. chwilę oka, nie miał,a nic w
ustach prócz czarnej kawy, gotowa na
każde skinienie lekarzy, na k,ażdy jęk
chorych, którzy wodzili za nię. oczyma jak za. cudnym zjawiskiem, w
chwili, gdy tylko pojawiła się na salach.
Z twarzyczkę., jak wykutą z białego
marmuru, którą ożywi,ały jeno wielkie
i pełne a,nit:tlskiego współczucia i sło
dyczy oczy, w swym białym stroju sanitariuszki, jak duch biały, sunęła od
jednego do drugiego łoż,a, niosąc chorym nie tylko orzeźwiający lek, dla
spieczonych gorą.czką ust, ale ukojenie
wewnętrzne, które spływało z jej oczu
i dotknięcia, na omdle.wające w torturze cierpień fizyczn~' ch serca. - Lecz
skoro usłyszała trąbkę samochodową.,
zwiastującą nowy tr,ansport rannych,
biegł,a na ich przyjQcie i z sercem, zamierającym z trwogi, oczyma pelnymi
lęku,
szukała
wśród
nich swego
Staszka. - Wiedzi,ała, że będzie walczył pod Radzyminem.
Donosił jej o
tym w kilku krótkich zdaniach przed
paru dniami. Jeżeli żyw jeszcze, znajduje si~ w n-ajgorętszym ogniu, Jeżeli
ranny - przywiozę, go... Ale w jakim
stanie? ..
"Bądź spokojna i m~żna, .... Bą.dź..s:p~kojna i mężna ... Bądź spokojna i mężna". ..Kołatały w jej mózgu b01esnym
przypomnieniem . słowa ukochanego,
gdy rob Ha ten smutny przeglę,d.
A ·nie znajdują.c go wśród tych poszarpanych, okrwawionych i bezwładnych ciał, zbierała się w sobie i szepcąc
bezgłośnymi wargami "jak Polka ... Jak
Polka ..... - szła z nimi na salę operacyjną, by całą duszę włożyć przy ratowaniu ich życia. - I tutaj też miała
ten cudowny wpływ na nich. - Zdawało się, że mniej cierpią.: Podd.awali
się chętnie i spokojnie bolesnym zabiegom, które nie wymagały, lub nie
dopuszcz.a.ły znieczuleń, czy narkozy.
Niektórzy nawet prosili, by ich nie ukogoś

sypiać, inJ'~ znowu I uśmiechem pó.drwiwali ze swych okaleczeń. Biła od

Lekarze zdumiewali się i błogosła.
wili w duchu jej pomoc, około południ.a.
niej jakaś świetlista moc dobroci i czu- jednak, mimo zapewnień z jej strony,
łości siostrzanej, z której nie zdawała że czuje się dobrze, wyprawili ją do
sobie sprawy, a pod wzrokiem której . gabinetu, by posiliła się należycie i
stawali się silniejsi, spokojniejsi, cich- przespała trochę. - Poszła, lecz nie po.
si i cierpiący z uśmiechem zwycię- myślała ani o jednym ani o drugi~,
skim. - Jej spojrzenie, słowa delikat- padła na kolana i pogrą.żyła się w gone i troskliwe dotknięcie dłoni, wyda- rącej modlitwie.
wały iI?- się! ~ak pieszczotka kojąca i
Po upływie }dlkunastu minut ozwał
patrzylI na Jej bladą twarzyczkę z za- się znowu sY-inał ~mocb(lodowy.
chwytem i czcią., staraję,c się sprawić
.
.

I

Pierwszym rannym, którego uk ladano na nosze, był Staszek.;.
Jej Jak najmniej kłopotu i przykrotłci
Poderwała siO z miejsM i wybiegła
widokiem swego bólu.
naprzeciw.
Jeden z ,o ficerów, któremu podtrzyNagle wszystka krew zbiegła Jej do
mywała rękę, przy amputowaniu poserca:
gruchotanego palca, zapyta":
Pierwszym rannym, którego ukła.- .
- Si()Strzyezko, czy cię tu · niebo ze. dano -Da ·nosze, _ był Staszek., ni~przy ..
słał01
tomny i bez jednej kropli krwi, we wy.. ,
Inny znowu młody harcerzyk, który chudzonej i czarnej od dymu i pyłu,
z niezwyklym męstwem zn()Sil bolesne twarzy.
przeciąganie bandaży poprzez mięśnie
Zbladła śmiertelnie, ehwyta.'ją.c się
uda, rozdJ8.rte szeroko bagnetem DA Wy- za serce i gryz'łc rozpaczliwie war~
lot, ściskając konwulsyjnie jej rękę by powstrzymać 1'6zdzierają.cy jęk. zapytał:
Chciała rzucić ' 8i~ ku. niemu, lecz sny.
- Siostrzyczko, dlaczego siostrzycz- odmówiły jej posłuszeństwa, Mchwia.
ka ... nie ma skrzydełek1
la się i byłaby runęŁa., gdyby nie pod- DI.atego braciszku, że nie jestem trzymało jej silne ramię i rozgniew.ny,
ptaszkiem.
głos doktora:
- Braciszku - ppwtórzył z uśmi8-1
- Co się z trios~ dziele, na miły
chem i przysunął głowę do jej piersi. B6g' - Proszę mi w tej chwili wrócić
- Proszę być bliżej mnie... to... nie jok- do gabinetu!
nę ani razu.
I nie jęknął, choć pot struga.mi sply'(Ciąg dalszy nasi$pi}.
wał mu z czoła.
.

I
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Ale dziś stała mi się niepewność ta
zbyt bolesną, - dziś proszo pa.nilł o
wyrok mego szczęścia. lub nie. Nie
mogę na.wet myśleć o tym, abyś pani
nie miała prośby mej wysłuchać. Bądź
moją, Anno!
Anna drż.ała silnie i słowa wymóPowieść sensacyjna
wić nie mogla.
_ W czylll widzi pani wyższość
- Kocham cię ~ mówił Rodziński
29)
życia miejskiego nad wiejskim 'l
dalej ujmując jej zimne jak lód ręce
Może przestraszyłem panIą.! _ Nie umiem tego wyraźnie okre- ~ kocham cię i jedynym moim s~częszeptał Rodziński
pochylając się ku
ślić, zdaje mi się jednak, że ludzie na ście.m nI). świecie jesteś ty, na.jdroższa
niej.
- O, nie! Nie zlękłam siO wca.le ... wsi są. mniej wyrozumiali i pobłażli- mojal
wi niż ludzie w mieście. Przekonałam . - Pan wi.e o moje} matce :- wy- Jesteś, pani, tu sama .••
się też że na wsi kwitnę. ploteczki... Jąkała i pomImo to me cofa sIę1
- Tak.
- Wiem - rzekł łagodnie. - Pan
- Pani coś podobnego nigdy nie
- A gdzie reszta towarzystwa.'
Siekierski powiedział mi wszystko,
- Odpoczywa. Panie zmęczone sę. dosięgnie - rzekł z uśmiechem.
- Tak mnie jak i innych. Może i ja myślę jednak, że dawno zmarła prze~
przejażdżkę..
- Sądziłem, że naradzacie się paft- się z czasem nauczę tego - z nudów. . . szłość nie będzie nam zatruwać szczęStefan roze·śmiał się. Anna, zajmu- ścia. Zreaztę. kocham cię, to wystarcza!
stwo nad przedstawieniem amatorjąca się plotkami! Było to tak, jak
Nie powiedział jej przecież, jak
skim ...
długo namyśl,ał się przed ofiarowaSpojrzenie, towarzyszące tym sło gdyby Venu,s garnki myła!
- Wróciłeś pan wcześniej - za.- niem .tej swej ręki, nad tym, czy nawom, zdradzało wielkie zadowolenie
czywiście może się żenić z córką akStefana, że narada ta nie odbywała się częła Anna po chwili milczenia.
teraz.
- Tak - przorwał z gorącym spoj- tarki. Duma rodow~ nie P?zw~lała n;tU
- To Już rzecz ułożona.. Jest to neniem - bo miałem nadzieję, że pa- ~la to, al~ ostat?czme pOWiedZIał sobIe,
nią. zobaczę samą...
ze naZWIsko ojca zakrywa dostateczrzecz ywiście tak przyjemna rozrywka,
Anna poruszała lekko wachlarzem nie pochodzenie matki i że córka ZygŻ ei ja pewnie wezmę w nieJ udział.
- W takim razie pozwoli pani, że i zasłaniała zarumienioną, twarzyczkę. munt,a Siekier.skiego, a. brat~nka pawtajemniczę ją. w sekrety scenicznego
Stefan Rodzińskt pochylił się je- na Józefa, moze zostać Jego zoną·
zawodu.
szcze niżej.
- Jesteś pan szlachetny i wspanle.- Jaki pan dobry! Więc nie potę
- Nie chciałbym pani sprawić łomyślny - szepnęła - a ja...
pia pan mego zamiaru?
przykrości zaczął cicho ale do- Bądź i ty wspaniałomyślną, uko- Ależ przeciwnie! Lubię ogrom- prawdy czekałem .dosyĆ długo na sł?- ?h.ana! - 7:n.woła~ pr.zycis~ję.c d~ u~t
nie teatry amatorskie. I tyle mamy wo z,achęty. z p~Dl strol:Y. W s z.akze ,le], ręce -:- l. odda] .mI swoJe se::ce. ~1czasu wolnego, że trzeba. go przecież t~zy tygo~Dle .mll1Qly, ,odkąd s~rYJ pa- łosć t:V0Ja Jest mI do sZ~zęśCla nlecz y mś zapełnić.
n.l p~zw?hł m~ wyznac otwarc~e ucz~·1 zbędme. potrz~bnal. PO~'Iedz, :'-nn?,
- Sądzę, że nie zabawimy tu długo. CIa, J~Ie mn.le t~ ~prowadzaJ~. "1- chce~z być mOJą. UWlelbIanę., na]drozdząc Jednak, .ze me zyczysz sobIe tego,
szę. zonę.?
- Czy pani nie lubi wsi'
odkładałem ':zawsze chwilę stanowcza..
- TakI - odrzekła zapłoniona. i 11- O tak, lecz wolo. mia.st.ot

ADAM NAWICZ

2a cul>ze winy

I

szczęŚ1iwiona., jak gdy~ 8ł~ pned nilł :

raj otworzył.
.
I znów zapanowała elsza.. Stefan:
patrzał rozmarzony na. śliczną twe;.
rzyezkę dziewczęcia. W, salonie na. gÓ04
rze grał Rolecki nokturn Sz~na, &
słodkie dźwięki cudownej melodii pobudzały
jeszcze
uczuci~
gorącej
wdzięczności, z jaką piękna i zakocha.
na dziewczyna patrzała na. wytwornego f}.rystokratycznego narzeczonego,
pierwszy ideał swego seroa, który u~
niesiony gorącą miłością ku niej, raczył zapomnieć o plamie niskiego pOchodzenia., cią.żącej na jej osobie.
Wymowne to i rozkoszne milczenie
przerwał dopiero służący,
oznajmia,..
jąc, że nieznajoma ja.kaś I»lni, poda...
jąca się jako Wiklicka, prosi panienk~
o chwilę rozmowy.
.
- Mówiła. - kończył lokaj - że inteN8, Jaki ma do panienki jest bardz"
ważny i że specjalnie przyszła, z Ino.wrocławia, by się pani przedstawić.
Anna zdziwiona wstała i zwróciła.
się ku drzwiom.
_ Gdzie wprowadziłeś ją?
_ Do garderoby
_ Przyjdę za.ra~!
Potem, patrząc na Rodzińskiego,
szepnęła z zaChwycającym uśmiechem
pokory:
- Czy mogę odejść na chwilę?
_ Widzę, że to nieuniknionel Nie
rozmawiaj jednak za długo z tą. panią., będę tu czekał na ciebie. Dziś
mam. już prawo być zazdrosnym o
każdą minutę poświęconą innym!
.
(Clę.g dalszy nastlłpi).

na

lala~~owa l~ro~nia

milion!ra wJfl~~e~niu malień~tw~

Zbrodniarz przyznał się do winy, lecz nie wyjawił motywów strasznego czynu . za "zabójstwo drugiego stopnia"
W maju rb. odbył się ślub znaneg'o w
Ameryce sportowca Johna Barthelta. Barthelt uchorlzil za człowieka bardzo zamoż
nego, mieszkal przy Park-Avenue, a więc
w najwykwintniejszej dzielnicy Nowego
Jorku i
był człowiekiem wytwornym I bardzo

małżeństwie?

Sąd

usiłował

wydobyć

tę

jego żona należała tak~e do najlepszego towarzystwa i wniosła mu duży posag. \Vszyscy uważali małżeństwo za bardzo szczęśliwe. Istotnie też przez długi
czas nic nie zamąciło pożycia małżeńskie
go. aż pewnego dnia z Hudsonu
wyłowiono strasznie pokaleczone
zwłoki mężczyzny.

zawarł

wysokie zakłady
i że przegrał w nich swój majątek.
W uniesieniu dopuścił się więe przy naj-

.Nie ulega dzisiaj tadnej wątpliwości, te
EgIpCjanie byli pierwszymi, którzy za-

I znanych
łożyli ogl'ody zoologiczne.
Liczne prace
egiptologów, oparte na wykopali-

.....
PREZYDENT FRMvCJl NA WYWCZASACH

Prezydent Lebrun

,

spędz'l wraz
zdała od

Przestn;cń między Rzymem, II. Neapolem przebywa się dzisiaj w luksusowej
torpedzie kOlejowej w ciągu dwóch godzin,
samochodem w ciągu trzech godzin. Swego czasu przebywało się tę przestrzeń na
biegnącej równolegle do obecnej autostrady - Via Appia - pocztą państwową, biorąc pod uwagę postoje oraz zmianę koni,
w ciągu dwóch dni, przy szybkości siedem
i pół kilometra na godzinę. Nie nadmien!amy już o komunikacji współczesnej lotnIczeJ.

z

malżonką i wnuczkami urlop
zagadnień polityki.

na zamku Vif;ille,

wielkich

Slązak

prefektem apostolskim
na Dalekim Wschodzie

Wvró~nienie

Dwie godziny
zamiast dwóch dni

polskiej placówki m,isyjnej

Pod koniec Ubiegłego roku Stolica A- stolskim na Karafuto został o. Feliks Herpostolska przydzieliła polskim misjona- mann, syn ziemi Śląskiej, z Zakonu Braci
rzom szósty z rzędu samodzielny teren Mniejszych (Bernardynów lwowskich). Po
misyjny. Jest nim przyszły wikariat apost. krótkiej, bo siedmioletniej samodzielnej
Chunking w zachodnich Chinach tut nad działalności polskich Bernardynów na Kagranica, Tybetu.
rafuto ich teren misyjny został uznany
Polska bierze więc coraz to intensyw- jako prefektura apost., co w dziejach dziniejSZY udział w misyjnej działalności Ko- siejszych jest rzecza, niebywała,.
ścioła, tym samym wzrasta znaczenie PolDodajmy wreszcie i to, że na 6 samoski na terenie międzynarodowym II. zna- dzielnych placówek misyjnych powierzojomość Polski i jej kultury zatacza coraz
nych przed kilku laty Polakom, posiadato szersze kręgi w świecie. Jak wysoko my obecnie już 3 prefektury apost.: RoStolica Apostolska ceni pracę naszych mi- dezja Północna w Afryce Południowej,
sjonarzy, tego dowodem wyniesienie pol- prefekt apost. o. Brunon Wolnik, T. J.;
skiej placówki misyjnej na Karafuto (ja- Shuntehfu w północnych Chinach, pref.
poński Sachalin) do godności prefektury
ap. ks. Ignacy Krause, C. M. oraz Karaapostolskiej. Pierwszym prefektem apo- futo z o. Hermannem jako pref. apost.

Olbrzymi krążownik "Strasburg"
opuszczono we Francji na

K HOL ANGLII
Z1l'iNlzil ostatnio obóz mlodzieży kolo
Shontlvold, który powolal do życia je,~cze jako ksiqte. JO'r/n- .

dla publiczności. Czy odegrała ona jak,,w tym dramacie? OpinIa. P';1'
bllczna Jest przekonana, że zamknIęCIe
Barthelta w więzieniu nie jest jeszcze Q.
statnim jego aktem. (kk)
k~lwiek ~olę

Pierwsze zwierzyńce założono już w zamierzchłej

ukłuć nożem.

Sprawca zwłoki wpakował do skrzyDi
i zalał je następnie cementem.
\V "'odzie cement źle zmieszany rozpuścił
się a zwloki wypłynęły na powierzchnię
rzeki.
Podejrzenie policji skierowało się mię
d:r.y innymi także na Barthelta, który, jak
to było wiadom·'ID. utrzymywał stosunki
z zamordowanym. !\agromadzilo się tyle
po~zlak
przeciwko Bartheltowi, że go
wreszcie aresztowano.
Opinia publiczna
została
ogromnie poruszona, gdyż nie
chciano po prostu uwierzy.ć, żeby Barthelt
mla! być sprawcą tak ohydnej zbrodni.
Ale
Barthelt przyznał się do winy.
Osiem dni przed zawarciem ślubu, w
przeciągu czterech godzin, które spędził.
puza towarzystwem swej narzeczonej, zam 'lrdowa ł on l\1orrisa.
Sąd uznał go
winnym "zabójstwa drugiego stopniaczyli Z 1'1 bój:;t\\'a popełnionego w afekcie i
zasądził go na karę dożywotnego więzie
nia. Ale motywy czynu nie zostały wyjaśnione. Na oonośne pytanie sądu oskarżonr nie dawal żadnej odpowiedzi.
Domysły szly w rozmaitych kierunkach. Kolektor mógł mieć przy sobie
znaczniejsza, sumę pieniędzy, którą Bartllelt sobie przywłaszczył. Było to jednak
niepl'awdopodobne, ponieważ Barthelt sam
był bogaty a żona wnosiła mu wielki posag. Bardziej prawdopodobnym jest już
fakt, że Barthelt, może za namową Morrisa,

I

(idy Tułankhamen przechadzał · się
po ogrodzie zoologicznym

pociągającym.

Młoda

Dochoclzen la policyjne uja "'D iły, że nieboszczykiem był niejaki Charles 1\1orris,
który zajmował się sprzedaża, losów loteryjnych
i przyjmowaniem
zakładów.
Śmierć jego nastąpiła z powodu licznych

tajemnicę z oskarżonego, II.le ten na
wszystkie pytania odpowiadał upartym
milczeniem.
Żona BartheIta dotąd nie wniosła o rozwód. Zmieniła ona mieszkanie, by zniknąć

bliższym spotkaniu z Morrisem swego okropnego czynu. Albo czy też J'Vlorris nie
zabiegał także o rękę narzeczonej Barthelta i znał sposoby przeszkodzenia w jego

Dożywotnie więzienie

Przed kilku tygodniami ukończono we
Francji budowę olbrzymiego i nowocześnie
wyposażonego krążownika dla marynarki
wojennej. "Strasburg" - bo taka jest nazwa nowego okrętu - jest nowym klejnotem francuskiej marynarki wojennej, to też
cala prasa francuska poświęca jemu wiele
uwagi.
Wejście w słutbę kaMego nowego okrę
tu wojennego jest poprzedzone szczegóło
wymi oględzinami specjalnej komisji wojskowej, która bada aparaty i sprawdza,
czy okręt wykonano ściśle według zamówienia i planu. "Strasburg" także wejdzie
oficjalnie w skład franCUSkiej floty dopiero po tym akcie - którego ważności jednak nie nale~y bagatelizować.
Obecn ie "Strasbllrg" przebywa w Breicie (francuski port wOjenny). "Strasburg"
- to olbrzym o wyporności 26500 ton - a
więc jeden z największych krążowników
nie tylko w marynarce francuskiej - ale i
świata. Dobro jego poleca jednak nie tylko
na wielkości; istotna wartość jego polega
na posiadaniu przyrządów, będących Jlajświetnym owocem prac intynierów tranfl!l!!lkich. DA 1i1:D7Jli mbrojeniu i Da bard~

wodę

dużej szybkości. "Strasburg" jest uzbrojony w 8 armat 330 mm i w 16 armat 130
mm. Szybkość jego wynosi 30 węzłów na
godzinę·
Unowocześnienie artylerii jest głównie
zasługą członka sztabu generalnego Bou-

xina, specjalisty od spraw artylerii; pochodzi on ze starego, związanego oddawna z
morzem rodu. Artylerią zajmował się od
roku 1915, od czasu słutby na pUlcerniku
"Bretania" - i zajmuje się nią aż do dziś!
Ulepszenie polega na zmniejszeniu do
minimum martwych pól przy strzelaniu w
tył oraz na przeniesieniu większej części
armat na przednią część statku - co podobno daje bardziej ekonomiczne rozłoże
nie ciężaru, łatwość prowadzenia ognia oraz możliwość zbudowania na tylnej części
statku hangaru dla samolotu. Najlepsze i
najnowsze przyrzą.dy pomiarowe, celowni<:ze oraz pomocnicze w hali maszyn uzupełniają całość.

"Strasburg" jest trzecim z rzędu w nied.awnym czasie zbudowanym przez FranCJę krążownikiem. Poprzednikami jego są
"Dunkerque" i "Richelieu". (1. w.)

przeszłości

skach i odkryciach wykazuj!!" te w gro.
bach znaleziono wielu z&mumifikowanych
krokodyli, małp, kotów oraz innych zwierząt łącznie ze świętym ptakiem Ibisem.
Dalej stwierdzono, te
'l'utankhamea w WOlnych ehwłlach
od swoich liemych zaj~
udawał się do ogrodu zoolagicznego.
Pierwszy publiczny ogród zoologiczny
założył chiński Cesan: Woo Wang z dynll.stH Chow na 1000 lat przed nar. Chrystusa. Ze starych zapisków wynika., że eharak ter tych ogrodów był wyłącznie pedagogiczny i naukowy. Zachowane dane w
zapiskach mówią o parkach dzikich zwierząt, które służyć miały do nabywania inteligencji. Obecnie jeszcze prowadzi si"
studia nad tymi zapiskami, a to eelem
ustalenia,
z których części świata były
przywożone zwierzęta do tych zwierzyń
ców.
Jeden z największych ogrodów zoologlcmych,
był założony przez króla. Azteków, IIonŁe
zuma II w stolicy państwa Azteków. Gdy
około roku 1500 wtargnęli Hi~panie do
państwa Azteków, znaleźli wśród ogromnych i przepięknych ogrodów botanicznych znakomicie zorganizowane zwierzyń
ce. W dużych, kunsztownie zbudc>wanych
basenach ty1y ryby s10dkc> i słonowodn~,
które umiano znakomicie ak lim a.tyzować.
SpecJalnością rwierzyńc6w A.ztek.6w
były węD l g"y.
Wszystkie p;atunkl miały tam nroiell
przedstawicieli aż do węża boa-dusiciela.,
mającego dziewięć metrów długości Zwierzęta były umieszczone w klatkaeh, lub
nil. wolnej przestrzeni 'tV głębokidl jamach wyłotonych kamieniami
Przy kaMej klatee znajdował się ' mały
basenik, którego przeznaczenie początko
wo było nieznane Hiszpanom. Pótniej dopiero .twierdziłi, te

"dl

aalewaao h1t1nlł
krew
zbieraną z kamieni Ofiarnych, która tam
spływała po złożeniu ofiary bogom. Mię
sożerne zwierzęta w ogrodzie zoologicznym żywiono pewnym gatunkiem indyków. Dziennie musiano dostarczyć 500
sztuk dla nakarmienia zwierzyńca. Przy
zwierzyńcach
mieścił się równie!
zbiór
ludzkich osobliwości, jak karłów, olbrzymów, kalek, idiotów.
W Europie pierwszy zwierzyniec
założył francuski król Ludwik XI. Zwierzyniec ten stanowił przedmiot dużej ciekawości poddanych królewskich. Następ
ca króla Ludwika XI, król Henryk III wydał rozkaz zabicia wszystkich zwierząt.
poniewat prześladowała go mania., te
będzie potarty przez lWL
Ludwik XIV zało~ył zwierzyniec w Wersalu, który miał służyć celom naukowym.
Później założono pUbliczny zwierzyniec w
Paryżu, zwierzęta te wybito w czasie oblę
tenia w latach 1870-1871, ponieważ oblę·
do

bltMDłk6w

żonym brakło

żywności.

W Londynie pierwszy zwierzyniec założono w Towerze, gdzie znalazły pomieszczenie lwy, tygrysy, a następnie słonie.
Pierwszego słonia spotkała niezwyl,la
śmierć. Zrobi! mu się na trąbie wrzód.
Słoń stał się niespokojny, a z czasem
Dlebezpieczny dla otoczenia.
POtItanowiono zastrzelić go. lpcz zarzad
miejski, który zarządzał ogrodem zoologicznym nie miał wówczas odpowiedniej
broni, którą można by było uśmierCIĆ sło
nia. Wobec tego król angielski dał zezwolenie, aby słonia zastrzelił oddział wojska
z ~-i żO,łnie~zy. Oddział ten pr7.ybyi do
zWlerzynca l
- salwą pozbawił życia słonia.
Prawdziwy rozwój ogrodów zoologicznych zapoczątkowały dopiero prace starego Hagenbecka, który z zamiłowaniem
kont'ynuował prace, jak z naszego opisu
wymka, zapocza,tknwany przez Tutankhamena, Woo Wanga i Montezuma II.

