~ZiŚ: Potworna zbrodnia zwyrodniał

[
EtDmDlan
pojedyńezl

1
ZluBtrowaDy dziennik Darodowy i katolicki
Nr 179

Wydanie

I.

Niedziela, dnia l sierpnia 1938

Rok 68

I

•

•

.-4

~ fJ Ir~ ~~ .nl~ml~[ I w ra l~
~rasa niemiecka przeciw rzą dowi czechosłowackiemu -" Błędy można będzie naprawić

jedynie przez zasadnicze decyzje:'
Be r I i n (P AT). Niemieckie Biuro ków. Jak z t;ch zeznań wynika, lotni- I we jest. by loŁnicv nie
informacyjne donosi z Pragi,
poże

selstwo niemieckie złożyło ostry proles! u rządu czeskosłowackiego pr,;ecill'ko ponownemu przelotowi samolotów czeskosłowackich .ponad granicą
niemiecką aż do Kładzka (Glatz). Rząd
niemiecki domaga się ukarania winnych.

Os\r, ton prasy niemieol(iej
'l.\oienie tego protestu daje okazję
dalszych ostry~J.1

"p\'a~ie uiemiecki ej. do
w~~\'Wień
przecIw

Czechosłowac~l.

Zdaniem .Nachtausgabe" obecna takIrka Cteehów przypomina łudzą.co
,taktykę krytycznych dni
majowych,
\iedy to stosowano jednocześnie kamię wojenną i prowokacje prz8Clw
~zy, Obecnie, zdaniem pisma. cho. Czechosłowacji o uniemożliwieni.e
crdowi Rllnc\manowi 'Podjęcia. ak~ji
!diacyjnej, a 'l. tego wynik\l., ie ... sIWa.czeskiej nie można załatwić komOlllisowo, zaś popełnione ' dotychczas
.dY "można będzie naprawić jedye przez zasadnicze decyzje".
,Berliner Borsenztg." stwierdza z
"iskiem, że za protestem rz,du -Rzef stoi cały naród niemiecki i oczee.w napięciu odpowiedzi Pragi,
ra winna zdać sobie sprawę, te
esza zrozumiała demonstracyjną.
wokację i odpowiednio do niej się
'Iosunkuj e.
o
"Lokal Anzeiger" zwraca uwagę na
menie, panujące powszechnie w
R;eszy.
.,Oburzenie to jest tym bardziej
ielkie -. woła partyjny "Angriff" :1 Czesi nie zadawali sobie nawet tru~u zamaskowania swych celów wy\·iadowczych ...
(Komunikat Czeskiej Agencji Telegr.
~)'j aślliający,
że
przelot samolotów
rzeskich nad Kładzkiem był skutkiem
·,my łki i zapowiadają.cy ukaranie win1)ch, ogłaszaliśmy już w numerze
Wczorajszym "Orędownika",

cy czescy musieli już z daleka widzieć
miasto Glatz, które z okazji uroczystości gimna&tyczno - spor:towych było
bogato przybrane flagami. Niemożli-

I

zauważyli

'jaSkra. wej czerwieni olbrzymich flag ze
siWastykami, powiewających ponad
ł"ieżą ratuszową i p<lnad wszystkimi
domami.

Tajemnicza eksplozja
na włoskim krążowniku

Jak"lord Run(iman wykona sw~ misie
°

kanadyjskie lasy

Szef angielskiego lotnictwa
w Polsce

War s z a w a. (Tel. wł.), W czwartek przybył do Warszawy szef angielskiego lotnictwa cywlInego gen. Gompley, w towarzystwie adiutanta, po czym
odleciał samolotem "Lotu" do Palestyny. (w)

świadkowie o nalocie
z Wrocławia donosi N. B.!.: - \V

Tragiczne zderzenie
wczasie ćwiczeń

z naruszeniem graoicy nie-

:niecki ej przez lotników czeskich gromadzone są. zeznania naocznych świad-

p r a g a. (P A T) W piątek rano podcz·a s pok,azowej bitwy powietrznej w
okolicach Celakovlce, w ollleglości 30
km od Pragi, zderzyły s i ę w powietrzu
dwa samoloty wojskowe.
Jeden pilot zginął, drugi uratował
się przy pomocy spadochronu i odniósł
jedynie lekkie rany.

Katastrofa w górach

Ge 11 e w a. (Te l. wł.) Wczoraj wię
Clorem na drodze do SaIIanches (Górna cabaudia) samochód, którym jechał
ambasadQr francuski w Bernie, Alphand z n\ałżon!;:ą, zderzył się z wozem
mleczar.skim.
.
. Samochód w{}adł do rowu. Ambasad,or II'tszedł z wypadku bez szwank~,
~alolViast żona jego dozn.ała złamanIa
lewej nogi i ramienia.

"Cała Palestyna
stoi w płomieniach"

R z y m, (Tel. wł.). Min. Kultury Ludowej ogłasza komunikat urzędowy o
wielkiej eksplozji, jaka wydarzyła się
w dniu i sierpnia na pokładzie włoskie
go krążownika "Quarto", zakotwiczonego w porcie Pollenza na wyspie Majorka.
.
W katastrofie zginęło 4 oficerów i 3
Pł'~ewidywania i dO'łłtysly d~iennika c~eskiego ora~ J1r~y
podoficerów, a 14 marynarzy odniosło
gOł'l'f,nienie
kulisach akcji Henleina
ciężkie rany.
Z pierwszą pomocą rannym pospieP r a g a. (PAT). Zdaniem dzienniRewizyty
szyły oddziały sanitarne lotnictwa hika prawicowel?o "Naro~ni..Li~ty" pr~-l
"Premier Hodża i min. spraw zagr. szpańskiego. Ofiary eksplozji pochowaca lorda Run~m~.a~l~ ,dzlellc, ~Ię będ~J~ Krofta rewizytowali w piąte!{ rano lor: ne
zostały na cmentarzu na wJ'spie.
na dwa etapy .. pIel~. szy będZIe pOSWlę da Runcimana który z10żył lm wczoraj
eony przestudIOwanIU rzeczowego mar.i$ t
'
teriału i wniosków pisemnych, następ- \li y y.
.
.
. .
Płoną
ni& rozmowom z przedstawicielami
. "Lord l lady R~nClman spozyh ol\f o n t r e a l.
(P A T) Mimo wysił
stron oraz zwiedzeniu Sudetów, Słowalad. ~ towarz~,gh\'!e prezy<ientR Beneków wł,adz, po:,--ar lasu w brytyjskie]
cji i Śląsk,a Cieszyńskiego; . po czym sza l lego małzonkJ.
.
Kolumbii rośnie z każdą. chwilą.. 100
lord Runciman - według opinii dzien"Rozmowy.
prowadzone
w?zora~
tys. akrów lasu płonie.
nika -, ma się udać na kilka dni do wieczorem między wspólpraco~n.lkam~
Walkę z żywiołem utrudniaJą. sab()Lońdynu. Po p.oWrocie lord Runciman lórda .Runcimana a p~zed~ta'\~lC1elaml
tażyści, którzy w kilku punktach poni~
przystąpi do właściwej swej misji do- Sronlllctwa Sudecko-NlemI~('klego, bę
szczyli węże, doprowadzaj~ce wodę.
radcy i pośrednika między stronami. dą kontynuowane w sobotę .
Jak wielkie będą. szkody, nie można na
razie obliczyć, bo pożar trwać będzie
czas jakiś, nim da się zupełnie ugasić.
PO PRZEJŚCIU NAJJ1AŁNICY .
Dotąd ewakuowano 9 miast,
W jednym z punktów spłonęło 35
milionów stóp kloców drzewa. Dym z
nad tego morza ognia wznosi się na.
wysokość 6000 stóp, zaciemniaję.c horyzont leżącego o 100 mil od miejsca
katastrofy :Vancouveru i zasypują.c jego ulice popiołem. Pożar obecny jest
jednym z największych, jakie zna Kanada.

Naoczni
miązku

W n-rze jutrzejszym "Orę
downika" zamieścimy ostatni
reportaż specjalnego wysłan
nika "Orędownika" z Ziemi
Świętej" pt.t

Wymowne

świadectwo

patriotyzmu

.lapończyl(a

a4-letni .generał '- popełnił harakiri

Terror wPalestynie

Jer o z o l i m a. (P A T) N a drodze
Akko-S.afed doszło do starcia pomię
dzy policją a powstallcami arabi"kimi,
przy czym trzech Arabów zostało z.abi• '" Sunlienie moje buntuje si ę, U ~yję na emerytur~e ... u .
tych, ' zaś 7 rannych.
W kierunku północnym od Teł.
-T o k i o. (PAT). Agencja Domei do- ne chwile, dlate(Jo odbieram sOQie ży Awiwu
żydow.ska
na"szosie, wiodącej do Haif)T,
nORi:
"~merytowany
gen.
major
arm~j
cic".
\\' a l' ~ Z a w a. (TrI. wł.) Władze
7,.a!'\trzelony został przez Arabów żrdow
Gen. Niszijama liczyl 81 lata, brał ~ki milicjant.
arJminist]'ac~'jne pl'zed,;i~wzięły W kil- japOl'lskiej Ja.'lujuki Niszijama popelll1ł
ku antykwariatach przy ul. Święto samobójstwo przez rozcięcie gardła sza- udział w wojnie z Chinami w r. 1.89" -5
Ub. nocy . terrorrści porwali 2 poliIrZ)'''kiej rewizje. W jednej z ant y- bIli" Generał pozostawił list, w którym i w wojnie z Rosją w r. 190i-5. Był do- cjantów, strzegących torów kolejowych
" 'ódcą pulku podczas oblQżenia Portu- pod Lyddą, ostrzeliwali drezynę, wioll\'arni. "Popularnej", należącej do Ży pisze:
dówki Cytrynowej, znaleziono książki
"Sumienie moje buntuje się przeciw- Artura. Po wojnie rosyjsko-japońskiej zą.cą robotników. Wreszcie wysadzili
me.moralne, które uległy keefiskaeie: ko temu, iż żyję spokojnie na emerytu- przeszedł na emeryt,~.
w powietrze szyny i m.ały most w tym
KSięgarnię opieczętowano.
(w)
rze, gdy kraj mój 71Tzeżywa tak poważrejgnie.

trucizna
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[o ~O[lit l ~~~. tJ~il[~mi lJ~ÓW l w. niemiel1
Tezy delegata amerykańsk'iego na posiedzeniu Międzyn.arodowego Komitetu
dla Spraw
Uchodźców
.
'

L on d y n. (PAT). Na czwartkowym posiedzeniu !(omitetu Międzyna
rodowego dla Spraw Uchodźców głów
ny delegat amerykailsl;:i Taylor sformułował w dłuższym
przemówieniu
stanowisko rządu St. .Zjednoczonych
w sprawie uchodźców z Niemi{}c i Austrii i wysunąl kilka tez.
, Taylor zaznaczył przede wszystkim
jako myśl przewodnia działalności l(omitetu, że konie'czne jest ustalenie
łączności pomięclzy krajami, z których
przymusowi emigranci przybywają,
między krajami gdzie znajdują, oni
chwilowe schronienie, oraz między
krajami - w których zostają ostatecznie umieszczeni.
uchodźcami Komitet
będzie się zajmował?

-Jakimi

Do uchodźców, którymi
będzi{} się 7.ajmował,
Taylor

Kom itet
zali,cza
Żydów, katolików i proteRtantów, jak
również oRoby bez określonego wyznanie, osoby wszelkich zawodów i zajęć,
Wliczając w to również robotników
przemysłowych i rolnych. Przy praktycznym roz\viązaniu zagadnie1'1. brać
też należy pod uwagę, że OSOby w podeszłym wieku po wi0kRzej cZ~iki nie
nadają się dla \vanmków kolonizacyjnych i że na cele opieki nad nimi bę
dą, musieli łoż~'ć ci, co emigrują,.
Ogółem ilość tych, którzy stanowią
w Rzeszy Niemieckiej wraz z Austrią
element uchodźczy i l,tórymi Komitet
będzie się musiał zająć, Taylor oblicza
na mniej więcej GG1 tYRiQcy, Podział
tej liczby je.~t "' ec1ług Tarlora nastę
pujący:
198,000 Żydów w RzcRzy, w
wieku do lat 50, 102,000 Żydów tej samej kategorii w dawnej Austrii, 28G,OOO
osób - okreHlon~r ch wedlug przepisów
norymbC'rskich jako nientTjskiego pochoclzenia, oraz TJ,OOO katolil<ów,

Przymusowi emigranci
z Nier,l iec
Według

Taylora pr7.ymuso"i-a' emigracja z Niemiec wobec zwi~kszonej
presji i wskutek nacisku na Żydów
W Austrii, wyniesi{} w r. 1938 okolo
40.000 osób. Gdyby akcja. rozmieszczania uchoM.ców z Niemiec odbywać się
miała według takiego t~mpa, to rozmieszezenie G61.000 uchodźców zajęlo-'
by 16 lat. Jednak położenie, w jal<im
się znajdują osoby, podlr.gajfJce kategorii przymusowych emigran tów z
Niemiec i Austrii, wymaga, aby proces rozmieszczenia ich został przyśpie
szony. Taylor uważa za konieczne
przeprowadzenie całego procesu rozmieszczenia tych 661.000 osób w ciągu
pięciu lat.
Należy przeto bez zwłoki
ustalić
miarę możliwego absorbowania tych emigrantów przez rozmaite
kraje świata.

Warunki e.nigracji
Przede wszystkim jest sprawą. istotaby przymusowi emigranci mieli
prawo opuścić kraj swego pochodzenia
wraz z cał~' m swoim dobytkiem, aby
w t{}n sposób posiadali Śl'odki przeprowadzki j ulokowania się na miejscu ich ostatecznego przeznaczen ia.
To zagadnienie będzie - zdaniem
Taylora - najwali:niejszym zadaniem
naczelnego dyrektora, który będzie
musiał
podjąć
rokowania z rządem
niemieckim. Należy również - zdaniem Tayl-ora - zgodzić się na tezę,
że kraje,
które udzielaję. przymusoną,

wym emigrantom z Niemiec chwilowego schronienia, będQ, musiały 'l1w
chodźcom udzielać tego tymczaE'owego
schronienia, zanim dotrą, oni do miejsca swego ostatecznego przeznaczenia.
Taylor wysuwa ja)w rz{}cz poż~daną,
aby rzesze przymusowych emigrantów
już w krajach chwilowego schronienia
ćwiczone były dla potrzeb kolonizacji
ich w krajach ostatecznego przeznaczenia.

przymusowych emigrantów z Niemi{}c
na stały pobyt. \V obecnie rozpoczę
tym ro'ku fiskalnym rząd Sl Zjedn.
wyraził gotowość dopuszczenia
uchodźców z Niemiec i Austrii, kwalifj]{ujących się do osiedlenia w Ameryce w myśl ame'J'ykailskich 'Przepisów
imigracyjnych, w pełnym rozmiarze
kon~t~l ngentu,
czyli
do wysokości
27,370 osób., Taylor uważa za konieczne, aby również inne rządy jak najprędzej wypowiedziały się na ten temat.
. . . '
,
~.ad . przemowIeme~ Taylora dy~lmsJ} me było, albOWIem przed~tawI
c~ele ~szczegó~nych rZll:dów me poSIadalI leszcze mstrukcYJ w sprawac~,
poruszonych przez delegata a.m~rykanskiego.
'
,

'Kto i ilu przyjmie '1
Najważniejszę, rz{}czą,

jest - wedłu-g
aby te kraje, które goto~e
sa przyjąć ;uchodźców na stały pobyt,
określiły, w jaldch rozmiarach mogą
ich umieścić. Stany Zjednoczone w
roku fiskalnym, kt6ry się skończył 30
cze"Wca rb., przyjęły około 17 tysięcy
Taylora -

l
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Zatarg sowi.ec

'Japonia pragn'i e pol;,oj'", lecz nie za w.o;zelką cenQ
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RewiZje li ukraińców

warszaw

a. (Tel. wł.). W sprawie
rozszerzania ulotek OUN, władze przsprowadziły rewizję w powiatach Kopy.
tyńce, Dolina, Buczacz i Sambor. lw)

Utonął

w basenie portowym

G d y n i a. (Tel. wł.) W basenie por·
towym utonął wczoraj robotnik porto,wy G.azdyszyn l1a oczach kilkunastu
kolegów, którzy z powodu wy s oki€j.ja.
li nie mogli mu przyjść z pomocą·

Greta Garbo grać będzie'
Marię Curie - Skłodowską \

P a ryż. (P AT) "Intransigeant" do,
nosi, że Greta Garbo ma przybyć na
dwa tygodnie do Paryża, by z Francji
, odpłynąć z powrotem do Ameryki.
Garbo ma po powrocie do Ameryki
objąć rolę
Marii Curie-Skłodowskiej
w filmie, który ma obrazować żyzie
znakomitej Polki, osnutym na Ile
książki i wspomnień jej córki.

Zamieszki w Kurdystanie
B a g d a d. (P A T) Prasa bagdadzka podaje informacje o nowych zamieszkach w Kurdystanie (Darsim) i przemarszach wojsk tureckich.
Z północnego Iraku (Mossul) donoszą, że ruch pograniczny. z Turcję. zno.
wu został pr.awi{} w::.trzymany i zaczęli
napływać do Iraku uciekinierzy ze
wschodniej Anatolii.

, EntUZjastyczne
. powitanie lotnika

L o n d y n (A TE) Starcia koło Czang- oraz samochodom na używanie refiekKu-Feng trwają w dalszym ciągu. Ze' ..torów.
sprzecznych doniesień obu stron wyniInteresującym jest, ze radio japoń-,
N o w y Jork. (PAT) Na pokłĄ·
ka przede wszystkim, że obydwie stro:, skie otrzymało zakaz ogłaszania komutransatlantyku
"Manhattan'
ny walczące stosują oprócz znacznelł nikatów meteorologicznych. Zarzą~e , dzia
ilości wojska
również nowoczesnYł!, nie to nie zostało ' oficjalnie uzasadnio- przybył do Nowego Jorku lotnik amerykański Doug].as Corrigan, który nie.
sprzęt wojenny. Starcia i potyczki ogra- . >'Ile, lecz zdaje się również wskazywać
dawno "przez pomyłkę" przeleciał I
niczają się chwilowo do ram zajścia lo~ na to. że Japonia liczy się z możliwością
Nowego Jorku do Irlandii. Corrigano.
kalnggo.
nalotu sowieckiego.
R~ąd j~pońs~i stara się .ur:i~nąć ,woJ-I
T o k i o. (PAT.) Komunikat ogło- wi zgotowano niebywale wspanialI
ny l ,m~ar~daJne ~zynl11kl .Japons~lel szony przez japońskie Ministerstwo przyjęcie - jak twierdzą - najwspa.
l?odkre~laJą, z~ Japollla pragme pokoJu,1 Wojny w piątek w południe (według nialsze od czasu, gdy Nowy Jork wital
Jednakze :-- me ~a wszel!{ą ce?ę~ moż- i cz.asu miejscowego): "Artyleria sowie c- Lindbergha.
. O ~y.m, ze Japouczycl h~zą SIę , d z
ka bombarduje w dalszym ciągu stahWOSCJą 1.1alotow sowlec1uch, ŚWla c
nowiska japońskie po Czang-Ku-Feng
zarządz,el11e. wydane przez w.ła~ze WOJ-,l i Sza-Tsao-Ping".
skowe, wedlug którego w :najWIększych
miastach jap0l1skich zostalą skasowaneł . .DzIenmkI donoszą,. z~ artyl~rIa Jareklamy świetlne. Chwilowo zezwolo-ł ponslia rozpoczęła ogl€n w pIątek o
W dniu 4 sierpnia 1938 T. wylosowane Z(),sta1r
.
l 430
do umorzenia bony Funduszu InwestYCYJn,,!
no jAszcze na. normalne oświetlenie ullc~ goc Z. , rano.
oznaczone numerami: 10 864, 13429, 14605, 28m
.. r
31 150, 32082. 38834 - we wszystkich 10 seriach
,"(:rpus~7.onycb na podstawie rozpor7./ldzenia mi·
w
nIl;tra skarbu z dnia 'l O listopada 1933 r (Dz, U.
~;, ,p'" :g,r,.8!I, ~z, 1J94). Wylo~wane bony 'Wl\~.
pywane są przez kasy Urzęd6w Skarbo'lOc:h'
\V a r s z a wa. ,(Tel. Wl.) Blisko 400 100 zł za bon 2~-zlotowy.
,
w.arszawsikcb. dozorców domowych zoo
War s z ,a w a. (Tel. wł.) ,Obięg.ają stało -odznaczonyc;h brą.zowymi' krzy taDr med. H. ZIOMKOWSKI
pog'łoski, że vi pierwszej połowie sier- mi zasługi za zaflugi na, polu pracy zaIIpeej. ehor6b sk6'r. wen er. i moezopleioW7th
pnia odbęazie się w Racławicach ze-! wodowej.
(w)
L6dź, 6 Sierpnia 2,
teL 118·31
branie dawnych clzi,alaczy BB\VR. któ- j
Przyjmuje 9-12 i 3-9, w niejziel~~
rzy się zj,adą u płk,a Sławka.
(w)
n 15 M9

r

Czyz'by powro" t'
na stare drog-''?.

l

II

., . .

.

.,

losowanie bonów
',. Funduszu InwestycYJwnego

· zas fu gJ dla d
r " ;,
ozorcow
Krzyze

'

lI

Zrywanl'e n-,epolskl'ch
szyldów

,. Zachorowania'na 'anginę

War s z a w a. (Tel. wł.). W Lidzie
zWl'ócono się do właścicieli sklepów
posiadających szyldy niepolskie z we~wan1em, aby je usunęli. Ponieważ tego nie uczyniono; młodzież zerwała te
szyldy i spaliła na rynku.

War s z a w a. (Tel. wl.) Zanotowano dużą ilość zachorow,ań na anginę, co
pozostaje w związku z nieslychanie żywą konsumcją zimnych napojów. (w)

-FI"asko z'ydowskl'ego'
kongresu

żyd

I

Oberwanie się chmur w Al1gllji -

i pokwitowania
nasze~o

Z!OŹOllO'

Na budowę J(aplicy
w Hrynkach na Wołyniu
~eliks Plerzakowski, Dobrzejewice,

l,

przemytnikeim dewiz , razem 'z poprzednio ' pokwitowanymi 43,-

War s z a w a. (Tel. wł.). Organiza· ~
T a r nów. (Tel, wł,) S~d Okręgowy
cja żydowska "Bund" zamierzaJa urzą- ' w Tarnowie skazał Izraela Izaaka Steidzić kongres pod hasłem "Nasze Pra- nera, oskarżonego o przemyt ' dewiz na
wo". Mia'Ja kongres urządzić wspólnie teren w. m. Gd,ańsk,a, na 5 lat więzienia '
z "Poalej Syjon", ale rokowania te nie oraz na grzywnę 105 tys. zł, w razie riiedały żadnego wyniku, tak, że prawdo- ,gciągalności z zamianą grzywny na 210
podobnie ten kongres się nie odbędzie. dni więzieni,a i konfiskatę 655 dol., któ(w)
, re znaleziono przy oskarżonym.

z z"e k

Składki

administracji pisma
dalszym ciagu:
W

złote.

Na biednych par. gw. Jana na Komandotl
Stefan Radaiewski. zamiast wieńca na tru!DI'
math Przewielebnego ks. pralata dra ~I
zurkiewicza 20,-. razem z poprzednio pokWIt
w3J1ymi 40,- zt.
'
Na pomnik Serca Jezusowego: A. B .. 5"
Bilska z podziękowaniem za odebrane laski
prośba o dalsze 10.-. razem z poprzednio
kwitowImymi 35,- zł.
Na ochronki Naramowlce. Urbanowo ł '\\1,
niary: Dnia 4. 8. 19as r, wpłaciliśmy na konw
ochronek w K. K. O. 29,75 zł.
śp.

rofalne burze i upały

Upały i burze w 'Irlandii
Duźe

straty

Zgony wsl(utek

porażenia-

Lon dyn, (ATE), Na zachodzie An-I~blinie przez cały dzień. Ofiar w Iu- Kąpieliska i plaże przep,ełnione bylY
glU i na cz~ści połu.dniowego wybrze- ! dziach dotychczas nie zanotowano.
tłlfmami ludności, szukającej ochłodY'
ża panowały niezwykle silne burze. W
W P
.
niektórych ' miastach, m. i. i w. Bristo,
a~yzu gorąc~
Na Węgrzech ludzie mdleją
lu, burze te wyrządziły znaczne szko.p a.l",\' z, .(A1E). F~la ypałow w PaB u d a p e s z t. (A TE)
W cały~
dy. Na skutel{ oberw'ania się chmur lr y zu.l olwlJoa~h daJe ~Ię nadal we kraju panują niezwykłe upały. W Bu'
całe ulice stanęly pod wodą, któJ'a za- znakI. \Vczor~.ł ''! Paryzu zmarły ą 0- dapeszcie temepratura wynosiła wcz~
lała wiele piwnic.
IsoJ?y na po~az~D1e słonecz~e. a w!ele raj do 37 stopni w ci emu. Wieel o'o~
KsillŻę MikoJnj rumnński, którY przyjechaJ ąo
~Tedle
komunikatu ministerstwa JOSOb, prz~wlezl~no do sZ~ltala. Wlęk doznało porażenia słonecznego. I\'
Bukaresztu c"lem wzi<:eia uuzinłu w pogrzeblQ poczty w
hrabstwach
Devonsl1ire jszośc mleszkanców.Paryza szuka 0- przeszło 80 wypadkach wzywano pOg~1
SWE'.i matki królo\\'E'j Marii OJ1tl~ci! Rumunię.
Ksiażp, odl!'('inl S~ 1110lotpm do .Mediolanu, skn d
i Kornwalii 70 linij telefonicznych zo- !C~łO?y nad I;>rzegaml Sekwany oraz w towie ratunkowe. W jednym z wiei,
uda się do Wenecji. gdzie staje micRzka wraz ze stało przerwanych oraz kilka torów )..oko!Jca~h mlas~..
'
kich magazynów 27 sprzedawczyl'l ze'
swą inor~anatyczną mał>ionkl\ i synem.
kolejowych podmytych. Na wybrzeżu.
\V cIągu d11la wczoraJ~zego z,a noto- mdlało z upału, dopiero po rozmait)'ct
W jednym z parysJdch ązpitl11i zmarła po zachodnim w mieście Torquay ulice ,wano 10 wypadków ut011lęć.
zastrzykach zdołano przywrócić je d~
dłuższej chorobie znaJla artystka filmowa read
przytomności.
zamieniły się na rwące strumienie.
W Ameryce ludzie mrą
White.
We wschodniej części Anglii pan U jak muchy
Burze z piorunami na I(resac~
W miPjscowości BRciu w Rumunii wieśniaczo
je
zaś
piękJ}a,
słoneczna
pogoda.
Nowy
Jork.
(ATE). Od 10 dni notuka Domnica TC'odoroff wydala na ~wiat hIJźnill
N o w o g ród e t<. (Tel. wł.). Woslal'
ta. które sa zrośnięte, jak slY1lne siostry Syj81JlRównież
nad Irlandil). środkową jją, w Nowym Jorku t w całej wschodskie i mai::! 2 głowy i 3 nogi. Matka i uzieci cie- przeszła po szeregu upalnych dni nie- ,nieJ części Stanów ZjednoczonYCh falę nich dniach nawiedziły Nowogródc~Yz'
sza się dobrym zdrowiem,
nę liczne burze z piorunami. W lea
zwylde silna burza, jakiej od dawna upałów. która stała się trudna do mie- nym tylko powieeie nieświeskim pioru'
Prz('(l związkowym tl'ybunalPlu bezpieczeJ1' nie pamiętają. Burza ta szalała przez sienia. Zanotowano wiele wypadków
stwa rozPocz/l1 się największy procps, Jaki siC) 4 godziny, wyrządzając znaczne szko- śmiertelnych na skutek udęru sło ny spowodowały przeszo 20 poiaró«,
rażąc przy tym kilka osób. Również u:
toczył w Br"zyJii. Przed sądem shje 371 osk~r- ,
dy i powodując . kilka pożarów na necznego.
żon:yeh o udział w zamachu, mającym na celu
cierpiały powiaty: lidzki. szczuczyń$KI
utWOTzenie republiki , kommtistycznej w Natalu . skutek uderzenia piorunów, PołączeZarówno w Nowym lorku, jak i ·v i słonimski, :iednak 'w nieco mniejszyla
w listopadzie 1935 r. W procesie wystąpi okolo
nie telefoniczne przen' ane było w Du- okolicy przerwano roboty publicżne, E'topniu, niż pow, nieświ~ki.
iOO świadków.

*
*

*
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Cieszymy się z rosnących chłopskich zagonów - Światła i cienie "poniatóweIlM-'Jesteśmy
zwolennikami gospodarstw zdolnych do samodzielnego bytu - Nie chlop-proletariusz, ale
.
chłop w miarę zasobny jest podstawą dobrobytu kraju
:r.lały, drewniany domek, miniaturewa stodólka i skromna obora, obejście całe, jakby żywcem przeniesione
gdzieś z podkarpackich okolic to
znany symbol polityki rolnej w Polsce
od lat kilku, czyli słynne "poniatówki". Wiele gromów waliło się na te
domki ze wszystkich stron, szczególnie
z ciężkich kolubryn prasowych "sanacyjnych" konserwatystów, a mimo to
re'sną. one bez przerwy,
świadczą.c o
głodzie ziemi w Polsce.
Gdziekolwiek się ruszyć w Polsce ua
wsi - wszędzie się widzi "poniatówki". Stanowią. one już całe, duże osady, ZYJą. swoim życiem, w jakie je
sl,ierowal system stworzony przez ministra Poniatowskiego i są. poważnym
faktem dokonanym w przebudowie ustroju rolnego w Polsce, faktem z którym należy się liczyć dziś, jak i wobec
którego staną. kierownicy polityki rolnej w przyszłości. Czy będą. z tego zadowoleni, to inna rzecz.
Nie będziemy wzorem ,,!!<8.nacy'jnych" konserwatystów. łamali rą.k nad
samym faktem parcelacji. Myśl nasza jednak, radują.c się z owych rosnę.
cych, chłopskich zagonów ziemi polskiej, wybiega z troską. ku nim, pytając: Czy aby zdolne są. do samodziel nego bytu'! Czy stanowią rzetelną podstawę właściwego,
gospodarczego rozwoju pracy na roli' Czy mogą nie tylko wyżywić rodzinę,
ale j
wychować jej pokolenIa dają.c mottiwość lltworzenfa przy pomoey dochod6w z nich - podstawy bytu dzi..

ciom.'!

Pozostawiamy na boku zagadnienie, czy w wyżywieniu k.raju i ek.sporcie płodów rolnych, wz~lędnie w gospodarce wojennej, lepiej si~ kalkUluje
produkcja rolnicza w małym, et'T dużym warsztacie. Sprawa nawet ... dyskusji fachowej nie jest rcm!trzygnię
ta i bywa zaciemnia.na subiektywnym
sposobem patrzenia na nią.. Trzymajmy się "poniat6wek K •
Otóż w "poniat6wkach" panuje bieda. Przednówek był okresem pustek
w stodole i często
głodowania.
Przyznać jednak trzeba, że bieda w
znacznej mierze dotykała w owym
czasie również gospodarzy od dawna
zasiedziałych, a nieraz
I· służbę folwarcznę., czasem nie otrzymujQ.cQ. miesiQ,cami swoich poborów.
Stałą. nutę. skarg osadników są. bu'd ynki, w przeważnej cz~ści . drewnll1ne. Ich szczupłość, tymczasowy jakby charakter, wynikają.cy ze sposobu

Z satyry politycznej
~

'Rozmowa telefonic%1Ul w Wieaniu:
- H aUo! Czy to miesr.kanie pan"
1zanka Colma?
- Tak jest.
- Czy mogę m6wić z panem Cohnem?

Jestem przy aparacie ...
Dzień dobry!
Tu Mayer...

rodzinie osadnika z roku na rok, nie
dając jej możności szybszego za~ospo
darowania się, a przede wszystkIm co jest najważniejsze pod kątem widzenia przebudowy struktury ludnościowej i gospodarczej kraju nie
stwarzają dzieciom warunk~w zapewnienia przyszłości, w postaci zawodu,
czy kapitału oraz rozpoczęcia samodzielnej pracy.
Istnieje uzasadniona obawa, że nie
zahamują one, przy dzisiejszym sposobie ich tworzenia i gruntowania, procesu proletaryzacji wsi. Dość powiedzieć, że konieczność
zatrudnienia
wszystkich rą.k rodziny w gospodarstwie, przy niemożliwości posługiwa-

Co

słychać?

- Dziękuję, bardzo dobr'Ie ..•
- Bardzo
dobrze?
Przepraszam.
omylka!
("Szpilki U).

*
Z CHWILI
Czemu ty, Wincentv,
Nad granicą stoisz,
Czy cię wpuścić nie chcą,
C:!! też wejść się boisz?
Ni mnie wpuścić nie chcą
Ni też wejść się boję,
Amneslyi czekam,
Pode drzwiami &toję!
("Mucha")

-=--- ~
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NA PLAZĘ i SŁONCE
5.5tempnil!lJJicz Pcunań
P 5987-S. 283

nia się wynajętym robotnikiem albo
maszynową pracą odciąga dzieci
osadnik6w rolnych od wiejskich nawet szk6ł, na co powszechnie skarży,
się nauczycielstwo. Co tu zaś dopierQ
mówić o wyposażeniu dziecka do rzemiosła, handlu albo dla kształcenia
się ~ mieście!

Jeszcze jedną. skargę trzeba zan()oi
zdaniem naszym bardzo cha,..
rakterystycznę.. Idzie o łą.ki i las. Kto
źródło śmiechu
choćby trochę orientuje się w gospo"
darstwie wiejskim rozumie znaczenie
posiadania w nim drzewa i paszy.
T.ymczasem przy parcelacji te dwa
skarby, jeśli są., zwykle nie dostają.
się do rąk osadników. Właści~ie zaś
las nigdy! Zabiera go państwo, a łą
ki często zatrzymują. resztówki, okoliczne mają.tki państwowe, albo - jeśli
się łączą. z kompleksem lasów - ~cho
dzą. ~ ich skład.
Wracajmy jednak do ,.poniat6wek....
Głosi się, że ich wady nie są istotne,
bo ich rozmiary, uposażenie i warunki gospodarcze podyktowały względy:
"pedagogiczne". Warunki te ma.j~
zmusić osadnik6~ do form gospodarki - w pewnym przynajmniej z.akre..
sie - we wspólnocie. Mowa. tu G
- Kto, Jak kto, ale pall, panie (hus, utopiłby chyba chętnie ,,$tm4cję"
spółdzielczości,
~sp6lnym
zakupie
w łyżce wody?
maszyn, organizacji sprzedaży, -pomo- (hubo się pan myli; "san4c;a" to moja karmicielk4 - od roku d1Dtlcy w pracy itp. Mówię. tak instrukto'tlziestego szóstego prawie wyłącznic żyję z ;ej głupich kawałów.
rzy rolni, ale dotychczas jest to tylko
piękną.
teori~ i
"środek
pedagodzimy Mu natomia.st, aby skierował spragiczny"
zawodzi.
wę na drogę sądową.··
Dlaczego?
Czy Z&tem hędi/:iemy mieli pierwszl\
fołksfrontu"
Niewątpliwie alatego, że w teorli
spra wę sądową o należenie do masonerii 1
Klub Demokratyci/:ny, przemianowany
tej tkwi błąd. Nie zgadza się ona ze
obecnie na Stronnictwo Demokratyc1.ne,
starym doświadczeniem, IZ wyższe
wśród
okazuje jak pisze "Czas" dutl\
formy gospodarstwa powstają nie w
ruchliwość.
wyniku biedy, ale dorobku, oraz na
"Grupa ta usiłuje najwyraźniej doproJedno i/: pism niemieckich w Pols~e, re- podstawie ogólnych warunków spt'ZY.wadzić już w cz.asie zbliżających się wyprezentujące
kierunek narodowo-socja·
borów samorządowych do zmontowania listycz.ny, "Kattowitzer Zt.g:', poświęciło jają.cych rozwojowi gospodarczemu.
frontu demokratycznego, do którego mia·
Pow!'-ta.ie w rezultacie p"t:tnie -łyby wejść w myśl jej planów - Stron- artykuł wstępny masonerii. W związku
nictwo Ludowe i PPS. a zapewne także i z tym niemiecki tygodnik "Der Deutsche czy chłop w Polsce ma być zasobny~
front :Morges. Fr':mt taki miałby mieć in Polen", który przedstawia opinię kato· czy ubo~i? Czy ma gospodarować na.
na razie charakter raczej koniunktural· lickich sfer przeciwnych narodowemu so·
pełnowartościowym, czy też karłowa.
ny. Jego celem miałaby być walka o no- cjalizmowi, zauważa:
wą. demokratyczną. ordynację wyborczą.
tym
warsztacie?
Czy podniesieni.e
"Byłaby pokaźna lista. gdyby •. KattoStronnictwo Demokratyczne usiłuje prze· witzer
Zeitung"
ogłosiła nazwiska .. braci".
form
gospodarki
rolnei
ma się dokokonać swyrh ewentualnych kontrahentów.
którzy w jej redakcji i administracji oraz nać pr7.ez dobrze uposażonego, czy uże chwila obecna przedstawia szczególnie
radzie nadzorcze) byli czynni oraz którzy
właściwy moment do wszczecia energicz,
utrzymali po narodowym "przełomie'·. bogiego chłopa?
nej kampanIi w sprawie ordynacji. Powo- się "Der
Deutsche in Polen" zastrzega się,
łuje się przy tym na wielką grę. jaka się
]\Iv !'ię opowiadamy za chłopem aorzekomo toczy w łonie regimu o wcze- że nikt nie może go posądzić o sympatie statnim, za gospodarstwami, umożli
śniejsze
rozwiązanie
izb
ustawodaw· dla masonerii.
wiającymi dorobek
na podniesienie
czych."
ich
poziomu
oraz
upo!'-ażenie
dzieci.
Pogłoski O
Jak widać z różnych stron wychodi/:ą
za
opłacalnością.
nie
tylko
rolnictw't,
próby w Polsce zmontowania "foksfron·
tu". Ruchliwość takich Stronnictw Dejako całości, ale i poszczególnych,
mokratycznych, to przede wszystkim ruch·
z dziedziny li cznych obecnie pogłosek chłopskich warsztatów rolnych.
liwość Żydów.
politycznych zanotować trzeba następuja.
Dlatego też - uznają.c konieczność
cą, podaną przez katowicką "Polonię";
rozumnej parcelacji - nie możemy pobędzie
"W kołach polityczrnych omawia się chwalać "poniató\Vck".
tować,

-"

Nowe próby zmontowania
"

Masoneria
Niemców
w Polsce

.
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budowania, brak śpichlerzy itp. - to
żaJ każdego mieszkańca "poniatówki"'1
Drewniane domki osadników od
dawna s~ przedmiotem słusznego ataku, który spowodował ostatnio zmianę w kierunku budowania murowanych domostw.
- Za mało ziemi! - od tego zaczyna rozmowę każdy osadnik.
Istotnie też największe osady na
najgorszych ziemiach obejmuję. okolo
60 mórg.
Czy są one samowystarczalne? Tu
leży sęk zagadnienia!
"Poniatówki" w przeważnej mierze
są. samowystarczalne na naj niższym
poziomie. Pozwalają. "przebytować"

proces
o należenie do masonerii?

rozmówkach
i spotkaniach

Czy

wiadomość o spotkaniu pomiędzy
szałkiem Rydzem·Śmigłym a gen.

marKazimierzem Sosnkowskim. które odbyło się w
c?:usie wspólnie spędzonego wypoczynku
w kOTICU ubiegłego miesiąca.
"Jak mówią, wspólny ten wypoczynek
dostarczył sposobności do odbycia dłut·
szej rozmowy na szereg aktualnych tematów. Do rozmowy tej przywiązywane jest
duże znacze'lJie.
.,Mówi się. te mote mieć ona powdne
znaczenie dla układu stosunków we-

P. Wiktor nJażcjcwicz. któremu "Agen·
cja Anlymasor'lska" zarzuciła przynależ·
ność do masollerii, wyparł się tego składa
j~c odpowiednie oświadci/:enie w "Gońcu
Wars1Jawskim". Na. oświadczenie to odpowiad/l "Agencja Antymasońska" w s·po·
sób następujący:
..P. Wiktor Błażejewicz, pełniący funkcje radcy w Min. ,V. R. i O. P .• nietylko
jest masonem, lecz zajmuje wysokie stanowisko w hierarchii wolnomularskiej.
.. W mieszkaniu p. 'yiktor:~ Bla..,żeje\yi.
cza na Grorhowl6. (2ólkleW~kIegO .<>1) me·
tylko odbywały SIę zebrama Lozy. lecz
i/:najdowało się tam taine archiwum masońskie.
'
.
.Sa dals7.C' oświanczcniil p. Wiktora
B1ażcjl'wicza rC.loJ\\:lĆ nic ['r;dzicmy. na

wnętrzno-politycznych."

I

"Sanacyjno" - konserwatywny "Czas"
pisze, że wiadomość zanotowana przez
"Polonię'" wywołała zrozumiałe zainteresowanie. Krążył na ten temat ca ły szereg
koment
dl
k
h
ł
k
arzy.·ve ug rążącyc pog ose
ów wspólny "weeckend" miał jakoby miej·
sce w majątku Łom.na na.Ietącym do woje\\"ody Jaroszcwicza.

,n

W dniu 14 sierpnia ukaże sie w 'Yarszawie
pierwszy numer nowego, wielkiego tygodmka
narodowego

Naród w walce
"'ydawca Kazimierz I<owalski.
Treścia .. Narodu w walce" będzie walka o
~yzwol~e narodu polskiego z pod wplywów
zydo'll'skich. PomImo przystępnej ceny (10 Irro.

SZy za egzemplarz. 40 gr prem.. merata miesiecz.
na) ... Nar6d w walce". drUkowany w formacie
gazetowym i przypominający uklarlem wielkie
tygodniki zagraniczne. za wlerać będzie treść
bogatą i wszechstronna. choć za razem przystępną. Do nabycia we wszystkich kioskach.
Osoby. pragnące z~jąl' sie kolportażęm ,.i"arodu w walce" i akWizycja chr'zp~cijariskirh o~lo
!~ń, z~racać się mO::'ą por] adresem jego aODlInlet:rael1, W&nIzl\.wa. Al. .Jrrozolimskie 17 m. 5.
Zg 1162.3

ftolwi~l~[ la[~ł~nnJ '~rt!1 ~fl~~I~lni~ów

Jeden
czynny członek,
w szeregach

Stron Bictwa

Grupa potentatów finansowych działa na szkodę gospodarki państwowej

Ł

ó d ź, 5. 8. -

Powiadamy od razu
na wstępie: rozwią.zać kartel przędzal
ników i to zaraz natychmiast, Ł>ez
żadnych ceregieli i skrupułów. Dano
wreszcie w skórę kartelowi drożdżowe
mu, który przez szereg ląt hulał w Polsce bezkarnie, łupił konsumentów i
stosował środki, które znalazły swój
oddźwięk w znanych po\vszechnie procesach.
.
tym kartelu paczka rekinów
wiadomego pochodzenia, złożona z sześcil). osób, robiła
kokosy, nie dopuszczała' do powstawania nowych dr0ż
dżowni, wypłacała za unieruchomienie istniejących zakładów bajońskie
sumy,
szantażowała
Ministerstwo
Skarbu, jednym słowem eksploatowała
społeczeIlstwo · na wszelkie sposoby. Na
alarmy prasy, wołania opinii powiedziano wreszcie "dość" i kartel droż

'V

dżowy. rozwiązano.
. Z przędzalnikami nie
cackać, tym bardziej, że

w swych

szponach

można

się

dzierżą

oni

weniują, "wpływają", blagaję, i płaczą,

i

Z torbami chcecie nas pUŚcić
.
w przemyśle włókienniczym wywolać? - straszą.
Gdy napisaliśmy, że na zniżkę zgodzili się pod groźbę zamknięcia w Berezie, ogłosil i w swych przyboczny.::h
crganach, że to nieprawda, że "p. premiel' przyjął delegację bardzo upn:ejmie i rozmowę przeprowadził w tonie,
odpowiadającym powadze zagadnienia
i stanowisku delegacji".
Co, może premier mial to samo powiedzieć Osserom, Geyerom, co powiedział Ż~' dowi Berkowiczowi, oburzony do ostatec'zn~rch granic bredniami
na temat ciężkiego położenia przemysIu włókienniczego wicepremier Kwiatkowski?
" .
Premier mógł to powiedzieć, bo
-

wolają.
- Katastrofę

najpowaŻlliejszą

gal .ąź życia gospodarczego, pierwszorzędnego
znaczenia dla obronno'ści

kraju.
Już pisaliśmy

·

Przed

Narodowego

I

-I

żebrzą, i kombinują, żeby efekt tej

obniżki był żaden.

jest wojskowym, ale wolał wtedy wystąpić jakom inister spraw wewnętrz
nych, któremu właśnie podlega Bereza. Organ
kartelu konserwatyw?-y
"Czas" zdradził, jak przyjęto adw. Kmdermana, który przybył d.o ",:arszawy
z petycją od kartelu. POWIedZIano mu,
że z adwokatem nie będą gadać:
Jedno tylko widać: że kartel.leszcze
ma nadziej e, że oJmiżl{a nie będzie Gbowiązywała; może się uda przekona.ć
że rząd źle obliczył zyski przędzalm
kÓw.
My powiadamy, że zachowanie się
kartelu jest działaniem antygospodarczym i wynika z egoisty~znyc~ mteresów kilku potentatów. NIe mo~na okazywać mu żadnych względów l uprzalmoścL Najprzód rozwiąz.ać kar~el, ~
potem zmusić do z~łożeDla okreslo~e]
ilości wrzecion. Jeśli nie posłuchają,
niech swe ostatnie słowo powie minister spraw we,vnętrznych.
(w. m.)

wejściem

w życie
ustawy o cenach

zboża

więce;

zn aczy, n iż

stu sympatyków
Rozpoczną się licytacje
wśród rolników
War s z a w a.

(Tel. wI.). WSKutek
skarbowe policytacyjne

zakończenia żniw, władze
dejmą prace egzekucyjne
wśród tolników. (w)

Układ

handlowy
.
polsko-niemiecki

War s z a w a. (TeL wł.y Podpis.a~
ny w lipcu handlowy układ między
Polską. a Niemcami wchodzi w życie
od 1 września. Układ ten ma moc obo~
więzującą do r. 1941.
Kontyngent towarów jest obliczony na 260 milionów
zł, podcz.as gdy dotychczasowy kontyngent . do Niemiec wynosił 170, a do
Austrii 60 milionów.
(w)

i cyfrowo unaoczniliśmy, że kartel przędzalników ma rocznie obrotów na około pół milJarda zł,
a zysków blisko sto milionów.
Konfe,, .encJa w lf.linislm·iu'l'łt Rolnichva Machinacje
. Tenże kartel posiada tylko mi1lon
s'Pe/r-tdantów
&00 tysięcy wrzecion, z czego '00 tysię
cy słoi bezczynnie, zdewastowanych i
War s z a w a. (Tel. wł.) Cena tu termin wejścia w życie ustawy.
War s z a w a. (Tel. wł.) Władze 1i~
:zniszczonych. Przędzalnicy nie oka- żyta w 'Varszawje w partiach wago" Określony on jest na 30 dni po ogło tewskie przystąpiły do prac nad ~regu
nowych waha sIę od 14,75 do 15,25 zł szeniu ustawy, a więc int~rwencja za- lowaniem Niemna, ażeby uczymć rze.zują ani odrobiny chęci do inwestowania w nowych wrzecionach. Po co im za 100 kg. Na prowincji otrzymują 1'01- częla by dzi.ałać w wrześmu.
kę spławną dla tr.ą.nzytu 'z porski: (w)
Przypuszczają, że nagły spadek ży
to, kiedy kokosy i tak robią. Czy ist- nicy mniej więcej '0 2 'z ł' mniej. Jak~
kolwieIe podaż jest nie duża, ponieważ ta zostal spO\\"odowany alarmami o
nieją dla nich racje gospodarcze, spolekarży
łeczne, obronne, czy w ogóle mają janiektórzy rolnicy oczekują na akcję klęsce urodzaju i zwykłą po zbiorach Długi państwa
kieś racje? Tylko jedną: swój z)'sk.
)nterwoocyjną rządu, oraz na 3 złotodezorientacją. szerzona przez kupców,
War s z a w a (PAT). W. niektóNa przestrzeni ostatnich kilku lat wy podatek od mąki i kaszy, mimQ to którzy starają się robić szybkie trans- rych dziennikach ukazała się wiadopodwyższyli cenę przędzy o 25 pct. Pod
ceny kształtują się wybitnie zniżkowo. akcje w przewidywaniu zwyżki, wy- mość, że lekarze podjęli starania o unaciskiem władz i pod w'pływem silW sprawie tej odbyła się w 1\1:ini- nikając~j z akcji interwencyjnej. Spe- regulowanie przez skarb państwa nanego uderzenia w stół przez premiera sterstwie RolnictWra konferencja, na ku)anci będę. się starali wykorzystać leżności w kwocie ok. 12 milionów zł
9bniżyJi ceny o 8 pct. Ale bronię się
któr~.i przedyskutowano rozporząc1zeustawę, zwłaszcza przed wejściem jej
z tytułu leczenia funkcjonarius1.6w
zębami i nogami, demonstruję, intel'- 1nia wykonawcze do ustawy, re-gu)uw życie. (w)
'państwowych.
'ją.cej ceny zboża. Ną. przesz~Qdzie stoi.
Mini~terstwo - Sk,arbu· stwierdza,' że
wymienione należności nigdy nie obejmowały taki~j kwoty.
Jedynie łącz
nie z należnościami aptek, szpitali, sa~
natori6w itd. pozostawała z dawnych
okresów budżetowych -kwota ok. 12
miln. zł. Cała ta kwota została już
polr~~n-ukraińskich
całkowicie przez skarb państwa ureWar s z a wa.
(Tel. ,,'ł.) Minister
W kołacl"i zainteresowanych w eks- zbiorów są w tej cłiwili jeszcze nie- gulowana do dnia 1 Upca rb. na podopieki społecznej wydał zarządz~mie,
które zmieni.a przepisy o zaop.atrzeniu porcie zbóż panuje opinia, że w ciągu szczególne, a to z tego powodu, że ryn- stawie art. 3 ustawy z dn. 9 kwietnia
1935 r. o dodatkowych kredytach na
dla uczestników ukraińskich walk bieżącego roku gospodarczego, tzn. ki pójnocne, najbardziej chIonne, są zaokres 1937/38, który to artykuł upo: orężnych z ,vojsk.ami polskimi w la- mniej więcej do sierpnia 1939 r., będzie walone starem zbożem sowieckim. Roważnił rząd do spłacenia tego ro~zaju
my mogli wyeksportować około 350 tys. sja sowiecka mianOWICie wyprzedaje
tch 1918 i 1919.
należności w miarę uzyskiwania wyO tę zmianę przepisów zabiegali od ton jęczmienia i 300 tys. ton żyta z no- obecnie masowo resztę zapasów. Sprzedaje również dużo starego zboża Litwa. starczającego pokrycia.
szeregu lat posłowie "ukrail1scy". Do- wych zbiorów.
Organizacją eksportu tych dwu gaToteż na razie nie sposób wyeksportotychczas prawo do zaopatrzenia inwalIdzkiego posi,a dały osoby, które utra· tunków zbóż zajmie się Polskie Biuro wać bodaj jednego wagonu nowego ży
.Pożyczka
Eksportu Zboża w Gdańsku, w którego ta. Kalkuluje się ono w tej chwili na
ciły zdrowie ww.a lkach 'Ą' okresie 01
Bułgarii
1. 11. 1918 r. do 1. 6. 1919 roku. Okres r~l\ach spocznie cała koncentracja eks- poziomie 108 - 110 sh, czyli 16,20 zł
ten został przediużony do 15 lipca 1919 portowego zboża oraz artykulów prze- za 100 kg loco Gdańsk. W najbliższych
s o f i a (PAT) Agencja telegraficzna
'r. - czyli do czasu ostatecznego zakOll- miałowych i formalna jego sprzedaż na t.ygodniach sytuacja ta może ulec zmia- bulgarska oglosila, że bułgarski minirynki
zagraniczne_
Odpowiednie
prace
nie
o
tyle,
że
zaistnieją
korzystne
moczenia walk p olsko-ukrail'l ski ch. Zaster finansów podpisał układ pożycz
żliwości dla eksportu naszego zboża.
opatrzenie inwalidzkie przyznaje mini- organizacyjne już się rozpoczęły.
kowy, na mocy którego grupa banków
Perspektywy eksportu zbóż z nowych
ster skarbu, o ile star.ający się o nie
francuskich otworzy rządowi bułgar
jest pozbawiony środków na utrzymaskiemu kredyt w wysokości 375 milionie, posiada obywatelstwo polskie, wyby na mleJscu zetknąć się bezpośrednio nów franków w i2 ratach. OprocentoWażna
ze źródłami zakupu.
kazuje się obecnie lojalnością państwowanie pożyczki wynosić będzie 51'2 pet.
Stwierdzić możemy, te wybór towarów
. wą i o ile utrat.a zdolności do zarobkoKontrakt
zawiera klauzulę, ustalającą.
konfekcją
na tegorocznych Targach będzie i bogaty
wania wynosi co najmniej 45 pct. Po-'
iż pożyczka ta może być zużytkowana
Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyja- i wszechstronny.
da:nia o tę rentę można skład.ać jeszcze śniło, że przedsiębiorstwa bandu detalicz·
Dowiadujemy się, fe na Targi przyby- wyłącznie. na zakupy we Francji.
do 31 maja 1939 r.
(w)
nego konfekcją, nie zaopatrzone w karty wa sporo misyj i wycieczek gospodarczych
rzemieślnicze na krawiectwo mogą we w1ai kupiE'ckich z zagranicy.
snym zakresie dokonywać w sprzedawanej odzieży jedynie drobnych poprawek,
Notowania giełd
polegających na usuwaniu nieznacznycb
(k) Znaczny wzrost wywozu zwierząt
zbożowo-towarowych
posiadania l,arty rzemieślniczej. (az)
samorządowych
. Według danych Główmgo Urzędu StatyB y d g o s z c z. 5. 8. żyto nowe 15-15,25: usterek, nie wymagających posiadania
Wiceminister spraw wewnętrznych stycznego, w ciągu pierwszych 5 miesięcy!
psze.llica nowa 20.50- 21: jQczmiel'i I st. 15,25- specjalnych kwalifikacyj zawodowych i
przyjął ostatnio preze,sa Rady Naczelnej
15,50. II st. 15-15,2.1: otręby żytnie 11-11.50: większych narzędzi krawieckich (np. przy1938 roku wywie'ziono zwierząt źywycll
otręby psze.nne m. 11,50-12. sr. 12- 12.50. gr.
Związku Pracowników Samorządowych,
344.206 sztul. i 347.597 kwintali wytworów
12,50-13: mak a żylnia 65'/, 29.75-30.25: mąka szywanie guzików).
który
omówił następujące sprawy:
zwierzęcego pochodzenia ogólnej wartości
\Vymienione przedsiębiorstwa nie mopszenna 65'10 38-39.
1) wniesienie ustaw pracowniczych doK a t o w i c e. G. 8. Żyto lIi.2~ -16,75: p~ze gą na tom iast dokonywać przeróbek więk·
89.641 tys. zt. 'tV analogicznym okresie'
tyczących pracowników samorząr1owych,
nica cz. 24~2-J.~O, iecln, 23-~3.50. zb. 22 ..iO- szych, wymagają bowiE'm one posiadania
~937 r. zwierząt wywiezio'TIo 283.652 sztuk
23: jęC'zmiefl pr:1rcm. F - 17.liO. Jla~t. 16-,-Hi ,?O;
na sesji jesiennej;
1 wytworów 321.701 q ogólnej wartości
owips jedn. 20,:'0-21. zb. 1!l,GO-211: ot]'ę~y ~~y. pracowni krawieckiej, nie różniącej się ni2) wydanie okólnika w sprawie egze70.472 tys. zl. 'Vywóz więc zw:el'ząi w roku
tnie 9,fiO- l0; otl'ęhY pszenne gr. 12-12.,,0. 81'.
czym od przedsiębior~twa rzemieślniczeg-o, kucji
l1ale~ności pracowniczych z tytułu
lO.liO- n. m. 10- 10.50; mnka żytnia G5'/, 27':iO którego prowad7.enie uzależnione jest od
bi e:t. wzrósl o 21,3 pet. wytworów - o lG.4
umów
o
pracę oraz z tytułu eml/rytur;
-28: m>1kn p~r.emlrr (l." /' 3~,!jO-ilO.
pet a ogólna wartość telZO wywozu o 27.2
posiadania lwrty rzemieślniczej. (az)
Ł ó d ź. 5. g.
Żyto nowe 16,2l'i-16.75; psze3) przesuwanie pracowników samorzą·
pet: Warto ść 344.206 sztuk wywiezionych
nica jedno 22,50-23. zb. 22.23-22,50: jęC'zmi('ll
dowych
do
wyższe§w szczebla uposażenia
przem. 16.50-16,75: owies jedno 19- 19.25, zb.
Z\VICI'Ząt żywych wynosiła 21.087 tys. zł,
na podstawie indywidualnych uchwat ryb,
18.50- 18.75; otl'ęby żytnie 10- 10.25; otręby
skorupiaków, mięczaków WYWieziono
związków
samorządOWYCh;
pszenne SI'. 10 ,75- 11. gr. 11-11 .25: mąka ~ytnia
707 q za 261 tys. zł, mięsa i wyt",-orów ho65'/, 31-31.50; mąka pszenna 615'/. 38-39.
4) skasowanie egzaminu praktycznego
.'. I~ w 6 w. 5. 8. Żyto I st. 1~,50-15 .75, II st.
przy Urzędach Wojewódzkich dla kandy· dowli - 350.173 q za 60.402 tys. zł oraz in15,25-l5,GO: pszenica jedno cz. 22.75-23 , ?;b.
Wobec w:il'J'astającej koniunktury go· datów na sekretarzy gminnych. którzy nych surowców i o,d padl,ów pochodzen.:a
23,75-24, biala 2.1.21)-2:;,;;0, zb. 24,2;;-24)iO:
23.712 q w[1rtości 7.891 tys. złoukol'iczyłi 5- mieslęczny
kl1rs Instytutu zwierzęcego
' jęczmień przem.
15.75-1ti,2ii, [-ust. 14.71)- 15: spodarczej, pogłębiającej się rozbudowy
tych.
.
owips I st. 18,75-19, II sto 17,7;;- 18; otrehy przemysłowej kraju, wobec wyczerpania,
I{omnna Inego w \Varszuwie oraz równożytnie 8,50-8.75: otręby p~zenne gr. 10 ,}!5-10.50
w związl\U z tymi zjawiskami, zasobów w rzędny kurs przy Wolnf'J Wszechnicy Pol(k)
Możliwości
wywozu
do
Danii,
śr. 9,25-950. m. 10.25-10.50: maka żytnia 6:\'/.
magazynach kupieckich. jako te2 wobec skieJ. tudzież przesun ięcie ulgowego ter- wa.rty ostat.ni'!) układ z Danią zezwalaZa30,75-31,25: mąka pszenna 6~'/. 39,50-40.
Vi
War R z a w n, 5. 8. Żytó 14.25- 14.71;' psze- zjawienia się w każdej niemal gałęzi no·
minu dla pomocników sekretarzy. którzy ramach przyznanych Polsce kontynl\'entów
nica 22-23: jęczmień I st. nowy 11) ..30- 16: wych potrzeb i nowy cli wytworów przenie posiadają przewidzianego w rozpo- a e~.~port clo .t e~o kraju. między innymi
owies I st. 20 . ~O-21. II ~t. 18.:;0- 19. nowy 15 mystowych - kupcy pol scy, chcąc zapoo?zlezy, obUWia A'umol\'<:go. przędzy we!.
-16: otreby żytnie 9- 9.50; otrehy pszenne gr. znać się z warunkami zakupów i nowymi ł rządzeniu cenzusu naukowego;
5) kwestię ewentualnych statutów eme- mane], m~s'ZY!l wlók.iellnicz~·ch. ceraty. pló11 ,7:i--12.25 . ~r. 10.7:;- 11.2.'; ..m. 10,75-11.25 : mą.·
artykulFlmi.
zarniC'l'z!1ją
masowI)
orlwiedzić
rytalnych na terNli.e wojewóc1zt.w połud " tna krawlecluE"l!o, fJlcu izolarviae"'o i :to.
j;-, _ 7.yt.!!.i~ f,5'1o 21.75-25,25: m'lva pszenna 65'/,
,t eguruczne Targi \\,Sclluullie II e Lwuwie, niowych i zachudnich.
2.4 ...10 ,,".-lO.
tą dków cielęCYCh.
'"'.
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litwa reguluje Niemen

wobec

Zaopatrzenie inwalidzkie
dla uczestników walk

Koniunktura światowa nie sprzyja
eksportowi zbóż

dla

informacja
dla handlu

•

Postulaty pracowników

Masowy zjazd kUpców
na Targi Wschodnie

francuska
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KRWAWI MORDERCY ZAWiśL:I NA SZUBIENIC~

MifUU!uko Jowi!uony lo~tini! W~o~ot~

Pan Prezydent R: P. nie skorzystał z prawa łaski w stosunku do bestialskich zbirów:
Maruszeczki, Fig tarza i Samoczuka
Kit ( o w i c e. (Tel. ,\"1.). Jak się dowiadujemy, Pan Prezydent R. P. nie
skorzystał z prawa laski \V slosunku do
skazanego na karc; śmierci przez po\,'ieszenie ę-Iośnego w Polsce zbira. Zł-letnie
go fikiler-a Maruszeczki ,który ma na
s\\'oim sumieniu szereg krwawych
zbrodlli popelniolwch z kOlkem ub. roku na Śląsku. w Krakowie, pod \"-adowicami i \V \Var:;;za\Yie.
Za wszystkie te zbrodnie katowickie
Manl'i7.eczko został skazany na karC;'
śmierci, a jego towarzysz SPOI'Zyl'I~*i uwolniony z bral,u dowodu winy w
T instancji, zostal skazany przez Sąd
Apelacyjny na 8 lat więzienia. Kasację
obu bandytów Sąd Najwyższy oddalił.
Obecnie l'v[in. Spra" ' iedliwości zawiadomilo Sąd Okręgowy w Katowicach o
odmowie Pana Prezydenta z skorzystania z prawa laski i przesIało do Katowic akta sprawy.
Ponieważ
t.ym san}ym wyrok n~
~Iaruszeczkę i SporzYI'tskiego jest prawomocny, prezes sądu Okrt;'goweg0
pr7.esJal akla prokuratorowi Sądu Okrę
gowego w Kalowicach do wykonania.
W piątek po południu prokurator Sądu
Okręgowego w Katowicach wydal za.l'7.ąd7.cnie
wykonania. na Maruszeczce
kary śmierci przez powieszenie. \Vykonan ie wyroku należy się spodziewać w
riaJl'u na.ibliższ~ych kilkunasł,u godzin.
Maruszeczko pr:r.ebywa. obecnie w wię
zieniu W" \\rar~zawie, dokąd go przewieziono z ,,-ięzienia. myslowickiego w
7.wiązku z sprawami sądowymi rozpatrywa,nymi '" stolicy.
\V~' rok więc zostanie wykonany w
\\'lIrl'7.awie i to przypuszczalnie w ciągu

"kazany na karę śmierci przez wszyst- śnie swą matkę, po czym zrabmyal .ul,de instancje sądowe za podwójne mor- krytą w m ieszkan i u kasetk~, zawl~r~Ją
cą zloto i banknot.y, łącznej ,"vartoscl o:
derstwo w celach rabunkowych.
\V dniu H czerwca ub .• roku Figlarz kolo 33 tys. zł. Został ujęty dwa dm
przybył
do Poznania z Bielska, pow. później, gdy wiedziony dziwnym .i~
KobrY!l na Polesiu, gdzie praktykował. stynktem przestępców, wrócił na mle]jako lc~nik. ZatrzymaJ się u swej matki. sce potwornej zbrodni.
Po załatwieniu przez władze sądo
Ewy Figlarzó",ny, która byla kucharkil
u Żyda Jakuha Czarnikaua, kapitali- we i prokuratorskie odpowiednich forsty, zam. w Poznaniu przy ul. Mickie- malności, matkobójca Figlarz zostal
wicza 29. \V nocy Figlarz zamordował stracony w nocy z piątku na s~b<?tę.o
przygotowanym zawczasu toporkiem godz. 23.30 na dziedzińcu wwzlenla
gospodynie; Czarnikaua, Żydówkę Augu- karnego w Poznaniu, przy ul. Mlyllskiej. (mz)
slę Oortel, a nastc;pnie pogrążoną we

Pociag zabił wieśniaka i rozbił wóz
cego pocio..gu

mencie, gdy mial tamtędy przejeżdżać
pociąg osobowy ze Stanisławowa do
Czortkowa. Pociąg najechał na wóz
i roztrzaskał go w strzępy. Petrunl,a
poniósł śmierć na miejscu. Konie w
wypadku ocalały. (Sc)

N i ż n ó w, 5. 8. Z Niżnowa jechał wieczorcm w pole po snopy rolnik
Piotr PetI'1.I111;:o. Jadąc zasnął, a konie
wjechal? na niezabezpieczonym przejeździe kolejow~-m tuż za mostem kolejowym na Dniestrze na tor w mo-

Zgodny sen' - kupca na łóżku,
a złodzieja pod łóżkiem
l\'ajpieJ'łc 1~ara,

cielesna, pÓ:fniej

kryminał

"r

Bandvta

Morderca maU(i
na boyczl(u

, zawisnął

p o 7. n a ń, 5. 8. -

Kozioł

nadal nieuchwytny

\V dniu dzisiejOlbrt:ym;a oblctu'a policyj'na nie dala jest:c~e rezultatu
S7.ym Ministerstwo Sprawiedliwości zaWar s z a w R. (Tel. ,·d .). VI[ poszu- Wiktor Zieliński. Tutaj teź przybył po
"'iaclomiło Prokuraturę przy ~ądzie 0krt:'g'ow:vm w Poznaniu, że Prezydent kiwaniu za ballllvŁami z Golkowa i ucieczce z pociągu Eugeniusz Kozioł.
n. P. odrzucil prośhp o uJaskawienie j9- Mszc7.onowa. ustalo~o, źe napadów do- 'vV obJa\Vie bierze udział pol icja powialetniego Floriana. Figlarza, który 1.0 ta! konala szajka, skladnjąca się z pięc11J Łowa z uclzialem policji slolecznej.
osób. D\yóch czionków bandy ujęto w
Z 'vVarsza\\'y sprowadzono na obła
Byslrzanej pod Raszynem, trzech zaś wę 11 psów policyjnych. Podczas oblainnych jest poszukiwanych.
wy w By~trzanej w zagrodzie niejaObła\Va oh.i<.'la t8ren
Lrzech powia- kiego Sadowskiego.
policja. wśród
t,ów: warszawskiego, ploTlskiego i grf>- krokwi znalazła dwa rewolwery i dużą
jeclde.!!o. Kolo wsi Barloszówka, gdzie ilość amunic,ii tego samego kalibru z
zamordowano listonosza Kowalskiego, jaki.ej padł kupiec Ch rostowski i listozamieszkuje element niCf;pokojny. Przed nosz Kowalski. Znaleziono również nono Jakich idiot~'zmów może dojść ponie- wojną zahorcy skonfiskowali dobra ko- życe, kŁóremi przeci<;>ta byJa si alka druktóry zagraniczny polityl" świarlc7.Y broS7.ura Anglika, p. Simpsona, skwapliwie ścielne należ[~ce do 00. kapucynow. 0- ciana w willi w GoJkowie i różne przedomawiflna pl'zez prasę żydowską w Pol- siecIlono tam przestępców kryminaJ- mioty pochodzące z rabunków i krasce, grlyż napi~ana jest w duchu, przez nych, depor~owanych z Rosji i przy- dzieży. Ustalono dalej. że w Bystrzanej
.. naszych" Żydów wprost wymarzonym. dzielono im 16-t.o morgowe działki. Po na kilka godzin przed obławą przebyP. Simpson mianowicie pisze o sprawie skom~s?wan!u gruntu w 1928 r. czę~!~ wał .również Kozioł. Są dane, że inIortydo\Yskiej m. i. tak:
luc1noscl WYjechała na kresy. W okoh- maCJe podane w spra\yie Koz}a są zucy Bartoszówki ukrywał się s''-'ego cza- pelnie zmyślone. (w)
.. ," Polsce - pi"Z!' sir Sii11pson finansowe i inne ułalwienia, umożli su u swej siostry stryjecznej bandyta
wiające reformę rolną,
przy>!opieszenie
upl'zem~' s lo\\,jenia
na wielką skalę,
r07.hudowa n 'nku wewnętrznf'go i 7.ag"r-anicznf'i!'o, przrczynilyby się znacznie do rozwoju ~ospodarczego kraju,
co prowadziJohy do zan ikania specyOtlpou';ed'n ie przepisy wyra~nie mÓłvio.., ~e na stole se.t.biołC
ficznC'go problrmu żydOWSkiego w 0beclw:j jego osh'oRCi.
s1·du,,- po'winien ~na.1d ować się krucyfiks
,.Podohni e jak liczne powojenne
W ,"Varszawie przebudowuje się dm- jest gmach Sądu Grodzkiego. - W
pntcl~' uchodźców 7,TllLl"ZOne hyły przemienić kraj(' <:('hl'onif'nia ". kraje stagie skrzydło Sądu Okręgowego a jed- związku z tym przygotowuje się całko
J01"0 zamir-zkHlli,l. trrl~ ' ż nil' hyło moż
nocześnie przy ul. Leszno wykOllcz.any
wicie nowe urządzenie sal sądowych,
Jiwo,!;cj ellligr:H'~jn~·dl. lak Irż w~"a7[iI1~ 111 jest, ahy takie i"aml' rn7.\\"iąza
nil' zna lll złfl >'pra\l"a uchodiców polcncjoual n~-c h."

I

Krucvfiks i tora na stole sedziowskim
I

krzyża-krucyfiksu.
W salach wydziałów

karnych odbywa się zaprzysięganie świadków i podczas tego uroczystego aktu skład sądu
wyjątkowo wraz z całą. publicznością.
powstaje. I oto zaprzysięganie świad
ków ma się odbywać przed dwoma.
skrzyżowanymi drewienkami I ...
Od wprowadzenia chrześcijaństwa
krzyż (krucyfiks) w katolickiej Polsce
stał zawsze na stole sędziowskim i
chOĆby z tego względu usuwanym być
nie powinien. Ale oprócz tej odwiecznej tradycji mamy wyraźne rozporzą
dzenie ministra sprawiedliwości z dn.
1 grudnia 1\:)32 r. (Dz. Ust. nr 110 z 1'1932, poz. 905). Art. 182 tego rozporZ/).dzenia głosi: ,,'V salach rozpraw na.
ścianie poza stołem sędziowskim znajduje się wizerunek herbu państwa, a.
na stole sędziowskim krucyfiks. W,
miejscowościach,
gdzie spodziewane
jest składanie przysięgi przez osoby,
wyznające religię mojżeszową, powinna znajdować się w sądzIe tora".
Gdy zatem, co do tory, powiedziano,
iż tam, gdzie spodziewane jest składa
nie przysięgi przez Żydów, powinna.
ona znajdować się w sądzie - a więc
nie koniecznie stale na stole sędziow
skim, lecz tylko przynoszona w miarę
potrzeby - to, co do krzyża, rozporzą
dzenIe wyraża się
kategorycznie:
" ... znajduje się ... na stole sędziowskim
krucyfiks". Rzecz przy tym ważna: zamiast "krz~ ż" użyto ściślcjszego określenia "krucyfiks", tj. znak krzyża
wraz z pasją - figurą Ukrzyżowanego
Chrrstusa Pana.
Tymczasem na każdym stołe sę-dziowskim znajduje się tora, a w nowourządzonych s.alach sądowych
zabrakło krucyfiksów wbrew odwiecznemu u nas zwycz.a.iowi i wymaganiom
prawa. Niewątpliwie jest to tylko
prz~-kre dla katolika, sędziego, adwokata czy strony, przeoczenie, jednak w
czynnych dziś blisko dwa lata salach
5ądowych
przebudowanego już skrzydła gmachu Sądu Okręgowego w Warszawie, krucyfiksu na stoł,ach sędziow
skich nie ma.
Ponieważ
obecnie wykollcza się
przebudowę
drugiego skrzydla tego
gmachu a także nowy gmach dla Sądu
Grodzkiego i Wydzialów Odwoław
czych Sądu Okręgowego, powstaje obawa, aby przy ujednostajnieniu urzą
dzenia wnętrz nowych sal nie "'stawiono do nich takich sam,Hh standaryzowan.vch s1'olów sędziowskich z wklejonym w nie ornamentem w kszt.ałcie
krzyża
zamiast w~' magallego prze~
prawo i ob~' czaj krucyfiksu. (KAP)

·Potworna zbrodnia zwvrodniałVlh kobiet

mi,d~ '
Z~ 'd zi

.. da.

gorą.col

jednakowe dla nich meble i jednakowe
stoły sędziowskie.
Stoły te posiadają.
wklejony w ich środek ornament li
dwóch kawałków drzewa złożonych w
kształcie krzyża, nie ma natomiast w
nowych salach sądowych właściwego

T)'agic:nłie z1Juo'ly wieśniak spal i nie ~autca~yl Hadje~d~ajt.{·

S t a n i s I a w ó w, 5. 8. - Do mie- rozpoczął pakowanie rzeczy kupca.
Przebudzony brzękiem' pieniędzy
~zkania
kupca Z. Omecińskiego zadzwoniących
w kradzionej wJaśnie
kradł się wieczorem "przez otwarte oksoboły.
no złodziej N)-kola l\Iykiecej z Horo- man-narce, kupiec zbudził się, schwycholiny, wspólnik zaś jego oczekiwał tał zlodzieja, któremu na miejscu wySamoczul( powieszony
pod oknom.
t.\·m momencie kupiec mierzył karę cielesną, po czym oddał
S i e d I c e. (Tel. ~rl.). W nocy z powl'óril do c10IlW, " 'o/lec czego zlo- go w ręce polic.ii. Stojący pod oknem
cT.\Hrtku na piątek w więzieniu kar- dy,ie.i ukl'.'·j l'ic: poci łóżkiem kupca, któ- wspólnik złodzieja, prz,qJatl'lY"-szy ~'ię
nym w Siedlcach stracono groźnego ry tC'ż wkrótce poloż.\"ł sic: spać. Z10- karze otl'z.\·my\l'anej przez to\\'arzy.'lza
llandytę BolesJawa Samoozuka. wopec dziej przespał i~ parę godzin, po czym
szybko zwiał. (Sc)
k\6rego P. Prezydent R. P. nie skorzystal z prawa laski.

T1UJ1laczl\r lo nal.;cz~ h b,u'dzi['j 7. !'O 7, U- jJ3n :-;illilJ;,on rudzi IWUI. aJJY
]'ozo"laJi \I' Pol.:.c('. ah~· .. kraje
fj('hl'on i"nin ]JI'Z\' I11 il'ni li w kraje stałego
7.arni('szkania '·. \\ zl'uszai<1re rady An(orli ka nip IllUj:, dla 1101" Żll"Il(' ~O znaczeni'ł,
pOllic\\·ur. p. Silllp~on slosujr je 1ylko \\' sll.!.:iullku (\0 Pol~ki. O :\nglii !\IŻ
mOlI I 1nal'7.l'i. \V Anglii Jl1u>:-zą b~' ć tylko 0;,1111 i :\II !:!,lin!
Sallla bro,.,zu'l:1 nip jest Zl'c;.,ztą alli tak
po,,"M.I,a, alli tak ciekalI-a. aJ,~' się nią
spocja In ie znjlllo\\a(·. J e~1i phzrmy °
nirj, to !ylko dlalC'g'o, ahy uwidocznić
ż~'do\\'"kiC' illlrll( il' zdl1;;zrllia ])I 'Z ~' pomoc\' >;il nIiP. ( lz~'IH1l'oJlO,,"~ ch l'uchu g'Ospoc1ar('Z!'1"o u,,\\'iaJlOTlI i0l1~·(' 1t "'al's! w spole('7(11,,11\"<1 poJski, · ~n. \V I'olscp nil' trzcha
jur. Ili]..(lgo przckony".. ać, że Lo się nie

Och! jak mi

~",~""~."".",,,.

Nieludzka

żona

wraz ze

swą siostrą

E: a t o \V i c e. (Tel. wI.) Sąd APela-,
.iny w Kato~\-icach rozpatrywał w
IW!tek POIlO\\'l1te sprawę pOllurego zabójst\ya, dokonanc!!,o 5 września ub. r.
na osohie 4:2-letniego Jana Kostki z
Jankowic w pow. p~zcz~' l'lsldm przez
jPgo 7.01lf;' 3:'3-If'tnię, Anielo i jej zamęż11f;j. ~iostl'ę !~G-letni~ Ju]ię Mazur.
.,
I\l'~ t~ cznego dnIa ho~tka powl'oCLł
do lłomu okolo godziny 18 .. pl'zywoiąc
na J'owerze swPgo syna. zona wraz
7. siostr:). zrobila. mu a" anlurf;', że
przepił około 46 groszy, przy czym
('~

zamordowały męża,

żona udel'z~' ła go jakimś t.p'pym przedmi.olem,. a kied~r padł nieprz~'tomnr,

oble z słOstn,\. bll~' go dalej, a na.stępnie !'krępował~, caleg'o sznurami i W\'niosłv za dom. l(ipclv Kostka s'i!'
ocknął i począł wolać <> ratunek, zn(l~
wu kobiet~' pobit~- go po głowie, tak
i~ "pol1o"'~lie zem(l~ał.
SIę

Ta~ po.",t.a1'Za~o

do p()łnoc~'. I\a:-;lępl)le l1lelu<lzkl.:J
kobiety wywiozły go taczkami do
przcpl~·\Va.i~cej w pobliżu t'zerzki i
"l'Z\.lcił~r
skrępowanego
do płytkiej
wody, obserw~ąc li brzegu jak rzuca.

bo

przepił

46 groszy!

się w wodzie, chcąc się rato\\·ać. Eiedy
I\:oi'lka mdatecznie ur[usił sjp w\ ciagnc:;ły trupa z wody, oclcif;'h' k;'ępujące
g-o sztnl1'~' i przeniosły dalej, gdzie \\ ' 0tla b~'la g-lc:'h:::za i tam l'zuciłv gO do
wod.\" rhrl)c upozorować samohó)stwo.
I'I'Ol(11l'l1lo1' domagał sio lIa Kostko\Hj i l\1<l.zlIl·o\yej kar,v doż~' ,,,otnieg'Q
,,,ic:,~ if'nia.
Po naradzie sad skazał
Koslkowi,\. na 12 lat wic:zienia a Julię
Mazur na 10 lat więzienia.
'
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Strona 8

KRONI KA ZGIERZA

w Zgierzu
motna u p. Czesława Combr«yńsklego, ul. Plłsudsklf.'go 1.
Poiar. W czwartek, dnia .I. bm. w no'er na przedmieściu Pl'zyhyłów przy ul.
Reymonta 2, powstał z nieustalonych
przyczyn potar w domu mieszkalnym lia·
zimierza
Klimecklego.
Zaalarmowana
'Strat potal"Da zdołała potar opanowa ć.
Spłona,ł tylko dach w półnccnt'j czę3ci budynku l uległy zniszczeniu mieszkania
pierwszego piętra. Prowadzone jest dochodzenie w ;;elu ustalenia przyczyny potaru.
~ lirowe zatrudnienie bezrobotnych. Z
~niem 4. bm. Zarza,d Miejski Zgierza przyJął na roboty sezonowo grupę bezrobotnych 'W liczbie 25 osób. Na zatrudnienie
oczekuje jeszcze około 700 bezrObotnych.
Sprzedał dom Żydowi. J ak się dowiaQujemy, znany na terE'nie Zgierza prokurent Banku Zwia,zku Spółek Zarobkowych
w Łodzi, ławnik miejski, p. Jan Teska
sprzedał dom przy ul. Nal'utowicza 3. 2.ydowi mimo, te zgłaszał się cały szereg
kupców chrześcijan. Fakt ten wywołał
w całym narodowym Zgierzu olbrzymie
oburzenie.
Prenumeratę ,'Orędownika"

zamawiać

KRON I KA S I ERADZA
Wypadek samOChodowy. Dnia 3. bm.
na szosie Złoczew - Lututów samochód
ciężarowy browaru p. Danielewicza z Sieradza prowacizony 'pl'zez swfera Szczepaniaka wskutek nagłego skI ętu wywrócił
tdę, ulegając rozbiciu. Szofer doznał zgniecenia kla tki .p iersiowej, a córka jego jade.ca z nim złamania ŻebI· a. Ofiary katastrofy przewieziono do SZI itala w Sieradzu, a szczątki samochodu sprowadzono
do browaru.
Muzeum Ziemi Sieradzkie'. Muzeum
Ziemi Sieraclzkiej można zwiedzać bezpłatnie w niedziele i czwartki od godz.
17-19 w gmachu P. :\f. s.

KRONIKA TOMASZOWA

Regaty kajakowe.
Klub wio~larski
pl'zy fabryce sztucznego jedwabiu w Tomaszowie organizuje w niedzielę, dnia 7.
bm. regaty IUljakowe o mistrzostwo Tomaszowa na Pilicy. \V regatach wezmą udział drużyny wszystkich klubów wioślar
skich w Tomaszowie. Trasa wynosi 2 i 10
kilometrów.
Auto sanitarne· Polski Czerwony Krzy t
w Tomaszowie nabył auto sanitarne dla
przewożenia chorych kosz~em 7500 zł.
Stolarzo domagają się podwyfkL Stolarze w Tomaszowie pracujący na dobę
często 10--12 godzin za wynagrodzeniem
2,70 zł domagają się podwytki płac oraz
stosowanie taryfy ObowiąZUjącej właści·
cieli zakładów stolarskich w Łodzi. W
sprawie tej odbędzie się konferencja z
udziałem inspektc,ra pracy.
S-godzinny dzień pracy w szpitalu miejskim. W szpitalu miejsk!m w Toma8zowie zostal wprowedzony 8 godzinny dzień
pracy. Ponieważ w zwią1ku z tym powiększony musi być personel,
Zarząd
Miejski przeznaczył 8500 zł na pobory dla
nowozaangatowanych pracowników.

KRONIKA RADOMSKA

Samolot LOPP lądował pod !'ładom
skiem. Onegdaj wylądował pod Radomskiem na polach maj. Strzałków samolot
LOPP, który przybył w zwia,zku ze zbliźa
jącym się terminem wielkiej imprezy lotniczej, jaką organizuje komitf't fundacji
samolotu Zierni Radomszczallskiej dla
Arnlii w dniu 7. hm. Samclotem przybyli instruktorzy LOPP-u w celu zbadania
terenu do lądowania i startów. Samolot
po krótkim postoju odleciał do Warsza'wy.
Z działalności Pow.Obywatellkiego
Komit. Pomocy Zimowej. Jak wynika ze
sprawozdania Obyw. Komitetu Pomocy
Zimowej w bież. r. sprawozdawczym korzystało z pomocy komitetu 9;)4 rodzin (rażem 2516 osób).
Komitet ud;delał pomocy tylko w naturze, wydając ogółem
112890 kg ziemniaków, 211;)4 kg mąki,
2739 kg kaszy, 4, 607 kg grochu, 1671 kgsłoniny, 992 kg soli, 1 012 kg cukru, poza
tym węgla, kawy, drzewa itp. Bezrobotni
korzystający z pomocy doraźnej otrzymali z komitetu produktów żywno:ściowych
na sumę 25113,1,8 zł.

KRONIKA PIOTRKOWA

Kino Czary - "Tajemnicze promienie".
Kino Roma - "Zielony sygnał".
•
Czytelników naszych w PiotrkOWIe
Tryb. zawiadamiamy, iż ocl 1. l)m. agentura "Orędownika" mieści się w agencji
gazet p. M. Mojzycha, ul. Słowackiego 4
(dawniej ul. Kaliska). Prenumeratę za
sierpiell i dalsze miesiące należy zamawiać i płacić tylko u p, Mojzycha. Kto
prenumeraty za sierpieil .nie uregulu.i~ d~
8. bm., temu dostarczam€. "Orędo,".'l1Ika
zostanie wstrzymane.
15 sierpnia na ziemi piotrkowskieJ.
Dziel] 15 sierpnia, jako dzieJ] zwych;stwa
narodu polskiego nad "czerwona," hordą
bolszewików Str. Narodowe wybrało 11a organizowanie zjazdów powiatowych, by
przypom;lieć społeczeństwu wielki czyn
zmartwychwstałej Polski. W pow. piotrkowskiln Str. NaJ'oelowe or~aniz;uje wielki
zjatd W' Bl'łcl1atowie w dniu 1:') sierpnia.
Zarząd 'JOW. S. N. w
Piotrkowie wzywa
wszyst.kich członków do .iak najlicZl?iejszego "'zięcia udzialu w liroczystośclach
bełr'hatowskicl1.

Posiedzenie Rady MiejSkiej. W dniu
5. bm. odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej. Na porządku dziennym poza innymi było przyję:;je szkiców zabudowy mia.ta, ustalenia minimalnej wielkości par~eli budowlanych, przyjęci", zapomogi z

ORĘDOW:\IK,

nlE'dzieJa, dnia 7 siE'rpnia 1938

-

lydowskie anonimy zgangrenowały
życie

gospodarcze Łodzi

W podziemiach, w ukryciu przed władzą, żydzi robią miliony i wyzyskują nieludzko·-'.
robotników
c4.'gielniauej ł tajny sklarl fabn-cwy
manufakturr, dzierżawiąc równocz "śnie fabnkc; na pl'owincji.
Pew\1ti!o
Iy przędzyanonimowcom.
Stopniowy rozwój anonimu dato- dnia, gdy' Szaj ewicz wyszedł za in ter.!sami, w składzie zaś mieszczącym "'Ię
wał się od 1920 roku. 'V zakresie anonimu życ1owski4.'go trudno operować za mieszkaniem prywatnym właścic l;)
la w dalszych pokojach pozosia!a j"s~czególowymi faktami: anonimowcy
działali w sposób możliwie nieuchwyt- dynie żona, nadbiegł zdyszany Zyd 'k
ny. Były jednak jaskrawe wypadki, i zawiadomił, iż Szajewicza zatrzym'gdy ujawniono anonimowe żydowskie no, ze afera ujawniła się i należr jP'c
sldadv w okolicznościach zgoła nie- najszrbcie.i U~\l11f.lĆ towan', gdyż la,::t.
prze,,:idzianych przez władze czy ",la- momeut oczeki wać należy skarb"()~yców
z kontł'ol i.
ściciela.
Gdy już znaczna część towarów ,,~'yo
NA ZLODZIEJU CZAPKA GORE ...
emigrowała do mieszkania. dwóch I';J':
'V lU27 roku Aron Szmajewicz pro- siadów, zjawił się urzędni.k skarbolI 'l
wadził potajemnie przy ul. Nowo\. towarzystwie policjanta i dwóch ]1')mocników cywilnych. Towary znaj ,,zione na składzie wartości około 25 tvsięcy zł w rekordowym tempie załad ,)
wano na wóz, sporządzono protok"I,
po czym rzekomi urzędnicy odjecholi.
Przedtem jeszcze zagrożeni odpow:pdzialnością. sąsiedzi zapłacili po Idlln,
dziesią.t złotych, by pominic;to ich nazwiska.
Dopiero w kilka godzin póżniej j 1 lŻ
nad wieczorem rzecz się wyjaśni l1 ,
gdy wrócił Szajcwicz. ldóry bawił IV
prowincjonalnej fahryce. Okazało ~Ię,
że rze1tom~'mj urzędnikami byli sprnni złodzie.faszkowie.
CZlOIl'COlcie cechu
Jeśli chodzi o anonim w dziale w l ,,Fryzjer~ko - Perukienniczym, to należy wspomnicć. j.,karsli.ięgo
p'r::,ed szeze o aferze Eliasza Potasznika, hurkościołem Najś lf).
townika przędzy, który gc1~' mu wstr7 ', M. Panny IV Po- mano jej przydział, zapis~'\\"ał sprze l !1bianicach.
wanę. anonimowcom przędzę na rach'lnek oficjalnych firm . Potaii'znil< 11.1ciągną.ł
kilkunastu kupców żydo·.I
skich na sumę kilkudziesięciu tysir. "
złotych, po cZ~'m drapnął za grani ,".,
nie zapominając Jednak sum~' naduż., ,;
"uzupełnić" przez naeiągnic;cie prudzalników, no j ocznviście skal'l,n
państwa z racji niezap'łaconych pOl\a ~
Łód~kie Radio ~ataja llł'~ed opllłh{ płtblic~łU{ ll~yłłiki swej
k6w.
d~i(f,lalJł,ości
Myliłby się ten, kto by sądził, 7e
anonimowe
przedsiębion<hya
prmn. Ł ó d ż, 2. 8. - Centrala pocztowa
Toteż zarządzenie w kwestii utl'Zrłodzka
normalnie
w
pierwsz\"Ch mania c~'fl' radioabonentów w tajem- dzili Żydzi "'ylącznie w przem .\·~"
dniach każdego miesią.ca publiko,,:ała nicy przypisać należy, jak się Zdaje, włókienniczym. Takich anonimowHiI
cyfry w sprawie ruchu radioabonen- dalszemu, ale t~' m razem jeszcze więk przedsiębiorstw można b~' znaleźć 'dlltó,,; za miesjąc ubiegł.v.
szemu sp a lU<o w i liczby odbiorców ra- żo ""e w~zystkich innych dziala t'! l
przemysłu i rzemiosła.
Za l~piec . rb. nie podano tych cy [r, diowych.
Był i tajn~' dom hallkowy, pro\,";!powołUjąc SJę na zakaz. Już w czerwUtrzymanie tajemnicy w niczym
dzony
przez Ż~'da T r a u h a i .ja~')
c.u rb. ~notowano znaczny spadek nie poprawi srtuacji, o ile czrnniki z
lIczby radioabonentów. Jest to zjawi- drrekcjj łódzkiej radia nie zajmą się żonę przy ul. Piotrkowskicj 22. Z h ;sko corocznie notowane w okresie ka- repertuarami, co do których opiuła w storią:tego domu wiąże sic;l,ryminaln .\
afera zakollczolla procesem.
niku!y, jednak w bież. roku spadek ł.odzi jest jednomyślna jak rzadko.
był wyjątkowo duży.
Trudno by na wołowej skórze sp'sać, w jakiCh jc~zcze dzi eclzinach Ż~- l ' i
organizowali potajemne przeclsięhio "
Pomrs1o\yego Żyda za niedozwolo- stwa. Niejaki Chanachcwicz z ulin'
n~' handel środkami
lekarskimi Sąd Pomorskiej 25 np. produkował oficjalnie wodę koloil~ką. i na ten cel otrz~
Starościl'lski skazał na 5 dni aresj!tu.
mywaI
przydział spin' tusu po spec.ial.Ł. ó d i, 5. 8. W Gazowni Miejnych
cenach
2 zł za litr, gdy w t~'!ll
skIeJ w Tomaszowie l\1az. zlikwidowaSprzedawał
czasie "'T handlu kOf'zto"'ał 11 zł. Dl1ny został ~trajk okupacyjny, wrnikł~'
piero po kilku latach l.Ija,,·niono, żr
z l?o~rodu 2'.alegallia z wypłatą należ
Większość
spir~·tusl.l
Chanachowie'.
nOBCI.
Ł ód ź. :J. 8, - 'V listopadzie 1937 r.
sprzedawał
żrdowsldm
handlarzoIlI
Pożar
władze skarbowe ustalił~', że Dawid
po cenie 2 do 3 zł, Jliższej ocl monopoŁ ó d ź, 5. 8. W domu mieszkal- Goldberg nielegaluie zajmuje się. lowej, 7.arabia.iąc mimo to 6 do 7 7t
Izba na litrze i kOl)kuru.i<~c ~kuteczllie z
nrm Abrama I{nsza (Zachodnia 41,) od sprzedażą. losów loter~·.inych.
wadliwego komina zapaliło siC pod- Skal'bo"'a skazała Goldbel'!!a na 200 monopolem spirytusowym. Afera 7' 1kOllCZrla ~il) w~-mier7.eniem grznYI1\
dasze na trzecim piQtrze oraz dach. zł grzywuy.
Przybyły na ratunek II oddział straży
Sąd Okręgow~- w Łodzi grzywnę tę pOlia d. 2 miliony zł, która później '"'
ogniowej pożar w porę opanował.
obniżn do 50 zł z zamianą na 10 dni dalSZYCh iil~tanc.iach są.dowych znaczniE; została 7,reduko\"ana.
Uszkodzony został dach i poddasze. are.3ztu.
Straty nie zostal~' ustalone.
Na ul. Pól nocnej 10 Ż~'d Szafir J)\"Odukował potajemnie wino. GOl'zclnil~
tajne, to też ulubiona specjalno~ć ż~'
dowska.
Ł ó d ź, 5. 8. - S~d Okręgowy w
Z•
Dla całkowitego zobrazowania 7.\Łodzi ogłosił wyrok w sprawie Chaianonimowej
dzialalno;"ci
Ł 6 d Ź, 5. 8. Na Bałuckim Rrn- ma Pil1kusa Buchwajca, podają.cego dowskiej
ku zatrzymany został Ieek Blankiet .:;ię za współpracownika konfidenta b'zeba wskazać, że zasadniczo tlnil'nj·t
oni sądów pallstwowych w sporal'h
z ł"asku, który zorganizował specjall1~ V l)l'~' gady wydzialu śledczego.
sprzedaż różn~'ch uniwersaln~'ch leków
Buch ,,"aj c 0\\"1 zarzucano nakłania międz~- sobą, jak to w .ia~kra\H f'n'l na .ch?l'?by żOłą.dka, P~uc'. kiszek, na nie \\'rwiadowe~' do szantażu i wy mu- sób "Tkazal pJ"oce~ osłaWionego Śle
OdCISk1 Itp. Okazało SIC;, ze specyfiki szenia. S~ld unie,yinnił Buchwajca. z pego Maksa, którr b~' ł i st;:rhia, i \nkona\,"cą w~Toków, i to nie l \ l!~o
Blankieta są bE'zwartościowc.
braku doslaiecznrch dowodów ',,"iny.
w~ł'?d świa~a przest~pczego, a l'e i
G
wllrod powaznreh kupców z dlugi'l!i
komitetu funduszu zapasowego w kwocie
Dlaczego Piotrków nie posiada auta- brodami i peJsami. Do dnia clzisi('.1:JO tys. zł itd.
polewaczki ulic? 5i tysiące mieszkańców ~~ego sąd~T rabinackie mają ,yj~(,c.i la'
Poświęcenie nowego budynku gminneliCZąCy l'iotl"J.~ó\V nie posiada dotąd autago. W dniu H. bm. odbędzi~ sip. poświęce polewaczki uJlc. \V dni ur.alne na prrn- kIch spraw Spol"ll:>"ch. Ró'''nież poką!
nie nO"'ego budynku gm. r, ~z~·żanów. Po- l'~· pa.lnych ulicach Piotrkowa
pOdczas ~lJ egzekutor~.\':wincJ.\· katorzy, za~tępll
nieważ budYllek wybudowany w ';E' l1t"um
J)J'Z('Juzdu aut. wznoszą si~ olbrzymie tu- .1ą,cy komol'mkow. ~ą. w PO\yszcc])nnn
.
gminy we ",,:d Siomki, gm. l\rzyżanów many]wJ'zu. Pole,,-anie ulic raz dziennie użyciu w żydowskim ś,,·iatku.
zmieni nazwę na Siomki.
IV godzinach l'annych jest niewystarczajq('c. .Możehy tnk "czCr\'I'(,ny" ~[agjstrat
Wydział Powjatowy wymówił pracę 3'
robotnikom. Robotnicv iwzonolli za tJ·u- znkllpll auto - polewaCZkę i skrapiał czę .Jutro W numerze:
clnieni na l'obotach c1r'ogo \\ych 011'z~Ir..1alj ściej ulice? \\' yszłoby to na zdł'o\Yie nawymówieuie. V,'ymówienie objęło 3.i ro- wet "ojcom" miasta.
,,2~doW5kie lCamienicc
botników.
Ł ó d ź, 5. 8.
włókiennictwo,

Jeśli choclzi o łódzkie
to grasowały w nim
trty rodzaje anonimowców: 1) pI'odukUją.cych
we własnych fabrykach,
przeważnie tkalniach na własny racbUllek, 2) produkujących zarobkowo
we własnych lub wydzierżawionych
fabrykach i 3) nakładców, produkujących w oficjalnie istniejących zalda'
dach, lecz anonimowo, bez firmy.
Oczywiście najbardziej
bezczelny
był typ pierwszy oraz drugi, jednakże
najbardziej szkodliwymi - ze względu
na rozmiary produkcji oraz ilość
byli właśnie anonimowi nakładcy. NIe
należy zapominać, że istnienie anonimu było możliwe, wyłącznie przy ci-

cllym poparciu oficjalni.e istnieją.cy.::h
pl'zędzalil żydowskich, które dostarcza-

-I

Taka konspiracja - to kompromitacja ...

likwdiacja strajku Okupacyjnego w Tomaszowie

nl·elegaln-Ie
losy loterYJ-ne

domu

Wyrok na Buchwajca

Skazanie
ydowskl·ego szarl at ana

1

, . pod. tek dochodowy".

Numet ~79

-

Kalendarz rzym.-kał.
Sobota: Przemienien~e

Zniknął

Pańskie

Niedziela: Kajetan w.
Kalendarz słowlańlkl
Sobota:-Chleboslaw
Niedziela: Olech ŚW.
Słońoa: wschód 4.19
zachód 19.30
DługoŚĆ dnia 15 g. 17 min.
Księżyca: wschód 16.23, zachód 24.<1:3
.,
Faza: ;; dziel1 przed pełnią.

przyjęć ł

tel. 173·55

11 -13 i 16 - 17

Zabił

APTEK
Nocy dzisIejszej dytu.ruja nastepujace apt&k.i;
Pastorowa. Lagi~wnicka 96, Ka,hllJl8 (żyd). Limanowsk,iell'O 80. Koprowski. Nowomiejska 15,
Rozenblum (żyd). śr6dm,iejska 21. Ba.rtolz8'1\'skl,
Piotrkowska 95, Czyński, R<>kiclńskJ 63. Za·
krzews·ki. Katna 54, Siniecka, Rzgowska 51,
'l'rawkowska, BrzcziJlska 56.

TEATRY
"Zloty wiek r:vcerst'll'a".

KINA
Corso "Tajemnice samotnego domu"
.. Pan redaktor szaleje".
Ikar - "Mały gentleman" i "Rose Marie".
Oświatowy-Słońce
.. Płomienne serca"
..DyploOlatyc;:na żona".
Palace - "Pietnastolatka",
Przedwiośnie "Za zasłona".
Rialto - "Skrzydla nad Honolulu" ,;~{ilio
ner na tydzie(l",
Stylowy - "Noc straceńc6w".

Trudności
Slf-utki
Ł ó d ź, 4. 8. cem z polerenia

szpadlem· sąsiada

Jeszcze

Ogólne zebranie członk6w "Pracy PolsJd,j
w niedzielę, dn. 7. bm., o godz.
10 w lokalu przy ul. Bandurskiego 9-11.

~at()ie'ra'ł'lia

przed

Zawodowy Dozoroów Domowych
"Praca Polska"
urządza w niedzielę, 'd nia 7. bm., b godz.
14 w lokalu przy ul. Banuurskiego 9-11
ogólne zebranie dc.zorców domowych.

trzymała zabójcę.

t,,'a'l'lsakcyj

miesią

~ Żyda1ni

wydziału

powiatowego) istnieją realne
podstawy do uznania umowy za zerwaną
z winy telZ'oż Błatta, a co za tym idzie,
pl'hf'jęcia \'ZPźni przez zarząd gminy.
W każdym bądź razie uruchomienie
rzeźni nie może nastąpić przed doprowarlzC'niem jej do nalC'żytego stanu, a jak
rlot~'chczas.
żydowski dzierżawca nic w
tym kiC'rtmku nie uczynit.
Tymczasem
zaopatrzenie
w mięso
35.000 ludności Chojen. z uwagi na zamkn ięcie rzeźni napotyl\a na pewne trudności, co wywolało rpal,cję ze strony mieszkal'lców i prlycje do władz. o przyśpie
szenie załatwienia sprawy rzeźni.

KRONIKA MIEJSCOWA
narzekania.
Ostatnio napływają

Słuszne

skargi od mi ena niedomagania.
w
prze,;: elektrownię.
\Vskutek zmniejszenia personelu, wypadId uszkodzellia lamp ulicznYCh i nienaprawiania ich przez szereg dni są na por1.:ąd
ku dziennym, tak, że całe odcinku ulic
toną
w ciemn05ciach, co na przedmieściach, gdzie chodniki znajdują siG w stanic pożało\\'ania godnym, jest dla przechodniów połączol1e z niebezpieczelistwem.
Szczególnie cierpią na tym robotnicy
powracający późno w nocy z pracy.
przedmieści,
oświetleniu
ulic

szkallCÓW

dla dzieci f

mło

w Lodzi.

Księgozhiól' sześciu

tego typu wypo:Ły
czalni liczy b]j"ko 3.) tys. dzieł. Ruch czytelników \I·.\Taził się w liczbie przeszło
1G5 tys. osób.
Miejskie ambulatorium dentystyczne
przeniesione zostało do lokalu ambulat()rium dziecięćego przy ul. P, O. ,W. nr. 1.
Towarzystwo

Przyjaciół Bałut

wystąpiło du Zn1'l:ądu Miejskieg-o
lliem ul'ządzeniu placów do gier

z żąda
i zabaw
(lIa dzieci )J[t1ucldch. Orga.n izacja · wnios ł a tal\że
petrcję do władz miejskich w
spra\\'ie OŚ" iellenia ul. Okopowej.
Ekspozytura Obrony PrzeolwlotniczeJ
Zraząd MiejSki
uruchomił w czterech
punktach miu.ta lokale ekspozytur oplgaz., a mian. pl'zy ul. Łagiewnickiej 37a,
l\opcl'Jlika iO, TU1'gowej 26 i .WólczaJlskiej
2j l.

Z miejskiego domu wychowawczego
\V pierwszym miejskim domu wychowa\\'czym cll,~ niemowląt IV czerwcu 1938 r.
przeb) lI':.1ło bli:;ko 1:iO dziet:i.

telefon.

1'T3~5S_

STRONNICTWO NARODOWE
VI LODZI
urządza w niedzielę, dn. 7 sierpnia
o godz. 10
DWA PUBLICZNE ZGROMADZENIA
z referatami na temat:
"STRONNICTWO NARODOWE
W
O G N I U
W A L K lU
Przemówienia wygłoszą: mgr stefan Niebudek, członek zarządu głów
nego S. N., Tadeusz Jędrzejewski, prezes powiatowy S. N. oraz b. radny

Echa katastrofy
budowlanej w Łodzi

Na ul. Kamiennej 17
z rusztowania 3 piętra - jak to
podawaliśmy wczoraj robotnik i zabił się na miejscu.
Dochodzenie ustaliło, że zabitym
był 31-letni Stefan Herezillski, ul. Zurawia 18.
spadł

Zamordował
Łó

szwagra

d ź, 5. 8. Między 34-letnim
Aleksandrem GardelsklID i jego szwagrem 36-Ietnim Janem Drożdżem wynikła kłótnia, W pewnej chwili Drożc!ż
oddał do szw.agra kilka strzałów, raniąc go w brzuch i pierś,
GardeIskiego w agonii przewieziono do szpitala.

śmiertelny

Rzucił się

lIęi6w

parani Przemienienia Pańskiego odbyło
zebranie w (\omu katolickim parafialnym.
Prezes organizaCji p. Jan Nowicki wygŁo
sił wszechstronnie opracowany referat nt.
,.Franciszkaii.ski klasztor w Łagiewni
kach ".
Z Katedralnego Chóru Sumowego
Zarząd
Katedralnego Chóru Sumowego \I' Lodzi zawindamia wszystkich człon
kó\l'. że poczq \\'sz~' od 1 sierpnia lekcje
odbr\\'u.i<1 "ię llOl'ma lilie.
TIó",nocześl1ie zal'r.ąd komunikuje.
że
w czasie rio 15 września przyjmować bę
dzie nowych czlonków bez obowiązku opŁacenia wpisowego.
Lokal stowarzyszenia mieści ~ię pn:y ul. Piotrkowskie.i 2.36
i czynny jest "'e wtorki i piątki od godziny 20 do 2Z.

dzieży

_

telefonicznie

upadek

Ł ó d ź, 5. 8. Na ul. Północnej 8
żydowsl<i sprzedawca. uliczny sodowej
wody rzucił w murarza, 21-letniego
J oska Szranka, odłamkiem tynku.
Szrank SZYbko zamierzał dobiec do
Żyda, lecz potknąJ się i spadł, a wskutek odniesionych obrażeń zmarł.

Rekolekcje dla duohowieństwa.
W seminarium duchownym odbyły się
rekolekcje dla duchowieństwa. Prowadził je ks. dr Leonard Świderski.

Wypożyczalnie książek

można zamawiać

LO -d ź, 5. 8. -

KATOLICKIEGO

'Ka\QUckie Stowarzyszenie

"Orędownika" W Łodzi

się w grunta sąsiada. Gdy
Koż.uehowski.
Skupiel'l spotkał Miazgę podczas zaZebrania odbędl) się: w sa!i przy
orywania granicy i wypchnął go ze uL 11 Listopada 21 oraz w sali przy ul.
swego pola, ten uderzył go szpadlem. Tuszyńskiej 17.
Silniejszy fizycznie Skupień wyrwał
szpadel są.siadowi i potężnym ciosem
w głowę rozwalił czaszkę Miazdze,
który padł trupem na miejscu.
Policja zarządziła dochodzenie i ~a...

dostatecznego pomieszczenia. braku najnawet urządzell higienicznych Hp.
Obecnie sprawa ponownego uruchomienia rzeźni w CłlOjnach przeszla do
władz wojcwódzldch,
które z decyzją w
tej sprawie zwlekają. gdyż z uwagi na
postępowanie dzierżawcy Blatta (nir placił umówionych sum na rzecz gminy i

Związek

granic~nego

aprowizacyjne (hoien

prymit~'\\'niejszych

odbędzie się

spo'' 'u,
worywał

władz administracyjnych
została
zamknięta
rzeźnia gminna w
Chojnach, dzierżawiona przez Żyda S7.ymona Blatta. Zamknięcie, jak to podawaliśmy, nasląpilo ze 'Iyzględu na stwil'rdzenie wy.iątkow~go niechlujstwa, braku

KOMUNIKATY,

ŻYCIA

kował.

J... ó d ź, 5. 8. - W kol. Wojcieszków
pod Łodzią. na tle sporu granicznego
doszło do krwawej awantury.
Bronisław Skupień miał zatarg ze
swym sąsiadem 42-letnim Andrzejem
Miazgą., który stale Jakoby naruszał
granicę gruntów. Na tym tle doszło
nawet do procesu, który wypadł na
korzyść Skupienia i przyczynił się do
unormowania granicy.
Mimo to Miazga w dalszym ciągu

Pogotowie miejskie 1&%-9&.
Pogotowie P. C. K. 10%-40,
ł'ogotowic lekarzy chrześcijan 11119.
POltotowle Ubezpieczalni 208-10.
S traży Pożarnej 8.

Z

W dniu licytacji nie zastano dom~
lm, a zniknął również Kraft, którego
dopiero po kijku dniach znaleziono w
mieszkaniu jego brata przy ul., Lubowieckiego 35, gdzie czasowo Slę ulo-

li'ł"Wawe ~akoiic~enie

l'ELEFONY

PRENUMERATĘ

pomysł dłu~nika

Jak się okazało, Kraft znalazł naskiego Hieronima Wójcil{a domek bywcę, domek sprzedał po rozbiórce
dwuizbowy drewniany. Ponieważ za-I i wyniósł się. Pomysłowego tkacza
legał z placeniem należności w kwocie
pociągniQto do odpowiedzialności kar480 zł, dokonano przez kom~rnika za- nej.
jęcia domu.

DYżURY

Teatr Letni -

Sb'orig'

wraz z domem

Ł ó d ź, 5. 8. Wypadki u9-uwania
zajętych przedmiotów przed licytac.iQ.
nie należę. do rzadkości, niemniej jednak wypadek, jaki zaszedł w Rrzywiu
pod Łodzią, zasluguje na uwagę.
Tkacz ręczny Józef Kraft, p03iadając
plac, na raty zakupił u majstra ciesiel-

n~re~ re~ak[ii i a~mini~tra[ii WlOdzi
Godziny

niooziela, 'dnIa 7 sIel"Pnia 1935 ...

N ie~tvy:<ly

.......

Piotrkowska 91,

ORĘDOWNIK,

ł

6d

Ź,

pod pociąg

5. 8. -

Na torze pod Retkinią. pod pociąg zdążający na stację
l_ód<' - Ka1 iska rzucił się 42-letni Robert Al'l1dt, mieszkaniec Justynowa, i
poniósł śmierć na miejscu.
Powodem samobójstwa była nieuleczalna choroba r,aka.

'Jeszcze sprawa murarzy
Ł ó d ź, 5. 8. W związku z wysuwanymi przez strajkująCYCh murarzy
żą·daniami,
Zarząd
l\Iiejski oświacl
cr,ył, że nie może inaczej
załatwić
sprawy wynagrodzenia, jak tylko na
drodze płac akordOWYCh.

Nagrodzeni uczestnicy zawodów pracowników gastronomicznych w Wiśle. Trze.
ci od lewej w pierwszym rzędzie p. Franciszek Frank_
"""'111111"11""1111111111111111111/1111111111111""'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

W numerze nied~ielnym, uJia~e się artykuł.' JJi\T a dtco'r~e
konsula HIakso. H,ohna".
Mars~al1del'l1. "d'woru" jest Żyd GI'zegor~ Leu.·ensoli'łl J karany ~a podpalenie sześcioletni'm, td(1~ienienł, rzeko'lł1.y pulkownik QJ"mii J'osyjslciej, sl(ł·eś[ony z li8ty ofice.,.ótv wojsk
lwlskich dek-rete'1'ł'I. oficerskiego tt'ybunalu orzekającego.
Zamierzenia skarbowe Zarządu Miejsk.
Zarząd Miejski w Łodzi przy stąpił do
prac nad zamierzeniami skarbowym" na
rok 1939{40. Zamierzenia te obejmują wykonanie budżetu za 1937 /38 1'., buclze' na
1938{39 r. i preliminarz budżetowy na
rok 193910.

wy zawodowe oraz organizacyjne. Między
innymi szczegółowo omówior..o kwestię zatrudniania praocwników w niedzielę i
święta, co jest następstwem
żydowskiej

Tramwajarze domagają się
uregulowania kwestii
urlopów
Ł

ód ź, 5. 8. - Związek PracowniTramwajowych
Dojazdowycb
wznowił rokowania o uwzględnienie
żądań wysunięt ych w styczniu rb, a
mianowicie unormowania kwestii urlopów, awansów itp.
Na G bm. zwołana została konferencja w Inspektoracie Pracy.
ków

w zawodach pracowników gastronomicznych
Zwycięzca
Ł ód ź,
się do

5. 8. \V dniu dzisiejszym zglonaszej redakcji p. Franciszek
KRONIKA DNIA
Frank, który, jak wiadomo, zajął pierwsze
Z mieszkania \VaCława KlażyJlskiego miejsce na ogólnopolskich zawodach praInspekcja robót InwestycyJnych
(Karpacka 22) nieznani sprawcy skradli cowników gastronomicznych w 'Wiśle, ugarderobę i 250 zl w gotówce.
zyskując najlepszy czas (18 m. 55 sek.)
Odbyła się inspekcja robót inwestycyjPan Frank wobec tego, że w prasie
Z samochodu Joska Brotbekiera (Ponych drogowych, prowadzonych przez Zamorska 81) przy zbiegu Cegielnianej i Pił podawano ogólnie, iż występował jal,o
rząd :Miejki. W7.ir:li w niej udzial zastęp
ca dyrektora vVojewódzkiego Biura Fun- sudskiego Szeps Cymel'n:an (Krótka 5) przedstawiciel łódzkich pracowników gaduszu Pracy, Jan Dobrowolski, tym cz. wi- skracH skrzynię z jajami, wartości 50 zł, stronomicznych, prosi nas o zaznaczenie
ceprezydent K. Kozłowski oraz inż. Lip;::ki. lecz w czasie ucieczld zoslał zatrzymany. . następującego stwierdzenia: jako chrześci
Jan Filipiak (Mianowskiego 21:) zatrzy- janin, Polak, pan Frank reprezentował jeZlustrowano ul. Sienkiewicza, Piotrkowmany zostal na Bałuckim TIynku w chwili uynie i wyłącznie pracowników gastronoską, Pabianicką, Karpią, Literacką i 10
gdy usiłował skraść IV iadającemu do micznych Polaków i walczył o ich ambiLutcgo.
tramwaju Franciszkowi Rosiakowi port- cję zawodową.
Zakaz na czasie
monetkę z pieniędzmi.
?
. P. Frank z żydowskimi kelnerami nie
Chaim Judka (Lotnicza :13) na tle nie- ma nic wspólnego.
Stowarzyszenie aptek województwa
porozumiel1- handlowych zostal ciężko połÓdzkiego 7.akazalo swym czlonkom Spl'Owadzania i sp)'zeclaży towarów OJ'az spe- raniony pl'zez Judę Grinszpana (Masarprzygniotła
ska 12). Lckarz stwienlził cir:żkie obracyfików zagr'anicznych,
żen ia ciala i skiet'owlI ~ nmncgo do szpilala,
ZE śWIATA PRACY.
Ł' ód ź, 5. 8. - Na rogu Śródmiej
39-1etnia F!'anciszlw,. Suw ara (DrukarZebranie fryzjer6w
ska 8) w mieszkaniu swym zatruła się skiej i Zakątnej z dorożki runęła mu\V lokalu zwfa,zku fryz:ierów przy ul. kwasem solnym w celach samObójczych. ~zY.na
-:Vłókienni?za,
przygniataj 1,! c
Piotrkowskiej odbyło się zebranie fryzje- Despera.tkę pogotowi~ pn:ewiozł~ dQ ,Kpi- SID1Cl'telnle dozorującego ją. robotnika
,j, l'ÓW polskich, .1a k tórrm omawianv 51)1'atala.
.' - '
.L,. .• -).
llieustaloncgo naz\yiska.
kon~mrencji.

sił

Maszyna
robotnika

SPORT
ZwYCięstwo, które nie daje satysfakcji
Hungaria została pokonana przez drugą reprezentację
Polski 0:', ale ••• młodzi poczęli się bić
L ó d ż. - Oczekiwane z dużym zainteresowaniem zawody drużyny złolonej
z młodych graczy polskich z węgierską
drużyną. "IIungaria" zgromadziły prawie
6.000 widzów.
'iestety, zawody te były
antypropagandą.,
albowiem
docllOdzilo
między
graczami do bójek, a ponadto
urządzali oni zwykle polowanie na kości.
Co smutniejsze, że winę ponosi drużyna
polska, której kilku graczy, którzy mają
w przyszlotici stanowić naszą dru:tynę reprezentacy jną, zachowywało się wręcz
skanda licznie.
Zawodów takich Łódź jeszcze nie widziała.
Najwięcej awanturował się najmłodszy, a przy tym zdolny piłkarz, Baran. Powinna go też spotkać l<ara barrizo
surowa. Wedy sfaulował go \:I,'ęg ier, wówczas podniósł się i uderz)'ł go w zęby.
Faktem jest, że został sfaulowany, ale za
taką. reakcję na faul powinien być raz lIa
7.aWi'ze wykreślony z repre7.entacji Polski.
Takich piłkarzy nie chcemy mieć jako

reprezentantów naszego piłkarstwa. Incydent ten był najdrastyczniejszy. Było lrh
jednak więcaj, chociaż mniej ordynarnych;
\V takich warunkach sędzia miał faktycznie trudne zadanie, ale to go faktycznie nie tłumaczy. Sędzia powinien czu·
wać nad wszystkim, tymczasem p. Lange
chwilami całkiem tracił głowę, a przecież:
jest jednym z najlepszych sędziów ligowych i ostatnio awansował na arbitra
międzynarodowego.
więc zawody były kompletnie niejeśli chodzi o stronę sportową.
Węgrzy jako całość byli drużyną niemal doskonałą. Ich zagrania były naj-

Tak
udane,

przedniejszej marki, a podania wprost
idealne. Doskonale wypadała również gra
głową.

Drużyna polska raczej
wysokości zadania stanęła

za.wiodła.
Na
jedynie obrona
i bramkarz, podczas gdy pozostali gracze
byli wyraźnie niedysponowani. Pomoc dla
\\'ęgl'ów w ogóle nie istniała, zaś w ataku
poza Chahowskim nie było wartościowego
gracza.
Pierwsza część gry minęła bezbramko-

wo. Zasadniczo przewagę miała drużyna
gości, których ataki jednak kończyły SIę
na nieźle zagr) wającej obl'onie względnie
na hl'am kan,:u.
Po przerwie w drużynie polskiej nastą
piła zmiana. Ożywienie wprowadził zwła
szcza \Vilimowl'ki, który dobl'r.e zag-r,.·w3ł
z \\' Iodarzem. To jedl1ak nic tr\\'alo długo.
\V 8 minucie s~dz ia USU1l<1l z boiska 1\a1'dosa, który sfaulowal Pieca II i w dod.ltku pchnął go jeszcze w ch"'i li; gd Y ten
kurczył się z bólu na ziemi. Węgrr.y grali
więc w dziesiątkę, a mimo to mieli przewagę. Doskonały był w tym czasie lewoskrzyd łowy Titkos. \:1,' 15 minucie za rękę
ollroJlcy sędzia pod~' lctowaJ rzul karn\',
którego jednak Sche!'fke nie wykorzystal,
sll'r.elając ;dJyt slaho. Kilka minut przeli
kMlcem Baran zdohył pierwszą. bramkę.
PMniej llal'tąpi! \Y~' żej opisany incydent,
który całkowicie zrlyskwalifikował Barana \V oczach łódzkiej publiczności. Dostalo się przy tym i p. Kalu;l:y.

l~LYWANrE

Zapoznajemy sit: :r. poziomem sportu naszego
kowieńskiego slIsiada
Z okazji 20-lecia niepodległości Litwy. odhyJa
~ię w Kownie pierwsza litewska narodowa olimpiatla ~por·to,,·a. w kW"ej url7.iał wziGli obok naj·
lep~zyeh zawodników krajowY('h również LitwilIi zagraniczni, przede w~zYl'tkim ze St:lllÓW
:l.je,Jlloc~onych A. P., Brazylii. An/!'Iii. fAtwy,
Polsld (z Wileńszczyzny) oraz :'!zwaj('lłrii.
'Vyniki o~iągnif!te na tej olimpiadzie sa dla
nas o tyle ciekawe. że pozwalają nam ~ie zol'ientowae! j"ki jest poziom sportu u naszego kowieri·
skirgo sąsiad~.
'l'ec'hniczne wTniki osi"gnięte .... pOl'l'.:czeg61·
nyrh rlziedzinach sportu przedstawiajn si~ nast·~ ·
puj1\co:
LEKKA ATLETYKA
100 m - Stanisziu~ 10.9,
200 m - Hakunas 2!!.f;,
<łOO m R;\l;ulla~ 51.3.
800 m - Jankanskas :?:O!!.!'l.
1.:'00 m - l'zimanas -4:04.~.
5.000 m - Yi~tri1ras 1n :II:?4.
10.000 m - Yi('trina~ 35:14.~
4X l00 - Twiąz('k STr7('lpr'ki 44.5.
~ztafcta olimpi.i<ka zesp61 ze St3JłÓW Zjed,lOczonych A. P. 3:4!!.8,

Na.główkowe
dalsze słowo

słowo (tłusto) 15 Jn)l!Izy, katde
10 groszy, S liczb = jedno lIłowo,
i, w, z, a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w ty.
5 D.główkowych.

możliwych.

\\' strzelaniu z karabina wojskoweL'o (!f)
strzal6w z o,lIeglo~ri 300 m) w pozycji leżącej
pierwsze mit·jsce zdobył Jomantas z policii, zdo·
bywajlIc 186 pkt.
LOTNICTWO
W z3wod~ch Bzyhowcowych OSi3&'llięto bllT'
.'łzo dohre wyniki. Miedzy innymi '\IV locie nA odległoś" PYZ3Fill~ pr7.f'by! 180 km.
PILKA NOZNA
\" tllrnidu pilki nożnd pierw~ze miejsce zaj~l~ drnżynn I<8S przed LGSF oraz LFLS.
Po zawodach odhyjy sip, Ilroczy~to~ci zamknl~
,.j~ olimpiady. Zamknieda dokonaj premier k!.
Mirnn"l'. po czym przy r17.wi~k~ch hymnu "lirO'
rloweg-o z!!'aszono ogierl olimpijski. płonący przez
cały czas trwani" igrzysk.

OGŁOSZENIA
Ogłoszeafa

Sprzedam

1

w miaste~ku
gnieźlIieli-.;ki·u. pr'z~'

,

mfJfmełr

wodna
ł6dzkil'l!o

L KS

tytul . LKS nie
majnc dotychczas w ogóle konkurencji repre·
zentowal Łódź b!'z powodzenia w grach 6
awan.. Obecnie d" mistrzostw zglosiła sią
zgierska floruta, która też flle~podziewanie pokonała ŁKS w st{l~unku 5:4, zdobywają dzięki
temu zwyeiestwu tytuł mistrza Łodzi. MeC!\
ten stal na doŚĆ słahym poziomie, przy CZYlIl
do przerwy był LKS lepszym zespolem, lId~
!JywajSlc cztery bramki, podczas gdy zgierzanie
uzyskali tylko jedną. Po prz'rwie sytuacja
zmieniła sie zupełnie
Przeważala Brouta zd~
bywając cztery (!) bramki.
Boruta grać bedzie obecnie o awa.ns do ligi waterpolowej 1\
mistrzem Wilna Elektritem.

Piłka nożna
W rePl'czenlac;ii ł..odzi na p61finałowe spot·
kanie ze Lwowem o Pilch ar Prezydenta R. P.
zostaly przeprowadzone zmiany. Ostateczny
skład reprezentacji przedstawia. ei~ nastepllja'
co: Andrzejewski (Lass) - Karasiak, Galecki
- Nowiszewski, Pilc, Ohojnacki - Święt09law.
ski, Seidel, Lewandowski. Koczewski j Króllll!ik.
UruchomionT przez LOZPN kurs l>rzodo","
nlk6w dla klubów 16dzkich klasy A i B. I'()Ilpocznie się w Łodzi w dniu 8. bm.
Kiłkll grllet:,. 16dzkeh zmienia barwY klubowe: Pich z LTSG wstllpil do klubu fabrycznego .. Niciarnia", :Mielcnrek r; P'fO do .. Sportjohna", Kr61ewiecki przejdzie naj prawdopodobniej
d Zjednoczonych, ZllŚ Ganaj z Lechii tom 11~i'IOwskiej i Szymański z PTO grać będll W'
WKS.
TIośt klubów srzeszonycJi w
ŁOZPN ulep
ostatnio I'l'l'<"iek.<!zen.ill. 'W bch dniach przYjttr
został do Zwiazku klub .. Metal" .... GlO'WTIie.

• 1S 923, Ił %7ł5, d 1790
i to d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
si~ do godz:. 10,30, .... soboty i dni przedświą'
teczne przyjmuje się do godz:. 9.25.
Znak oferty

DROBNE

w'r6d drob1lych: t-lamowy

Folwark

Piłka

Długoletni mirstrl
okrt:gll
utracił nie~podzie\\'aJ1ie swój

miei~ce zajął Yaitku~.

Litewska narodowa
olimpiada sportowa

I

PZLA wysłał zgłoszenie do lekkoatle·
tycmych mistrzostw Europy, które odbędĄ
się w Paryżu, jak wiadomo w dniach od 3
do 5 września. Zgłoszeni zostali; 100 m Zasłona i nanowski. :200 m Zasłona i
Ounecki. 400 m - Gąsso\\'skj. 800 m Gąsso\\'"ki i r<uch arski . 1500 m Stani.
szew;;ki i Kucharski, 5 km - Noji i l\usociJlski, 10 km - MaJ'ynowski i I\usocińsk~
110 m płotld - Schmidt. 4XI00 m - Da.
nowsłd, Zaslona, Dunecki i Trojanowski,
maratou - Mal'ynowski i Fiałka, 3 km z
przeszkodami - Soldan, skok w dal Hofm an, tyczka - Schneider i Morollczyk'
(rez. l\fucha), trójskok - M. Hofman i
Luckhaus. lnlla - Gierutto, oszczep - Lokajski, dziesięciobój - Giel'utto.

\Y zawo(lach pływackich górowali bez~prze.cz,
nie Litwini ze Stanów :l.jednoczonych, zaJID\IJa<;
wszystkie pierwsze miejsca. zawodnicy krftJ.ąwI
poprawili jednak :r.na(·znie swoją formę. bIJą,'
szerpg rekordów krajowych.
.,
JOli m I<tvlem !lo\\'. - MacIOm! 1:00.0,
400 m st~'lelll dow. - Macionis 5:53,2.
1.r.On m st)'I;>m dow. - Mncionis 24:23.9,
100 m na wznak - fliki nas 1:16,5.
200 m st. klas. - Hikin3s 3:10.6.
szla fpl" 4 X 200 st. <low. - zespół Litwin6w Be
Stanów. Zjednoczonych 11:06.8.
TENIS
Zawody tenisowe przyniosły zwyciel'two w
grze pojedYilczej panów ~czul"itisowi, kt6ry yt
finale pokonal Siedrysa 4:6, 6:3, 6:4. 6:4. TrzeCIe
W grze poje!lyńczej pań zwyciężyła ~.
~zczllkauskaiti~ówna
przed J. 8zczukauskalhsówna oraz J azbulisowl\.
\V grze pww6jnej panów wygraJa I?ara ::.iedryg - Kupreviczius przed para Jakuba - Ge·
rulaitis.
KOSZYKóWKA
Zawody w koszyk6wce męskiej wygrała 8tOsunkowo łatwo druż'I'na Litwin6w amerykań·
skich. bijac w finale' drużynę krajową LFLS w
sto.unku 27:21 (18:119.
SIATKÓWKA
Zawody sintkówki wygrała drużyna Litwin6w
wilerlskich. bijąc w finale szawelskll J. S. O. w
stosunku 2:1.
STRZELANIE
Zawody strzeleckie wykazywały wysoki po·
ziom zawodników litewskich. zwłaszcza w IItrzelaniu z broni małokalibrowej. Między innymi w
strzelnnill w pozycji leżacej ekipa policyjna 0SiSl!!n~la 19;;1 punktów na 2.000 możliwych.
W strzelaniu z pistolptów cal. 7.65 pien'l'8~e
mipjsce zajr,ła ekipa policji z 1355 pkt. na 150U

!i

Na leklloatlełyczne
mistrzostwa Europy

.kok ... dAt - ~.kalantlklltl 8,75,
.kok wzwyż - Bernotu 1.92,
skok o tyczce - Yablllas 3,60,
pchnięcie kul" Beinous 14.0:1.
rzut dyskiem - Bernotas 40.i)~.
rzut oszczepem - J andegys 60,06.
\Vyniki pań:
100 m - Szepastisowa 13.1 II.,
200 m - Rzepaslisowa 2(;.8 s.,
400 ITI - R7.ppastisowa (j3,6 fi ..
/lO m - przez płotki - ~łozi~ówna H,l s ..
4 X 1UO - zwi<lzf>k strzelecki 53.8 S.,
skok w dal - Szppa~tiRowa 5,31 m.
skok wzwy7. - :-lienczikisówna 1.40 m,
rzut dyskiem - Błozi~6wna 3;),01 m.

30 grony.

aaprzykład:

Piekarnie

w J)Owlec~e cztcrrstamorgo".y
godzint Po peJnym biegu wyuzierżawit \:0rynku oraz !l zLallia okazY~łI!l' .sprzedJ.m. _- rzrstllie. miasto po\\iatowe.
Uglolllenla do 80 ero", dla potIZUmórg dobrej roli - nadające si~ Z:clke. POZII"". Uorna " lida ..4. Oferty Oredown:k Poznań
Dom
emeryta. kupca za 13.000 f!O- '
zd 65 382
kująCych posad,. '" tej rnbl')'ce
lilOwy. składem (Łazarz) doch6d dla
tówka.
ZglOS%ellia Oredownik,I
zd ij.j 926
obliczam)' po jednej trzeciej cenie
sprzedam. Szymczak - Poznań n 16241
za 64 317
}roch a 39.
drobnych.
dom

=.800.-

Piekarnia

Pompa

Dom

190 . .
J1OwY. włpaty 8.000, dochód 1.700. wie-rooIIla tanio do Pl'rze-d-ania.
prywatne p~zełll,e mIeŚCIe 60.000
BI<lch. Poznań AleJe Marcinko\\'- Oferty OrOOowrrik. Poznań
zd
6J
ii63
wplaty
40.UOO
6, pry" atne bura·
skiego 15 - 5.
zd 64669
cZ :Iłl,ch 18.000. wplaty 6.000. Dom
18
Itozwadow~ki.
l'rzp!'law. poczta
..
Pamiątkowo. pow. Oborniki.
(11;"a składy. 22:000. wplaty_l0.000 r~Jl pszczól sprzedam zaraz. zd 6ii 484
Il.och. Poznali. AleJe M ~rC11l· \\ alenty J~dł'zekowski Dłll7.yna
kowskiego 15 - 5.
!Id 64 671 P. Wloszakowice.
. zd I)j 569
Drogerię

Dom

ze składem kol<lnialnym
kupie
lub wydzierżawie koloniaJke od
L
10. 38. Zenon Kar61ewski. ·.Lfzemeszno. Wielkop.
n 15 771

&tO,

MAJĄTKI

'VI •

. a]ątek

_

_
I

przerlmie~cill
Poznania przy
kofcicłe bez kOllkllł'endi z powodn niefacho\\'o~('i uł'zarlzeniem za
l.S0U.- 0.1,,1:1 ptP..
()fe,·ty Orę
downik. POZfIll,; zd 6.J 95~

!la

b) Inni

Dozorca

Fryzjerski pomocnik

potrzebny od zaraz. ł..6dt Sielikiewicza 34. m. 53, od 10-12.
n 1S 893

I. 25. pra,cowity. sumienny. dzielny męskI. skromnych wymagań,
Cholewkarz
przyjmie pracę w dohrym eakla·
POszukU1e
rlzie.
Zgłoszenia Stankowski ::;u· wykwalifikowany. damsko-mesl.:L
pie-karni w wi06ce ko8cielne-j.
bub.
poszukuje
posady. Tadeu~1
zd 65 191
knlPi'l ll1b \\ ,dzipri.· \\:e ",klan - moie by~ male mia-to. Zglosl'e- lejó,,·.
Kowalczyk. Turek.
n 15284
okolica obojetna. Oferty Ore dow· 11:a R oman Konierzka . .luncl>wo.
poczta Dama.::\wek.. pow. Żn in.
·n·k. Poznali ztl t)~ 579
Emeryt

I

_

18, D~IERtA WY

n

_

Komitet

15,98

BudowY Kościoła JIOI!zukuje
sPT'Zpdawc6w dewocjonaJii. Zg/o~zenia: Komitet. Zawiercie. Wio
dok 9.
zd 85 314

tOO m6rg I kI. Kujawy z pe ny- 1_
...._________IIIItI_
••

Kamienice
mi żniwami z po\\odu starOŚ('1
Skład
kompleks trzyskrzydlowy ~ dlll- sprzedam śpiesznie na bardzo doGościniec
rze:tnicki. urz'ldzeniem. mieszkagu 7.800 zł rocznie (p"zed obniżką godnych warunkach. J~n Pla- kolonialke
duża
VI·ieg. dobrze niem
wsdzierż~ wie korzystnie.
10.2(0) za 62.000 zł. Zgłoszenia w ~zy1i~ki sklad rower6w i w6dek. fJl'oSlJerujący \\ydziPl'~3Wię. Zglo- Lwówek.
Piekarz
ul. Pniew~ka 9.
cukiernik specjalista
na piec
Księgarni Katolickiej 10-11 godz. Mogilno. Pił~llfl,kipgo 6.
szenia Orędownik Poznań
piersiowy. snmodzielnv poszukuje samodzielny na "tale od zaru po.
zd 646,0
Podgórna 103.
zd 65372
zrl 65 ;;11
zd 64 099
trzebny.
1.11yn
Kł'uszewo. Ozarn;
p06ady. Z/!'Io~zenia Oredownik. ków.
n 1580~
Poznań zd 65524

~~~~-==-----~~

Wdowiec

lat 47. 4 d-z;ieci VI wieku 10-Hl
lat, 1>06iada realm.ość z ogrodem
w POIZJIaniu. poślubi pał1l1ę lub
wdO'We 40-45 lat. pooiad ającn
('irka 6000. - Oferty foto/!'rafill
Oredownik. P(}ZTIań z,d 65 ;>78

l[7_

SPRZEDAtE

Ważne

_:I

dla ogrodnik6wl

Ogrodnictwo miejskie. 5 minut
od placu targoweg-o . 8 minut od
tra.mwaju. do s·przedarua 1.3 ce·
ne poT'Zystepną. Blii.<'ze in forma·
cie - Zgierz. ul. Rokola :?1i.
n 1:1 73:-1

Zamieni,

na l'f'Stallracj<:. b,wdel. gospod~rFtwO. 2 PHł'cele. Hum!a. OrNlownik. Gdynia.

Gospodarstwo

n 16 1.J.:>

170 mor~6w Zi~llli p~zenno-bllraIą k'
rzaneJ. w t. ym""O morgow
'1,
blisko mia,ta. t,lko PolakOWI
sprzedam lub wyrlzicl'żawic. Znarzek na IJdpowied:i.. _ Pośl'ednik
Piotr MIlrawski. Zdr·ojewo. pocz..
ta Warlubie. Pomorze.
zd 6~ 570

og

ł

. OGÓLNOPOLSKiE .

SPol"towe: 2%.01 .. W letni wieczór"
aUFlycja muzyczna (ze JJwowa);
23.011 osta tnie wi adoIl'otici.

Niedziela. j sierpnia
KRA OWE
1.15 audyda 'poranna: S.lii audycja ula wsi' 9.15 regiollalna
Torn" - 8.35 .. 'fona i Gu,;t nad
tra.nsmisja ze Słorni.b: (pr7,ert; Kra- morzem" - tlialog kai<zuoski a)
ków): a) RepoTta7. WSl{'ljJny. b) Z"'RPó! ludOl'I'Y I<;'lwarda OhmieNabożeiistwo: 11.49 przegląd kul- Ipw"kiego: 9.10 program na jutro:
turalny; 11.57 sJ'!l'I1al czasu: 12.06 11.45-11.97 .. Z ł'Opatą n>l ramiepOI'anek muzyczny w wykonaniu II:U" - reportaż 1; O~rook~ JunacOrkiestry Hymfonic7,nej pod dyr. ki(:h Hufcuw Pl'aey: 20.00 .. SpotZygmll,nta Grabow.,;kiego lZ Toru- kanip na ~{orzu KMa ib"kim" nia); 13.00 .. Książki mojego dzif'- felipton Bohdana Pa "'/ow lcza: ci,'i.stwo" - "ą,kic Jiterncki J. J<;, ·2f1.1ii na tE'm3ty orie1ltalne - ply8kiwskiego: 13.1'li mllz~'ka obia,rlo- ty; 20.25 gawed~ warmir\~ka Kuby
wa z W ilna): 15.00 audycja dla t. pod \Ydrlenborka; 20.35 OI'iadowsi: 16.00 .. Galam:a r07.4llarYlln" - mo.,§ci I!Portowe.
Z;'gmunta Nowakowskipgo: J7.30
koncert r<Y6rywkowy. \V przerwifo>
Katowice - tI.t1i alldycja porano godz. 19.011 ch wila B:ura ~tu· ~a - ?!r y ; 11.49.:.CO slyohać na
diów; 19.30 tygodnik dźw:ek(}wy: . I~skll . - 0po".,e red. Ad:HIl
21).00 program na jutro: 211.0ii Mar . .\fi kuleki; 20.00 pr'ogram na jutro;
!!61'j'ta Long ..~r3 u• t~~.
~'·'·
I· ~. tr-' l20.05 ....
Co nied·zieli
Karli·
ka ~<
V"
~ K <c
k 11k
"
Ipłytyl : 20.i8 przeJXląd poi'ty('Znl": 'rz,JUI piO' nE'('Z-a, gro mU>:Y'a 20.50 dziennnik wieczorny' 21.00 _ 3urlycja rpgionalna; 20.33 'I\'i ado.. Cyrk zajecha~ na podwól'ze" _ mD"ci s·portowe.
.. Wesoła Syrena" w <>praC<Jwa.rtitl
Kraków - 8.35 pogadanka dla
Józefa Kempy i Zd'li law3 Kar- l'ol nik6w: 11.45 .. Kultura i sztuczewskie~o;
%1.40 wiadomości k:i"; 20.00 ooozy.(a'l1ie programu;

Podr6i-uJlJcy

MI d

prowizję ewtl. przYjmie ,..ep6I.
kieNl,,'nik wiE'kszej hydrauliczno- nika. dobrze znany w składArh
mechanicznf'j olPjarni pDtszukuje p~pieru . knnfpkeji. drogerii Po:W.Oli utwory klasycZlTle - płyty: posady 1 wrze,<ni~ Ofprty Kurier m<lrza i '''ipIkopolski. K~rt.ll1'J
20.:,5 I(}kalne wiadomości 8P(}rto- Poznań,ski zd~ 65004-5
Rawicz. Rynek.
n 1ii (91
\,·c.
J.ó<lź 8.35 gra orkiestra harmOl1i.stów (z Wal·8z"".. y); 9.60 au·
dycja por31UIa (plyty); 9.10 ooczytarLic programu; 11.45 na margine-sie ubieglego Se7Al1nU mll.zyCznego w TJ"t!zi - r",lieton: 20.00 recital fo-tellianowy: 28.35 wi&óOlU(}Ści .portowe lokalne.
O V

nil

Humor zagraniczny

PROPONUJEMY ..

LAMPOWICZOM
11.041 Wi"deń - Festiwal Salzburski. 17.041 Mediolan. - Koncert
symfon!(',.ny. ))yr. Previtali. 19.50 Hih'ersom J. - Ko-ncert
s,mfvniczllY
20.86 "'iedc(1
.. ~kowronek'· - (}peretka Leba·ra.
26.10 Rallio Romania. Pol ka mu·
7.~'ka fort. w wrk. '\'lad)'sława
IJlll'katha . 20.15 Radio Pari~. .. Potepi!.'I1 ie 1,'au8la" - lef!enda
dramatyc;ona Bel'iioza tł'. z Vlchy).
21.00 Bruksela franc. - Koncert
?; udz. ~pi.>waczki Toti dal Monte.
21.66 Rzym. - Wieczór oper.

Żona; Mąt: -

Co ty wyrabiasz, Siasiuł
Nie mogłem znaleźć hamaka.

(MI J
("Rella'" Lipsk)_ j

.
OSZenla

l-lamowy milimetr lub jego miej!ce ko~ztuje: w zwyczajnych na .tronie S-IIIPren U m erata w Polsce I odn~9P.eni~m . i ll 7.e. ty do domu miesięcznie (7 razy w tygodniu)
mowej 15 groszy. na stronie redakcyjnej (~-Iamo""pi): al prr.y końcu c~eści
-------.-.:;,: 2.50 .zl: r;a ~.rafilc" mll~81!:CZnJe od 3.00 tI do 6.00. zl (załeżnie or! kraju).
red~kc~'jnej 30 g:roszy. b) na stronie czwartej:;O s:rO$2Y. c) na stronie drugiej 50 rrOUT,
res 3re3don7kC4J~ I !d_~j'lI.t!~~JI eentrll1nei: Poznali. §w. Marcin 70. Telefony: 41)·7'> H.-6
d) na stronie wiadomości miejscowych 1,- zł. Drobne ogl03zenia (nsjwy!:pj 100 1/61'1'. W tym
.
"
..·61. ~,·24. 3~·2~: pO godz. 19 oraz w niedz.iel .. i ś; e t t Ik . jo ,"
"
~d'powledlialny: .. ła.n Plazak ! Poznania. Za Vl'iadomoś . . a y o.' ·(2. I,,,da!,tor
5 nngl6wkowycl!1 8101'1'0 nag/6whwe drukiem tłustym. 15 gl'O~ZT. każrle dalsze 8101'1'0 10 gro~zy.
\\
ład~sław
MacI~g.
Lód?.
ul.
Piotrko\nka
91.
Za
KroJ~lk
I
\"t.llk.IY
z
Łod~!
o(~row!arla
Oglo~lIenia większe wśr6d drobnych poczynając od o.ta tniei ttrony. l-hmo"'T milimetr ao gro·
Fra :1c .• zek Pl'~ytal'.ki z .Po~nan.i3. - Za oglo zenia i rekl~my l~d~~~~adaOA~[{~~I ' f,('~O.\\I,.d~
szy. Ogłoszenia sKom plikowane •./, za9trze~niem miej.ca -- od pos?czeg!5illpgo wypadkIl W'J.
z p r:znsnla. Hel,oPls6w n:ezam6wJOJly"b rednkda nie z\\ rllca
_
\V I p~rllel\ ICZ
nadwyżki. Og/o~zenia do bil"zacego wJdania llrzyjmujemy
d gOtJZilłY 10.30. II d" "'Yl1'all
f}9dkll\~. spowonowanych sila wyż~zą. przeszk6d w zaldudzie litra 'ków "t
r~zld
niedzielnych i świątecZTIl'eh do godziny 11.30 rano. Za biedy ilrukar~kie. kt6re nie znieksztalcaja
onpowlada za do~tarczpnie pisma. a prenumeratorzy nie m~ją ,,;.. , \\'a Id~·lllaWg;dawlll.ctW('. njle
treści ogloszenia, arfmini~tracja nie onpowiada. OglMzenia przyjmujemy tylko >3 oplatą z gÓry.
starczonych IłnmPr6w bIb odszkodowaniH.
.
fila Sle Bler o·
NRkł:td t czcionki: Drukunit Pol~ka S. A ... Poznani'l. Konło r. R. O. P07.nań 200149. Pocztowe konto rOlIrachunkowe: Poznań li. nllmpr kutotek 03.

Ad
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kolarza przypiął h do koszuli
Wicka : uścisnął mu rękę, a po
nim w,zyscy inni.
- Tylko ostrożnie, bo ma ra·
, nę na ramieniu, Kto się jeszcze
nie prz~witał?
- Ja! - zawola! Antek 8l'onczek. co się jąkał i dopadł do
chorego kolegi.
- Wiesz co, \Vicuś - opawia·
(lał mu terat uradowany - pan
dyrektor rzeźni ,JrzyjęJ twego
ojca na sta:e do pracy i tobie
sprezentowb,ł ten rower, co tu
stoi, bo twój jest potrzaskany.
A , nam zwrócił piłkę, dokupił
drugą i powiedział, że możemy
znowu grać na targowicy, To
ładnie, no nie, Wicuś? Klub kolarski sip rozwiąże, a na jego
mit.:~-::e
założymy
znowu pił ·
karski.
- J a mogę być prezesem, jerieli kO_liecznie clH"ede - wtrą
cił Franek Dopierała.
- A co będzie z szybami w
r "'źni? - zapyta1 Wicek ,
P-11) dyrektor każe je przykryć siatl~&mi z c:rutu. A pan
Kuberka mówi.. że pan bur
mistrz napisze do VtTar"'lawy do
samego Pana Prezy(lenta po
medal dla debie, bo uratowaJeś
całe miasto.
Wszedł w/uśnie lekarz,
- No, dzieci. zostawcie teraz
kolegę. bo jest o~labiony, a jeSZCM .·odzice chrl} Qię nim na·

op OlSOJd alzpt9d !~7..TUln 'n19Q
po tlJtdd BMOI.l1 ! lljOZJ z a!uAjd
~'fIr:>M A\~).l~ oq 'auMaduz ;)~!.M n~
aZJw[} 'Jowod o a!dnłllq~ ęrapl
-uf M il!SOJdod ! ralU op aIS »ull
-loZ::I0P ?''BpoąJ Aq '/lS }j'1'Iupaf
'Bur alN 'ł'B(lp?,afazJd 'BJ9PI zaz.ld
''B}(SO!M lsa[ pins lnUlU. ulJ.[!)\ o
'a[sozs AZJd 'UIul O}(lAl. ''\zsnp
raM:\~ BUl alU llł0}'f0a 'nq:>uJls
o~aulalJa!Ulę uaład ! PT{}aln!UI
-'BS !M.rJl ! a!zpo.M M tu?,a[ uo 'B
''fIsozs Isin.11 lOUJz.l,)j . Ałuldal~o
~
hj,-\z,md a~IMu}fshłq '!UlUlU
-a!UluJls o~a!u llU IUI z;)zsaa
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Jutro możecie znowu

przyjść,
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No, to fora, wlaruchnal Franek,
Wszyscy pożegnali sj~ z Wiekiem, tyll<oCelinka ni~ odchodziła jeszcze od łóżka,
- Czemu się wstydzisz! huknął znowu Walek. Zawsze trajkocesz, jak wiatrak, a
teraz stoisz, jak cielę. No, dalej,
mów J
Celinka zarumieniła się je5zcze mocniej i wreszcie powiedziała: To, co powiedziałam
~e nie dostaniesz rozgrzeszenia
i pójdziesz do piekła, nie jest
prawda, Ksiądz proboszcz po·
wiedział, że gdybyś umarł, to
poszedłbyś prosto do nieba, Br
tam idą wszyscy bohaterzy.
zakomenderował

Koniec.

Do wiejlSkiet szkółki przyjecha!
'nsDektor na wizytację Nauczyciel
chcąc. by dzieci umiały slę In'zecz'
nie do nie~o ode'zwać. g-dy będa
pytane, pouczy! je. by po katd(-;
3wej odpowiedzi dodawa!y ..pan:r
' n3 n ektorze",
Gdy w czasie Ins'Pekcj.l wizytator
zapytał jednego z uczniów:
- Co powiedział Pan Bóg af'
AdAma, gdy go wypędzał z raju'!
Malec odpowiedział be?: zająknie
ola:
- Przeklęty będziesz ty i dzier
twoje. panie mspektorze I

NASZ KONKURS.
W dalszym ci8.'$u o a clesla li rozwiązan i3 zad/wia konkursowego wiei
Bzem lub prozą : r..ra ria Welkowiakówoa z Poznania. An astazja Herman
nÓW.tla l P07.ł11ni a . T~J" rn h K"I.ubowska z Poznanla, Alek~andl'a Sellówni:
z Poznanirt, Teosia Kostecka z Córczyna, TT<1linka Rabzianka z Kl'Otoszyna
;Wanda Tymianka z P <J znanin , II ie l'o nim MlkołajcZ/lk z Bn'[;a. Irenka Pod,
, górska z PozoRnia. Zenon Kas zliowiak z Wielenia, D Bilczvńska z Kalisza,
Ludwik Młodziniak z Nakła. ,J erzy Mi!tołajczyk z Gl'odz"ka. W"ndzia
Rogozińska z Pąznania, Janka Lącka ze Swarzędza, Oleńka Napieczyńska
Z Mieściska i Danuta Pa~lińską z Eraj;zki.,
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Nr 31

Nie narzekajmy na swa ją pracę
(Gawęda dwud~iesta6s'Jna)
Kochaniętal

Dawno już nie
gawędziłem z Wami o sercu pogodnym i radosnym, Czemu?
A własnie, czemu? Przyznam
się Wam dziś otwarcie: Byłem
ciekaw, czy w ogóle zauważycie
brak gawęd, i czy za nimi zatęsknicie.
Czekałem i doczekałem się.
Coraz częściej otrzymuję listy. wspominające
gawędy. I nie tylko wspominają
ce, ale wyraźnie już domagają
ce się. i z prośba o dalsze gawędy. I tym właśnie uradowa- i
liście mnie najwięcej, bo przekonałem · się, że 1) pragniecie rozmyślać i o rzeczach poważniejszych. 2) słowa nie poszły na wiatr, lecz przeciwnie
- trafiły do serc· Waszych. A
to wielka rzecz. Dla -tego też
z tym większą radością przystępuję obecnie do dalszych gawęd,
.<
W dzisiejszej tedy gawędzie
opowiem Wam co~ niecoś o
pracy.

A

Wi~Cl Kocbagi~ta!

powieJll

'\Tam zaraz na wsŁępie, że ~zło
wiek stworzony jest przede
wszystkim do pracy, Praca bowiem, pracowitość, dokładność
i wytrwałość w pracy czynią
z człowieka. jednostkę pożytecz
ną dla siebie, dla rodziny i dla.
bliźnicb. Przez pracę sumienną człowiek
staje się wartościowszym i szczęśliwym człon
kiem swego nal'odu,
Wielu ludzi jednak uskarża
się na to, ze muszą pracować.
A jeszcze więcej, utyskując na
pracę swoją zawodową, marzy
o pracy w innym zawodzie. Na
przykład uczeń szkolny wyrzeka na nauczycieli i naukę
szkolną, a jednocześnie marzy
o tym. jak to ślicznie być studentem uniwersytetu, bo student to pan woJny jak ptak,
może robić co tytko zechce,
i nie potrzebuje się tak obkuwać i ślęczeć nad codziennym
odrabianiem lekcyj.
. Student uniwersytetu zaś uPI:Zlkz:za s.obią pr.zygotowywa-
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nie się do egzammow i marzy.
jak to dobrze być już UkOllCZOuym lekarzem, albo adwoka
tern, profesorem, mzyuierem ,
redaktorem i tak dalej, A zostawszy ostatecznie, powiedz,
my, lek'lrzem - zaczyna narzr
kać na kłopoty i udręki swegc
zawodu, na l{Qnieczność biega
nia do chorych o każdej porze
dnia i 110q, na niewypłacal 
ność kas chorych, i wzdycha:
"Nie ma to, jak być profesorem. Profesor otrzymuje przynajmniej regularnie co miesiąc
swoją pe .. sję i ma sporo wolnego czasu i dużo wal{acyj!"
A profesor znów borykając
się podczas lekcyj z uczniami
i ślęcząc wieczorami i nocami
nad szkolnymi wypracowaniami uczniów, md.rzy nie raz n~
pewno z goryczą: ,,0 ileż lepiej
i wygodniej ma w życiu ziemianin", A ziemianin znów nagniewawszy się przez
cały
dziell lHI !"łużbę i komorników,
na podatki i na .. , niepogodę,
przeszkadzającą
w pracy na
roli, wzdycha nie raz: "Szkoda.
że nie- zostałem .3zewcem; Kuł
bym spokojnie buty, i nie miał
bym tych tysiącznych kłopo
tów".
I tak w kółko.
Ale to, że nie każdy jest ze
swej pracy zawodowej zadowolony, nie dowodzi, że prace jest clęzarem, czy zgoła
przekleństwem życia. 'Wszystko
bowiem zależy od tego, jak się
do pracy swej zabieramy chętnie \:-zy niechętnie, z włas
nej ochoty czy pod przymusem,
Jeśli niechętnie j pod przymusem, wtedy praca nasza zamienia się w robotę nieznośn/ł"
·'-"l."~vkrzoną,.

m,~cz!łei

i

_ lIli~~_

chęcającą do wszystkiego.
l
uważamy pracę za karę

wtedy

Bożą·
Jeśli

jednak do prący zabiez ochotą i rozumną
pilnością i wytrwałością, wtedy
pracę
swoją.
wykonujemy poIwójnie szybko, wtedy w pracy
majdujemy prawdziwą przyjemność. wtedy praca daje nam
prawdziwą
pogodę
ducha i
.:;zczęście, I wtedy praca staje
się nam nie przeklellstwem, ale
ramy

się

błogosławieństwem

życia.

Żadna

uczciwa praca czlowiel{a aie hańbi, ani go poniża.
I choćby najmniej3za praca fizyczna staje się potrzebna i użyteczna i dać może dużo zadowolenia i szczęścia, jeśli ją się
wykonuje z ochotą radosną,
wytrwale, pilnie i sumiennie,
Nawet tę najmniejszą pracę
fizyczną w taki sposób wykonując,
człowiek wzbogaca się
wewnętrznie i doskonali
swój
charakter, swoją obowiązko
wość,

Człowiek
leniwy, opieszały
i nie wytrwały w pełnieniu
swej pracy, Ubożeje z dnia na
dzień ')ie tylko materialnie, ale
i duchowo, staje się niezadowolony, zły, a zczasem niedołęż
ny i nieużyteczny dla nikogo,
staje się ciężarem, a nierzadko
szkodnikiem swego narodu.
W pracy więc ochoczej, pilnej, wytrwałej jest siła czło
wieka i jego wartość i szczę
ście, A im więcej jest ludzi tak
pracujących, tym Silniejszy i
wartościowszy
i szczęśliwSL:y
staje się naród, Wielki nasz
powieściopisarz
Józef Ignacy
Kraszewski powieuział w swej
powiastce pt. "Pan i szewc":
: !!~~k
~~n1j
jest do
- I"
_
,_
~

/

bohaterstwem. Poleżysz jeszcze
kilka tygodni w szpitalu, ale
gdy wrócisz do szkoły, idź już
do swojej ławki, Jestem też
pewny, że w "ławie zbrodniarzy" nie siądziesz już nigdy,
P l'awc1 a ? - powiedział pan nauczyciel.
- Nip., nigdy
wyszeptał
Wicek.
- Z tym szkłem, to moglo
się każdemu zdarzyć, no nie dodał Antel{ Bronczek wolno i
ostrożnie, bo się jąkał. Mietek
Kamillski boksnął go jednak za
to w plecy, by sobie przypomniał, że wczoraj w klubie postanowiono uroczyście o tym
nigdy już nie mówić,
- No, a teraz nie będę wam
już przeszkadzał rzekł pan
nauczyciel. pożegnał się z Wic:":iem i wyszedł.
- Zapanowała uroczysta cisza.. Tylko dziewczęta szturchały się przez chwilę i wypychały,
aż
wreszcie Celinka
Kaczmar"ówna, która miała
piegi na twarzy i największę,
buzię w klasie, podeszła do łóż
ka i położyła przed Wickiem
coś owini~tego w papier,
- Nie możesz to zaraz odwinę,ć, gą,sko?
Widzisz przecież,
że ma obandażowaną rękęl huknę,ł Walek Słomiak.
Celinka rozwinęla papier, a
Wicek zarumienił się, Myślał
bowiem, że przyniosła znowu liście od buraków,
jak wtedy,
Uśmiechnęł się jednak, bo w papierze były same goździki i róże, Czerwone i białe,
Teraz podszedł Franek Dopierała. Namyślał się chwilę, a potem zaczą.l:
- To ,co było, minQło, Jeste§

znowu w

klybi~..

Pan

Kub~lka

Zł7 -

mó,vił nam, że jechałeś jak
wiatr i pobiłbyś nawet tych
dwunastu wyścigowców, co się
tu kiedyś ścigali z Niemcami.
Nie wiem, czy ktoś z nas od·
ważyłby się na taką jazdę w
nocy aż do Lipina i do tego w
burzy. Postawiliśmy więc cie·
bie na pierwszym miejscu na
tablicy i na nim zostaniesz już
na zawsze. Klub bowiem rozwią
zuje się. Tablica jednak pozostanie w szkole na korytarzu
nadal, chociaż wyjdziemy re
szkoły, Niech ci, którzy po nas
przyjdą.
widzą.,
jakiCh mieli
dzielnych poprzedników.
Jasiu Bercza k pokazał tablicę, którą umrślnie pl'z~' llió s ł ze
szkoły, Porzl}d ek
i kolejność
nazwisk nie zmieniły się prawie, Franek był na drugim,
Mietek na trzecim miejscu, Józek na czwartym. " ' alek na pią.
tym, Antel{ na szóst.vm. potero
był Stefa:l ..Jędrek. Ja:--;iu, WaIrk, Tadew-z i tak dalej . A nad
wszystkimi. na pierw:--;z~ m miejscu widniało grubsz~' mi głoska
mi i '!zerwonym atramentelT':
Wincenty Antczak, n<tjlepszy
i najodwaŻJiejszy kolarz klubu.
Teraz Franek zdjął z sY\'ego

ubrania. _
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Nie ... nie ... panie doktorze... Pozwól... to chwilowe wzruszenie...
- Już dobrze ... - jąkała błagalnie.
- Widzę to właśnie! Proszę mnie
słuchać, rozkazuję panil
Złożyła błagalnie rączki i spojrzała na niego oczyma zalanymi łzami:
- To... to... mój narzeczony, doktorze!...
Nie odrzekł już nic, tylko pochylił
nad rannym.
- Ciężko ranny? - zapytał sanitariuszy.
- Parę lekkich draśnięć bagnetem.
Omdlał więcej z wysiłku i wyczerpania, niż z upływu krwi - odpowiedział
jeden i dodał z entuzjazmem: - To
pierwszy zdobywca okopów i karabinów maszynowych!
- Nieście go na salę - rzucił i
zwrócił się do Hani. Słyszała siostra? Proszę się uspokoić i pomóc mi
w takim razie.
Były to rzeczywiście "lekkie draś
nięcia" i powierzchowne, ale upływ
krwi tak znaczny, że ranny nie odzyskał przytomności na stole operacyjnym. - Po zszyciu l~ i nałożeniu
opatrunków, doktór polecił umieścić
chorego w wolnej, jednoosobowej separatce, a do Hani z",,rrócił się ze slowaPIi:
- Opiece siostry go polecam, proszę czuwać nad nim i skoro ocknie zawiadomić mię.
Znalazłszy się sam na sam z nieprzytomnym, 03unęła się na kolana
przy jego łóżku i dopiero teraz pozwoliła płynąć
cichym łzom, wpatrując
się w martwe prawie oblicze ukochanego i modląc żarliwie o życie i zdrowie dla ni ego.
Po jakimś czasie głowa jego poruszyła 8ię słabo, a z ust wybiegło nikle
westchnienie. \Vstrzymala oddech w
piersiach i za<;tygła w bezruchu ocz~
kiwania. - Powoli i z wysiłkiem
otwier.ał powieki, patrząc na nią. męt
nie, potem coraz przytomniej, aż
wreazcie wzrok mu zajaśniał blaskiem

szczęścia

i

rozpromienił

uśmiechem

twarz.
- Hanuś/... Anioł... mój
Czy ja śn ię ? .. - szeptał,

biały!...
usiłując

dźwignąć się.

Ależ

Ja! ... ja!. .. Staszku kochany, ja!. ..
spokojnie... Nie ruszaj się ...

leż

można! - prosiła r<nełkanym z
dości głosem, powstrzymując go.
PrzymknęJ powieki na chwilę i
gle rozwarł je z wyrazem trwogi:

nie

-

rana..-

A ... a ... a ... czy? ..

Zwyciężyliśmy na całej linii. Uapokoiła go, kładąc mu rękę na czole.
Odetchnął i przymknął zno'vvu oczy

-

z uśmiechem
ścia.

niewysłowionego

szczę

- Dzięki ci Boże! - rzekł tylko.
Potem nieobandażowaną ręką sięgnął
po drugą dłoń Hani, położył ją sobie
na ustach i szeptał wzruszony:
- Kochanie moje... najsłodsze! ...
Hanulek najdroższy... Jest tutaj przy
mnie ...
- I będę, kochany, dopóki nie wyzdrowiejeaz, tylko nie męcz się ... je"teś bardzo osłabiony.
- Bardzo szezęśliwy - popr,awił!
Uśmiechnęła się przez łzy.
- Szczęśliwy. - Taki wynędzniały,
poraniony - biedny L. - nieskończy
la, połykając łzy.
- To nic, dziecInko, nic ... - Nie
płacz... Za trzy dni będę chodził, za
tydzień opuszczę szpital, za dwa bę
dziemy w domu, a za trzy będziemy
tallczyli na weselu, zobaezysz.
- Na czyim? - spytała, byle się
przemóc.
- Na naszym, koehanie. - Nie
wierzysz? - Usiądźno tylko tutaj, opowiem ci jak to b~dzie. - Żartował
już na swój sposób, ale poza iskier'.{ami humoru w oczach i głosie, wyczuwało się głębię powagi i serdecznego ,,'zruszenia. - Zanim zabliźnią
mi ~ię rany, bolszewików już ani jednego nie będzie w Polsce, za dwa tygodnie po""rót do szeregów okaże się
zbyteczny, vi"ięc za trzy, HanuJko, bę
dę cię już mógł nazwać naj droższym
imieniem swej żony, - prawda? - Co?
Uczuł delikatne drżenie jej rę.czki.
- Wyzdrowiej tylko! - rzekła cichutko, spuszczając oczy i rumieniąc
się jak dawniej.
- Ależ ja .- urwał nagle i dokoń
czył z niep<lkojem. Nic poważnego
chyba ze mną?
- Nie! Staszku, nie! - Bóg cię
strzegł. 1\1a8z kilka ran, ale powierzchowne " 'szystkie, straciłeś tylko dużo krwi. Pochyliła się i przytuliła
policzek do jego ręki.

J

wzmocnić się czymś - przorwała łagodnie i ze słodką. prośbą w

Staszku,

Rzewność słodka zalała mu serce.
Zapragnął w tej chwili przytulić jl) do
piersi, ale obOlały, bezsilny ruszyć się
nie mógł.

oczach.
- Tyś mi najsłooszym balsamem,
Hanulko, - powiedział cicho i tkliwym wyrazem oczu, że przywarła nagle ustami do jego dłoni.
- Hanuś! ... Hanuś! ... - szarpnął się i poczerwieniał słabo, a potem
zbladł strasznie i wykrztusił: - To ..•
to ..•
- To tymczasem niech będzie odpowiedzią na twe kochane słowa, naj-

- To nic, naj droższa dziecinko, nie
martw się . .. Urośnie mi nowa, świe
ża ... Będę jeszcze zdrowszy, silniejszy
i młodszy - pocieszał ją. drga.ją.cym
ze wzruszenia głosem.
A gdy nic nie mówiła., ciągnął dalej
poważnie:

- Tak, tylko Bogu, którego ty zapewne uprosiłaś, zawdzięczać mogę,
że żyję ... że wyszedłem prawie cało. Byłem w tak ciężkich opresjach, że
gdyby to było możliwe, powinienem
nie raz, ale dziesiątki razy ginąć. Opowi,a dali mi kOledzy, że w wielu
wypadkach sądzili, iż szczątków nie
pozbieraję. ze mnie. - Żołnierze przypisywali mi jaką,ś nadnaturalną moc.
Śmiałem się z tego, bo nie chciałem
w ich oczach uchodzić za jakiegoś legendarnego półboga, czy czarodzieja,
ale w głębi duszy wierzyłem sam ... Wierzyłem, że miła Bogu twa cząstka
duszy jest ze mną wszędzie i odsłania
mnie. - Czułem twą obecność przy
mnie niemal fizycznie. - Szedłem w
najgorętszy ogiell i podejmowałem się
najniebezpieczniejszych z,adall z radosnym poczuciem całkowitego powodzenia i zwycięstwa. - I tak ogromnie, aż do bólu nieraz, tęskniłem do
ciebie. - Tak dawno, dawno - nie
widziałem twej słodkiej twarzyezki. Dwa lata. - Cale długie dwa lata, promyczku mój jasny. - Ale za to teraz,
- w tej wielkiej chwili dla Polski,
Bóg mi cię zsyła, by nie rozłączyć nas
już '.Yięcej. Oh - Hanuś, jakim ja
szczęśliwy! - Tylko mi przykro, że taka mizerniutka jesteś, taka przemę
czona. - Czyś ty nie chora czasem,
co? - zakOllczył z tkliwij, troskij, i głu
chym niepokojem.
- Nie, kochany, tylko nie wysypia..
łam się i niepokoiłam o ciebie i Ojczyznę· Ale nie mów już nic, nie
męcz się i poleż chwileczkę sam, ja
pobiegnę po doktora.
Przytrzymał ją silniej za ręke.
- Czekaj, kochanie, czekaj ... Jeszcze nie ... później może ... Posiedź,
odpocznij pierwej ... Słaniasz się prawie, zresztij, tyś najlepszą lekarką dla
mnie ...
- Ale lekarstwo musisz przyjąć,

droższy.
Patrzył

na nią bez słów, z wyrzutem, pełen upokorzenia i żalu.
Jej w oczach znowu zabłysły łzy.
- Gniewasz się na mnie? Przykro
ci? Daruj... ja z głębi serca ... - urwała i dodała:
- Zasługuj esz na to i wszystkim
jeswś dla mnie.
Przymknął powieki jakby w olśnie
niu i wyszeptał z uśmiechem żałosnym
jakby sam do siebie:
- Gdybym mógł ... Boze, gdybym
mógł.

... Będziesz ... tylko ..•
historia, ani słowal przerwał jej głos doktora od progu. Zamiast po przebudzeniu ronnego bIec
po mnie, jak to siostrze poleciłem, osłahia go siostra swymi czułościami!
Zerwała się i stanęła w płomieniach
za wstydz&nia.
- Przepraszam - wyjąkała tylkO.
- To moja wina, doktorze, - zaprzeczył chory żywo i wesoło. Czuję się dobrze i błag.ałem narzeczoną.,
by nie wzywała pana.
- Chorzy i ryby głosu nie mają gderał podchodząc. Podziurawiony
jak sito i czuje się dobrze. Tutaj nie
potrzebuje pan zdobywać się na bohaterstwo, przeciwnie, jęczeć, byśmy mogli jak najprędzej postawić pana na.
nogi.
- Zdobądź się pan na to, choćby
piorunem, kochany eskulapie, a zasłu
żysz na mą. dozgonną. wdzi ęczność.
- Patrzcie go, piorunem, myśli, że
leczenie to szarża, atak na bagnety,
he? ŁatwieJ zrobić dziurę, bratku,
jak ją załatać. Pokaźno .ięzyk, poruczniku! - mruczał żartobliwie i zbadawszy troskliwie zawyrokował:
-

Będziesz

Śliczna

·(Ciag dalszy nastapo
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ADAM NAWICZ

- Przepraszam panią! Powiedziano
mi jednak, że jest pani bratanką pana
Siekierskiego i jego spadkObierczynią.
- Tak też jest rzeczywiście - odrzekła Anna zimno. Jestem bratanką. pana Siekierskiego, wskutek jednak długiego pobytu za grnnicą mało
Powieść sensacy i na
dotąd w domu przebywałam. Ale modziczki mimowolne wzbudziło się że zechce mnie pani teraz objaśnić,
30)
Anna skinęła głową i .poszła do współczucie i głos jej od razu stał się czym służyć mogę. Czas mój jest dOilYć
ograniczony. _.
garderoby, zapominając zupełnie o li- łagodniejszy.
- Niech pani siądzie - rzekła uście, wręczonym jej przez stryja. List
- Lękam się, że na próżno trudziten wysunął się z jej rąk i zaczepiony przejmie - musi być pani bardzo zmę łam panię.! Łudziłam się jednak naczona, jeżeli, jak mi . służący mówił, dziej ą. ..•
pomiędzy koronkami zdobiącymi suprzyszła pani pieszo z Inowrocławia.
knię, tkwił wśród nich jeszcze wtenAlicja 'Viklicka nie miała widocz- Rzeczywiście przyszłam pieszo! nie odwagi na dokollczenie zdania,
czas, kiedy stanęła na przeciw czekaNie wiedziałam, że to dak daleko jącej na nią nieznajomej ...
Anna zaś znowu rozbrojona jej nierzekła spuszczając ciemne oczy. Zda- Czego pani sobie życzy?
śmiałością i pokorą,
zapomniała
o
Metaliczny głos Anny zadźwięczał wało się, że unika spotkania się ze swej dumie i pochylając się ku niej
tak chłodno i wyniośle, że młoda ko- wzrokiem Anny.
usiłowała dodać jej odwagi.
- Czym mogę służyć pani? - spybieta, stojąca przy bocznym stoliku i
- Jaką nadzieją? Wierz.aj mi pani,
pochylona nad jakąś fotografią., drgnę tała Anna. - Powiedz mi pani otwar- że jeżeli mogę uczynić coś dla pani, to
cie,
o
co
chodzi,
byłOby
mi
przykro,
ła gwałtownie i odwróciła się szybko.
gdYby pani miała na próżno odbyć uczynię to bardzo chętnie!
Była to wysoka, szczupła, blada
Ale Alicja z powątpiewaniem po.dziewczyna, mniej więcej dwudziesto- tak daleką. drogę.
trząsnęła głową..
Mam
nadzieję,
że
pani
mej
proś
letnia, cz,a rno ubrana. Jej twarz mi- Skoro l}ani nie bywa w teatrze,
zerna i chuda, ożywiona była parę. bie nie odmówi. Chcę panią prosić o
to
prośby moje na nic się nie zdadzą.
wielką
łaskę.
ciemnych, ładnych oczu, wyrażających
- Postaram się spełnić życzenie Nie mam prawa wymagać, aby pe.ni
w tej chwili trochę zalęknienia i prz;epani,
o ile to w mej mocy - zapew- dla mnie uczyniła wyją.tek.
strachu.
Żadnego prawa! ŚlicznI) twarzycz- Pani Siekierska ? - szepnęła ci- niała Anna łagodnie.
- Nazywam się Alicja Wiklicka. kę Anny pokrył ciemny rumieniec.
chym, sympatycznym głosem.
- Tak. Życzyła pani sobie widzieć Jestem artystkę. dramatyczną i wy- Proste 3łowa aktorki przypomniały
jej, jak wielkie prawa miała ta. dziewstępuję obecnie w Inowrocławiu.
się ze mną·
czyna do jej względów. Czy matka jej
Anna zadrżała i cofnęła się.
- Prosiłam o tę łaskę - brzmiała
- Niedawno jestem w Polkowi- nie była taką samę. aktorką, jak ta
nieśmiała odpowiedź.
Anna uważniej spojrzała na niezna. cach i nie byłam w teatrze w Inowroc- blada, mizerna, zmęczona kobieta, odpychana przez wszystkich? Czy w
ławiu.
jomą. W całym zachowaniu się mło
- JakŁo? Przecież pani mieszka tu walce o byt nie musiil-ła się również
dej dziewczyny było coś tak pokornego, a skromna znoszona sukienka stale? - zapytała aktorka ciekawie. uciekać do ludzkiej dobroci 1
Bystre oczy Wiklickiej clostrzegły
tak odcinała się od bogatego urzę.dze Spotkawszy się jednak z wyniosłym
wyraz smutku i nagły rl1mil'ni p c na ~
nia garderoby, że w sercu młodej dzie- spojrzeniem Anny dodała szybko:

2a cubze winy

twarzy Anny i lekki uśmiech zaigrał
na jej ładnych, czerwonych ustach.
- Będzie mi bardzo przyjemnie,
- odezwała się Anna, - jeżeli zdołam pomóc pani w czymkolwiek. Zaraz każę podać herbat~
Mówię.c to Anna. wstała i przeszła
na drugi koniec pokoju, aby nacisnąć
guzik dzwonka. Oczy aktorki śledziły
każdy jej ruch,
dostrzegłszy zaś ów
list, zaczepiony o koronki, który teraz
zesunął się bezszelestnie
na, gruby
dywan, wyciągnęła szybko rękę, podniosła go i ukryła w kieszeni. Twarz
jej stał,a się blada jak ściana.
- Co pani się stało? - zawołała
Anna. - Może ze. duszno, 14 gorąco
w pokoju?
- Słabo mi - szepnęła Alicja zbielałymi ustami.
Anna otworzyŁa szybko okno i uję
ła zwisającQ. bezwładnie rękę aktorki.
- Zaprowadzę panię. do okna rzekła troskliwie świeże powietrze
powinno paniQ. orzeźwić.
Serdeczne współczucie odezwało
się w sercu Anny dla tego biednego
dziewczęcia,
które jak niegdyś jej
matka w tak młodym wieku ciężko na
chleb pracować musiało.
AI(torka podniosła się i chwiejna
s.tanęła obok Anny, która z niezrównanę. słodyczą. i dobrocią Objęła wysmuklą posłać dziewczyny i prowadziła ją. ostrożnie do otwartego okna.
Nikt nie byłby poznał w tej chwili
dumnej dziedziczki Polkowic.
Chłodny powiew wietrzyku orzeź
wił widocznie Alicję. Podniosła głowę
i uwolniła się lekko z objęć Annr
(Ciąg
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