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Ilustrowany dziennik narodowy i katolioki
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Wydanie

środa,

Rok 68

L

Finlandia nie chce żydów

~illerowie[ Ha~~! WJfIU[ił WiDni[~ie Ol ~O[iiIU

H e l s i n ki. (ATE) Fińskie ministerstwo spraw zagranicznych rozesła
ło okólnik do wszystkich placówek dyplomatycznych Finlandii w sprawie
wydawania wiz wjazdowych do Finlandii Żydom, dawnym obywatelom
austriackim. Nie zważając jednak na
zastrzeżenie konsulów fińskich. że nie
zostaną oni przyjęci w Finlandii, grupa Żydów, składająca się z 60 osób.
przybyła statkiem "Ariadne" i chciała
wysiąść na brzegu fińskim.
Fińskie
władze bezpieczeństwa jednak nie dopuściły do tego i grupa emigrantów ży.
dowskich tym samym statkiem wyjechała z powrotem do Niemiec.

Echa bestialskiego wyczynu hitlerowskich kolejarzy - Dochodzenia w sprawie Winnickiego - Rozpoznanie sprawcy - Jakich należy oczekiwać konsekwencyj?
wł.) O wyniku dow sprawie Tadeusza Winnickiego, którego w ub. czwartek znaleziono na t.(trze kolejowym w Orłowie
z odciętymi przez pociąg nogami i leWił ręką, nie wydano dotąd żadnego
komunikatu oficjalnego. Poprawa w
stanie Winnickiego um.)j;liwiła jednak
energiczniejsze prowadzenie dochodzeń i sprawa zbliża się ku wyjaśnie
niu.
Winnicki przesłuchany ponownie
i skonfrontowany z pięcioma gdański
mi kolejarzami, którzy stanowili obsługę pociągu, kategorycznie stwierdził, że z pociągu został wyrzucony.
W kierowniku pociągu Hassem rozIOznał Winnicki sprawcę wypchnięgo na tor.
W związku z tym zeznaniem sędzia
·led.c'L'Y w Gdyni wydal nakaz aresztowania \:\assego, postanawiając równocześnie zwolnienie 'l. aresztu pozostałych czterech kolejarzy.
. Z zeznań Winnickiego wynika dalej, że powodem wyrzucenia go z pę
dzącego pociągu była uwaga. jaką on
zwróci! kolejarzom gdańskim. aby nie
pozdrawiali swoich polskich kolegów
słowami "Heil Hitler".

G d Y n i a. (Tel.

chodzeń

Po ostatecznym zakończeniu docbodzeń cała ta sprawa będzie musiała
mieć swoje konsekwencje i to bardzo

strumencie komunikacyjnym trzyma~
nadal nie można. Przecież koleje polski e w Gdańsku mają dla Das znaczenie nie jedynie gospodarcze, ale i wojskowe. Gdańsk leży w polskim obszał'źe wojskowymI uO nas nalety ochrona
wojskowa Wolnego Miasta.

Z tego właśnie względu w stosunki
panujące na kOlejach będą musiały
głębiej wejrzeć polskie czynniki wojskowe. Nie wątpimy, że zbadanie stosunków przez te właśnie czynniki polskie będzie miało poważne następstwa

ajwiększy- Iodowiec świata
Przeciw antypolskim wybrykom w Gdańsku
N o w y Jor k (P AT). Ekspedycja
T o ruń. (Tel wł.). W niedzielę 21 związku ze zbrodniczym postępkiem ko- naukowa uniwersytetu Harvard i piw Toruniu odbyła się wielka manifesta- lejarzy gdańskich. Tłum spalił publicz- sma ,!National. G:eographie Magazine··
cja publiczna. na której ludność stolicy nie dzienniki gdańskie, znalezione w dono.sI z Alaskl, ze dokonano ta!ll.odPomorza kategorycznie zaprotestowała kioskach i wznosił okrzyki, żądając sta- kryCIa nowe~o. lodowca na]więkprzeciwko wypadkom bezprawia wobec nowczych kroków zabezpieczenia ochro- szego na śWl~cle.
.
Polaków na obszarze Wolnego Miasta. ny Polaków w Gdańsku.
VI przelocIe nad góramI Leagon.l
W zgromadzeniu wzięło udział okoPodobne manifestacje odbyły się w ~tehas badacze. amerykańscr odkryl!,
10 iD 000 osób. Mówcy przedstawili ostat- Toruniu i Grudziądzu. Przedstawicie- ze lodowce Bekmg, Seward l ! lalaspInie niekulturalne i prowokacyjne wystą- le władz administracyjnych i wojsko- na tworzą. jedno wi~lkie pole lodowe
pienia narodowych socjalistów, jak pobi- wych przyjmowali rezolucje obiecując o długości 235 mil.
cie dwóch harcerzy polskich z powodu je przesłać władzom centralnym.
niesaluŁowania sztandaru hitlerowskie--M
U
go, obrzucenie kamieniami wycieczki
Na
zasadzie
par.
321 rozporządze
Wspaniała
polskiej przez młodzież niemiecką itp.
nia ministra rolnictwa z dnia 9 styCZ~
Uchwalono )edn.ogło.śnie. reZOlucję,
pOłączy Warszawę
nia 1928 r. (Dz. U. R. P. nr 19 poz. i67)',
która domaga SIę ener~nczneJ ochrony
zarząd miejski jako władza adminiinteresów Polski na . terenie W.M'1
~decydowana została budowa trzy toro- stracji ogólnej I instancji, podaje do
Gdańska.
weJ atl~ostr!ldy Warsza.wa-COP przez
.
.
SandomIerz I most na Wiśle. Autostrada ogólnej wiadomości, że w Nowejwsi,
G d Y n I a. (Tel. wl.l . W Gdym dosz- będzie miała 20 m szerokości. Roboty gminy Swal'zędz, powiatu poznańskie
lo do gwałtownych manifestacyj w mają być rozpoczęte wczesną wiosną.
go, stwierdzono
urzędowo
zarazę
wścieklizny u psów i kotów.

polityczne.

(p)

I

ieklizl1a pSÓW i kotów

autostrada
z COP.

'"Bank" na śmietniku" .

Werze fortyfikacyj, schronó w i kolczastych drutów

S o s n o w i e c. (P AA). Kazimiera
Czernicka w Sosnowcu trzymała w
melatowym drążku od firanek - 2800

dalekie. Przede wszystkim sprawa dowodzi, jak wielce niebezpieczną jest
rzeczą trzymanie w służbie pclskiej w
Gdańsku
kolejarzy zorganizowanych
w szeregach Partii Narodowo-Socjalistycznej. Rozwielmożnienie się wpły
wów tej partii w szeregach kolejarskich w Gdańsku spowodowane jest
VI dużej mierze niedbalstwem p9lskiej
administracji kolejowej.
Sprawa Winnickiego wykazuje też,
do czego kolejarze hitlerowscy są zdolni. Takiego elementu w polskim in-

złotych. Służąca sprzątając wyrzuciła
pieniądze
owinięte w papier na
śmietnik. Po wywiezieniu śmieci z podwórza na śmietnisko poza miasto,

te

zostały

te pieniądze znalezione przez
jednego z furmanów.

Napad

Publiczność
pośpieszyła

unii

Wskutek powodzi pr.lerwanll zosla-

be a Szimonoseki.

buchł pożar,

który w krótkim czasie
dom mieszkalny oraz kilka
zabudowall gospodarczych. \V czasie
pożaru spaliło się troje dzieci.

Manewry niemieckie aPolska

z

widząc przewagę Żydów
pomocą napadniętemu i

Tak

będzie

w niedlugim czasie

wyglądała

34 konferencja

międzyparlamentarnej

H aga. (PAT). Wczoraj rano w obecności 420 delegatów, reprezentują,
cych parlamenty 24 krajów, rozpoc.zę
ły się Obrady konferencji unii między
parlamentarnej.
Przewodniczącym obrad wybrano
b. min. Bongaertsa, prezesa grupy holenderskiej.

ła komunikacja kolejowa peJmiędzy Ko-

strawił

na narodowca

Żydów przepędziła.

T o k i o. - Wskutek długotrwałyr.h
deszczów część miasta Kobe została po
raz trzeci w ostatnich kilku tygodniach
nawiedziona katastrofalną powodzią.
Okolo iD tys. domów zostało zalanych
:i~.dą. Ewakuowano całe dzielnice mia-I·

T a II i n n. (ATE). \Vczorai w majątku Saksa w pobliżu Tillinna wy-

żydów

Kra k ów. 22. 8. - Na przechodzą
cego ulicą Floriańską p. Woźniaka Józefa napadło 5 nieznanych Żydów.

=
Olbrzymia powódź w Japonii

Troje dzieci
zginęło w płomieniach

dnia 24 sierpnia 1938

ziemia widziana z Marsa

OANTE.lSKIE SCENY W TUNELU KOLE.lKI PODZIEMNE.I

~tranliw~ l~erl~nie ~i~ J~[ill~W ~~I~iki p~~li~mnei

War s z a w a. (Tel. wł.) "Sunday
żałobie
Pożar
Times" podaje wiadomość, że na interpelaCję rządu polskiego udzielono ze
N o w.y Jor k. (PAT). NowojorKatastrofa wydarzyła się na stacji. stał poważnie uszkodzony w dru im
strony niemieckiej uspokajających w y- ska kole] podziemna była widownią ka- Ekspres nie zatrzymujący się na wszyst- wybuchł pożar.
'
g
ja~nień, iż manewry
niemieckie nie tastrofy, w której około ?O <;>sób odni~ ~i~h przystanli.ach, wpadł z nieWy)a-/
Pociąg był wypełniony pasażerami.
powinny w Polsce budzić żadnego za- ~ło .rany. Jeden z pasazerow utraCIł sOlonych dotąd. przyczyn na pOCIąg podążającymi do pracy.
niepokojenia. (w).
ZYCIe.
stoJ~CY na staCJI. Jeden z wagonów zo..
_--_

Nowy Jork w

- Jedna osoba zabita, 50 ra nnych -

I

l

I

wtunelu
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!

-=-

ORĘ DOWN1 K,

sroaa, ania 2ł sIerpnIa 1938

ow ofensywa woisk gen. Franto

Przed ostatecznym uderzeniem - "Czerwoni" cofają się w popłochu - Bilans dotychczasowych dzi ałań wojennych
L o n d. y n. (Tel. w1.) General Fra))·c o rozpoczął generalną ofensywę, a to
w celu ewentua: .. ego zakolIczenia 2~etniej
wojny domowej w Hiszpanii
~eszcze przed zimą.
Przygotowawcze
operacjel poparte silnymi atakami lotnic~ymi, s~czególnie
wzdłuż wschodntego wybrzeża, wyrządziły "czerwonym" znaczne szkody.
. W.edh.1g komunikatu "czerwonych"
na. ,froncie LewJtntu udało się wojskom
narodowym zająć szereg nowych miejscowości. Wojska gen. Franco w dalszym ciągu atakowały stanowiska rzą
dowe pod Seltoro, położone o 20 km na
zachód od Viver. Po dwudniowej bitwie wojska rządowe zmuszone zostały
ao opuszczenia wzgórz El. Cubillo i Resinero. .
.
Komunikat urzędowy głównej kwatery wojsk narodowych donosi, że na
froncie Walencji po odparciu w dolinie rzeki Ebro ataku nieprzyjacielskiegO ta:~ęto zbudowane przez "czerwo-

Powrót gen. Vuillemina

'f·

; p a ryż. (P AT). Powracaj ącego z
Berlina szefa lotnictwa francuskiego
,gen. Vuillemina powitał na lotnisku
Villacoublay ambasador niemiecki w
Parrżu oraz grono wyższych oficerów
lótnictwa.
.
: ' Gen. Vliillemin oświadczył zgromadz~mym przedstawicielom prasy, że
"nH~ ma Ule do powie<lzenia",
_ Przekraczając granicę niemiecką
gen. Vulllemin drogą radiową wymienił depesze kurtuazyjne z podsekretarzem stanu w niemieckim ministerstwie lotnictwa gen. Milchem.

Ogranicę

,

I

.

sowiecką-mandżurską

Oaladier Opolity(e gospodarczej Francji

Oświadc~enia

pre'm iera spou'odowaly c~ęściowe pr~esilenie
gabinetu
P a ~ y ż. (~A'9. Premier Daladier sprowadził do trzech zasadniczych wy.
W~głOSIł w medzlelę o godz. 20 trans- tycznych. ,"V pierwszym rzędzie stwier-

mltowan~

przez

wsz~st~ie

radio.stacje

dził, że rząd

nie pójdzie na

nową

de-

fra~c~sk~e przemó.~vle~le ~~ś~Ięcone waluację, gdyż byłaby ona przekreśl eomow~eDl.u sytuacjl. F rane]l l środ- niem współpracy angielsko _ francuków, Jakl~ t:za~ zamierza podjąć ce- sko _ amerykańskiej, po drugie, że jest
lem. p~d~leslema stanu gospodarczego
krajU I J~go obronn~śc~. Przemówienie
to, ocze~Iwane z najwIększym zainteresowamem prz~z cały kraj, było ze
wz~lędu na sWÓJ ogólny charakter raczeJ, aI!elem do społe.cz~ń~~wa i nakreslemeII?- z8;sadmczej hnn dalszego
planu poht~kl. gospodarczej rządu.
Przemówleme swe premier Daladier

Częściowe

przeciwny kontroli dewiz, po tI4ecie,

że cała podstawa obecnych kryzysów

monetarnych, przez które przechodzi
i Francja, leży w zmniejszeniu się dochodu narodowego i że Francja mus:
wzmóc swą produkcję przez przystosowanie 40-g(}dzinnego tygodnia pracy
do wymagań swego życia i obecnej
sytuacji.

przesilenie
gabinetu Oeladiera

Anglia i Irlandia

oudział Italii wwojnie hiszpańskiej
Odpowiedi: na dem.arche

*

Pomiędzy dwiema o~nd3mi San Andres Timil·
pa i Mado .doszlo do zotllrgu. kt6ry przerodził się
w strzela mnę. 6 ludzi zostalo zabitych, 45 ciężko
rannych.
spłonljl

*

dOBzczętnie 4-pietrowy
.. Union Fran<;aise", a znaj·
centrum ~ielnic~ Pera. W
gn;lachu tym mieScila się francuska Izba Han·
dlowa, a .micszkania zajmoWali nil'mal wyłącznie
członkowI c kolonii Iran('lIskid w Htambule.

W f;tambuJe

bu~Jynek .nale~Il('Y do
dUJąCY sle w samym

*

Trybunał
wojskowy w Jassach (Rumunia)
wydal wyrok na kilku \Vie~niak(jw z okolic Biele
~a propagowani.e starego stylu kalen,Jarza. który
Jest w RumunII zakazany. Przywótka tych wi.'·
śniaków f;pirj(lion Morarn został skazany na l
rok wi~zienia i pozbawienia praw ohywatelskich
na lat 5.

*

Na stacji w TopoJovptul Mare w Siedmiogrod!lie wy~aTzył?- się .ka,.tastrofa kolejowa •. skutklem naJechama POCll\gu osobowego z Timlllcollra na stojąCY na dworcu pociąlr z Lugoj. Obie
lokomotywy oraz 4 wagony zostaly zniszczone.
Kilka osób było ciężko rannych.

Po zgonie ks. Hlinki
sta~i~iele

T o k i o. (PAT). Agencja Domei
z Moskwy, że ambasador ja- ·
poński Szigemitsu odwiedził Litwino'W.a. r wręczył mu projekt organiz,acji i Projelit ~m.iany "40-god#innego tygodnia pracy spowodował .
, funkcjonowania, komisji r mają.c.ej . z.a
u8tą,pienie dwóch 'łninistrów
, zadanie wytyczenie granicy sowieckoP a ryż. (Tel. w1.) Dziś w ponie- cy na miejsce ustępujących ministrów
mandżurllkiej. Agencja dodaje, że nie
Frossarda i Ramadiera.
można było osiągnąć porozumIenia co· działek w południe, rozeszła się w koW kołach zbliżonych do min. Ramado wskazania dokumentów i map, ma- łach politycznych wiadomość o przesil~niu
w
rządzie
Daladiera.
diera
oświadczają, iż na dymisję jego
' jących służyć do ustalenia
linii graMianowicie na skutek oświadczenia wpłynęło przemówienie premiera Danicznej. Spodziewają się, że nowe spot~
Daladiera, że zmianę dotychczasowego ladiera, ·który nie porozumiał się z nim
kanie nastQ.pi niebawem.
40-gódzinnego tygodnia pracy uważa w sprawie uwag, jakie uczynił na t&za konieczną zgłosiło dymisję dwóch mat ustawy o 40-godzinnym tygodniu
D u b l i n (PAT). Jak się dowiadu, ministrów mianowicie Frossard i Ra- pracy.
madier, przedstawicieli skrajnej lewiP a ryż. (P AT). W kołach poli~e ' ;,The Irish Press", całkowite przycy
·socjalistycznej_
tycznych
panuje przekonanie, że kryJęcie przez władze irlandzkie zarządu
'V tej chwili trudno ocenić skutki zys gabinetowy wywołany ustąpieportów, które były dotychczas w rę
·
niem Frossard,a i Ramadiera sprowakach admiralicji brytyjskiej, ma na- tej dymisji.
P
a
ryż. (P AT). Prezydium Rady dzi się do zmian wewnątrz gabinetu. De
stąpić w najbliższej przyszłości.
Wycofanie statków i załóg angielskicn· Ministrów potwierdziło wiadomość o Monzie zgodził się przyjąć stanowisko
ministra robót publicznych ministra robót publicznych.
Mini. zosta~o. w zasadzie postanowione przez dymisji
zawarte w kwietniu układy -anglo-ir- Frossarda. Minister pracy Ramadier strem pracy ma zostać Pomaret, który
lan<;lzkie; obecnie zaś oba rządy przy- podał się również do dymisji. Premier jednakże nie jest obecny chwilowo w
stąpiły
do technicznego wykonania Daladier zapowiedział, że złoży oświad- Paryżu. Zwracają uwagę, że w razie
czenie prasie w tej sprawie.
mianowania ministrami de Monzie i
odnośnych uchwał. Rząd angielski od'
ryż. (PAT). Premier Daladier Pomareta, skład polityczny obecnego
P
a
··daje . do dyspozycji rządu irlandzkie, go kilka f;tatków i kutrów,. przezna- przedstawił do aprohaty prezydenta rządu nie ulegnie zmianie, ponieważ oLebruna nominację de Monzie na sta-I baj nowi ministrowie, podobnie jak
cżonych do pełnienia służby wartowniczyej, których załogi są obecnie re· nowisko ministra robót publicznych i Frossard i Ramadier należą do gru;y
krutowane wyłącznie z Irlandczyków. Pomareta na stanowisko ministra. pra- unii socjalistyczno. republikańskiej.

* .

Również

M o r. O s t r a w a.

I

don~i

W Indiach Bryt. na linii kolejowej Trichono
Pol.y - Madnra wykolt>il si~ pociąg pasażerski.
Z gIneło 25 osób Ił 117 o~(ih ouniosło rany.

łu.

(PA T). Przed.
partii ludowej
złozyh w parlamencie
praskim osta·
nych" stanowiska,. przy czym wojska wbjslia rządowe wiadomościotń o zwy- teczn~ .wnios~k o zmianę konstytucji
rzlłdowe I?ozost~~ll~ tam przeszło 500
cięstwach powietrznych i o posuw:-niu
czeskiej w kierunku przyznania Slozabit.ych l 700 jencow. Następnie ko- się oddziałów rządowych w górach El wacji pełnej autonomii.
mumkat zaprzecza podanym przez Toro i na odcinku COlljuro.
Komentując ten fakt, centralny or·
B 'l
l
gan stronnictwa "Slovak" pisze m. 1.:
t ans dwu etniej wojny domowej
"w tej chwili pokój w tym panstwle
B u r g o s. (ATE) Ogłoszone zostały wynosi około 180.000. Straty wojsk zależy wyłącznie od Pragi i od stan<>d?kładne dane statystyczne, co do wy- "czerwonych" zarówno w zabitych jak wiska, jakie sfery oficjalne z.ajmę. womków hiszpańskiej wojny domowej w i rannych obliczane są na okolo 200.000. bec naszego wniosku. Jest już wielki
dwa lata po jej rozpoczęciu. Na 500.000 W ciągu ostatniego roku wojska naro- c~s, by przy powszechnym regulowa·
km! ogólnej powierzchni Hiszpanii dowe zdobyły 180 armat i haubic, 1.800 mu stosunków narodowościowych w
prawie 350.000 km., czyli 70 pct zamie- karabinów maszynowych, 1.750 lekkich republic~ za~twiono także problem
szkalych przez 161/! miliona ludności karabinów maszynowych, 132.000 kara- słowacki. Dajemy do tego realną pod.
znajduje się pod władzą gen. Franco. binów, 250 miln. naboi, 250.000 grana- stawę przez do~ładne .sprecyzowanie
Władza ta rozciąga się również na tów oraz 600 ton materiałów wYbu-1 naszeg? s~nowiska. ~ezeh czynn~kom
wszystkie kolonie, czyli 100.000 km' chowych. W tym samym okresie czasu odpowledzIal~~m zalezy na pokOJU w
z 7 miłn. mieszkai1ców.
narodowe siły lotnicze zniszczyły pra- Czechosło~acji, mu~zą uznać. nasze
Liczba jeńców wojsk "czerwonych" wie 600 samolotów nieprzyjacielskich. d~bre .ChęCI, w prZecIwnym razIe odpo.
wIedzlalność za dalszy rozwój wypad.
ków spadnie wyłącznie na Pragę".

.

.W zakładach JuliuRza Ruetgersa w Mor.
Ostra wie - Witkowicach nastąpił w niedziele
wybJlch kotla maziowego dla destylacji benzolu.
Al5.c18 .ratuJJllowa o(lbywala się przy udziale od ·
dZlał6w wojskowych. policii i 20 oddziałów stra·
Ży. ogniowej. Przy wybuchu odnioRło rany sze
ŚClU robotników oraz siedmiu strażaków.

sędziów całości materiaprzed s~d mają. być stawieni tylko ci, których wina będzie 0czywista.

bezstronnych

R z y m. (PAT). O rozmowie po-,
między min. spraw z,agr. hr. Ciano
a brytyjskim charge d'affaires p. Noel
Charles .przeniknęły do kół prasowych
następuj ące wi adomości :
. Hr. Ciano udzielił dyplomacie brytYJskiemu odpowiedzi na zapytania,
przeds~wione .rządowi włosk~emu d?I
7 bm. I ponowIOne w rozmowIe z dll1a
18 bm. \Vłoski minister spraw zagranicznych oświadczyć miał, że rządowi

Spełnianie

porachunków
w Austrii

B e r l i n. (PAT). W związku z 0głoszeniem ustawy "o odpowiedzialności członków byłego austriackiego rzą
du związkowego oraz rządów krajo~ych i i.ch pomocników" w koł.achpo
litycznych mówią, że badanie akt i materLałów
archiwalnych ministerstw
austriackich dało olbrzymią ilość dowodów, stwierdzaj~cych ci~żkie przewinieni.a szeregu wybitnych osobisto

w, Brytanii

włoskiemu zależy bardzo na zastosowaniu i wprowadzeniu w życie bry tyj-

ski ego planu o nieinterwencji w Hiszpanii oraz że Włochy padal planowi
temu pozostaj ą. wierne.
Ponadto hr. Ciano miał podkreślić,
że nie istnieją żadne dowody na to, by
Włosi wysłać mieli nowe posiłki do
gen. Franco, podczas gdy Francja "nadal łamie zobowiąz,ania o nieinterwencji",
ści b. rządu. Już z pobieżnego wglądu
w akta rzekomo zdołano stwierdzić, iż
popełnione zostały wielokrotnie przestępstwa przeciwko prawu i konstytucji, jedynie w celach złamania. przeciwników politycznych moralnie, materialnie i fizycznie.
W ten sposób - jak donoszą - wytworzyła się w b. Austrii sytuacja, w
której szereg osobistości był zupełnie
bezkarny.
W kolach politycznych
twierdzą, jakoby nowa ustawa.. miała
być wykonywana z całą. ostrożnością. j
stosowana dopiero po 'Zbadaniu przez

słowackie~

Strona atakująca
W Palestynie

Jer o z o l i m a.. (PAT). Sad woj enny w Hai~ie skazał 14-letnie~o c~ło.p.
c~ arabskl~go ~a dłu~oletme WięZI aJ me za posladame .brom.
.
]
~ ~lągu ostatmch 3 tygod~l w Pa·
I lest) me poległo 118. Arobów ! 41. Ży.
dó,,:. P?Za tym zgmęło 15. zo!merzy
angIelskIch oraz. 1 obc?kraJOwlec. W
tym samym czasIe zramo.no 86 Żydów,
76 Arabów oraz 26 AnglIków.
W. pobliżu Nazaretu znaleziono
zwłokI 3 Arabów, których niedawno
uprow~dzili a~tywiści. W osiedlu ży
dowskIm Yachlll po krótkiej wymianie
strz,ałów aktywiści wycięli sad pomarańczowy. Linia telefoniczna do Kairu
została ponownie zniszczona.

Tajemnicze zdarzenie
z Hiszpanami
P e l' p i g n a n. (P A T).

W- niedzielę
poludniu trzej Hiszpanie pn,ekroczjfli 1egalńie granicę francusk:s. i u.dali się do niejakiego Barteletti,. ,.Wło·
cha. mieszkaj~cego stale we Francji.
Hiszpanie spytali Barteletti'ego czy
zna niejakiego Józefa Ferrasolę,' słyn
tle?"o działacza narodowego hiszpań
skl.ego. Barteletti nie odpowiedział na
t~ pytanie. W ciągu dyskusji Hiszpame zagI'ozili mu śmiercią. Wówczas
Włoch
chwycił
strzelbę
i dwoma
strza~ami
zabił
dwóch Hiszpanów,
trzeCIego zaś ranił kolbą.. Rannego
odstawił na posterunek policji. Wła
dze francuskie zajęły się zbada.niem
tego krwawego zajścia.
~o.

Nowe pokłady węgla wZSRR
M o s k wa. (A TE). Dzienniki sowieckie donoszą o wykryciu wielkich
pokładów węgla kamiennego w ZSRR.
Po przeprowadzeniu badań geologicz·
nych w Kazakstanie natrafiono na bo·gatą żyłę węgla, obliczonę. na 52,6 mi·
liardów ton. Jednocześnie na brzegu
rzeki Pieczory wykryto inne złoże wę·
glowe, obliczone na 36 i pół miliarda
. ton. Nadeszły wiadomości z Dalekiego
Wschodu o uruchomieniu nowej kopalni .węgla, która prawdopodObnie
pokryje z,apotrzebowania na węgiel
Dalekiego Wschodu.

Ministrowie nie dotarli
do Vallot

s t. G e r v a i s l e s B a i n s. (P AT).
Wyprawa ministerialna na M<>nt
Blanc, gdzie ministrowie m ieli dokonać
uroczystego otwarcia nowego
schroniska ValIot. została przerwana.
Odwołanie dalszego marszu spowodowane zostało niesprzyjajacymi warun·
kami atmosferycznymi.' Deszcz nie
p~zestawał pad.ać od soboty po połud
mu. Wyprawa wieczorem dotarła do
schroniska "Tete Rousse", gdzie spę'
dziła noc.

Ludność

pOiska we Francji

LilIe. (PAT). Według oficjalnych
statystyk podanych przez prefektury
francuskie, najwięcej ludności pol·
skiej we Francji skupionej jest w pół
nocnym departamencie Pas-de-Calais.
gdzie mieszka 35.471 mężczyzn. 29.325
kobiet i 39.135 dzieci polskich, razcf!l
103.931 Polaków. Drugie miejsce zaJmuje sąsiedni departament l!órnic1Y
Nord, \V którym mieszka 73.34:2 pola-
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międzynarodowej przewidywania, że zanosi się na generalne oczyszezenie stosunków francusko - niemieckich w bliskiej przyszłości;..'......._
Ważniejsze wszakże - pogłoski od
tych, które tyczą się odcinka francusko-niemieckiego, pojawiły się na temat widoków szerszego porozumienia
Dwie wizyty w Berlinie. wIoskiego marsz. Balbo i szefa francuskiego lotnictwa generała
lotniczego w Europie, które przybrało
Vuillemina - Zanosi się na na prawienie stosunków francusko-niemieckich - Widoki szerby postać pewnego rodzaju "lotniczego
szego porozumienia lotniczego w Europie - Nastroje we Francji ochładzają obawy co
paktu czterech" Francji, Niemiec,
do Czechosłowacj i
Anglii i Włoch. Jedno z pism berliń
krótkich odstępach czasu po soWietkie przyjęcie w "Domu Lotni- mieckiej owego stopnia ciep1a i życzli skich postawiło to w tej formie, że spybie był Berlin świadkiem dwóch lotni- ka" w Berlinie dało sposobność do wy- wości, co w niedawnych artykułach po- tało (niby od niechcenia), czy po wizyczych wizyt.
miany toastów a "Berliner Ztg. am Mit" witalnych na cześć marszałka Balbo, tach lotniczych Włoch i Francji w B~r
Dopiero co marszalek powietrzny tag" nazajutrz pisa!.a, że "wzajemne to jednak ustał w ostatnich dniach naj- linie nie zamierza odwiedzić Rzeszy
Halo Bulbo składał Mussoliniemu ra- zrozumienie moźliwe jest na podstawie widoczniej cierpki ton wobec Francji, również angielski szef lotniczy sir
port ze swej podróży i rozmów z mar- wzajemnego szacunku".
tak właściwy dziennikarstwu Trzeciej Kingsley Wood, zwłaszcza że należy się
szałkiem powietrznym Rzeszy GorinI choć z kół zagranicznych obserwa- Rzeszy już od dawna.
ze strony W. Brytanii rewizyta za zegem, a już witało lotnictwo niemieckie torów w Berlinie słusznie wtrącono, że
Zwrot ten nie omieszkał wywołać szłoroczną. podróż niemieckiego sekrenowego wybitnego gościa z zagranicy, może brak było w odgłosach prasy nie- komentarzy. Pojawiły się natychmiast tarza. stanu lotnictwa gen. Mil cha, do
w osobie szefa sztabu. lotnictwa franLondynu.
cuskiego, generala Vuillemina.
Aluzja była wyratna, bo omaczała
Z JVIELIlICH iJIANEWRÓJV NIEJIIECKICH
Dni pobytu gościa francuskiego i toby niemiecką. inicjatywę w sprawie powarzyszą,cych mu oficerów
w Niemdobnego paktu lotniczego w Europie.
czech wypełnione były szczelnie zaję
Byłaby w tym zapewne i próba. skaptociami.
wania opornej wobec Rzeszy polityki
Główną czc;ść programu
st.anowiło
chamberlainowskiej przy pomocy miłe
zwiedzenie naj nowszych ośrodków lotgo Anglii wabika "bezpieczeństwa lotnictwa niemieckiego: zakładów lotniniczego". Byłoby to również zabezpieczych pod Lipskiem i w Oranienburgu,
czaniem sobie ze strony Rzeszy Nieoraz wycieczka do Augsburga, gdzie
mieckiej tyłów od Zachodu w chwili,
znajduje się fabryka motorów, słynna
kiedy główna ekspansja niemieeka
z produkcji najszybszych dziś maszyn
zmierza ku wschodniej i środkowej
lotn i czych niemieckich.
Europie.
Ten pierwszy, niejako informacyjny
Ale jeśli ktokolwiek w Niemczech
etap podróży gen. Vuillemina zakończo
liczył na udanie się takiego "balonu
ny został uroczystym aktem nadania
próbnego" właśnie z okazji wizyty gen.
francuskiej oznaki lotniczej członkom
Vuillemina, tego pouczyć mogą o niezałogi samolotu niemieckiego "Condor",
dwuznacznym zawodzie głosy z Francji.
która świeżo odbyła brawurowy lot
Mimo, że prasa francuska nader loprzez Atlantyk.
jalnie rejestrowała wszelkie akty kur-'
Ale i w dalszym ciągu parodniowego
tuazji, jakich przedmiotem był generał
pobytu gości francuskich nie brakło
Vuillemin w czasie swej wizyty w
kUl'luazyjnych akcentów z obu stron,
Niemczech, daleko jej jeszcze było od
tj. zarówno gości, jak gospodarzy.
ulegania złudzeniom. Zasadniczo może
byłby i pakt lotniczy mile widzianym
Bateria ciężkich haubic podczas akcje na placu ćwiczeń Grass-Bom; obecny
przy tym je~t kanclerz Hitler.
zjawiskiem w wielu kołach francuskich, jednak istnieje jednocześnie peł
na
świadomość co do tego, że moment
złoży
obecny najmniej się nadaje do wią.7:&
"Ka\owicka "Polonia" !.wrac:a uwa.g~ nI.
oia sobie rąk na przyszłość. Istnieje
przeloty samolotów niemieckich nad Śll\
palące, a nie r.alatwione zagadnienie
skie-m i pisze:
czeskie i wł.aśnie tutaj rozumie się we
.. Po otrzymaniu wiadomości łI locie
Francji calą. pełnię obaw, jakie snuć
3 samolotów cze-skich nad pogranicznymi
gminami powiatu ivwieckiego nasze MiTel.'st au.tel'ltyc#nego dol~umentu n'wsol'iskiego
musi naród francuski ze względu na
nisterstwo Spra w Żagranicznych dożyło
Holenderska agencja katolicka C. P. z towarzyszami loży "Plus ultra", aby Rzeszę. Pośrednictwo angielskie w
protest w Pradze. l\'asuwa się pytanie,
kiedy p. minister Beck uzna za stosowne w Bredzie zamieszcza tekst listu do mógł otrzymać wszelką. pomoc, po- sprawie sudeckiej jest dopiero w toku.
założyć analogiczny protest w Berlinie?
jednej z lóż masońskich, którego Ol-y- trzebną. dla powrższych zakupów oraz Dopóki niebezpieczeństwo u południo
Byłby on bardziej uzasadniony, bo wypadginal został sfotografowany i zachowa- wypełnić z powodzeniem powierzoną. wo-wschodnich granic Rzeszy nie zoków naruszania naszej granicy z Niem- ny przez redakcję agencji. Olo tekst mu misję.
cami jest naprawdę dużo."
stanie usunięte, nie można szczerze
pisma przetlumaczony na język polski:
Za Komitet Gen. Narod. Fed. Pracy
Uwagi zupełnie słuszne.
przystępować do paktu, który by mial
"Federacja Narodowa Pracy
(-) Josć Diaz, sekretarz."
za cel pokój w Europie.
i }1'ederacja AnarChistyczna IberyjslGi
Barcelona, 7 maja 1938 r.
Do
Warto nadmienić, że loża masońska
Cał przeszedł
B e r I i n.
B. L.
Generalnego Sekretariatu
"Plus ultra" jest to loża paryska, któ"AlIiance Internationale de Travail"
rej członkowie w znacznej większości
w Paryżu.
rekrutują. się z cudzoziemców i której
"Nasz Przegląd", który dodaje jeszcze, ts
Towarzysze!
głównym Minteresowaniem jest utrzymasy ludowe nie poszły za złagodzonymi
W niektórych kołach politycznych wy- ,
Oddawcą. niniejszego jest towarzysz mywanie stosunków
z innymi pań- nastrojami przywódców w czasie obchowołało pewne wrażenie wystąpienie p. CaJose Luque, pułkownik armii ludo'...·ej stwaml, przede wszystkim zaś z Hita-Ma ckiewicza przeciwko min. Beckowi. (oraz wojskowy doradca techniczny szpanią. Wyżej podany tekst auten- dów 15-sicrpniowych:
"Można było odczuć, że doszło do pewCat, wespół z Wiad. Studnickim, o ddawna Narodowego Komitetu Narodowej Fe-I t~'cznego dokumeutu masollskiego raz
propagował zasadę współpracy z Niemderacji Pracy), który udaje się do Bel- jeszcze świadczy o tym, że między na- nego rodzaju nieporozumienia między:
cami; o ile jednak Studnicki występował gii i do Szwecji dla z.akupu materiałów rodówka masoi'lska wspomaga kOmU-\ mówcami na trybunie, a zgromadzonymI
na zielonym polu.
równocześnie przeciwko Francji, o tyle Cat
wojennych. Prosimy was zapoznać go nistów hiszpańskich. (KAP)
"Przywódcy mówili jak parlamenta~y..
marzył o utrz_ maniu sojuszu z Francją.
ści, którzy prowadzili już rozmowy z miaPo prostu chciał, by Polska była pośredni
rodajnymi czynnikami.
.
kiem w nawiązaniu przyjaznych stosun"Ze·b rani chłopi dodawali ognia. Ich
ków między Francją a Niemcami.
obojętnym słowom. wyrażając pomrukiem
swoje niezadowolenie z powodu za dek"
Teraz, po 26 stycznia 1934 r., p. Cat dokatnego tonu przemówienia.
wodzi. że zwrot ku Niemcom nie powinien
"Przywódcy przyszli już z gotowymi
być uważany za
linię Becka, leC'!: Z'l.
warunkami."
linię "Słowa". Ale z polityki p. Becka nie
W tym oświetleniu odwołanie zakazów
jest zadowołony. Nie zyskała bowiem na
Pr#emótciet,ia 1''l'#yłcódców StrO'lł'l'licltca Lu.dotcego nie 1'r#1/"IV stosunku do Stronnictwa Lue!owe.go mocarstwowości, nie przyłącza się do żad
padły do gustu ludou.'cou..'y'lu słuchaczo'ln - Zakuliso'lCe n'l'O~
mogłoby mieć pewną wymowę...
Kależy
nych bloków ideowych, starając się zasię spodziewać, że po tych niedyskrecjach
mou·y" i "warunki kOlnlJJ'o'lu;su" z częściq "sanacji"
chować neutralność.
Od czasu przyjaźni
nastąpią jakieś bliższe wyjaśnienia zarówz Niemcami, do której prasa rządowa nie
Z jednej strooy ,.sanacyjno"-konserwa- zydenta R. P. w rodzaju np. wicepremi~ra no w sprawie zakulisowych "rozmów",
chce się przyznawać, Hitler poszedł naprzód, podczai'! gdy my nie, a incydent li- tywny "Czas", a z drugiej żydowski .,Nasz l(w:atkowskiego. a zwłaszcza sen. Bartla. jak i "warunków kompromisu" między.
"l1ównocześllie z powyższymi
P,)g!o- ludowcami, a częścią rządowej grupy.
tewski nie zmil'llił naszego położenia mię Prze·gląd" ogłaszają ciekawe pogl[\dy Wl
taktykę Stronnictwa Ludowego.
sk>imi. mówi się obecnie coraz wiecej
dzynarodowego. Stosunki z Francją się
o bliskim jakoby wznowieniu nawiązapogorszyły.
Przykład
sytuacji
to
"Czas" pisze, te stwierdza się. it
nych już i następnie przerwa nych rl)z,.przebieg
obchodów
święta
.,Czynu
Chłopmów
między pr'zedstawicielami pewnych
Gclallsk. Kie doprowadziliśmy do "condominium" polsko-niemieckiego, a mamy za skiego" nie tylko nie obfitował w jakieś kół .,rcgimu" i przedstawicielami Stronnicbardziej bojowe akcenty opozycyjne. ale twa Ludowego. Hozmowy te mają mieć
to ... dominium niemieckie.
W "ABC" pojawiła się pogłoska, że ,.Polpr'zeciwnie, stał pod znakiem tendencyj za przedmiot kwestię amnestii polityczneJ. , skie Radio" ma zmienić swoją formę orgaWniosek - "Na razie polityka min. k.ompromisowych.
Tendencje te miały bv~ C:; do innych zagadnień - utrzymują nieBerl,a jest dla nas zagadką".
szczególnie wyraźne w niektórych p:'7.emó- którzy - "dogadanie się" jest jut bardzo nizacyjną i połączyć się z Polską Agencj"
Pogląd taki jest o tyle charakteryPogłosce
tej zaprzecza
wrcniach. w:vg-łosz?n~~ch z racji tych ob
daleko zaawansO\yane. Jeśli sprawa wzno- Telegraficzną.
stYCZlly, że wypowiada go człowiek, który clIod?w. pr·zemó\VleDlac~. za kl·c.śla!ących wienia rozmów jest rzeczywiście aktualna. agencja "Iskra".
był wielbicielem p. Becka. Czyżby takie
Jak wiadomo, aktualna jest sprawa
grliDlce owego.. kof!lprom.lsu. na JakI ~0tO- to w każdym razie trudno jut teraz przewynurzenia oznaczaly wzrost krytycyzmu we byłoby .póJSć Stro.nD1ct~o. Lud?wo). W sądzić ich wyniku. Gdyby jednak wynik nowego dyrektora ,.Polskiego Radia",
grę w~~odzlłaby tu mlano~lcle .zmlana (..rich był pozytywny. wówczas ogłoszenia O nominacji dyrektora zadecyduje rada
w społeczeństwie?
amnestii politycznej należałoby się spo- nadzorcza tej instytUCji, która zbiera się
A jeszcze jedno: p. Cat-Mackiewicz jest dyl~acJI wyborczeJ. do Sejmu I. amnestIa
polItyczna. \V zamIan za to - Jak utrz y -/ dziewać w 20-lecie odzyskania niepodle- 25 bm. Wówczas dowiemy się o wyniku
entuzjastą płka Sławka. Czy mote to wymują niektórzy wtajemniczeni S!ron- <Trości"
stąpicnie oznacz'!. z:astrzeżpnia nawet ze
gorącej walki dokoła posady nacze~
nic ,\\' o Ludowe ~otO\\'P h~' ł()h:v poprzcć iiloJ'
KąŚ kompromisową kane!) Liatur<; na 1'rel odobl1e poglądy wFaża tydowsk: dyrek tora "Polskiego Radia".
struny p. Sla \"ka- . .. .(w)

Z NASZEGO STANOWISKA

,V

Kiedy min. Beck
protest w Berlinie?

P.

Mi~dzynarodówka- masońska
wspomaga komunizm hiszpański

do obozu
niezadowolonych
z min. Becka

•

Taktyka ludowców pod znakiem
kompromisu

"Polskie Radio" i PAT
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jaka ukształtuje się na decydującym rynku londYllskim po nowych zbiorach,
transakcj'a z Polską nie została dotychczas
dofinitywnie zafiksowana. Nie mniej wizyta kupców zagranicmych świadczy Ci
dużym zainteresowaniu polskim produktem warzywniczym i daje gwarancję. że
w rb. nie będziemy mieli trudno<ści ze
zbytem cebuli za granicę.

SPRAWY GOSPODARCZE

Niemie(ka spółdziel(zośi mle(zarska
Działalność niemieckich spółdzielni jest szkodliwa dla gospodarki narodowej i nie-

Krótkie informacje gospolbrcze

korzystna dla interesów skarbu państwa

N.a marginesie ostatnich artykułÓW

,

mit;'c1zy członków. Toteż, gdy weźmie-

ł( wcami (przynajmniej na terenie wo-

omawiają.cych stan niemieckiej SPóI-1 my pod uwagę, że spółdzielnia w Jarodzielczości

mleczarskiej w Polsce, pragnę zilustrować w krótkich zarysach
działalność dwóch central spółdziełczości niemieckiej, a mianowicie: "Centrala Mlecz.arska" (Molkerei-Zentrale)
spółdzielnia
z
odpowiedzialnością.
udziałami w Poznaniu i "Spółdzielnia
Eksportu Masła'- spółdzielnia z
ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu. Do pienvszej, to znaczy do
"Centrali Mleczarskiej" w Poznaniu
należą: 53 spółdzielnie mleczarskie w
. \'iojewództwie poznańskim, jedna Centrała Holniczo-Handlowa i dwie spółdzielnie rolniczo-handlowe w Łucku
i we Lwowie_ Jak widzimy, działalność
organizacyjna Centrali sięga aż na
- ,Wołyń, chociaż spółdzielnia handlowa
w Łucku, 'ani "Landwirtschaftliche
Hauptgenossenschaft" we Lwowie nie
prowadzą zald-adów mleczarskich.
Do drugiej, tj. do Spółdzielni Eksportu ' Masła w Grudziądzu należy
44 członków, w tym 39 spółdzielni mleeurskich i 5 czlonków fizycznych.
"Landw. Zentralgenossenschaft" w
'Poznaniu prowadzi ponadto we własnym zakresie mlecz,arnie w Sw.arzędzu i 'Vągrowcu.
Potęgę gospodarcza "Centr.ali Mleczarskiej" w PoZnani\l najlepiej zilustrują c~'fl'y. W r. 1936 spółdzielnia ta
wyekspOl'towala 1.904.600 kg masla, a
z,akupHa ogółem od swoich członków
2.739.105 kg, Spółclziel nia w Grudziądzu w tym samym czasokresie zak.u'ł
') 1 6 -2
pl.a ~. 1 .1 4 kg masła_
\V mtroju spóldzielczości nicmieckiej widZimy fakty dość paradoksalne:
są· to z punktu widzenia gospodarczego
raczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uhl'ane w bardziej dogodną dla nich formę prawną spółdzielni,
.
C o w w.rpa d l cac)
l d uzego
Ob ro t u ze
wspólnikami, figurUjącymi Jako członkowie, przynosi wspólnikom duże prz.\T_
Q
wileje -fisk.alne. I tak np. dD "Centl'ali"
w Po, znaniu należ"
m_ in. mleczarnl-a
J
.l W Poznaniu przy ul. Ogrodowej_ Obrót
roczny tej mlecz.nrni wynosi 4.000.000
litrów mleka. Nikt z nlewt.ajemniczonych nie wie, że "lVIlecz.arnia Pozn,ańska" przy ul. Ogrodowei jest własnością 17 niemieckich posiedzicielI' zl'emskich, którzy są jej wyłącznymi do.
stawcami. Mleczarni.a Poznańska korzysta oczywiście z przywilejów podat·
. l{Je
. us t awa s t
kO\v .vCh ,Ja
osuJe
przy
spółdzielniach.

Wysokość udziałów w niektórych
spółdzielnI' ach J' t b.....
. lk
aI'\lZO
wIe a;
ł 1000
' . . es
.
np . W K OZmll1le
\"ynosl z
, a w
Krotoszynie nawct zł 1400. Udziały są
tak wysokie, że muszą. odstraszyć Polaków od wstąpienia do spółdzielni na
członkó\'v'. Chętnie się natomiast wi~zi Polaków jako dostawców i płaci
lm SIę te same c eny za cl os t,arczane produkty, jak członkom Niemcom. Hobi
się to pr.awdopoclobnie dlatego, by Polacy nie mieli żadnego z.ainteresowania materialnego do wstępowania rio
spółdzielni jako członkowie. Stają się
oni przez to na skutek swej nieświadomości podporami finansowymi niemieckich spółdzielni.
Zysk spółdzielni dzieli się tylko

Notowania

giełd

zbożowo-towarowych
B y d g o s z C z, 22. 8. 1938 r. Żyto 14.7315.00; pszenicn 19,73-20,25: jęczmieu I st. 15~5,25.. II st~ 14,i~-=-15' owies 14,2.3-14.75; otl\,i)y
zyt.llIe 10,7·)-11,2,,: f)tr~by pszenne 111. 11,2:)11,75, śr. 11.7!j-12,2~, gr. 12,50-1,); m~ka ży
tnia 65'1. 24,75-2;'),25; mąka PSZe1l11a 6.';'1. 33-

34.

K ił t o w i c e, 22. 8. 1938 r, ż)'to 17,2;;-17.75;

pszemca cz. 24 - 24,'>0, jedn. 22 ..~O-23 zb. 2222,50; jp,czmiell p,·z<'m. 17 - 17.;,0, P':1Rt. ][i16,50; owies jedn. 16,;'0-17, zb. 1;j"jO-1G; otreby żytnie 10-10.:;0; otręhy pszenne gl·. 12.:Z.;~
12:75, HI'. 10.7~ - 11,2;j. m. 10 - 10,~n: mnkn 7.ytma ~.3b/. 27- 27,;J0: maka pszenna G,,'I, 3.i-SG.OO
. Ł o. d ź, 22. 8. 1938 1'. Żyto 1(j,50- 16,T5; pszenIca Jedn. 22.2.;-22,75. zb. 22-22,2~; jeczmiell
prze~l.: 16-16.90. nowy 15-16: owit'8 stary /18,ilO
-18. (<l, nowy 15,50-16: otręhy żytJlie 10..::.....10.2.';;
otręby . psz.ehn.~ ;;1'. } 0,;;0- 10,75. gr. 10,75-1J;
mąKa zytllla 6,)'/, 26,vO-27; milka pszenna 65'1.
36,50-37 ..50.
j~ w Ó w. 22. 8. 1938 r.
Żyto I Rt. 16.2i116,50. II st. 16-16,25: pszenica cz. 2250-2275
zb. 23,75-24, [)jała 25.25-2.3,50. zb. 24:25-24';;0:
je~zmiel'l przem. 11!,,75- 16,25, pa~L 14,75""":'15';
9w1e,s I st. 17-17,2;1. II st. 16,50-17: otr~by
zytnle _8,50-8,15; otręby psze.nne gr. 10,25-10.50,
śr. 9,20-9,50. m. 10.50- 11,50; IILQka żytnia (j;W.
27,75:-28,25: mąka p~zenna 65'1. 38,iiO-n9.
W.a r s z a w n. 2~. 8. 1938 r. Żyto. 15.2.i-15,7;;
~elllca 22,50- 23; Jeczmieli I st nnwv 15.251",75; owies ~ st .. 17.50-]8, II. st. 10-':16,50 nowy; .otreby zytme !t-9,oO; otreby pszenne gr.
12-:-1l.~0, śr. 11-11,00, m. 11-11.50; m"l<a ży
t~\l~ 6;)'1, 23,50-24,50; mąka pszenna {j3'·· , ;l.j3·),)0.

(k) Ważne dla rolnictwa i aprowizacji
rozporządzenia. Jak informują z illiaroda]nego źl'odła, rozporzD,clzenie wykonawcze
d.o usta wy o środkach Hna nsowych na popJeranie gospodarczo u'7.asadnione.go kształ_
t<Jwanla cen artykułów rolniczych, nad

jewóclztwa poznańskiego) "Landesgecinie posi.a d,ala w r. 1936 tylko 9 człon- nossenschaftsbanku" w Poznaniu. Po-o
ków (ust.awa o spółdzielniach wart. 13 lacy dostawcy w swej nieświadomości brzmieniem którego wszelkie prace zostawymag.a co najmniej 10 członków do finansują więc pośrednio "Landesge- ły zakończone, ukaż.e się w Dzienniku
istnienia spółdzielni spółdzielni.a
nossenschaftsbank'", który jest cen- Ustaw na.ipruwclopodobniej w środę. dn!a
w Jarocinie powinna więc być na tralą finansową spóldzielczości nie- 24. sierpnia rb. Natom:ast .w czwartek.
18 bm., wcszl:a w życie ustawa o zabezpiemocy ustawy rozwiąz.ana), a w Bara- mieckiej.
nowie 13 członków, to widzimy, że cała
Niemieckie centrale spółdzielcze ro- czeni'u podaży pl'zedmiotów powszedniego'
struktura spółdzielczości niemieckiej bią wszystko, by mleczarnie spółdziel użytku, czyli tak zw. ustawa aprowizacyjjest po prostu fikcją, choć forma,lnie cze trzymać u siebie. Gdyby przez gre- na, której celem j'est reg-ulowal>:e obrotu
tymi artykułami, przeci'Ydziałanie nad·
zgodna z ustawą. Stwierdzić trzeba, _że mialne wstąpienie Polaków do po- miernej
zwyżce cen, u.krywaniu
zapasów
do spółdzielni niemieckich dostarczają szczególnej spółdzłelni na członków itp. Prawo regulowania cen minister rolmleko w bardzo poważnym procencie spółdzielnia się spolszczyła, centrale, nictwa i reform rolnych może przekazać
Polacy_ I tak w spółdzielniach nie- przy pomocy sądu, mogą nie zezwolić wojewodom, a w Warszawie komisarzowi
mieckich Niemcy stanowią w Wielko- na opuszczenie ich. Centrale zamie- rządu lub prezydentowi miasta. WojtewO'dopolsce 52 pct ogółu dostawców, a Po- ściły bowiem w swych statutach prze- wie znów będą mogli przekazywać prawo'
lacy 48 pet_ Na Pomorzu Niemcy sta- pisy ni.esłychanie utrudniające opu- regulowania cen władzom powiatowym
nowią. 53 pct ogółu dostawców, a Poszczenie trch instytucyj. I tak "Mol- 100 prezydentom miast wydzielonych. Rówlacy 47 pct. W poszczególnych wypad- kerei-Zentrale" w Poznaniu, w par_ 7 nocześnie z ustawą weszły w życie cztery
rozporządzenia wykonawcze ministra rolkach wygląda to następująco: spół- swego statutu ma przepis, że spółdziel nictwa
i reform rolnych. a miano,w kie ri
dzielnia w Krotoszynie posi.ada 13 uia, chcąca wystąpić z centrali, musi przemiale pszenicy i żyta, o regulowaniu
członków Niemców, poza członkami
"Y~'powieclzieć swoje wystąpienie na
cen ,pl'zetworów zbót chlebowych" o regulodostarcza mleko do spółdzielni 290 nie- 5 lat przed tym. Dalej w statucie ist-' waniu cen mięsa i j'ego przetworów oraz ri
zrzeszonych dostawców, w tej liczbie nieje przepis, że spółdzielnie muszą regulQwaniu cen artykułów powszednie!l"o
235 Polaków. Członkowie Niemcy do- przynajmniej 50 pct produkcji masła użytku. Od tegoż 'dnia we wszystkich skle.
pach, znajdować się muszą na widocznym
starczają więc z.aled\\'ie 8 pct ogółnej
dostal'cz~rć do centrali, w innym wydostawy mlek.l;l..
paclku płacą 10 zł kary konwencjonal-' miej,scu cenniki tych artykułów.
Niemcy starają się przy pomocy nej od każdej beczki masła sprzedanej
swej spółdzielczości tak układać pra- poz.a centralą.
ce, by móc pracować na terenie polA teraz - na zakończenie - przyjskim, nie pOSiadając członków. W tym rzyjmy się świadczeniom, jakie wpła
celu zakładają filie, które wcale nie cają centrale do skarbu państwa. Otóż O WEJśCIE DO CIGI
pracują z członkami, a więc nie posiacentrala w Poznaniu przy swoim obro-'
dają cech wgpóln~go przedsiębiorst\va,
cie 2.739.105 kg masła w r. 1936 zapłaLegia - Gryf 2:2 (1:0)
o którym mow.a Jest wart. 1 ustawy ciła podatków pallstwo,,'ych i komuT o ruń. W niedzielę rozegrany został
o spółdzi el n iach. Tak np. spółdziel n ia na l ny ch razem 12.050,06 zł i to przy ;V. Toruniu. o~tatni. mecz piłkarski o wejw ~f(}gilnie pOSiada 4 filie: do jednej obrocie,
przed<:tawiającym
wartość SCle do LIgI pomIędzy Legią Poznań i
. b
N· t
.
. d t ·
Gryfem Toruń. Mecz zak0l1czył się po raz
z UlC
w
les ronnle me os arcza mniej więcej 7 milionów złotych. Przed- drugi' wynikiem nierozstrzygnjętym 2:2
mleka ani jeden członek. Na 43 do- si~biorstwo kupieckie przy podobnym (0:1).
.
~tawców-nieczłonków jest 28 Polaków. obrocie musiałoby przy stawce podatSędziował p. ~ławikowski z Krakowa,
Podobnie przed~tawia się rzecz ze ku obrotowego Ul zapłacić 153.000 zł widzów około 1500. (t-k.)
spółdzielnią w Rogowie; posiada ona samego podatku obrotowego.
l\fistrzostw~ w poszczególnych grupach
filię w Szelejcwie, która pracuje tylko
Z krótkiego togo zestawienia wyni- zdobyły: L'~lon Touring . (Łórli}, Śląs~
z jednym członkiem, poza tym dost.ar- ka, że działalność spółdzielni niemiec~ ,(ŚwIętochłOWIce), Garbarma (Rraków) l
cza tan1 mlek'o 'J8
.
I kó
. t . t Ik
PKS (Łuck).rozgrywkach.
Drużyny te walczyć będą w
~
Ulecz
on' w P o Ia- k'l_C l1 Je~
ole .v. o s~'l(Q dl'In,a z ~un kt Ul finałowych
Końcowa tabela
ków.
~ndzel1Ja 90spo~ar~n narodowej, J~cz w grupach przedstawia się nastepująco:
Dochodzi dl) tego, że spółdzielnie Jest ona rowmez mekorzystna dla Jll- .
I
.
-l~t' t b
mlecz.arskie w dużej części są. udĘia- teresuw skarbowych.
1) UnJon TOllring
gher ~o' sl'i:4 r•
5 ',1'5
--------~_ _ _-,......-c--_.__.
. 2> . Lep:ia
RKs.. 7..Il.Klębie
..
.,.' '66 7
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OpIaty będą. ' liczone od wagi brutt o, pob"lerane zas przez przyczeplalue
..
na
workach
odpowiedniCh
et.',rkiet
na
k
,J
ty ułów rolniczych, które wejdą. w ży- sznurku, plombowanych w ten sposób,
cie wraz z ustawą. w dniu 5 września. że worka nie będzie można otworzyć
Środki finansowe na popier.anie go- bez. zerwani" plomb,., i et'.'kiety_
'" l-e kilIra l'odza]'o'w
.J
·spo d arczo uzasadnionego kształtowaEt"kiet
b"cl'
- g"
.,
" z
,
.
1 ""'nia cen artykułÓW rolnych powstaną tunków, uzależnionych od wagi worka
ze specjalnych opłat od mąki i' ka,szy. lub opa.kowa.nia.
Opłatom bQclą. podlegały wszelkie gil.Od 5 września m~.:i i kasze, podJetU!1 ki mą.ki żytniej, pszennej i .ięcz- gające opIatom, będą mogły być sprzem~enl1e.i oraz kaszy pszennej i jęcz- dawane wyłącznie w workach 100, 80,
mlCl1neJ, w,.'produkowane w kraJ'u 1;0,
10 l' !;-kl·,lo,gl'aul0,v'."c11. 'V sklep.a cll
"".J.~
i sprowadzane z zagranicy, z wyją.t- cletalicznych i piekarniaCh et~-kiety po
Idem przeznaczonych do spożycia we zerwaniu bęcll;l. musiały być przechowłasnym majątku producenta lub w~'walle przez dwa lata.
pra.cownika rolnego, ora?; przeznaczoPo 5 września wszystkie zapasy
ny.ch na eksport. 'V~-sokość opłat bę- mąJd i kaszy w młynaCh muszą podZle ustalona w dniach na.ibliższych. siadać etykiety. Zapas~r, znajdujące
O He ceny ż)'ta utrzymają. się nadal się w hurtowniach i sklepach detana. obecnym poziomie, opłaty wynosi- liczn~'cb, w tych ostatnich o ile przełyb~' 3 zł od 100 kg mąki i ka.szy.
kr.aczają 500 kg, muszą. być natychqbowiązek opłaty
powstałby
z ni.iast zgłoszone do starostwa., które
Cll'''I']"'ł' "".'·pUszczelll·a
m"kl'
lub kaszy wrel a zaSWla
"
d
' o zg ł oszell1U
. zaH'
..,.
czcnle
z mb'na na r.'-nek.
.
()
.
_ . J
pasowo w

orozwój krajowej produkcji
motoryzacyjnej

W~lliczono. że

w Polsce lmrsuje
obecnie z górą 200 różnych marek samochodowych, Jest rzeczą oczywista,
że w warunkach tak szalonej różnorod
ności technicznej nie można
przeprowac1zać jakiejkolwiek racjonalnej obsłu15i samochodowej. Są. tD w 80 procentach wozy importowane. Jakież wię~
są możliwości renowacji naszego taboru samoc ł10 d owego po d czas wojny, Id edy należy liczyć się z odcięc.iem dostaw
z, zagranicy? Oczywiście, szanse są
mkłe. Dlatego też jest. rzeczą wysoce
:r.~.stana.wiajacą. że u nas nic się nie robl w kIerunku stworzenia wzgl. rozwo.i u krajowej produkcji motoryza.cyjnej.
W prasie warszawskiej podniesiono
ostatnio. że jedyna w kraju fabryka samochoc1ów mimo iż od kilku lat m'ł
t I
' ci
d;'
:
~ a ~ '''yprze .an~ pro .uk~Ję. me r.ozwlJa Sl~ wcale l J1lE' robi :r.aclnych ll1westycYJ· Gdyby ta fabryka wypuszczaJ a

na rynek trzy, nawet cztery razy wit;'cej wozów, niż dotychczas, to rynek
nasz wchłonąłby je z łatwością_ Dlaczego więc nie zwiększa się wytwórc.zości?
J edY!lym chyba v;,, y tłumaczeniem jest
okolIczność, iż chodzi tutaj o placówkę
~tatY'styc?;ną, dla której
kategorie myslenHl. "prywat.no-gospodarczego", widocznie, są obce. _.

Eksport polskiej cebuli
\V związku z zapowie.dziami dobre!!,o
zbioru cebuli w rb., przybyła do Polski w
tych dniach dele-gac.ia hul'towników warzywnych z Londynu i z Rotterdamu celem nawiązania bezpośrednic,h lwntaktów
z ol'ganizacJ'ami skupu wal'zyw w kraju.
Kupcy 7.ngrnniczni odbyli szerell rozmów ze Związkiem. Polskich Proclucentów
\~ar~~\:. W w~lllku u~taJonyc.h z3;sad
\, sp~łr)l acy nu:l.e~y spodZiewać Slp' ul okowama w Axt,rlll J .w Holandii l'Jowatnych
transportów cebuli nowego zbioru. przy
rzym j'akQ pierwsz~ transzę przewidułe
~ię około 1000 wagonów tego towaru.
.
Wskutek niemożności okPcślenia ceny, j
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Grad kar na lekkoat'et'orw'

,
Prezv, dium zarz"du
P. Z. L. A. ukarało
'1
n~stępu.iąc~'ch zawodników., za -nr~ewinie.
ma w zawodach miedzvpal'istw~wych:
Marynowskiego ('Varszawianka) naga.
ną z zagroźeniem dYSkwalifikacji w Wy·
p?-dku p.owt~rzenia sie przewinienia ża
111 eocl pow.l.eclllle
zachowanie sie podczas
eksnedvcll
d? Oslo(Pogoń,
na mecz
z Norwegia.
Kuchal'sJoego
Lwów)
3-miesię. ,
cznym ' zawieszrnicm za spóinienie się na
mecz Polsl<a - Niemcy w Królewcu zbv!
nóźne zawiadomienie ci odmowie sta~t~'w
Królewcu. oraz niestawienie się na mecz
z Rum,llTIlą w Czerniowcach, . mimo po'
~[:~t~~leiW zawiadomienia o gotowości
~iemca, (Pogoń, Lwów) 6-tygodniowym
Z~WleSZf'n.H'm za . wyjechanie na mecz z
NH'~caml. w. Królewcu bez uprzednie~o
powIadomlema, iż .iego fol'm'a jest niedo·
st.ateczna
i 1że nie może startowa tj.
~ 1'1
. ,-,u l wws {jego (AZS 'Warszawa) S-mieslęczn:"m _zaWieszeniem za wyjechanie do
Czer,lIowJec na mecz z Rumunią z chorą
n?gą bez uprzedzenia kierownictwa, te
Dle może startować.
.
Trojanowskiego Edwarda (AZS War·
szawa). na!!ana za oddalenie się bez ze·
zwo~ellla pl-sppcl~'c.ii podczas meczu z Nor·
weglf\. w Oslo, dajn,e przez to zły ' pr'zyklad
kolf'gom.
.
.

Baran lrlv~klNanfiknwanv

w.

G. i D. Polskipgo Zw. Pilki Nożnej
u.kar~ł Barana i\Varszawianl<a) dvskwali·
flkaCH~ szrściomirsięczną za czynnE' znie'

ważenie

-

przeciwnika na zawodach polska
ITungaria w l'"odzi.

Sześciomif'sięczną

dyslnyalifiknc.ią u·

ka!any został również Blol, (Śmiglv). za
zmeważenie przpcjwnil,a na zawortach o
puchar Polski \Varszawa - Wilno. ,

Wyników nie nnłł1s~ono
Vi' a.r s z a w a. Zapowiedziane na
w~zora.1~ze popoluclnie
ogłoszenie wynikow raldu motocyklowego oraz rozdanie
nagrÓd zwycięzcom nie doszło do skutlw.
'yydano ipdvnie uczC'stnikom raidu pls'
kl('tv pnmirtt.kf,we.
. W k.onkurencji indywidualnei zwyCIęzca me został jeszcze ustalony.' Podobno obol, Lemaiiflkiego (Unia)' poważne
szanJe ma por. OsLrowski

fi '!"",b

Dr med. H. ZIOMKOWSKi
speeJ. ehor6b sk6r. weDer . . moczopleiowYl'h
L6dź,

6 Sierpnia 2,
Pl'zYJmuje 9·12 i 3-9.

teL 118·33.
"'. niejzlelę: 9·12.

n 15099
przytomności.
cie zamknięto

Tak udr~czonego ",resz.
w piwnicy.
Ohydny ten wypadek do głębl
wstrzę.snę.ł
mieszkailcami okolicy, a
władze sądowe '-..ytoczyly
okrutnym
siostrom spra\\'Q kanIą. Obecnie SpQ4
rządzono już akt o~karżenia i obie nie_
wiast~' stana. niebawem przed Sądcm
Okręgow~ ' m w Sosnowcu. (fr )

Prawdziwie "amerykańskie" stosunki - "Nie będziesz miał mOjej głowy, Tommy!"
Kto wygra?

Z powolanych 200 przysięgłych
N o w y Jor k. - Jedna z radio- sali spokojnie wywracać dziko OCZ Y-,
stacyj no,,'ojorskich (w Ameryce ra- ma. Ja zwyciężę. Czy słyszycie mnie wszyscy odmówili uczestniczenia w
procesie w obawie przed zemf'.tę. Hidiostacje są. własnością. -prywatnQ.) w dobrze, ja na pewno zwyciężę."
Proces Hinesa toczy się w niezwy- nesa i jego ludzi. Ludność Nowego
ten
sposób
zapowiedziała
występ
kłej atmosferze. Prokurator Dewey
Jorku zawiera zakłady w stosunku
głównego bohatera jednego z najwięk
przy poparciu burmistrza Nowego Jor- 5:1, że Hines zostanie uwollliony, gdyż
SZ~ ch w Stanach Zjednoczonych procesu, Zllanf'go gangstera politycznego ku postanowił zlikwidować Hinesa w Nowym JOl'ku nie znajdzie :-:ię 13
i jego bandę, która. od wielu lat ter- przysięgłych, którzy by nie bali się
Jamesa Hine-sa:
bandy.
"Teraz kilka słów wygłosi do was roryzowala ludność miasta.
War s z a w a (Tel. wI.) Na tle 0James Bines, zwany królem gangst&brazu filmowego, wysIanego na mię
ró", polit~' czn~-ch Nowego Jorku, najdzynarodową wysta'wę filmową
do
większy zlodzie.i St. Z.iednoczonych".
'Venecji,
wynikł
ciekawy zatarg.
I rzecz~'wiście po chwili w radio\Yśród innych filmów
znalazł się 0odbiornikach rozległ się głos Hinesa,
braz krótkometrażowy pt. "Genmst
A.pas~ [wou'ski za8tr~elil teściowq i stu'n popełnił 8am,0który po\Yi~dział:
sceny", przedstawiający najwybitniejbójshco
sze kreacje Solskiego, a wśród nicn
- "Chłopcy. otwórzcie dobrze uszy.
Oprzytomniawszy odtworzonę. przezeń rolę tytUłową w
L w ó w. Na pl. Unii Brzeskiej S~zęscle chybił.
Ten proces to jedna wielka komedia..
Ten się dobrze śmieje, kto się śmieje rozegrała się na oczach licznych prze- wsiadł bandyta do dorożki i kazał do- dramacie "Fryderyk \Vielki".
l"Oźkarzowi szybkO jechać. Kiedy przeostatni. :\[oż~cie być pewni, że ostatni choc!uió", krwawa tragedia.
Film ten stał się powodem niesły
Znam' apasz na terenie Lwowa Jó- ra"');ony dorożkarz uciekł z kozł.a, miej- chanego wystą,pienia czasopisma berbędzie się śmiał wasz Hines, a nie ten
zef }\I e.kl..\, mąż jednej z przekupek, sce jego zajął przyjaciel Krejczego, lińskiego "Film-Kurier", które zarzugłupiec Dewey.
,.Jestem przekonany, że wie.rzycie pOdS7eclł do swej teściowej Rozalii niejaki Babiak, towarzyszą.cy mu od cało rzekomo obrazę niemieckiego bohatera narodowego i
tendencyjne
w moja. niewinność. Przecież znamy Suł~- ko\Yej i zażądał 'od niej pieniędzy. poc7.ątku zajścia.
Hozpocząl się
slalon~r
pościg
za przedstawienie postaci króla Frydery:\'ie otrzymawszy ich wyjął rewolwer
się nie od dziś. Pamiętacie, jak urzą.
i strzelił kilka razy do Suł~'kowe.i. dorożką, z które.i Krejczy stojąc ostrze... ka Wielkiego. Ze względu na szereg
dziłem ella wa.c; wielki fel"tyn na Coney
zwrotów,
które
Jsland. ~log1 iście pić, jeść' i bawić l"ię J(ieel~' raniona \\' usta kobieta poczęła liwał się gęsto. Kiedy do pościgu niedopuszczalnych
za darmo i ile wam sie ż~-wnie podo- uciekać, El'e.ic7.Y ścigał ja. jeszc7.e przrłączyło się. kilku policjantów, znalazły się w tym artykule, orgaKrejczy celn.\·m strzałem z rewolweru nizacje filmowe zdecydowały się zastrzałami. Cicżko ranna kobieta padła
bało. Nikt w całym stanie nowojorna
zicmię. Hozwście-czonv Kl'ejczy popozbawił się życia.
protestować przeciwko tym insynuaskim nie powie, że Hineg jest sknerą.
czął
strzelać
do swej żony, lecz na
cjom. (w)
Sp~·tajcie 'Waloneya, czy nie dałem mu
5.000 dolarów, kiedy mu się spalił
sklep. Teraz ma nowy interes i dobrze
Poczta~
mu się powodzi, a dwócb jego synów
War s z a w a (Tel. wł.) Ministerprz-e-z wdzięczność dla mnie ma imię
stwo Poczt i Telegrafów rozszerzyło
Hines.
obręb nadawania
obrazów foto-tel&graficznych pomiędzy Polską i Fran,.Prokurator Dewey chce koniecznie
cję..
Foto-telegramy będ~ przyjmowamej {1;łowy. Nie będziesz jej mial, Tomne w większych miastach Polski domy. Ja się ciebie nie boję. Możesz na
datkowo do następujących
miast:
Ha"'r, Dijon i :Montpellier. (w)

Spór

o "Fryderyka Wielkiego"

Krwawa tragedia na ulicach Lwowa

i foto-telegramy

Ochrona lokatorów wkrótce
nie będzie już obowiązywać
War s z a w a (TeJ. wł.) \Vprowadzeuie w roku bieżę.cym w życie przepisu, wyłączającego spod ochrony loKator6w lokale, które zmi.eniają. najemców, o;;';powodowa'o znaczne zmni.ejszenie liczby mieszkań i mniejszych
lokal i o przeznaczeniu handlowym,
korz~ · stając.\'Cb
z dawnej
ochrony.
\Vedług ohliczeń
zwią,zków
lokatorskich, w samej Warszawie w roku
bież. zmienHo najemców blisko 50.000
rozmaitych lokali. O ile zmiany te
b~dą. nast~powaly dalej
w tym sal11~' m tempie, Już w ciągu najbliższych
kilku lat należy się liczyć z wygaśnię
ciem faktycznym ochrony lokatorów
w nieruchomościach przed,...'ojennych.

domorosłych
żeglarzy

Przygoda

H a g a. (PAT). Trzech domorosłych
"żeglarzy" polskiCh wyruszyło z Gdyni na łódce z kilku desek i dotarło do
Noordwijk, ll11e.lscOwOSCl kę.pielowej
pod Leidą., gdzie się rozbili u brzegu.
Uratowani zostali przez dyżurnego kę.
pieli. Są to J. Grabowski - urzędnik
z Chylonii, A. Łangowski - malarz ~
!(ęm' Oks~- wskiei i F. Dominikowski

Prut o zachodzie

W żydowskim tygodniku
' iac!omościach Literackich"

literackim
felietonista
Żyd A. Słonimski w takim tonie pisze o
polskiej wsi:
ski

"Lud mazowiecki i ludek warszawśpiewa przeważnie
o zbrodniach ...

Być może, że Słowianie lubią sielanke,
ale wolą mokrą robote... Ludzie biedni
śpiewają wyłącznie po pijanemu .....
"Nieprawdą. jest.
te cala Polska
śpiewa.
Czasem tylko, przechodząc
przez wioskę, w cichy wieczór letni,
między jedn~-m wystrzałem rewolwerowym, a dru~im, usłyszeć można. parę
dźwięków nieartykułowanych .....

O nasz~-ch, Polaków, wartach i laletach, może mówić tylko Polak. Xie wolno tego robil' pirrwszem li It'PS7.PIIlU Ży
do\\·i. IlIlpert:\'llrllcjf' Żyda ~lonimsldr~o
mogl~' ujl'zeć
światło
dzięki naRzej anielskiej
ści. która zresztą już się

chr,ienne

ject~' nie

'wprost cierpliwona !'7.częście kOlic:r.~'
.JeŚli Ż~'do\\'i Stonim"kiemu nie podoha się w Polscr. to pl'osimy - droga
wolna, można w~'jec:hać w!'z~dzic. A je:jłi
p. Słonimski uważa się Zfl takie~o "Europejczyka" ("lrHch, jak Żrdzi szachują nas
tą ,.Europlr' !).
lo po\\'illil.'n zOI'iento-

wać

f'ir"

7.(' gość nienlil~' gospodarzowi,
si~ wynieść.
A jp~li się nie wyno lo go się w(rdy w~Tzuca!. ..

1,0\\ inipn
no~i,

-

Jrrlno

*

pism kl'nku\\'skich, slynne już
z {rF!o rocłzaju ,.plebiscytów··, r.amieszcr.a.if\r: g-lo s ~' cZ~'lclnlków w sprawie rzeczywiś c ie
nicsl~· char.('g0
. rn'o\\'adzcJlia (jo
I",I::;ki sz c ząlków o!3tatnir/w króla Polski,
dala im t~-Iul "S~ld nacI królem".
.l !'s t tn Jlir I~'I(' :<r.umna nazwa, ile nie·
~llJarl.lI<l i grulJCJ kÓ1U<l..
7:

słOIka.

Potworny mord
pod Warszawą

Tajemnicza zbrodnia pod Krakowem
No~em. tc l)ierś ttkoc/~a'ltej

.. "

- robotnik z Gdyni. Rozbit!,ami, nie
posiaclaiacymi odpOWiedniCh dokumentów, zaopiekowała sio policja holenderska, która odc~le ich drogo.). laclowa. z powrotem do Polski. Żag-ló\\~
kę jako nie naclaję.ca. się do ż'Q'lugl
policja obłożyła aresztem.

Kra k ó w. - Mieszkanka wsi Warysz 27-letnia Honorata 'Vesołowska
cieszyła się duż~-m powodzeniem . u
mężcz:,zn. Prz~'stojna dziewczyna nic
myślała
jednak wychodzić za mą.ż ,
każdego mężczyznę traktowała jednakowo.
Od p€wnego czasu do "resołowskicj
przychodził

jakiś

młOdy

- HIQrderca

Zakręt

który narzucał się jej ze swymi uczuciami. Widocznie 'Vesołowska nie
zgodziła się
na propozycJę nieznajomego adoratora, bowiem doszło do
tragedii. W niedzielę rano znaleziono
dziewczynę z ranę., zadana. nożem w
pierś, nie daję.cę. już oznal, ż~-cia.
Morderca zbiegł.

chwał
podejrzewaję.c
24-letnią. żon~
Bronisławę o zdradę małżeńską, strzelił do niej dwukrotnie, a gdy ranna
padła na ziemię, porwał ze stołu dużv

I

nóż i zadawał szereg ran w brzuch.
Przewieziona od szpitala Darmochwałowa zmarła. Zbrodniarz zbiegł do lasu. (w)

człowiek,

Dziennikarze zagraniczni
w Zakopanem

Średniowieczne tortury

barbarzyńskich

8-1etlłiem.u

Warszawa. (Tel. wł.) We wsi
gmina 'Viązowna pod 'Varszawą.
25-letni ślusarz Antoni DarmQ4

~biegl

pastus:::kotl:i J podc,jr:::ultentu o dl'oblłq
u:bijały s~pil1d pod pa~'ltokcie

Z a w i e r c i e, ZZ. 8. - Rzadki wvpad()k barhal'zyilskiego tol·turowania
dziecka miał miejsce w
Tiego\vonicach \\. pow. zawicrciatlskim.
D\yie mieszkanki Kieg'owonic, siostn' : 26-lc(lIia Franciszka Gębka i 18I.etnia l\fic]lalina Bulska, POelejrze\ya-/
JQ.c S-letniego pastuszka l\fiecz~'sla\\'a

sióstr
kJ'ad~ie~J

Ruska o kradzież dziecięc~-ch trzewików, zwabiły go do mieszkania. Po
skrępowaniu sznurami i z-akneblowaniu mu ust pocz~lr chlopca torturować celem w~-muszenia od niego pl'ZYznania się do \\'in~'. Nies7.C7.~SIJen;U
chlopcu Wbijano (!) s7.pilki poll naznokcie i bito powrozami do utraty (!)

z a k o p a n e.

(Tel. "'J.). Dziś rano
z Fn-nic? specjalnym pocię.
giem wycieczl<a d7.iennikarzv zagranicznYCh w ilo~ci iD osób. zaproszona.
przez Ligę Popieran ia Tur~-st~'ki o&lem zwiedzcnia inwest~- c~-j Zakopanego, jak: budowy kolejki na Gubałów
kę i autostrad~- do dworca.
Ponieważ od rana
padał
ulewny
deszcz, w~' wołany wczorujszrm wiatrem hulnym, program ulcg-ł 7,mianie.
''i - ~'ci('czka
udała sio
na I(aspl'owy
\"ienll. \V \yycierzcc bierze udział
wicemin. Bobl,owski
szcreg urzQdników kole.io\V~-ch.
prz~'brła

Straszliwe trzęsienie ziemi w Argentvnie
Całkowicie zniszczone dwa miasta -

B u e l~ o s A ~! ~ .s. -

Ludność obozuje pod gołym niebem

W Quito olr7,y- , i El ~'inge:.
J\lias(a te zostal,V calkowicie zniIt~acl: oclc7.U~o 11 ~ez\~'ylde silne. trzęsl c-j szczone. \Vic>le domów trzęsienie ziem i
lI1e 7.1~1lll. rrz<:'>' 1E' 11 Ie111 . dotJi:Jll<;te są zl1io. to Zl1p.~ llli" z j1o\\·ie rzC'hni. Lud·
s!.c:zeg-olllle IllOCllO 2 l111usla: Alang-u::iJ ność ogul'll<;:a olLl'lYlll ia pallika. Zagro~1ano wHldomosc,.J:I, w (aml~.lszycll ol~o-

I

żone miasta
ludno ~ć

stoją

zupelnie wymar!e
siQ na ol' ]' , . ,'
ofiar kalast~o}~n~Ci~

schroniła

Liczba
I Jąkacl!.
jest znana .
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KRONIKA PABIANIC
Z

życia Chrześc.

Cecltu Murprz,. I Clelli. W
się w lokalu Zw. Rzem.
Chrzescian plenarne zebranie Chrześcijańskie
&,0 Cechu Murarzy i Cieśli, któremu przewodniczyI w miejsce nieobecnego p starszego cechu
Hansa Józefa, p. \Vinerowicz. Na zebraJliu
omawiano szereg spraw organizacyjnych, a w
końcu uchwalono
jednogłośnie
opodatkowanie
się przez wszystkich członków na rzecz Domu
Rzemieślniczego', kWry
urząrł~ony zostanie w
zakupionej przez Zw. Rzem. Chrześcijan nowej
posesji przy pl. gen. Dąbrowskiego.
Żydzi ul'rawiajll handel bez patentów.
Na
targi w Pabianicach zjeżdża stale z Łodzi kilku handlarzy owoców i warzywa ~ydów. którzy konkurują nieuczciwie:t; chrześcijańskimi
stragm)iarzami przez prowad:r.enie handlu bl'z
Jakiegokolwiek patentu. Policja na ostatnim
targu pociągnela do odpowiedz:alności za takie
przestępstwo Żyda Eise'l1bacha Gothelfa z Ło
dzi, zam. przy ul. Pieprznej 6.
Uprawiał hazard w kostki j kart,.. Stale na
rynkach tut. krecą się z lotnymi stolikami różni
hazardziści uprawiający gdy w kostki i karty,
których ofiarą pada przewaŹllie młodzież tracąc dużo pieniedzy.
Za takie przestępstwo pociągnięty zostal do odpowied .ialności Bemer
Tadeusz, zam, przy ul. Legion6w.
K. S. M. M. z żalem żegna swego aSY8tenta.
Z szczerym żalem żegna Kat. Stow. Młodzieży
Męskiej
przy parafii św. Mateusza swojego
asystenta ks. Franciszka Olkowskiego, który
był dusza stowarzyszenia.
Przez krótki, jednoroczny pobyt w Pabianicach zdziałaj kil. O.
dla K. S. M. M. bardzo dużo, zakładając orkiestrę symfonicznIl przy oddzic>le
oraz utworzyl
r6żne sekcje itP.
MIodzie?; żegnajac swego kapłana składa mu za nięstrudzOll:; owocna prace
serdeczne .. Bóg zapIać".

ub. tygodniu odbylo

KRONIKA TOMASZOWA
Opłakany I!tan dozorc6w domoWTch w To·
mU;rlowie. Mimo odbytych konferencyj z udzialem ulspl'ktora pracy, na kt6rych ustalono warunki pra<:y i placy - l!prawa dororc6w do·
mowych w Tomaszowie nadal znajduje l!i~ w
opłakanym litanie.
'Vlaściciele
nieruchomo§ci
w Tomaszowie nie honorują w da.lszym ciągu
umOWy !lbiorowej, wykorzystując dozorców pod
każdym względem.
Na ogólną. liczbę 500 dozorców domowych, ~a.ledwie niE' cale 10 proc.
otrzymuje rpgularnie pensje, kt6re IV najlepSZYm wypadku sięgają kwoty zaledwie 60 zl
miesięczniE'.
Jest r6wnież wi~lu dozorc6w. któ.
rych z~robek tygodniowy wynosi 1,50 zł Nawet takie ncdwe zarobki nie są wypłacane regualrnie i .nieraz właściciele zalegajll. z wypłata
dozorcom za kilka miesięcy. Również sprawa
mieszk~ń sluibow1clt przedstawia eię nad WyraJ'; fatalnie. \\7 tych dniach na skutek przeprow:).dzonej przez specjalna komisję IU15tracji
mieszkań dozorców, Związek Dozorc6w Domowych w Tom3.15<wwie wystapil do inspektora
pracy z prośbą o zwolanie konferencji celem
usunil!ci:t nie~ykle dotkliwl'ch bola czek uozor·
c6w domowych w Tomaszowie.

KRONIKA LASKU

I

'Wykopano koki człowieka. Przy kopaniu
ka.nalizac;d a-ubarskich w 'LaJku robotnicy na·
trafilj na gtębokości około 1 metra (przy ul. Wio
dawski('j) na ko§ci czlowic\a. Ko~ci tl! po uPTZ<!dllim zbadaniu pnez komisje pochowano na
cm en ta TZU.
Flirt z t,ydem. Dyrektor kinotea.tru "Goplana," w Lasku powierza drukowanie plakat6w
i uk,tek reklamowych drukami żydowskiej K~
l'ińl!kiego, pomijając drukarnie polska i5tJlie;a~ w ł,asku.
Pielgrzymka na Jasllll G6r~. W dniu 22.
bm. wyruszyła z Lasku piesza pielgrzymka na
Jasną GÓrG.

Tracą

robotnicy,

tracą zakłady ubezpieczeń,

22. 8. Jednym z głównych
eksportu odzieżowego jest
odzież robocza. Są. to tak zwane "overalle" czyli "kombinezony", które zagraniczny robotnik nakłada na siebi e
przy pracy, aby nie niszczyć własnego
ubrania. Całość przedstawia się jako
bardzo wysokie spodnie, sięgające do
klatki piersiowej. Z przodu jest jeszcze
fartuszek, zakrywający pierś prawie
po szyję, zakończony szelkami, zapinanymi z tyłu.
Ubiór ten zrobiony jest z grubego
materiału bawełnianego, utkanego z
przędzy odpadkowo - szmacianej
i
przedstawia się zupełnie solidnie. Zależnie od rodzaju
pracy robotnika,

zarabia kombinator

SzycIem zajmują się chałupnicy"
Brzezinach i w Lodzi. Między eksporterem a krawcem chałupnikiem funk·
cjonuje przedsiębiorca specjalnego typu, który przyjmuje od eksportera za·
mówienia np. na uszycie 100.000 "ove·
rallów" i otrzymuje potrzebny na to
towar w postaci surowej, tj. w sztu·
kach, po kilkadziesiąt metrów każd~
Przedsiębiorca ten umawia się z
eksporterem o cenę za szycie wraz z
niezbędnymi dodatkami,
jak guziki,
sprzączki, zatrzasld Hp. i z koleii szul<a sobie krawców chałupników do u·
szycia zamówionej partiI.

wytrzymuje taka odzież od 5 do 10 dni.
Po tym czasie jest tak zabrudzona i
wytarta, że się ją wyrzuca i robotnik
dostaje nową. Bywają i takie rodzaje
pracy, że rohotni]'; codziennie dostaje
nowy "overall". Koszt ubrania roboczego ponosi za granicą pracodawca.
U nas obowiązek ten jest dO'9iero w
projekcie.

Ł ó d Ź.
artykułów

POśREDNIK-PIJA 'WKA
Łódź dostarc:za tysi~cy tych "overallów" do Afryki i Anglii. Cena, jaką osią..ga
eksporter polski, wynosi
przeciętnie zł 1,60 za sztukę. Eksporterem jest fabrykant, wyrabiają.cy towar, z którego "overall" jest uszyty.

I

12 GROSZY ZA USZYCIE "KOMBINE.
ZONU"
Cena za uszycie jednego "overallaz dodaniem guzików, sprzączek. za·
trzasków itp. wynosi obecnie przecl,t.
nie 19 groszy. Tyle otrzymuje od eks·
Sqd ska,~al ~ydowsl~icli spe~ulantó'W na 6 m, iesięcy i rok
portera przedsiębiorca, organizują.cy
szycie. Chałupnik, który szyje, otrzywię~ienia
muje mniej - tutaj cena waha się w
Ł ó d ź, 2. 8. Dnia ł maja Abra- i oświadczył, że weksle przyjmował granica.ch od 12 do 15 groszy.
ham Stawarzyński, handlarz skór, mimo, iż wiedział o tym, że są. fałszo
Przedsiębiorca musi jednak dostar-,
zawiadomił
policję.
że otrzymał od
wane, wychodził bowiem z założenia,
szewca Mordki Goldmana (Zawiszy że właśnie takie weksle prędzej będą czyć chałupnikowi materiał gotowy do
22) w~ksel na 50 zł, na którym Gold- zapłacone przez Goldmana w obawie szycia, tzn. przykrojony i ze wszystki.
mi potrzebnymi dodatkami. Toteż każ
man fałszywie wypisał panieńskie na- kary.
dy przedsiębiorca, podejmujący się
zwisko żony, jako wystawczyni. \V toPrzyznał również. że weksle fałszoszycia odzieży eksportowej musi poku dochodr.ell okazało się, że podob- wane puszczał w dalszy obieg.
nych weksli Goldman wystawił na
Sąd Oluęgowy
w Łodzi skazał siadać pn:ykrawalnię i musi stale u.trudniać kilku specjalistów krojczych.
1.000 zł.
Mordkę Goldmana na 1 rok więzienia,
M. i. z podobnymi wekslami zglo- a Abrama Feldmana na 6 miesięcy Są i maszyny do masowego przykrawania konfekcji eksportowej. Noże tsił się inny handlarz Abram Feldman
więzienia.
lcktryczlle wycinają po kilkadziesiłt
nogawic, rękawów itp. części jednym
cięciem według narysowanego szablo·
nu. Jeden taki nóż, obsługiwany przez
jeflncg-o krojczego. prz~-krawa dzienn i c ki lkanaf<ci e t~Tsi ęcy "overallów"
czy innej garderoby. Krawiec chałupnik nie ma już nic innego do robot~', jak tylko z~z~r,vać na maszynie do
szycia przykrojone płaty materialu.
I Dodaje t.\'Jko nici. Rodzina chałupni
ka W}-kallCza dziurki do guzików, 'La..
t k\ada sprzączki., etykiety itp.
&

Fałszvwe

weksle

Si) •••

pewniejsze

3 ZL ZA 12 GODZIN PRACY
Pracując 12 godzin na dobę, chałupnik jest w stanie zarobić maksy·
mainie 3 złote, a już przy wyjątkowej
pilności i przy pomocy członków ro-

dzinr 4-4,50 7.1. Trzeba prr.ecież jeszcze odebrać I'obot~ od przedsiębiorcy
i do~tarcz~'ć odzież uszytą. do składu
pn~ecl. i('biorcy. Dlaczego przedsiębior
c~' nie utrzymują własnych szwalli "
elektrycznie pędzonymi maszrnami do
sZ~'cja,
automatami do obrabiania.
dziurek i stalymi robotnikami i robotnicami?
.

KRONIKA RADOMSKA
Doż)'nki w
Radomsk.u. T!'~dycyjJ1ym 21"'1cujl'm w najbliższym cZMie odbędą sie w Radomsku dożynki organizowane >-rzez k61ka rolnicze. Podczas uroczystości dożynkowych organi!l3cje wiejskie przeknźa armii za.kupiony
karabin maszynowy wra;J: z oporząd!leniem. Na
tę piekna uroczystość spodziewany jest przy·
ja.ZQ delegacii jednelCo z pułków, któremu przekaza.l1Y zostanie karabin maszynowy.
Pierws:l:Y prolloszcz na Kowll.lowcu. Osiedle
robotnicze tzw. Kowalowipc otrzY)lJalo pierwszego probo~zcl\a do nowo zalożonej parafii pod
wezW. Serca ,Jezusowego. Pierwszym pronoIIze:o:em nit Kowa)owcu b'ldzie ks. Szpikowski.
W najbliższym czasie na Kowalowcu ShJl!C kaplica i ochronka. na, budowę których parafia r<ldomszczaJ'lska ofiarowaJa 50 tys. zł.

KRON I KA

SU~E.JOWA

SnlejQw i :Seł~haMw posiadaj.. ponad 40
prIX'. ~ydów. Na dw6ch przeciwlegIrch krAllcach pow. piotrkowskit?g'o znajdują się 2 miasta, na wschodzie Sul .. jów ora.)!; na południo·
wym za~bodzie Bf'lch~t6w, Miftsb. te I'O~po
darezo oplI..nowanp zostaly prZF\Z Żydów, kt6ry ch
li czba w Sulf'.iowip. si~ga a ODO, co stanowi 40
proc. ogółu Indności, zaś w Belchatowie ludność
żydowska liczy pon3fl ii 000, co tei; stano;wi około 40 proc. ogólu luriności. Miasta tl! prowadzą
d7iiś skllteczną akcję odźydzeniowa dzicki zorganizowanYUl tu pla.cówkom Str. Narodowego.
Energiczna i niestrudzenie prowaclr.ona walka
gospodarcza li Żydami rokuje nadzieil). że jut
w krótkim cza~ie zarówno Sulejów jak i Belchat6w wyswobodza si~ z pod gosPOdareIej
hegoumii żydowskieJ.

przedsiębiorca

Z

Dlatego, że musiałby opłacać ubez.
pieczenia socjalne od zatrudnionych
krawców, podczas gdy chałupnik 11·
bezpieczeniom nie pOdlega...
._ _

uroczystości poświęcenia

sztandaru "Pracy Polskiej" w Aleksandrowie kolf'
Na 1Jierwszym planie nowopoświęcony s::.tandar "Pracy Polskiej" w
Aleksandrowie, dale} delegacja "Pracy Polskiej" ze s:landarem z Łodzi.

Łodzi.

Czv

bawełna będzie

dalej
przedmiotem spekulacji 1

PQł·us~enie u:śród lód~kich
Ł ó d ź, 22. 8.
Jak to donosiliśmy
przy min. przemysłu i handlu powstaje biuro surowcowe, które będzie sku.
piać całokształt zagadnień związanych

zaopatrywaniem całego naszego
przemysłu w surowce. Biuro to bęllzie miało za zadanie opracowanie
planu racjonalizacji importu pod k~KRONIKA PIOTRKOWA
tern obniżenia kosztów przywozu, a z
Nowe ceny mięsa i wędliu, Starostwo po- Grugiej strony wprowadzenię na rywiatowe w Piotrkowie wydalo nowy cennik na.
nJillSo i wędliny. Ceny ksztaltują się następu nek surowców krajo\vych, które by
jąco: 1 kg cielęciny do 1.40 zł, slonina 1,80 zt,
zastąpiły SUl'o'wce zagraniczne.
kielbasa 2,10 zł, salcoson 2,00 zl itd.
Zamierzenia czynników decydująPodrzucenie noworodka. Na polach wsi Pllrcela, gm. Szydlów znaleziono dziecko płci żeń cych wywolały w Łodzi poważne poskiej w wieku 6 miesięcy. D)!;ieckiem zaopieko- rU8'zenie z uwagi na import bawełny,
wala się Dolicja.
która jak wiadomo stanowi \V naszym
'Wściekle psy poką~ały dzieci.
We wsi Sro- przywozie znaczną pozycję. Bawełna
mutka, gm. HuillY 8zlach~ckie pokąsany zostal przez wścieldego p$a 5-letni Stani~law ?'ii- jest przedmiotem niebrwałe.i speJmlasiak.
cji różnych żydowskich pośredników,
W Bełchatowie pny ul. Zdziea.zulickie; 4 ld.órzy osiagają. znaczne zyski przez
ofiarą pokąsania przez wściekłego psa padła 4letnia Aniela Markiewiczówna. Dzieci podda- różne manipulacje.
no szczepieniom och ronnym.
Obecnie tak się dzieje, że nie każ
Stan ludności pow. piotrkcwsklego. Powiat da fabryka importuje bawełnę bezpopiotrkowski posiada 2i;; tys. mieszkańców, z
którpj to liczby lla Piotrków pr .ypada 53 tysią średnio od producenta, istnieje więc
ce. Na 1. klm kw~dratowy pr~ypada 167 mie- szereg importerów, dostarczających w
ukańcó,v. PrOCeJltowo stan ludności pod wzgll!drodze, jak to jut stwicrdziJiśmr, madem narodowościowym przedstawia się n.asŁę
pujaco: Polaków 86,3 procent, Niemc6w 4,3 nipulacji, ten cenny surowiec fabryproe•• Żydó~ 9,% proc. i mnyeh lI.arod~i 0,2 kantowi.
proc.
Z drugiej strony przemysłowcy 0z

spekulantów bawelniatlych

l bawiaja,
niu

si"

że

przy scentralizowa-

całokształtu zagadnień surowców,
coraz większy będzie nacisk w kie-

runku stosowania w produkcji wlókienniczej surowców krajowych. A
jak wiadomo, przemysł do krajowych
surowców odnosi się nieprzychylnie,
jeŚli nie wręcz wrogo.
Toteż łódzki przemysł śledzi z uwagą postępowanie organizacji biura surowcowego i nie omija okazji, by 0strze nowej organizacji polityki surowcowej st~pić. (m)

171 wynalazków
we włókiennictwie
Ł ó 'd ź, 22. 8. W ubiegłym rOKU zarejestrowano 171 patentów z dziedziny
włókiennictwa.
Cyfra ta świadczy o
stale wzrastającym zainteresowaniu
w sprawie ulepszenia i usprawnienia
produkcji włókienniczej.
'V roku bowiem. 1935 zarejestrowano 25 patentów, w r. 1936 - 122.
Najwięcej wynalazków zanotowano
w dziedzinie produkcji włókien syn tetycZ1lych. co jest zrozumiale, gd~'ż ta
gałQź przem.yslu jest wzgl~(Tllic mloda.

Prezes zarządu okręgowego "Pracy Pol·
skiej" p. Henryk Szulc odbiera przy7$e·
czenie na sztandar od prezesa p. l1en7Yka Rogowskie.ąo z Aleksandrowa. Obok
p. Szulca stoi wiceprezes zarządu okrę
gowego S. N. w Łodzi kpt. Leon Grzeg0rzak. .Z uroczystości poświęcenia sztan·
daru "Pracy Polsld('j" UJ Aleksandrowie
kolo Lodzi.

."

Sierpień

IaleDdan ny-.-kaL
Wtorek: lacheuSf; b., Filip Ben.

Z3

Środa: Bartłomiej

lLaleodarz

ap.

!lło~laiaskl

Wtorek: Cichomir
Cieszymir
Wtorek
Słońca: wschód ł.i!
zach~d 19.U2
Długość dnia 14 g. 15 min.
Księżyca: wschód 2.06, zachód 17,28
Faza: 2 dzień przed nowiem

Ji~ ~łUII. (itiOlln ~~~li! ln~[ił ~i~ Oi~ m~otni~amil
Nowa fala strajków w Łodzi

Środa:

"__1'.-"

L ó d Ź. 22. 8. W zakładacn EHingo-1

ków pnędzahu trwa nadal.

Zuchwałe włamanie
twi
. t.l. 173.55

Adre~ redaktji i admioiUratji I
Piotrkowska 91,

DYZURY APTlllK
Nocy dzisieJszej dyżurują 8.ptekl: Stekel
Limanowskiego 37, J anklelowicl. (Żyd) - l:lt.ry
Rynek 9. Stanielewicz - Pomorska n. Bor·
kowski - Zawadzka 45 Gluchowski - Narutowicza 6, Hamburg I Skit - GI6wna 50, Pa·
włowskl Piotrkowska 307.
TELEFONY
pogotowie miejskie lłZ-H.
Pogotowie p, O, K. 102-41.
Pogotowie lekarz)' ehndeiJllII 111 -Ul
Pogotowie Ubezpieclahli m-1ft,
Pożarnej

8.

TEATRY
Teatr Letni - "Zloty wiek rycerstwa",
KINA
CaplŁol ..Kadeci marynarki",
Oorso - "Rozkoelllll' chlop~k" i "Na kra wedzi ży d a".
Ikar - "ś",'iecznik kr6Iew.,ki"
"Jej obroli cy",
Metro - "Zawiniłem".
Oświatowy-Slol\l'e "Ord.11lat Mic:horowaki"
i "Fcrdek ullzczęśliwia świat".
Palnce - .. \\·r6ć moja maleńka",
Przedwiośnie .. Wrzos'"
.
Rialto - "K"i~inic!;ka ey.ań!!ka".
Stylowy - "l'ajemnicz& promienit . .

KOMUNIKATY
W sprawie tanich kram6w

chrzełeijaiJ,.

Ikich
jakie uruchomionp- bądą w najblitszym
czas ie przy Bałuckim Rynku, udziela infarmacyj p. Jan Zielak (Łagiewnicka 23),
Szklarze
potrzehni są do C, O. P. Zgłoszenia przyjmuje wydział akcji gospodarczej Str. Narodowego (PiotrkOWSka 86).
Trzymiesięczny

kurs

pielęgniarstwa

do mieszkania

sędziego

Godziny przyję~ ł 11-13 I 16-17

s traży

W fabryce Alzenberga (Wólczańs~a
wybuchł strajk z powodu. zaleganIa
z wypłalami i unieruchomiemem labry-

na (Dowborczyków 30) strajk robotni- i9)

L ó d t, 22.. 8. Ubiegłej nocy do mieszkania sędziego Jana Orlika przy
Andrzeja 32 włamali się zlodzieje,
którzy, korz~'stając z nJeobecności domowników, dostali się do mieszkama
po otworzeniu drzwi przy pomocy wytrychów i następnie przystą.pili do rabunku. Dozorczyni domu spostrzegła
dziwne manipulacje podejrzanych 0-

Ul.I

sobników i zaalarmowała sąsiadów.
Złodzieje rzucili się do ucieczki. Je~
nego w czasie pościgu zatrzymano mlmo rozpaczliwej obrony. Za trzyma·.
nym okazał się Szlama Mande1baum.
r.awodowy złodziej poprzednio karany
wielokrotnie.
Mandelbauma osadzono w areszcie.

Starosta Oenys lnterweniuje wsprawie
tramwajów dojazdowych
L ód Ź. 22. 8. Starosta Denys w poro-,
zumieniu z inspektorem pracy zwolał
konferencję z przedstawicielami dyrek-j
cji trll.m,>;rajów dojazdowych celem 0mówienia warunków pracy i za,varcia
układu,

na

Równocześnie

starosta Denys oś)viad
czyI, że pracownicy winni uprzednio
wyczerpać
wszystkie rozporządzalne
środki, zanim przystąpią do strajku,
~am zaś dołoży staraI1, by spór załatwić
polubownie.

lnów "plajta"

kilkadziesiąt tysięcy złotych

Żyd Bił'encu'«jg ~tu"wal dostaU)CÓ1V
Ł ó d ź, 22. 8. W sferach handlowych łódzkich poruszenie wywołała
wiadomość o złośliwej upadłości kupca Lejba Birencwajga z Krakowa,
który prowadził na sze-roką. skalę handel hurtowy i detaliczny wyrobów
włókienniczych i od kilku lat bd od·

i

u,ciekł ,;::a gl'(ltticę

cÓw.
Dostawcy łódzcy zostali poszkodowani na sumę około 80.000 zł.
Birencwajg zlikwidował interes niespodziewanie, towary uprzednio wywiózł lub sprzedał poniżej cen kosztów
własnYCh, a sam wyjechał prawdopodobnie za granicę·

dla s ióstr pogotowia sanitarnego P0ls1dego Czerwonego Krzyża ior.pocznie się we
wrze śniu, Przyjmowane hp,dą kandydatki
biorcą. łódzkich włókniarzy-zarobkoww wieku od 18 do 30 lat, posiadające wykształcenie 4-ch k Jas szkoły średniej I ub
7 oddziałów szkoły powszechnej. Kursi.
stki po Ukollczeniu trzymiesięcznego kurS\l \.~ore\.ycz.nego będą musiały odbyć 3Policja osad~;l« ki1l~łł opł'ys~kólV 1., a"e8~cie
mle l~c7.l\l\ -praKtyKę s'l-pitalna.. Oplata za
kurs - 10 zł mieBi~c7.l1ie. Zgłoszenia
Ł 6 d Ź. 22. 8. Powracającego do do(Miedziana 22) napadło trzech osobniprzyjmuje biuro okręgu P. C. K. (Piotrkowska 236) w godz. od 9-tej do 15· tej. Do mu pomocnika maszynisty kolejowego, ków, raniąc go dotkliwie, Jednego z
(Slowia11ska nich Bandacltowskiego polic.ia ujęła.
p o d a nia nalrży załączyć tyciorys, świa Antoniego Chycińskiego
Na po Łoju przy Bałuckim Rynku
d ec two szkolne, dowód obywatelstwa, 2 28), napadło trzech o obników, którzy
go p:lranili i zabrali mu marynarkę, w grupa rabusiów napadła na pasażerów,
fotografie.

Napady rabunkowe

Kars modelarst ... L. O, P. P.
chłopcy
udział \~'

jak i dziewczęta mogą wziąć
kursie modelarstwa,
organizowanym prze:z: zarząd łódzkiego
obwodu miejSkiego L. O. P. P, Kurs uruchomiony będzie 1 września rb. Zapisy
przyjmuje hiuro L O. P. P. przy ul. Piotrk ow"kiej 149 (tel. 106.20) od godz. 8 do 13.
Zarówno

mnożą się

kieszeni której mial 2;) zł.
wsiadających do dorożki. Na krzyk naD"'óch napastników ujęŁo. Okazali pndni(ilych i bitych przybiegła policja,
się nimi: 20-letni Jan ZendGI i 20-letni
która uj<:la dwóch rabusiów, a mianoJózef Mielczarek.
wicie Kazimierza KuJasitiskiego ('ToPrzy zbiegu ulic Rokicit'Jskiej i ".ia!'lskie,l!'o 9)
Stanisława Pielrzaka
Prz~dzalnianej na Jana Sztege\\'aldn (Zielna 27).

_--

.. .. - ..... ....
~~

KRONIKA MIE.JSCOWA
Lódź na "Kongresie dziecka".
Łódzki komitet kongresowy przystąpił
do pracy, mającej za zad"r.ie :z:obrazowa-

.~

,

łódzkiego,

Akcja s'cwnlkowa I6d~kl<'l Izby Rolniczej
cieszy . ię wielkłl popul!u'llolicilt wArli!l dl'OhllPgO
rolnid wa. Po ror,PI:Owad7.eniu w sPz'ln ie ".-lo·
~ nnym 7;) sie\\'n:kl\w w~rótl clrobn)'l'h rolnik6v.' ,
c~: o nk(,\\' kól"k rolnic7.ych, lódzka IT-h:l Rolni·
c;;'! lila Zamidl' jeszcze pl'zed okresem ~;ewów

Czy tramwajarze miejscy
wypowiedzą układ zbiorowy
L ó d ź, 22. 8. - Na 25 bm. zwołane
zostało walne zgromadzenie członków
związku pracowników tramwajowych.
Zebranie to jest o tyle interesujące,
że omówiona ma być na nim sprawa
ewent. wypowiedzenia układu zbiorowego, zawartego przed kilku miesią·
cami z dyrekcją tramwajów łódzkieh,
oraz podj~cia akcji o poprawę warunków pracy,

Inspekcja
robót kanalizacyjnych
L ó d Ź, U. 8. Tymczasowy prezydent
miasta, Mikołaj Godlewski, w towarzy·
stwie naczelnika Wydziału Społeczno
Politycznego dra Stanisława Wrony i
inżynierów pp. Rybołowicza, Lipskiego,
dyr. Stulkowskiego i Barszczewskiego
dokonał inspekcji robót kanalizacyjnych'
i inwestycyjnych na drogach oraz budowy realizowanych lub projektowanych wiaduktów,

Zemsta zazdrosnej

małżonki

L ó d ź, 22. 8. - Na posesji przy ul.
Sochaczewskiej 4 lokatorka 34-letnia
Aniela Baran, pOde,irzewając sw~ są·
siadkę 22-letnia. Zofię Zys o to, że romansuje z j~j mężem, którego złapała,
gdy wychodził z mieszkania Zysówny,
wszczęła bójkQ, przy czym oblała Zysównę
kwasem solnym p-urzę.c jej
twarz i piersi.
Poparzona ma zagrożony wzrok.
Zysównę pJ'zewieziono do szpitala., a.
Baranową. zatrzymano.

Wnieśli fałszywe oskarżenie
L ó d Ź, 22 8. Sąd Okręgowy w Łodzi
3i-Ietniego Zelmana Kaufmana
i 29-letniego Abrama Tabacznika, każ
dego na 3 miesiące aresztu za fałszywe

skazał

oskarżenio.

Żydzi

ci złożyli referendarzowi VII
Skarbowego, 'Vieczorkow kiemu, zameldowanie falszywe, że Aron
Fiszer i Feliks Skra\\'czyń~ki handlują
bydle m beż świadectwa przemysłowego,
Urzędu

nie opieki narl dziecldem na terenie województwłl i Łodzi.
Komitet zamierza zilustIować następu
jące zagadnienia: "Łódź jaka jest i ku
czemu dąży", "Niemowlę kobic1y robotnicy i niemowlę bezrobotnej", "Przedszkola,
nauczanie powszechne, świetlice", ,,\\' Clasy dziecka", Opieka zastępcza - rodziny
zastępcze", "Pomoc lecznicza",
Informac~> j udzielajq, panie: inspektorka Pa " '10\\'ska (tel. 101.43), :up, Róża Zawadzka (228.~3) .
Sprzedawali mleko od chorych kr6 ..
' a ul. Limanow5kiego
zatrz~'mano
pachciarzy Abl'ama Kuczy(lskiep:o i Izraela Cwajga z Aleksandrowa, od których
odebrano 280 litrów mleka, pochodzącego
od krów CllOl'~' ch na pryszczycę. Mleko
zniszczono, a. ohaj pachciarze ?:Otsali idcu,
ząni przez staro two po 10 zl grzywny.
Zatarg o płace
W tkalni L. Szpiro (Siellki(>wic~a 165)
na tle obniżania plac wyhuchI zatarg.
Powiadomiony inspektor pracy zwolał
konferencję na 23 bm.
Z Archiwum Miejskiego
Akta komitetu Giełdy Pieniężnej z lat
1800- 1923, komitetu finani'lowego C. K. O.
z lul Hl~0-1!)13, akta urzędu gminnego
gminy Chojny z Jnt 1820-J91;) orap; akta
urzędu gminnego gminy Chojny z lat 1915
-1918 otrzymało osta tuio Archiwum Miejskie wŁocizi.
O tnlnio archiwum przy .. tąplło do przygotowania materiałów do wydawnictwa
źródeł, dotyczących rozwoju przemysłu

ki bez uprzedniego wypowiedzienia..
\V fabryce Jerozolimskiego (Pogonowskiego 34) z powodu likwidacji wy·
buchł strajk.
Próba likwidacji strajku w fabryce
Gerszowsldego (Stanisława i2) nie po.
wiodta się.
Farbiarnia Augustyna (U Listopada
i32) zgodziła się wypłacić zaległą różni
cę w stawkach oraz przydzielić robotnikom ubrania i obuwie ochronne do
pracy,
Strajk zlikwidowano.
Strajk w labryce Berek Czarnolew·
"ki (Południowa 52) trwa nadal. Fa·
brykant odrzucił pretensje robotników,

Zachorowania
na choroby zakaźne
L ó d Ź. 22. 8. W tygodniu ostatnim
od i4 do 20 sierpnia Wydział Zdrowia
Publicznego w Lodzi zarejestl'owal siep
dem wypadl,ów zachorowań na dur
hrzuszny, cztery na błonicę, jeden na
oclr~, pięć pokąszeli przez psy podejrzane o wściokliznę oraz dziesięć na czerwonk~,

49 sporów z dozorcami

Ul.

Trębacka

w Lodzi

została

Ostatnio poszerzona i przed/wiana

jE'siennych rozPl'o\\'nrlzić dodalkowo okolo 300
~iewników. Prawie wnyslkie sil'wnilo są jll:i;
dostarczone 110 spóldzi,'lJli rolniczo, hAndlowych
wc \\'szysiki ch powiala C'h, Rkąd rolni cy nHUYwają siewniki ulIUt za golówkr:: UłtUŹ na kro·
dyt.

KRONIKA DNIA

- -Do mieszkanin ChlWY Zylberman (KiJiński!'
go 71) wlamall ~i() dwaj zlodzieje Id!'J '1'ug('n llmAn (Zgierska 21) i Abram RZ!'llkowicz (Zgil'rska 36) lecz zoslali zatrzl'mani w chwili, gdy
z lupem zamierzali się ulotnić.
Do miE'ozk::mia przpmy.lowcR Icka JusŁmann
(11 Listopada 3) po przebici\! otworU w suficie
ze strychu dostali sip, zlodżieje i skrad'l srebrną zastawę stolową, garderobę 1 futra na 5000

Stanislaw Mielniczak (BronI,lawy 32, zameldowal, że w piwiarni na ul. Hz~ owski('j 7 Rronislaw SilcZYliski i BI'oni~law Barloszewsici z złolych,
ul. Rzgow ki('j 7, Rkl'arlli !nil 10u zl.
W mi<,szknniu wla_nym przy ul. 'Wesolej 1151Nn dwol'cu Rlunhll_owyIl\ p:"'y III. Lutomil'r- lowal po:'.h a \\'ić siQ życia przez I'ozprucie noRkiej 13, Dawid RndORz)'('ki (Dl'ewnowska 4) żem brzucha 27·letni 'l'arJeu5z Sl!owroJ'iski. Rani"krlul! ZP!I' lUl'k Wik(nl'owi f'zumiraiowi (Pil- J1('~0 dp~p .. rRta ..' ~tanie crotnJm l'O~oto .... le odsllr1~kip!;'o 20), l"c7. z o ~ t al lin " N~ (' )'m uczynku
\yi ozlo do szpitala. Powod6w .maehu I_
• zatrzymany i osadZOli) w al'e; zcie.
..l u~tal()110,

L ó <1 7., n. 8. Na pORieclzeniu komisji rozjemczej dla spraw dozorców
domowych, rozpatrzono łącznie i wy(mno orzeczenia \V 49 spol'ach, na '{2
zgloszone.
Spory dot~' czyły: zmniejszania płac
:\rslcu~ek z~~icz~nia domów do bezposl'ednJO llIzsze) kategorii, niedostarczania mieszka!'l ~Iużhowych itd.
Tak znaczna liczba sporów świad
czy, że w wielu domach właściciele
nie przestl'?:ogają warunków umownych, a daje się to zaobserwować w
domach żydowskich.

.Jutro w numerze:
Hande!esy w lódzl(lm samorządzie gospodarczym.

Numer 192

O~ĘDO~"N'IK, ~ro~a, "dnIa. !( sierpn!a 1933'

SEronli "

!
Suwałki

Krajowe zawody

ołnicze

Burza na trasie
B Y d g o s z cz. - \V dniu wczorajszym
zakOllczony tu zoslal pIen\'Szy etap lotu
okrp,źllcgo.
Samoloty startowały począw·
S7.y ocl godz. 6 z lotniska mol,otowskiego
do eta [lu dl ugości i89 lon. na tra:sie Warszawa - Poznań - TOl'uń - Gclynia Bydgoszcz.
Pierwsze lądowanie odbylo się w Poznaniu, pl'Zy czym jako pierwsza przyleciala o godz. 8.06 załoga WIleńskiego Aeroklubu, dr l\iclubszczyc i Góra. Za ni-

się na lotnisku
chwilę wystartować,

Mgr Modlibowska posila

w Poznaniu, by za

do TaTunia.

Nagłówkowe słowo (tłusto)

I

mi - jako następni - wylą(lowali Śląza
cy, OffJerski i Chlipalski. Pierwsza zało
ga poznańska, mgr Modlibo\ :ska i KorczyiIska, w~' lą~owala o godz. 9.25. zaś
dziewięć minut późrlJej pl'z~' l('ciala druga
7.alog-a. inż 110śricki i mgr 1ll'ynnkowska.
O.latni prz~'lecjał samolot. wileński, o godzinie 11,30.
Na lotnisku p07.nańskim
uczestnikom zawonów
zgotowano serdeczne przyjęcie.
czasie. l<iedy do ma~z~' n tanl,o\\'ano paliwo. zawodnicy spoż~' li ~kromny posilek. Mniej
więcej
po
15-minutowej przerwie poszczególne samoloty startowaly w dalszą drogę.
. Lot początkowo odbywał się w dobrych
wal'upkach atmosferycznych.
Pomiędzy
Poznaniem i Toruniem odbywała się
próba lotu na odcinek. w czasie której zawodniey w oznaczonym punkcie bez kołowania nad nim mieli zrzucić meldunek.
,y okolicy l\artuz zaszły gwałtowne niespodziewane zm iany atmosferyczne. które
zmusiły kilku zawudników do przymusow€-go I&dowania. Lądowanie odbyło się
bez powaźn ie.iszych następstw. Przewa:!:nie uS7.1wdzone zostały podwozia lub śmi
gla. Zalogi wyszły bez szwanku. Niektóre maszyny po naprawieniu uszkodzeń
i polepszeniu się warunków atmosferycznych wróciły do Gdyni.

15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z, a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mote przekraczać 100 słów. w tym

5

I

serów i jaj

mając nadzieję, :!:e będzie on
świeżych
i gwarantowanych

DROBNE

nałlepszej

dzielniC'Y Poznania tamo sprzedam.
Żydowska 27. m. I.
zd 71 005

Parowy komplet

54 cal. do mł6cki wezmę do spólki. dam remont. kierownictwo. komplet.nym urzą{lzeniem Poz;na· dużo mlócki i trocbe gotówki. niu od zaraz do , 'przooaJlia. Ofer· Szczególowe oferty prosze B. Kot, Oredownik. Poznań w 72002 ralewski. Leśniczówka Mlawska
poczta Mlawa.
zd 72026

źródłem zakupu zawsze
kaźdym
wzgiędem

pod

n 16983
Mleczarskich i Jajczarskich
w Warszawie Oddział w Lodzi
Tomaszowie Mazowieckim. Plac Kościuszki tł.
Telefon nr 2-7t.

Związek SpÓłdzielni

ka,peł'IJ6zy

Skład

:II
ursy modniarskie

dam",kich z powoou
wyjawu s'przedam. Zg'ł06,r.,enia
Oredow'n;lk. P oznań zd 71 2-57

--=,.U.....

J;

i t. d. = 1

18923, n 27-'5, d 1790

słowo.

I

Gospodyni

bJ Inni

Rzeźnictwo

mie~7.kaniem.

naprzykład:

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

30 gro4zy.

Piekarnia

artykułów.

--I

OGŁOSZENIA

szczy start samolotów uczestniczą
cych w krajowych zawodach lotniczych do drugie etapu .. \V odstępach
czterominutowych
wystartowało
30
maszyn, z tego 3 przybyłe dopiero dziś
rano. Z pozostałych 10 samolotów, 6
znajduje się na terenie przymusowego
lądowania pod Kartuzami, część zaś
na lotnisku w Gdyni, którą opuszczą
z chwilą poprawienia się warunków
atmosferycznych i bezpośrednio polecą do Wilna.

Znak oferty

nagłówkowych.

skład masła,

w

Pierw~ze lądowanie rozpoczęlo się o
godz. 12.20. O godz. 15.30 do Bydgoszczy
przybylo juź 19 ma zyn cięższych. \V
tym czasie w Gdyni wstrzymano start dla
maszyn lźejsz('go typu i otwarto go dopiero o godz. 1G.30. Ostatnie maszyny lą
dowaly już o zmroku.
Dotychczas nie zdołano obliczyć punktów z pierwszego etapu. W każdym b&dź
razie ilość otrzymanych punktów karnych
przez zawodników .iest nie duża. Zawod·
nicy wykazali doskonale przygotowanie
i wytrwałość w locie.
W poniedziałek start z Bydgoszczy ulE'gnie nieznacznemu opóźnieniu wskutek
oczeldwania na maszyny. bior&ce udział
w locie, a zatrzymane w Gdyni. Drugi
etap, długości 661 k.m. prowadzi z Bydgoszczy, poprzez Lidzbark, Czerwony Bór,

Ogłoszenia wśród drobnych: t-lamowy milimetr

Związek SpÓłdzielni Mleczarskich ł Jajczarskich zawiadamia, że otworzył w Tomaszowie Malowieckim przy
Placu Kościuszki 14

Skład

Grupa pilotów 1Jrzy posilku na lotnisku.
w Ławicy.

,y

i Grodno do Wilna..
O za logach, które lądowały prtymul!6wo . kiprownictwo zawodów otrzymało dotycllczas następu;ące wiadomości: nr 39
(Aeroklub poznański) załoga: Rychlicki t
Karolczak, przymusowo lądował pod KartuzamI: nr. 41 - za loga Ska Iski i Duralski - pod hartuzami: nr 34 (Aeroklub
hl'ako\\'81;i). zalolZa: Hutko\Vski i Klein w pnbliżu Kościerzyny; nr 9 (Aeroklub
Łódzki), zalog-a: l\1adalit'i.sld i Szymański
lin odcinku pomiędzy Gdyni[\ i BydgoszC'zq. Po na prn wien i II u~zkodzenia zaIOi!n pJ'7.\'llvla do Bydgoszczy.
Po zamknięciu lotniska w Bydgoszczy
znalazło się na nim 27 maszyn. Brak 14
maszyn. Część z nich to te. które l&dowały przymusowo, resztę zat.rzymano Da.
lotnisku w Rumii pod GdynI&, wskutek
nagIego pogorszenia się warunków atmosferycznych.
B y d g o S z C z (Tel. wl.) O godz. 9
rano rozpoczął się z lotniska w Bydgo-

umoozielnej
gotowaniem
de
wszelkich prac domowych ))OHIIElektromonter
kuję zaraz.
A. Kriegerowa. praktyka warsztatowa wykwa- Kościan. MIYIlska.
ni' 16973/4
Iiflkowany instalacii. sil:r. świą
t/a. naprawą. przewij aniu silmChrześcijańska
ków. wysokiego. niskiego napię
bieJi.r.ny
pos.'11O.kua.
cia. dynamomaszyn. magnet - w rlwónnia
[l\'2.eds-ta
w id eli na wojewód.ztwa.
prądnic. samochodowych akumuZ,glo&ze.n.ia Orędownik. Powań
latorów szuka s-talei pracy.
w 70612
Oferty Orędownik", Ł6dź. "
ng 16047

Sprzedawcy

N.A.U.K
. .A.. . . .

Młynarz
łub ellrzedawaczynie
z brant:r
potrzebne. Orl!do""jako kierownik młyna 10 t. obe- konfekcyjnej
ng 16967
K
Dom
znany motorem ssaco - gazowym nik, Chorzów.
komfortowy. 8 lokatorów. lazien- (zatwierdzone pr'zez wladzeJ. p61- poszukuje od zaraz posady. Oferki. parkan. stninie. duże podwó- roczny kurs ohejmnje: wyrób ka- ty Orędownik. Poznań zd 71559
Fryzjerka
rze . duży oj1:rórł OWOCOWy w po- peln~zy towaroznawstwo. kalkuna telazkową ondulację, utn;~.
\\'iatowym mie~<'ie sprzedam. ce- la cje. ek~r)E'(I.y('je. n~unki. \Jrze27.WO- JE MIEJSCA
niem na sale pOlrzebna. Kruna 63.000 zł. Zgloszenia rl0 On,- fasonowallle ltd. J. lIIarchwlcka.
sZlwiea. Rynek 113. fl'yzj~ .
downika. Poznań zrł 71 828
mistrzyni stroju . Ostrów Wlkp ..
zri 71211
Zakład
Kaliska 13.
zdg 67336-7
Akwizytorzy
fryzjerski 4011.- sprzedam ,;uraz'l[
'"
dla z1?ierania prenum_erat. p(IFryzjerka
Illformacje Cech Iry'zjerów Mar.
26. vZUKA POSADY
tr7.~bm. Doi.Jry. zarobek. \Vlado- dzieln.a zawodzie. potrzebna M
cin n.
w '71963
mosć Oredowlllk. ~dź.
prowincje. Gubrewlcz. ChOlkiet.
ng 16850
.R.aczkowskiego 11.
Nl 16 \MW
•

K

.

DOMY-PARCELE . .,
Fryzjerski
. . . zakład w Grlyni zapro\\ adzony sprzedam ccna 800 zl Ofcrty pod
Kupię
,,,,wyja.zd zagranicę". Oredow.~ik.,
dom. wp!ace t1.UllO zł.
później uuynta.
n 16 !)1;]
wiecej. Oferty Oredownik. 1'0Motor
znań zd 70260
8 konny do mlócellia marki .Taeh.
D,om
ne, sprzeda korz~5tnie. AleksannetJ,ietwo. kolonialka. bezkonku- der S'LYlIllaJlliak . .uwówek.
aj Slln:ba donlOU'R
Romosiciel gazet
TenCyjna. duża wieś 4.500 .....sprzen 16 !)76
Okazja.
Potrzebni
d~. Oferty Oredownik. l:"oznań
Kolonl-alk a
'Sprzed~m zaprowadzoną iadłona
1\ chlopc}' do orkiestry wojskQw~j
Dziewczvna
zd H083
z koncesl'ą 11a ",.o-dke
l~pap'leros~.., dainie"
umcblowanelni
pokOjami
Rudę Pabianicką
ula pr:!.,iczdnYCh.
zaiazdem.
obic,
\Varun\l.l: zaawansowanie w muKamienica
w kościelnei wsi zaraz sprzedam cie 1.;;00.- Zgloszenia samotna poszukuje posarly od zaraz. l,a- najcuetniei z rowerem potI'R- ZYce. 7 oddz. szkol y powszechnej
dW1lPi~tTowa 4.400 dochód. amOT- Oferty Agencja Orędownika - Leszno \Vlkp. Poste Restante.
skawe oferty OrNlo\\'nlk. Poznań buy. Zgloszenia Orp,downik
nie przekroczony 17 rok. Oferty
Łódź. Piotrkowska 91.
pisemne do Agencji K.akówJ llł.
ng 16850a
Sienna 12.
n 10 810
Oferty Orędownik. Poznań
zd 71998
Ekspedientka
z branży wybitnie zdolna. dobTII frTZiemk:i Pomocnik
potrzebny na .tale saprezencja. język niemiecki po- ra2. Ozeslaw
PawHoki. Borl'Jk.
O.2E.N.K
..
trzebn~. Czesław Kempa. sklad
n 16977
bławatów. Ostr'ów Wlkp.
nI!' J6 ~(l3-4
Panna
(pl)'ty: 17.65przeg],ld
programprau
na jutro;
I · o l.i.'ł~1i~._
ni·)
OGÓLNO~OLSKIE 21.UO-21.i'l
23, wyprawa. parcelą. szuka mę
Fryzjer
czej z Poznan;a: 22.00 w.adoml}·
• ~ • ; r~,
Nakładacze
żl!- stanowisku.
Oferty O~dow
ŚrOda, 24 sierpnia [ ści 8portowe z Pomorza: 22.05 'ł'- .\l.L '
d. terazza. szlifierzy. kam.ieniarze - damski dzielny. - posada !ttal ••
mk. Poznań zd 70 795
gwarancja.
\Yojkowski. Półwiej
6.11i audycja poranna; 7.15 kO'Jl- Byr1~o~zcz na nasz~i fali: a) O· . 15.1~ !{0('nijf8w. - Arie i pie- pi~rw~zorzędne siły. za raz potrzezd 71lm
cert poranny w wykonaniu orkie- p'owlat1an'~ dr 'Ieo<,!or~ Bran- snl. 10.20 Berhn. - .Muz. rozryw- bm. Praca stała. G. śląsk. Ofer- ska 5.
Wdowiec
stry ma.ndolin,ist6w; 11.57 sygnał ,!o,\'~klego pt ... O \l.able Jerłzy co, kowa._16.00 \Vle~lell - Kf>n.cert ty Orędownik. Poznań
lat 4t', po;;~ukuie żony. pann:r l1lb czasu; 12.03 audycja południowa; ClO mO:'za splyn 1't..' bl Gra ze- lIt\\'orow ,Jana ::iu·aussa. "ro(';
zdg 71 702
Ekspedientka
3 p<Xl dyr. Ed- law - KOJ~cert rozrwkowy. 16.10
wdowy z majątkiem łub interesem 15.15 wszystkiego PO trochu _ spół salono" y ;.r,ls
z kaucja
potrzebna do sklad1l
Oferty Orędownik. PoonaJ\
audycja dla d.zieci: 15.45 wiado. munrla SzumanskIego.
Praga - I onC~l't ra<llOork. 17.00
Fryzjerski
kawy.
l,erbaty
i cukrów. Znazd 71333
mo:§ci g06Podarczf'; 16.00 gra sek·
Katowice _ 5.15 aurln'ja po- Ur~o - Kor.c.l'rt poyul:,rny .. ~7.15 pomocnik POlrzebny od 25. 8.. po' czek na odpowiedź. Zgtos7.enill
slet SalOlIOwy; 16.40 pogarlanka ranna' 13.50 w,iadomośd hie7i"cc' 1t7.~'!I - RCCJtlll sJ,rz~pco\q. - sada stała. Gdy'nia 6 nr 2()7 - Wawrzyniak. Wieluń. ślą8k~ 1.
Panna
k9'nkursowa Polskiego Radia: - 14.00 koncert życzel'i; 15.10 Giiol: M~d.I?lan - Muz. la neczl~a .1~:00
ng 16966
n 16169
27, nie biedna. pozna pana. (Jel 16.45 szlacht~ .zagrodo.w!' . polu d- rla Zhożowa i '1'owaro\\'a w l{a- JIlh crsum l. - ~Iuz. rozr~ ,~ko Ha l'toozek.
matrymonialny . Oferty Orędow lelOwych rublezy w sluzble Rz,,· to\\'kach; 15.15 .. '\"aczyna w 0- ~,a. Mor. Ostra,!,a .. Ś\\lctO
nik. Poznań zd 71826
CZYPosjJolitej
odczyt wygI. aródku" _ 1535 nlt1'zYka z piJ·t. zmw n.a Ślą"kll.
f>hrazek ludopplk. dypl, Tomasz Ryziński; - 17.00 muzyka tanccznH _ p.lytY
wy w le z . pol;~k:I~ . .1 8.15 Hruk~eWdowiec
17,00 ID'uzy:ka taneczna
(plyty): \\'a.rsza w~'. \\' prr.erwic: pro_ll.a ,fr. ~ .. h . l~nJc?;ka 9 Cza,rria47. ufZ€dnik kolejowy. wl. do- \\ przerwl~: p.rog:rąm na. iutr~; g.ram.. na. jubro: 21.00 'rarlclI~z::3 oP,. ~almanna. 18.~O LIP'~
l\luz. ka!,lcralna. 19.00 Ruda
mem szuka starszej panny luh 18.00 .. Torun - mIasto k"'lat6w Kudlrnskl fraltl110nt z nJcwyda.
bezdzietnej wd6wki od 33 - 43 p~gadarlka V!ygl.. Irena Gro· ncj powieści .. Urok.i": 22.00 ,,:iHll. '.'CS7:t -:: ho>nc,E'rt p0,PuJn.rny . lata. Posag od 3.500-4.000 Wyma- rlle.ck~ (z 'forUlnla): ~ .1' konccrt ;;portowe: 22.05 ,'::;lą~k3 Pozy- 1!).0~ f{l.~a - Konr~r_ po... ularllY
g~ny. Oferty fotOj1:rafią Orędow sohstow
(ze Lwowa) b·.nor l trwka' _ leol\l<3 audycja 610wno- 1~.1a .Hamburg - honcel! symi.
mit. Poznań zd 71 849
skrzypce, 18.45 "W g,órach"
muzyc>;na 22.35-23.00 uW letnim h.ocnr~~w ... - .. Or! ~r{'k.yku ~u
fra~ment z ... Popio-lów· - Stera- og,ród,ku" _ kOJlcert rozrywkowy As~('nll nJ koncert .19.30 ~OrHl
na
zeromskIego
(z
Łodzi);
19.00
. ,CHrmen
op. Blzeta. MedIOlan
P.odobno przystojna
Krak6w - 8.00 m'llzyka lekka ~fllz. rozry,,:kowa. 20.00 Osło w. w.leku lat 33. na slałej \Xl6a- utwory wiolonczelowe w wykoB'I.gara': oP. lIfo,,"rrc :
dZle ,fZą,dO'wej. opró<lZ tej1:0 nieźle naniu Tadeuna Kowalskiego 17. (płyty); 14.00 muzyka obiadowa \Yesele
US ytu<Yw a na. prl\Jwnie poznać pa- Toru'nia): 19.20 pogadanka aktu- (plyty); 15.10 lokalne wiadomooci HII"er~lIm [ -:- honcert rozl')'\\' ,
Hllz. rOI '
1113
kul,tural<nego. nieźle usrttuQ- alna: 19.30 wspomnienia z dzie- gospodarcze: 15.15 a'ud. dla dzie- kowy. 20.10 LIpsk ·wa.nesro. w wielk'll <Xl lat 3S---iiO. cińslwa _ konce"t rozrywkowy ci: 17.00 .,Skf·ZYllka I)gólna"; _ c}'wkowa. 20.30. Brl1~"'ela fr. - I
matema'- 17.10 z twórczości Jj'. Mendelssoh· l! estnval. muzyk: fraT,cLlsklcj Z;
Naj~hętmiei w{lowca na s-talej po- (z Katowic). Zananie
lia.d,-!Ie rzą{lrywej. Spra we tra.ktu- tyczne - skecz Jerzego Tepy w na (płyty); 17.50 <Xlczytanje pro· ndz. Thlhaud (skrzypce). s.tra s .
17.55 Imrg - ~on.cE'<rt symf. z V!ch.,
J~ SIę pow a iJJli e. Zgłos·zen.ia: Ka- wykonaniu .. Ślą6kie; 1'ozyty\\'ki" gram u na dz;erl nastęąlny
20.45 dziennik wieczor'llY: 20.55 _ wiadomo'ci bieżące; 21.00-21.10 20.45 Drollwlch ~ KOI.ce,t syrnJ.
lisz. poS'te-restante AO.
z.d 7193:)
pogadanka aktualna; 21.03 auny- 'fatleusz Kudli116ki: Fragment z z Qneen'J-llal. W f.!rJg.: utwory
cja dla wsi: 21.10 koncert chopi- niewY'danej powieści .,Uroki" czy- Brahm;:a. 21.00 MedIolan - Konnowski w wykonaniu Jana Bel'e- ta Zygmunt E6treiche.r; 22.00 - cert popularny. Rzym - OperetMatrymonialne
ku: l'raga - Koncel: tatlCY cze·
l,!;llJP()Zn lIJm p a\!li ą E aro oon y lU J) a- żyń,kiej1:o: 21.50 wiadomości spor- lokalne wia{lomośoi s,po,r towe: towe;
22.00 pięć wieków da wnej 22.05 audy~ja w wJ"k. ślą kiej ,kIch: 21.15 Budapeszt - Muz.
rnem. dY1Skrecia. Samotny. Le!ft)no
muzyki (audycja XI): muzyka Pozytywki (:o; Katowic).
<,ygallska. 21.30 Szlutgart
WI'Iop.. P06te Re~tante.
zd 71937
francuskn w epoce .J. S. Bacha
Łódź _ 6.20 płyty z ~·,ra.l'szawy 7.I,[Tu)'; kamera lnu. 22.00 Paris
(plyty); 22.55 przegląd prasy;
, l [ - Ko.nrert .ode z ucJ.z .alelO
23.00 ostatlllie wiadomości.
13.45 utwo·l'Y M. \Vchera i C. ch6r·o. 22.10 MedIolan KonGolclmarka ~płyty); 14.15 łód,zkie cert chÓr·u. 22.15 Luk~emblJrg wiadomo~ci gieldowe;
14.20 ffilU- l:;wer:n,ry i suity. 22.20 Kalund~yk3 ohia,Jo\\'ll (plyty); 15.15 an~ horf{ - Koncert muzyki nuńskid·
KRA OWE
Mucholapki
dycja dla d.zicci. 1. .. \V llln7.Nfm 22.:10 \Yiedeil - ](urH'ert z IIdzia1'oruli
8.00
z
oorY('11
krai6w
I'lll1l1 \Vnlcntego" - opowi:ldanie 1"111 soli.ló\\,. 23.00 l{o~l1ig"w.
ab a"
Iiwl.atowej sławy sprzedaje z li- (plyty): 8.55 wiarlołl1o§ci z Pomn- 17.00 podwipC'zore.k przy glośJlikn Kf'łlCprt l: i~zl'tl"~ko-w!'gipr·Rki. kWidacji Konstanty Gaiewski - rza: 13.00 dla każdeo coś łac1n~){o (pi)'l)'): 17.50 o \\"",y~tkim po tro- lIloł1llchillm - KOJlce'rt rozryw- I
Lódz. Andrzeja 35. Przy więk (plytyl; 15.15 .. Róża wiatrów i zo- sl'lkn; 17.55 odczytanie progr~mu' kOI\'Y. 2t.00 Frankfurt i 8ztllt- 1
W mleszkan~u zapalonego myśliwego.
szym odbiorze PO 2.70 z! za kar- rza po-Iarna" opowiadanie rila 21.00 .. \V lokalu' związkowym" .....: !!nrl - Koncert nowej n:ellliPc-l
ton.
Jednocześnie
poszukuj e dzieci Str.nisława ]J. Dmochow- telielon: 22.00 "'indomo:ści ~porto- "iej muzyki rozrywkowy. '''ie· bo Zona: - Proszę Clę, Stefania zabij już tego tygrys ..
kolacja stygnie na stole I
. '
CM)
przedstawicieli na różne miasta i skieogo; 15.35 chwila śmiechu we: 22.05--23.00 muzyka tanec~na dcil i "'roclaw - Muz. rozrywrejony.
n 16831-2 (płyty); 17.00 muzyka opel'owa - ol piosenki (plyty).
kowa.
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szenia mowej
l-lamo,,", mUimetr lu Jego miejsce kosztuje: '" zw,"czajnych na .tron~ IHa• k . j
15 I'rollz,\ na etronie redakcYjnej (;i·lamowej) a) przy końeu części
reda .('YJn~ 110 g I'?S Z'Y. b) na strome czwartej 50 groszy. c) na atr<,nie drugiej 60 grosz:r. dl na
strome WiadomOŚCI lokalnych 1.-. zł. Drobne oJłoszenia (najwyżej 100 słów. w tym 5 nagłów.
~o'IVrch) .slowo nagłÓWkowe drukIem tlu.stym. Hi gros.zJ:. każde dalsze ełowo 10 groszy. Ogło~zema "':lększe w~ród drobnych poczynaląC od ostatmeJ strony. l-lamowy milimetr 30 I'roszy
Ogł.os.zenta s.kompllkowane. Ii zastrzeżeniem mlejsca _ od POszczeglllnego wypalIku 20'/. nad:
wyzkl.. Og!oszenta do biezące.go wydania przyjmujemy do godzinw 10.30. a do wyclań niedzielnych I śWiątecznych d
d
925
Z bl d d
J
.
..
~ gO .z\.llY . . rano.
a ę y rukarskie. które nie znieksztalcają treści
og!onema,
administracJa me odpo-'
.... a. O"loszenl'a
prZYJ'mlll'emy '
holko
-a ·
oplatą
z góry.
"u
•
I
."otówką

Ogło

p rz e dpI a• t a m!llD.
w:ynoedl mie.ięczn.ie lit 1.116. . . agenci ach '" Poznaniu si 21.20 - a odnoezł!o .domu zł 2.20 - p()('.zt4 al 2.34 (kwartalnie zł 6,85). pod opui;.
Orp.downlka
mresu:cZl!le zł 2 ..60.. kwarta1J.l;e z! 1.60 - za granicą od z! 2,60 do -, 5.00"
'"
Ullesleczn
(zal
d k
) L~
I
...
. . . . le .. eznle o
raJU . ",g~eD1p arz pojet.!y{ICzy kosztuje 10 groszy.
Adre S r!;d')a)cJl I admm!straCll:. Poznań, Św. ~Iarcin 10. Telefony: 41·61 14·76 33-07 35-24.

k
. 3,,-.;). 40-72. W medzH,le I §wieta i p6źnym wieczorem tylko
ru a ml8 Polskpa Spó!ka AkCYJna w Poznaniu. P. K. O. Poznań nr
rozrac h un k o~e
oznan 3. numer kartotekI 03.
W. raZle w. ypadk6w. spowodowanych ·1·lą wY~-· •. p-eszkód • pisma,
""~..."
~
'l!y d a.\Vntctwo me odpOWiada za dostarczenie
a abonenci nie
elę nledosŁarczonych numer§w lub odsUtoduwa.nia.
D

40-7'>' Nakład i cźcionki'
200-1'49. Pocztowe ltontÓ
kI d .
k
za a zle . •·traJ· V"
A_
I.,.,.
mają pra wa domagania
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lękiem spojrzała na BorySkądże on wiedział, co zawierał
jej męża? Skadże wiedział, że

Magda z

sa.
list
Kanyicz rzeczywiście uciekał a żonę
prosIł, aby przybyła za nim do Ams~rdamu? Przecież dotąd nikt jeszcz&
111e słyszał o tym, że bank Karwicza
zbankrutował, ona sama dopiero w tej
chwili o tym się dowiedziała.
Borysowi żal się zrobiło Magdy.
Usiadł obok niej, ujął jej rękę w swe
dłonie i rzekł miękko:
. - Wiem wszystko Magdo. I{iedv tu
szedłem, wiedziałem już o chmurze,
jaka nad domem tym zawisła. Ze
słów twoich poznałem, że ty nic Jeszcze nie wiesz. Kiedy jednak zobaczvlem list z marką. holenderską, kiedy
dost.rzegłem twe wzruszenie przy czytaniu listu, domyśliłem się treści jego.
A teraz powtarzam Magdo: nie jedz
za nim, nie skuwaj na nowo losów
swoich z jego losem niepewnym!
:M agda spoglądała na niego obojęt
nie i nie odrzekła nic; w twarzy jej
malowało się wielkie przygnębienie.
Borys mówił dalej:
- Rarwicz grał na giełdzie, a choć
mu szczęście dość długo sprzyjało, w
ostatnim czasie odwróciło się od niego. Długi jego wynoszą przeszło milion marek, a na pokrycie ich nie po,siada nic. Resztki majątku, które zabrał z sobą. uciekają.c, wnet się wyczerpią., a wtedy cóż pocznie? \Vrócić
już nie może, gdyż jutro bankructwo
jego zostanie się głośnym.
Magda milczała. Jej blada twarz
nie zdradzała żadnego poruszenia wewnętrznego. Oczy utkwione były nieruchomo w płomień, palącego się na
kominku ognia. Czyżby nie słyszała
wC'ale przekonywających słów Borysa? Czy milczenie jej było znakiem, że
zgadza się na jego żądanie? Borys
ID.OCI\lel ścisnął iei r~ke i rzeki z -pro. śbą, chQĆ w tonie brzmiał rozkaz:
- Magdo, przysięgnij mi, że uwolnis z się od Karwiczal
Lecz Magda ożywiła się nagle. Rumieniec szlachetnego gniewu zabar\\ ił
jej lica. Gwałtownie cofnęła rękę i powstajllc, rzekła z godnością.:
- Nigdy dotąd nie b~rł mi mąż tak
bliskim jak obecnie, kiedy znajdUje
się w nieszczęściu!
Borys podniÓSł się także. Oczy jego
ciskały błyskawice gniewu a nozdrza
drżały od wzruszenia.
- Jakto - zawolał - chcesz pójść
ża nim?
- Tak jest, - odrzekła - chcę
dziolić z nim złą dolę, tak jak dotą,d
dzieliłam dobrą.

-

Tego nie uczynisz,

gdyż

ja ci nie

pozwolę!

- Ty! - zawołała Magda, - cóż
ciebie to wszystko obchodzi?
Mówią.c to spojrzała w twarz Borysa i teraz dopiero dostrzegła w o-
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Przebaczam ci, lecz teraz

czach jego błyski tajonej namiętności.
Mimowolnie cofnęła się od niego.
On schwycił jej rękę i rzekł z mo-

dozwól mi

- Ha, ha, nie wiedziałem,

wyjść.

zaśmiał się Borys że do takich głupstw

przykłarl~<;z wagę.

Oczy Madgy zapaliły się iskrą gnie- I ty pytać się możesz, co mnie to wu.
wszystko obchodzi! Czyż nie wiesz te- Jesteś zawsze takim, jakim bygo, że ja cię kocham? Tak jest Magdo, łeś przed dziesięciu laty - rzekła. kocham cię, i ty kochasz mnie także. Nic dla ciebie nie ma świętego i żad
Magda z wysiłkiem wyzwoliła swą nej władzy nie uznajesz nad sobą.
rękę z jego ściśniętej dłoni i rzekła
- Masz rację, Magdo, - odrzekł
zimno:
- Zapominasz, że Jestem zamężną
i że mam prawo wym.agać szacunku.
To mówią.c chciała opuścić komnaIzba podobna jest raczej do piwnitę.
Lecz Borys zastąpił jej drogę .
cy. Dwa małe, pod sufitem umieszczoChciał -przełamać jej opór za każdą
ne okienka wpuszczają tyle świb.tla,
cenę.
- Magdo - błagał - nie odchódz! aby można rozpoznać przedmioty w
izbie się znajdujące. O kilka metrów
Przebacz jeżelim cię rozgniewał.
- Przebaczam ci, lecz teraz proszę poza oknami wznosi siC wysoka ścia
na, tak że z okien nie dojrzeć ani
dozwól mi wyjść.
- Nie puszczę cię, dopóki mi nie skrawka nieba.
przyrzekniesz, że za Karwiczem n~e
Okienka opatrzone są mocnymi,
poj~-dziesz.
żelaznymi kratami.
- Nie masz prawa wymagać tego
Kilkoro drzwi w izbie się znajduode mnie. Odejdź!
jącrch obite są żelazem i żaopatrzone
Cierpliwość opuszczała ją..
W o- w mocne zamki.
czach jej bł~'snął gniew, a żyły na
Izba wygląda na więzienie i jest
skroniach nabrzmiały. Lecz i Bory,; nim w istocie.
nie p nowal nad sobą. Nie umiał proJest to pracownia dla aresztantek.
sić i błagać, więc i teraz zawołał groSzesnaście dziewcząt znajduje się
źnie:
Nie pojedziesz, boja tego nie właśnie przy pracy.
A praca to bardzo ciężka.
chcę. Nie żądam od ciebie nic złego.

mocą..

chcę żadnego

Ach to był ten sam Borys z lat dawnych. Nie zrozumiała nigdy jego szalonych planów i niedoścignionych marzeń, ale uwielbiała go i podziwiała
zawsze.
- Magdo, - zawołał Borys z prośbą namiętną.. Magdo, powiedz, że
kochasz mnie także!
Dreszcz przebiegł ciało Magdy, lecz
siłą woli zapanowała nad przemagającym uczuciem i rzekła zimno:
- Znam tylko jedno prawo: obowią.zek! A ten pOWOłuje mnie do męża.
Borys jęknął głucho i rzekł z dcha:
- Nie dopuszczę do tego!
- Czy może policji .doniesiesz? zapytała drwiąco.

- Nie potrzebuję ucielmć się do
pomocy policji; ramię moje silne jest
i sięga bardzo daleko.
- Nie boję się go!

Przymusowe roboty
W środku izby ' zńajduje się kier81;
j,a kiego używają rolnicy do poruszania"
maszyn.
!{ierat taki obracają zwykle konie:
tutaj prz)r dyszlach stały dziewczęta.
Poohylone nisko, bo dyszle zaledwie
o ;l,( metra od ziemi się znajdowały.
\Vięc tylko czasem dostrzec można było twarze tych dziwnYCh zwierząt pociągowych, kiedy dziewczęta spocone
czoła ocierały o rękawy koszuli. Rąk
przy tym używać nie mogły, gdyż te
przykute były łańcuchami do dyszli.
Przy takiej pracy spędzały biedne
ofiary 6 godzin; po czym rozkuwano
je, a na ich miejsce inne przykuwano
do kieratu.

I -

sensacy j na

- Więc żą.dasz - rzekła głośno abym tu już nie przyjeżdżała, ale powiedz mi przynajmniej, jak długo
zostaniesz jeszcze w Inowrocławiu?
- Dziesięć dni najwyżej. Jeżeli proszę, żebyś mnie nie odwiedzała, Anno,
to jedynie dla twego dobra. Dziś może
nie zrozumiesz tego, ale później ... I
gdybyś potrzebowała pomocy lub mej
rady, to wiesz, że ja zawsze jestem na
twoje usługi. Mam prawo bronić cię
przed wszplkimi przykrościami. Jeżeli
jednak nie będę ci potrzebny - w takim razie - zapomnij o mnie!
Anna chciała podziękować - zaprzeczyć lecz mil cz.ała wzruszona
jego słowami.
- Bądź szczęśliwa! - dodał stłu
mionym głosem i ujmuJac jej rękę
przycisnął ją. do gorą.cych ust. - Bądź
szczęśliwa, Anno moja!
Młoda dziewczyna nic już nie odpowiedziała. Spojrzała raz jeszcze na niego oczyma, pełnymi łez, po czym jak
automat poszła ku drzwiom.
Po chwili przestą,piła próg i Andrzej pozostał sam.
Na schodach spotkała Anna jakiegoś przys tojnego m<; ż (,7.~· 7,Jl~, u " t(,'ruj.~

proszę

cą.:

2a cul>ze winy
Powieść

- Nie znam i znać nie
paoa. nad sobą.. Sam jestem panem wśród. milionów niewolników. Stworzony jestem nie do słu
chania, lecz do rozkazywania. Rozkazuję więc milionom i miliony słuchają.
mnie. Lecz i ty Magdo nie jesteś jak
inni ludzie, którzy boją. się o krok postąpić poza granice, wytknięte przez
głupie paragrafy prawa i przyzwoitości. Duch twój szybuje wyżej!
Więc
zrzuć te pęta, w które okuła cię przemoc ojca! O Madgo! Jestem bogaty
i potężny, a wszystko składam u nóg
twoich! Rzuć więc tego starego żębl'a
ka, z którym nie wiąże cię żadna
skłonność serca, a pójdź za mną.1
Nieruchomie słuchał,a Magda tych

Borys z

słów gorących.

ADAM NAWICZ

4,3)

I<:arwicz jest o 30 lat starszy od ciebie
i tylko zmuszona przez ojca poszłaś z
nim do ołtarza. Cóż cię zatem przykUwa do niego?
- Przysięga, złożona przeze mnie
przy ołtarzu.

cego jej grzecznie z drogi. Skiną.wszy
mu lekko głowę. na znak podzięKowa
nia szła prędko dalej, lecz młody męż
czyzna biegł za nią. i staną.ł przy niej
w drzwiach domu.
- Pozwoli mi pani iść po powóz?
- z.apytał, kłaniają.c się nisko.
- Dziękuję, nie potrzeba, - odrzekła wyniośle i wyszła na ulicę·
Nieznajomy patrzał na nią. złowro
gim uśmiechem, po czym wracają.c na
schody, szepnął zadowolony:
- Karty s.'1.me mi się w rękę wsuwają.. Gra wysoka i niebezpieczna, ale
zwyciężę wszystko i dojdę do celu.
ROZMOWA PRZY KOMINKU
Ponury dzień listopadowy miał się
ku końcowi. \Vczesny zmierzch spowodowały szare obłoki, pędzone silnym i zimnym wiatrem, ldórego przeraźliwe wycie wstrząsało od Cz&'3U do
czasu sZ~'bami pałacu i ogołoconymi
gałęziami drzew w parku.
Na tym tle ponurym i smutnym
przedstawiał się salon w Polkowicach
niezmiernie zacisznie. Półmrok wieczorny walczył z jasnym płomieniem
na staroświeckim kominku, a czerwo-

ny ogień oświecał malowniczo panie
i panów zgromarlzonych tu na zwykłą
popołudniową herbatę. Goście porzucili karty, bilard i fortepian, aby spieszyć na wesołą pogawędkę do salonu,
w którym Rodziński siedział dotą,d
z narzeczoną,.
Na widok wchodzących zachmurzyła się twarz jego widocznym niezadowoleniem, Anna bowiem musiała
poświęcić
się
teraz gościom. Ewa
HerczYllska uśmiechnęła się złośliwie
i przysunąwszy sobie niski taborecik
do kominka, oparła zalotnie drobne
i ładne rzeczywiście nóżki w białych
atłasowych pantofelkach na żelaznej
poręczy.

Zaręczyny
stały przed

Anny i Rodzi11skiego zokiJku dniami ogłoszone
pubJiczn ie. WS7.yscy goście złożyli narzeczonym serdeczne i szczere życze
nia, nawet Ewa powinszowała Annie,
lecz usta, którymi dotknęła jej twarzy, były tak 7.imne, że Anna cofnęła
się mimo woli.
Kosztowny pierścionek brylantowy,
błyszczący na palcu narzeczonej, zmienił dziwnie jej usposobienie. Szczęście
nadało jej twarzy wyraz łagodności
i słodyczy, nieznany dotąd, co zmieniło
dumną,
dziewczynę na kobietę
kochającą. i dla innych wyrozumiałą,.
Toteż domyślając się zawiedzionych
uczuć Ewy, podwójn~ te-raz okazywała
jej Anna uprzejmość.
I jeżeli przed poznaniem Rodziń
skiego myślała o sobie tylko jako o
córce arystokratycznego Znjmunt ~

(Ciąg

dalszy

następj)

Siekierskiego i bogatej spadkobierczyni stryja, to dziś pamięta jedynie o
tym, że matka jej, Anna Zborska, by-o
ła biedną aktorką, i wdzięczna narzeczonemu, że uniesiony miłością., raczył się do niej zniżyć, dziwnie się
stała uległa i pokorna.
- Mam z.apalić światło? - zapytała siedzące wokoło kominka panie.
- Pod żadnym warunkiem - zawołała Basia Gronecka. Ogień na
kominku straciłby cały urok! Szarej
godziny nie powinno się psuć lampami.
- Ja też wolę płomiell na kominku - rzekła Anna.
- Salon ten . wygląda prześlicznie
w półcieniu - mówiła dalej Basia. Zachwycający
to zaką.tek! Był to
ulubiony salon Andrzeja Siekierskiego - przebywał tu najczęściej, dowodząc, że światło kominka najwięcej
dodaje mu uroku.
- Znała pani dobrze mego zmarłe
go kuzyna? - zapytała Anna cicho.
- Owszem, lubiłam go nawet bardzo. Nie przypuszczając, że skOńczy
tak wcześnie tragiczną śmiercią, żar
towałam często z niego, gdy udawał,
że się we mnie kocha... Gry jego na
skrzypcach słuchałam zawsze z wielką, przyjemnością..

Biedny Andrzej! - rzekł Re- zdaje mi się, że dziś jf'SZcze słyszę grę jego mistrzowską.
-

dziński

(Dalszy efQ.g

nastę.pn
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I zamek - Wszędzie tydzl- Dla "wygody" podrółnycli - Dwa km z "ogonem

krużganków
się "pranie",

w skwa:r:-ze słońca s~szy
na długIm drą~u WISZą.
jakieś poduszki... To uczestmcy kursu
ll:'śnego zajmują królewskie k0!llnaty.
W sędziwej puszczy zaś rozbIła swe
namioty drużyna harcerzy. Gdzie przed
stuleciami rozbrzmiewały głosy strza_
łów i nagonki, tam dziś słychać wesołe
"Czuj-czuj, czuwaj!" i dziesiątki innych
1
harcerskich piosenek.
Miasteczko jest brudne, pomimo
starannie wysmarowanych płotów i
innych "porządków" i zażydzone iście
po małopolsku. Dwa razy w ciągu doby przybywa tu pociąg z odległego o :
niecale 30 km Krakowa i tyleż razy.
wraca do tej "stolicy", jednakże niewy- .
tłumaczonym losu zrządzeniem poru- I
szana parą zdobycz cywilizacji nie dociera do samego "miasta" Niepołomic.
Pociąg jedzie i nagle staje wśród łanów
żyta i pszenicy, gdzie ręka jakiegoś
radosnego twórcy postawiła budynek
z tablicą. "Ni epołomice". Chociaż do
"miasta" brak jeszcze prawie 2 km,
linia kolejowa Kraków-Niepołomice
tu się kończy. Aby zaś zmęczeni przeKrużganki zamku
szło godzinną "podmiejską" jazdą po_
.
dróżni mogli się jakoś dostać na letni- retki pogotowia z czasów przedwoJen.ska Jagiellonów, na linii Dworzec-Mia- nych, tylko, że ściany ma z płótna z
sto kursuje oryginalny niepołomicki powycinanymi "oknami". Gdy. tylko
wehikuł, mogący pomieścić ze 20 osób, pociąg ~,Krakowa. dowlecze SIę. do
cały transport przybyłego pociągu. Wy- "dworca, nas~ pOJazd. wnet pozble.ra
nalazek ten ma formę zbliżoną do ka- pragnących Ujrzeć JagIellonowe mI&-

I

Dzwonnica przy

kościele

przemykały

się niedźwiedzie,

sto podrćżnycłl, a kierowca wnet wprawi go w ruch donośnym okrzykiem:
- Wiol...
Ruszają. żwawo koniki, by po piaszczysto-kamienistym bezdrożu dotrzeć do miasteczka, gdzie można ogl')dać poduszki na tle krużganków . i
gdzie po kilku minutach spaceru moz,..
na napotkać pierwsze drzewa puszczy
i usłyszeć "Płonie ognisko", śpiewane
przez nowoczesnych "leśnych ludzi".
I
A jak wydostać się z tego miasteczka, gdy się już ujrzało jego osobliwo-

I

Kra k ó w, w sierpniu
Bezleśne sę. okolice Krakowa. Pagórkowaty teren złoci się od zboża, ziell'nieje łąkami, nigdzie jednakże nie
za słania widnokręgu czarna ściana
lasu. Jedynie puszcza niepołomicka
stanowi leśnę. wyspę na tle tego krajobrazu. Wiekowe świerki, buki, sosny,
dęby i brzozy pokrywają. obszar, liczą
cy prawie 100 km.
W jagiellońskich czasach puszcza
fa, znacznie wówczas rozleglejsza, była
miejscem polowań dla dworu królewskiego. Gwarno wtedy bywało w Niepołomicach, znakomici goście
zapeł
niali zamek, wśród leciwych drzew

ści?

Ano, jeżeli ktoś nie zdążył na ostatni w tym dniu pocią.g z Niepołomic,
wówczas postanawia dojść do następ
nej stacji kolejowej - Podłęże, leżącej
już na linii Kraków-Lwów, w nadziei,
że tam jakiś pociąg do Krakowa przystanie.
- Ile kilometrów stąd do Podłęża?
zapyta napotkanego tubylca.

żUbry,

dziki, łosie i jelenie płoszone o]{rzykami zbrojnych pachołków. O grube
pnie odbijały się odgłosy wystrzałów z
muszkietów i rusznic. A potem nastę
powały huczne uczty, na których zapewne podawano "łosie chrapy i niedź
wiedzie lapy". A gdy skończyły się ło
wy i dłużej od nich trwające uczty?
. Zamek w Niepołomicach był przez
czas dłuższy letnię. rezydencję. królewską.. Tu - jak wspominają. kroniki _
pod okiem Długosza wychowywali się
&ynowie Kazimierza Jagiellończyka.
Na lato zaś cały dwór przyjeżdżał nieraz z Wawelu do pięknego zamku na
skraju prastarego boru.
Dziś jedynie kilka zabytków przypomina dawne, świetne czasy Niepoło
mic. Wymienić należy przede wszystkim gotycki kościół z czasów Kazimierza Wielkiego. Do kościoła tego dobudowano w XVI wieku dwie kaplice
w późnym renesansie, które nie rażą.
jednakże przy prostych szczytach gotyku nadwiślańskiego, lecz tworzą. oryginaJną. całość. Pałac Kazimierza Wielk'
.
lego zajmuje dziś pułk. W renesansow~rm zamku Jagiellonów za~ mieszczą
się ohecnie wsz~'stkie instytucje państwowe z terenu Niepołomic. Jest więc
poczta i policja, i sąd grodzki i areszt,
jednym słowem wszystko. co szarego
człowieka z Niepołomic podnosi do
godności ohywatela państwa. Na obszel'nym dziedzińcu, na tle arkadowych

Niepołomicach

w

__ o

\

Kościół

w Niepołomicach z XIV wieku.

Małpv pracują

za

pieniądze

Nie chcą fałszywych pieniędzy - Nie lubią oszczędzać _
Pracują za pieniądze
Od wielu lat uczenI prowadzą badania niego pieniądze i wyciągać banany. Na-

I

nad inteligencja, małp i motliwościami jej stępnie dodano do marek automatowych
rozwoju. Bardzo ciekawe wyniki w tej tej samej wielkości blaszki mosiężne, na
mierze osiągnęli biolodzy uniwersytetu no- które automat nie reagował. Po kilku
wojorskiego z sześcioma szympansami, próbach małpy zapamiętały sobie różniktórych usiłowano zaznajomić z "syste- cę między "prawdziwym" i "fałszywym"
mem kapitalistycznym". W tym celu po- pieniądzem i przestały zwracać uwagę na
sługiwano się najpierw automatem, do- bezużyteczne blaszki.
starczającym tywności. Za wrzuceniem
Teraz powstało pytanie, czy małpy w
doń odpowiedniego znaczka wypadał ba- danym razie gotowe będą wykonać pewną
nan.
"
.
pracę, ażeby zdobyć "pieniądze",! Wsta~ałpy w krótkIm ezas~e !1a?czyły Blę wiono im do klatki przyrząd, który, po
mampulować przy automacIe l wrzucać do wprowadzeniu w ruch dźwigni, wyrzucał
markę automatową. ObSługa dźwigni połączona była z pewnym wysiłkiem fizycznym, gdyż należało unieść ciężarki wagi
12 do 18 funtów. Trzeba było za tym wykonywać prawdziwą pracę. Małpy okazywały chęć do pracy. Zapał ich jednakże
natychmiast ustępował,
gdy automat z
bananami nie był na miejscu. Skoro w
ciągu 10 minut nie miały możności ulokowania zapracowanych pieniędzy w automacie, wówczas strajkowały.
Nie udało się u nich wzbudzić zmysłu
oszczędności i dążenia do "kapitalizacji".
A kiedy jednemu z szympansów wręczono
"zaliczkę" z 30 znaczków, nie można go
było żadną miara, nakłonić do pracowan ia przy maszynie z dźwignia,.
Natomiast bez wszelkich trudności nauczyły się małpy rozróżniać znaczki pod
względem ich wartości.
Gdy np. zauważyły, że za biały znaczek otrzymać było
mozna tyl ko jeden banan, za niebieski zaś
dwa, trudziły się chętnie nieco więcej, by
uzyskać niebieski znaczek. Tak samo na. uczyły się szybko rozróżniać znaczek, za
który uzyskiwały pol,arm. od znaczka na
\\'odę, i usiło\\'aly zdobyć odpowiedni znaczek. zależnie od tego, czy chciały jeść
czy też pić.

I

- Będzie trzy kilometry i a h a -odpowie zagadnięty.
Idzie więc sobie nasz podróżny
wzdłuż nieczynnego do jutra toru Niepołomice-Podłęże, aż przejdzie owe
trzy kilometry, przejdzie dwukilometrowe a h a, i stanie na stacji Podłęże.
Tu dowie się, że pociąg, który ma 0dejść za dziesięć minut, jest pośpieszny,
następny dalekobieżny, też w Podł~żu nie staje, że dopiero za dwie godziny przyjedzie "podmiejski", Siedzi
się więc w Podłężu - nieciekawej podmiejskiej wiosce - i czeka. Aż na kilka minut przed przyjazdem "podmiejskiego" z turkotem kół i szumem płó
ciennych ścian zajedzie przed stacj42
znajomy wehikuł z Niepołomic. Okazuje się, że wyrusza on z miasteczka
pod puszczą na każdy pociąg z Podłęża
do Krakowa. A uprzejmy mieszkaniec
Niepołomic, gdy chciałeś wydostać si~
Z jego miasteczka, kazał ci, podróżni
ku, maszerować 3 km i a h a.
I jak tu wierzyć ludziom ?...

Obecne lO81/ krÓlewSkiego zamku
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