owa zbro nia olsze\Vickich siepaczy
Ił

ZlustrowaDy dzieDD1k narodowy. l1cafol1cki
Wydanie
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angielskich mężów stanu - Nowa propozycja Pragi - Niezadowolenie prasy niemieckiej

, Wa r s z a w a (Tel. wł.) Widocznie
f)" uacja międzynarodowa jest bardzo
poważna, skoro niezaleinie od
lorda
,illlOna zabrali głos w sobotę jeszcze
minister zbrojeń Thomas Inskip oraz
f~ary
lord Churchill.
Przemawiał
wreszcie ostrzegawczo po rR.Z trzeci
minister spraw zagranicznych Stanów
~Jednoczonych Cordell HuB.
L o n d y n. (ATE) W niedzielę cala
I'rasa angielska zajmowala się szczegóiawo mową wygłoszoną w sobotę v. LaI,ark (Szkocja) przez angielskiego kanclerza skarbu sir John Simona. Kola
konserwatywne i opozycja przyjęły
1.1OWę kanclerza z jednakim uznaniem.
Mówiąc o położeniu Czechosłowacji,
la prawie prasa londyńska uwaźa, 7.6
dchodzące dni będą krytycznymI dla
~ ubliki
Czeskoslowackiej, jak ró\VJ Ż,
że
w
bieżącym
tygodniu
ro111em czeskoslowacki zosŁanie roz• T'tnU\ę\"y. Prasa londyńska zaleca,
Ily zainteresowane strony wszyslko ue!,ynify a7.eby doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia zagadnienia.
Dzienniki angielskie wspominają o
nowej. nieznanej jeszcze propozycji Pragi. Podobno tekst tych propozycyj
ogłoszony zostanie dzisiaj, po czym zwolana na wtorek angielska Rada Ministrów mogłaby się zająć ich rozpatrzeniem.

Niezadowolenie prasy
niemieckiej
B e r l i n. (P A T) Oficjalna deklaracja, ogłoszona przez Foreign Office
co do zagadnienia czeskosłowackiego,
przyjęta została
w Berlinie bardzo
chłodno.

bieżący

tydzień,
jak
również
okres obrad kongresu w Norymberdze
przyniesie wydarzenia komplikujące
sytuację wewnętrzną

Czechosłowacji.

I

Wyrażane są przypuszczenia, iż na
kongresie w Norymberdze może być
rzucone hasło załatwienia sprawy sudeckiej drogą plebiscytu.

Jak wygląda projekt

rządowy!

Jl-edlttg P. A .• T. nou'Y p"ojeld ,<:;«(clu c:;<eskoslowackiego nie
:;<ado'w oli Niemców sudeckich
P r a g a. (PAT) Po wczoraj<:zych ne te same prawa, co i mniejszość nierozmowach lorda RUllcimana z ifenlei- miecka na pozostałych terytoriach renem, które toczyły się w zamku TIoten- publiki.
Usamodzielnienie okręgów Rzym szanuje zabytki przeszłości. Mnóhausen, powrócił lord Runciman wraz niemieckich nie jest jedn.a k równo- stwo pieniędzy i przede wszystkim staz maiżonką, pos. Peto i Ashtonem znaczne pod żadnym pozorem z auto- rań włożono w restaurację Colosseum.
Gwatkinem do Pragi.
nomią·
Jak się dowiaduj!} korespondent P.
Z tego też względu jest malo prawA. T., tem,atem rozmów lorda Runci- dopodobne, aby nowy projekt czeski, henleinowców z socjalistami. Podczas
mana z Hodżą, bQclzie sprawa I'eorga- będący połowicznym załatwieniem po- bójki 6 osób zostało rannych, w tym 3
nizacji terytorialnej w sensie jeszcze stulatów autonomii narodowościowej ciężko. Po zajściu odbyły się na ulicach
większej decentralizacji i większego mógł licz~rć na prz~' chylne
przyjęcie manifestacje.
u , amodzielnienia kręgów z więk::izo- Parb "le niecko - ~udeckiej, podtl'zyRównież w s?''3iedniej
wsi Ribaza
ścią ni.emiecką.
Mniejszość czeska w
mującej. tan owczo żQ.danie samorządu doszło do bójki, w której brało udział
tych okr~gach ma mieć zagwarantowa- w szerokich ramach.
50 osób.
\V Pradze doszło w paru miejscach
•
do starć i bójek między Niemcami i
Czechami, w których kilka osób odniosło lekkie rany.

Masowe bójki iemców Z Czechami

P r a g a. (PAT) W nocy z soboty I i przewiezieni do szpitala Franz Rittig
na niedzielę w szeregu miejscowości ze złamaną ręką i Franz Richter z rozbitą głową. Ten ostatni nie odzyskał
- i to nie tylko na terenie sudeckim doszło do starć i bójek pomiędzy luddotychczas przytomności. Doznał on
nością czeską i niemiecką.
wstrząsu mózgu.
Poza tym dwóch
W miejscowości Schoenborn pod Li- Niemców i dwóch Czechów odniosło
bercem i w Rosendorfie doszło do bój- lżejsze rany. W bójce brało udział
ki między czesl<imi robotnikami a przeszło 800 osób.
Niemcami. We wsi Janov robotnicy
W Prachaticach doszło do bójki mię
czescy powybijali szyby i wyłamali ra- dzy dwoma policjantami a Niemcami.
my okienne w domu Niemca Richtera.
miejscowości Duba wynikła bójŻona Richtera zaczęła wzywać porno- ka między robotnikami
czeskimi a
cy. Na jej krzyki zbiegła się ludność członkami Stronnictwa Sudecko - Nieeałej wsi.
Napastnicy chcieli zbiec, mieckiego.
lecz napotkali na tłum. Wywiąz,ała się
W miejscowości Stara Rola koło
bójka, w której wyniku zostali ranni Karlovych Varów doszło do starcia

Ustawa o samorządzie
Warszawy
War s z a w a. (Tel. wł.) W "Dzienniku Ustaw" ukazała się ustawa o samorządzie
gminnym m. Warszawy,
oraz ustawa o wyborze radnych miejskich i o wyborze radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych. 'vV drugiej połowie bieżącego tygodnia, prawdopodobnie w czwartek, ukaże się zarządzenie ministra spraw
wewnętrz
nych ustałające terminy wyborcze. Wybory w Warszawie odbędą się najpóź
niej do 18 grudnia.
Wszystkie ustawy samorządowe
wchodzą w życie w 30 dni po ogłoszeniu, tj. od 28 września rb.
(w)

'V

"J eśli Anglia - oświadcza "DeutEche AlIg. Ztg." - nazywa. nieznaną
dotychczas propozycję rzą,du czeskiego "przyczynkiem", wyrażając jednocześnie nadzieJę,
że
natrafi ona na
ukonstruktywną. odpowiedź Niemców
sudeckich", to uznać na.leży deklarację brytyjską. jako przedwczesne i jed- 8TH A.SZNA KATASTROFA KOLEJOJł' A
nostronne z,ajęcie stanowiska."

Belgia

Zgodność poglądów

Piękne

inwestycje

W ł a d y s ł a w o w o.

Francuskie przypuszczenia
p a ryż. (PA T) W kołach politycznych Paryża panuje przekonanie, że

Katastrofa lotnicza
L o n d y n. (PAT) Wczoraj wieczorem rozbił się podczas lotu próbnego na lotnisku Hatfield samolot "AIbatro'Ss", który mial utrzymywać komunikację przez Atlantyk
północny.
Samolot rozerwał się na dwie części w
momencie lą.dowa.nie.. Pi~ i tnej
pasażerowie ocaleli.

pamięta

Br u k s e l a. (PAT) Cała pr,asa poświęca artykuły trzeciej rocznicy tragicznej śmierci królowej Astrid. W
krypcie kościoła w Lacken, gdzie złożo
no trumnę ze zwłokami królowej, zło
żono setki wieńców i bukietów kwiatów.

N o w y Jor k. (ATE) Minister spraw
Mgr. Cordell Hull na konferencji prasowej w Waszyngtonie wyraził wobec
korespondentów prasy zagranicznej swą
pelną aprobatę dla treści mowy Simona.
Na zapytanie. czy polityka amerykańska jest równoległa z polityką brytyjską. zm ierzającą
do zachowania j
utrzymania pokoju, Cordell HuB ()świadczył, że podobieństwo myśli amerykańskiej z myślą, brytyjską w tej
sprawie mÓwi samo za siebie.
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(P A T) Dwie
bardzo piękne inwestycje dokonane zostaną w porcie rybackim Władyławo
wo z inicjatywy i za sprawą Ligi Mor"kiej i Kolonialnej. Będzie to budowa
dwóch stylOWYCh kas zubskich kapliczek, z których jedna na wzór weneckich stanie w basenie portowym w
morzu w postaci cokołu na dnie morza
z wystającą kapliczką, a druga przy
molo portowym z ołtarzem rybackim.
Kapliczka przy molo służyć będzie
do umieszczenia w czasie dorocznej
procesji cudownej figury Królowej Polskiego Morza ze Swarzewa, jak również posiadać ma sygnaturkę, która w
ka.żdy piątek wzywać hędw) na ID"rUitwę za tych, którzy zginęli W odm~tach
morskich.

Strona!

ORĘDO\V:\'IK, środa,

dnia .31 .sierpnie. 1938

armia byłaby pobita. pod bramami
Madrytu.
Gen. Franco, zapytany, co sę.dd O
ewentualnej mediacji, odpowiedział,
że ci, którzy są. zwolennikami mediacji w sprawie hisLpańskiej, . służą
"czerwonym" i ukrytym wrogom Hiszpanii. "Hiszpania narodowa zwycię
żyła i nie pozwoli sobie odebrać ani
też zmniejszyć zwycięstwa w niczym
i przez nikogo".

,,[zerwonych" WHiszpanii ratuj~ ochotnicy
Gen. F 'r anco nie zg(f(ba się na propozycję Kom,itetu Nieinterwencji, który "zapount;al" o "czertvonych" ochotnikach
z krajów po~aeuropejskich,
B u r g o s. (PAT). Generał Franco
korespondentowi agencji Havasa wywiadu, w którym oświadczył,
.że
projekt Komitetu Nieinterwencji,
dotyczący
wycofania ochotników cudzoziemskich, obejmuje jedynie część
ochotników, służących w szeregach ar_
mii "czerwonej". Członkowio komitetu
nie wiedzą, że około 50 pet obcokrajowców, służących warmii "czerwonej", nie jest objętych projektem 1(0. mitetu. Komitet w trosce o utrzymanie pokoju europejskiego zaleca wycofanie ochotników europejskich, podczas gdy już prasa północno-amery
kańska doniosła,
że
wśród licznych
zabitych cudzoziemców z armii "czerwonej" 50 pct pochodzi z krajów pozaeuropejskich.
Na pytanie, czy w~'cofanie obcokrajowców zagroziłoby Hiszpanii narodowej, generał Franco odpowiedział

przecząco wyjaśn iając,
że gd~'by nie
przybyli ob~y ochotnicy do armii rzą
dowej, wojna zakończ~·łaby się już w

I·

udzielił

Iistopa,dzie 1936 roku,

a

"czerwona"

•

toczą się

Nad Ebro
Nowe

~dobyc~e

krwawe boie'

wojsk narodo'lcych Barcelo'J'l.Y

Bombardowanie

W Sierra de Pandol narodowcy pood soboty o kilometr.
Salamanka. (PAT) Armia gen.
Saliquet ruszyła na froncie Toledo nieoczekiwanie do ataku i zajęła pięcio
tysięczne miasto Belvis de la Jara.
B a r c e lon a.
(PAT)
Samoloty
gen. Franco bombardowały w niedzi~lę
z rana przedmieścia Barcelony. Jest Jeden zabity i 10 rannych.

P a ryż. (P A T) Korespondent Havasa donosi z frontu Ebro, że bitwa nad
Ebro trwa z niesłabnącą siłą.
Bitwa, która się tu rozpętała, jest
największą z dotychcz.asowych w Hiszpanii zarówno pod względem liczebności wojsk, biorących w niej udział,
,iak i pod względem sily bombardowania artyleryjskiego i lotniczego.

z

sunęli się

Bezczelna prowokacia

Niemcy chcą jechać
do Norymbergi

Trzech Polaków rannych -

War s z a w a. (Tel. ",1.) Do starostw w dzielnicach z.achodnich i środ
kowych zwrócono się z prośbą o udzielenie paszportów na' zbiorowe wycieczki niemieckie na zjazd narodowo-socjaJistyczny do N orymbergii.
(w)

War s z a w a. (TeJ. wl.) W miasteczku Goniądz wynikła bójka Polaków z Zydami, która dzięki zdecydowanemu wystąpieniu policji nie pocią.gnęła za sobą. groźniejszych skut~
ków, a skończyła się na dotkliwym
poturbowaniu trzech Polaków.
Przez miasteczko przechodzili FeG d Y n i a (Tel. wł.). W poniedzialek liks Szymanowski, Józef Rydzewski i
·do basenu portu gdYllskiego przyjechał Piotr Brzozowski, pracownicy cegielni
holownik gdaiIski, na którym przybył HOl'now Tejady, którzy nie znając Gominister finansów Rzeszy hr. Schwerin niQdz.a zapytali Żyda, niejakiego Eli
von Krosigk, w towarzystwie swego se- I(oklal'za, gdzie jest ul. Piłsudskiego.
kretarza dra Scholle. Na holowniku Otrzymali na ~o odpowiedź obrażają
znajdo\vał się też gdaóski "gauleiler" cą. uczucia pOlskie, wobec czego zareaForster i prezydent SenaLu gc1allskiego gowali czynnie i poszli dalej. Na poGreiser, który zwiedzającym sam udzielał wy jaśnieiJ.
Zwiedzanie portu bylo szczegó10we.
Trudno wiedzieć, jakie Greiser dawał
wyjaśnienia ministro\vi Rzeszy. Wiadomo, że polityka min. Greisera łączy
Olb'I 'zy'm ;a topola upadla tu~
się z sytuacją finansowq Wolnego MiaP j ń s k. (PAT) Wczor.'lj w godzista. Greiser widocznie starał gjQ przekonać min. Rzeszy, że rozwój Gdyni ~po nach . popołudniowych n~d. Pińskiem
wodował uszczuplenie dochodów Gdall- przeszła huraganowa burza, wyrządzaska. Min. Rzeszy zauważył, że wyśmie jąc wielkie szkody w ogrodach i parwanie polskiej gospodarki musi ustać. k.ach. Wicher o wielkiej sile połamał
Jak było widać, Gdynia zrobiła na i poprzewracał mnóstwo drzew. Przed
min. Rzeszy wielkie wrażenie. Sądzi6
należy, że ·· niemiecki minister zrozumial, iż przeszkadzanie Gdyni w dalszym jej rozwoju nic nie pomoże. (pl

Niemiecki minister w Gdyni

wracających napadła bojówka złożona
z 20 mJodych Żydów, zorganizowana.
przez nauczyciela żydowskiej szkoły
Tarbut, Oszera Syrotesa. uzbrojona w
szpadle, drągi i kamienie. Szym&nowski i Rydzewski zostali ciężko potur~
bowani a Brzozowski był ranny.
Nie wiadomo jaki byłby los dalszy
napadniętych, gdYby w porę nie przybyła policja i nie zlikwidowała za.i~
ścia. Poturbowanych opatrzono, a kilkunastu Żydów napastników, oraz
organizatora napadu, Syrotesa,' policja
zatrzymał·a do drspozycji władz admL
nistracfjnych. (w)

I

p~·zed

Pińskiem

osobowy'm

pociągiem

pociągiem osobowym wchodącym na
dworzec piń~kj runęła olbrzymia~~po:
la, kładąc !lIę w po{jrzek toru·. DZIękI,
szybkiemu zatrzymaniu ))ociągu uniknięto katastrofy.
.

JapończvcV przełamali

desperacki opór Chińczyków

Prezydent Roosevelt
o zbrojeniach

Wojska

Was z y n g t o n. (PAT)
Prezy·dent Roosevelt w liście do dziennika urzędowego armii i mar~· n.arki, który poświęcił numer jego 55 rocznicy urodzin,
podkreślił, że wysiłki w kierunku dozbrojenia są konieczne ze względu na.
bezpieczmlstwo i obronność St.anów
Zjednoczonych. Prez:.dent zaznaczył
przy tym, że Stany Zjedn. nie mrślały nigdy o agresji i z zadowoleniem
, przyłączą się do inicjatywy innych mocarstw co do ograniczenia zbrojel'l.
. W nowrm roku budżetowym departament marynarki zamierza wybudować jeden lub dwa okręty liniowe i
oczekuje zezwolenia na podwyższenie
tonażu o 45.000 ton. Poza tym projektowana jest budowa 4 krążowników, 6
kontrtorpedowców i 6 lub 8 łodzi podwodnych oraz podwyższenie stanu liczebnego marynarki o 5.000 ludzi.

japolł.skie wkroc~yly

T o k i o. (PAT) Oddziały japońskie naCierające wzdłuż linii kolejowej Kiukiang-Nancz-ang zbliiają się
do m. Teian, leżącej na pół drogi pomiędzy
wspomnianymi miejscowościami.

Podczas natarda na Teian, JapOllczycy zajęli w sobotę po połUdniu m.
Tung-KuIing po czterogodzinnej walce
ze stawiającymi zaciekły opór wojskami chillskimi.
Oddziały chińskie skoncentrowane
są w
obszarze Hwanglomen, WutaiIing i Muhuiling, na północny-wschód
i zachód od Teian, celem zatrzymania
natarcia japońskiego. Oddział jap oński, posuwający się w kierunku połud-

Czy drugi Z. P. M. D.?
Vvarszawa. Jak wiadomo,
Polskiej Młodzieży Demokratycznej (tzw. ZPMD) jest przybudówką grupy "naprawiaczy", która nie
najchętniej patrzy na nowe Stronnictwo Demokratyczne. Ta znów partia
k
chce mi.eć za wszel ę. cenę "własną"

Odwrót Bluma

Zwią.zek

młodzież.

Ostatnio wysunięto myśl utworzenia nowego zwię.zku młodzieżowego
pod nazwą: Związek Młodzieży Demokratycznej
Mielibyśmy więc obok
ZPIviD 'es~cze ZMD.

I
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Ożywienie

w kuluarach sejmowych

r.
d'"
Mor derca szesclorqa ZleCI

S t u t t g a r t.
(PAT).
Niejaki
Schassberger chcę.c się zemścić na żonie, która go opuściła, zamordował
młotem 6 dzieci,
podpalił swój dom
i popełnił samobójstwo.

żydowska

Żydów ares~towano

Huraganowa burza nad

P a ryż. (PAT). B. premier Blum
wypowiada w "Populaire" opinię, że
zatarg między premierem a lewicą
"Frontu ludowego" należy uważać za
k '
D' .
d
h '1'
za onc~ony.. ymlsJa rzę. u w c Wl l
obecnej -: pIsze Bl.um - ze wzglę?U
na sytuację zagramczną mogłaby mJ~ć
fat~lne następstwa, a poza tym .me
mozna byłOby utworzyć nowego l Zo/du "Frontu. ludoweg?". Dlatego też,
skoro premIer DaladJer pozostał przy
władzy, należy mu ułatwić sprawowanie rZl;ldów i nie odmawiać autorytetu,
n:ezbędnego do występowania na zewnątrz w imieniu Francji.

Numer 1981

4

Warszawa (PAA), W warszawski ch kołach parlamentarnych przewidują, że w dniu l-szego września
zapanuje w gmachu Sejmu szczególne ożywienie, nie tylko z racji wypłaty diet. Spodziewanych jest kilka specjalnych posiedzeli, jak np. Klubu Parlamenlal'llcgo O. Z. N., I(ola Holni-

do m,iasta Tung-Kuling

n iowo-wschodnim od m. Dzuiczang
zdobył
stanowiska
chińskie
pod
Czangling (na północ od Teian, na linii kolejowej Kiukiang-Nanczang) i '
kontynuuje natarcie w kierunku .południowym. W czasie walk pod Dzuic7,ang podda! się Japończykom oficer
chil'ISki na czele 50 szeregowych.
W prowincji Anhuei przednie straże
japońskie znajdują się w odległości 8
km od m. Liuan i zagrażają. stanowiskoro chińskim w masywie górskim
Tapieh. Oddziały japońskie, operują
ce na zachód od m. Dzuiczang przekroczyły granicę prowincji Hupei i nacie~
rają. obecnie na m. Yanghsin.

•ków,

Grupy Pracy, Grupy KatolickoNarodowej itp. Na czoło obrad wysunąć się ma sprawa wyborów samorzę.dowych.
Wielu posłów obiecuj~
sobie dużo po bezpośrednim zetknię
ciu się z tymi parlamentarzystami,
którzy brali udział w znanych naradach w Juracie. Mówi się też, że ze
strony jednej z grup zgłoszony zostanie
wniosek o ponowne zwołanie sesji
nadzwyczajnej parlamentu łub o przyśpieszenie otwarcia sesji budżetowej.

Sprawy Syrii

.

'c o PISZ4 INNI:
Mhi

Gdański

tupet

"KUJ'ier Polski" pisze:
"Gdańsk
pisze "noty", wysuwa w
nich z tupetem i butą "żądania", inge·
ruje do wewnętrznych spraw Rzplitej,
z którą związany jest przez dzieje,
traktaty i nade wszystko żywotny interes całej swej ludności. Jednoczei$nie
zwleka z odpowiedzią na żądania, które postawił . władzom gdańskim Komisarz Generalny Rzplitej. Specjalną, ni.enawistną troską
panów rajców gdaIbskich cieszy się prasa polSka, której jed..
nomyślna ocena wydarzeJI nad ujściem
Wisły spędza sen z powiek pp. Greisera i Forstera. SpOkojnie, ale stanowczo najwyższy czas powiedzieć chwilowym rządcom Gdańska, że opinia publiczna polska ma tego dosyć. "Nota;"
p. Greisera powinna być uznana. mówiąc językiem dyplomatycznym,
jako
"irrecevable", nie do przyj ęcia.

Czy wolno

będzie

śpiewać "Rotę"?

W "Ilustrowanym Kurierze Codz.': ukazał się felieton Zygmunta Nowakow·
skiego pod tyt. "Aktualność "Roty", z kłD·
rego wyjC\tki przytaczamy:
"Nie wiem czy wolno jeszcze w Polsce śpiewać "Rotę" Konopnickiej, moż
liWe bowiem, że władze wydały ostatnio zakaz, nie chcąc dopuścić do zamą
cenia serdecznych, sąsiedzkich stosunków, które poprawiają się zastraszająCQ z dnia
na dzień. To pewne, że
przeciętny. szary jak płot, Polak, czy·
tając przy śniadaniu pomyślne wiadomości o rozwoju przyjaźni polsko-nie·
mieckiej, która wyraża się w coraz to
nowych gwałtach i awanturach na
gruncie zwłaszcza Gdańska, traci apetyt, zgrzyta zębami i nuci sobie pry·
watnie, konspiracyjnie tekst "Roty" w
jej autentycznym
brzmieniu ("Nie
będzie Niemiec ... itd. - przyp. nasz) z
czasów Zlotu grunwaldzkiego z roku
1910."
"Jest to, oczywiście, neurastenia. Nic
innego tylko neurastenia, przeciwko
której, jaKże słusznie wystąpił nie tak
dawno nasz kierownik polityki zagranicznej, mówiąc:
"Pewna nerwowość ... udziela się także niektórym glosom prasy i opinii w
dziedzinie naszych stosunków z sąsia
dem zachodnim ... Nie zmienia to jednak mojego głębokiego przekonania, że
wielka i odważna decyzja ułożenia
przyjaźnie stosunków między nami a
Rzellzą
niemiecką zachowuje
nadal
swoją wartość,
zarówno w bezpośred
j1.i.~p iI1.t('resa~h naszego kraju, jak i
w całokszta lCle stosunków kontynen \l
"eurol'cjskiego. Nerwy są nerwami, a
,decyzja -

decyzją".

Do tego już nic dodać ani tet nic uia.ć nie motna, chyba nadmienić, że
całokształt stosunków kontynentu europejskiego od chwili wygłoszneia expose jednak zmienił się i to w trochę
niespodziewany sposób, jeśli uwzględni
my Anschluss, czekać zaś mogą nas
. dalsze, choćby sudeckie niespodzianki. Poza tym drobiazgiem pisać się
można w cal ości na cytowane zdanie
równie, ja:, na uwagę, że nerwy są ner·
wami.
Karmi się człowiek codziennie nowinami o gwałtach dokonywanych VI
Gdańsku, o zamykaniu szkół, o odbie·
raniu polskim dziennikom debitu w
Rzeszy. o milionach złotych, które z
Berlina dostają działacze ukraiI'lscy
na antypolsl<ą propagandę, pewnego
zaś dnia wzrok napotyka białą. plamę:
to skonfiskowana w Polsce - powta.
rzam w Polsce - notatka Q. wiecu toruńskim pt .. ,Protest ludności Pomorza
przeciw bezprawiu wobec Polaków IV
Gdańsku", Tę dziwną. konfiskatę

uchv-

lono, co prawda w kilkanaście godzin
. później, ale sam fakt, że jakiemuś urzędnikowi mógł przyjść do g:c>\'y ]Jo·
mysI, aby skreślić taką not:),tk~, !"ta\\'ia
przed· nami pytanie. czy my j'!3ZCZ2 ·tsteśmy gospodarzami u siebie w domuj
więc w Polsce. Nadto, konfJ3Kat i ]jada·
je żywej aktualności pytaniu, czy wol.
no w Polsce śpiewać "Rotę".
I dla nas pytanie to jest bardzo aktu·
alne.

s

Niezwyk fe zamówienia
Porto Alegre. (PAT) Donoszą
z San Paulo, że rządy Stanów Zjedn()o
czonych i Anglii poczyniły wielkie za·
kupy mięsa mrożonego w tamtejszych
rzeźniach. Tylko jedna rzeźnia sprzedała agentowi angielskiemu 45 tysięcy
skrzyń "corn-beef" i ,,roast-beef". Tamtejsze zakłady wyrobów mięsnych mUsiały powiększyć ubój
i produkcję,
gdyż dalsze zamówienia napływają
stale.

S t a m b u ł. (P A T) Jak podaje pi~
smo syryjskie "Esz-Szebab", syryjskie
koła polityczne przywi,zujQ. wiełk, wagę do podróży premiera Syrii D*emila
Mardama do Paryża. Celem podróży
ministra jest uregulowanie spornych
kwestyj pomiędzy Syri, a Francj, z
jednej strony, a Syrią i Turcj, z druM o s i n a (ms.). 2:ona p. Romana
giej.
Kubiaka z Mosiny, zam. przy ul. PieTo samo pismo twierdzi, że premier rackiego, powiła w tych dniacb tr()o
syryjski ptzybędzie do Ank.ary jedno- jaCZki: dwóch synów i córeczke.
cześnie z francuskim ministrem spraw
Matka i dzieci są zdrowe.
zagranicznych Bonnetem.
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Z NASZEGO STANOWISKA

•

Anglia ostrzega Nlemcy
vVidmo wojny stanęło znów przed
w końcu minionego tygodnia.
Nieu-stępliwe stanowisko Niemiec w
sprawie sudeckiej, celowe zaostrzanie
przez Berlin tego zagadnienia, instrukcje, jakie zwolennicy Henleina otrzymali w sprawie tzw. "samoobrony" i
reakcji czynnej, wreszcie wiadomość
o nocie, wysłanej przez rząd niemiecki do kilku stolic europejskich, a zapowiadającej użycie wobec Czechoslov,'acji siły zbrojnej, - wszystko to wy_
tworzyło na naszym kontynencie stan
nerwowego napięcia, przypominający
żywo dramatyczne dni z drugiej poło
" 'y maja rb.
Co prawda Berlin kategorycznie zaprzeczył wiadomościom o nocie z pogrĆJżkami interwencji zbrojnej, a prasa.
niemiecka określiła ją ~ako manewr
sowiecki, mający na celu zaszkodzenie
Niemcom na terenie międzynarodo
W) m, a zarazem dający ~Moskwie okazję do podkreślenia, że w danym wypadku popal'laby czynnie Czećhosło
wację. J eelnak zaprzeczenie to nie mo-.
glo rozprosz~' ć
gromadzących
się
chmuI', doniesienia bowiem, pochodzą
ce z bardzo poważnych źródeł - w
szczególności, jak . się zdaje, również
spra"'ozdanie, złożone w Londynie
przez prz~-byłego tam nagle z Pragi doraucQ lorda RUllcimana, Ashłona Gwatkina, - stwierdzały, że wysiłki pośre
dniczące
natrafiają. na niepokonalne
trudności, wywołane przez stanowisko
Niemców sudeckich, którzy, inspir()wani przez Berlin, stawiają sprawę nadal na ostrzu noża.
W tej sytuacji rząd angielski postanowił ponowl1le zabrać głos celem ratowania zagrożonego pokOjU; zrobił
to, podObnie jak w maju rb., przez in\~rwenclę dyplomatyczną w Berlinie
(wedlu.g ostatnich depesz odpowiednie
"demarche" uczynione zostało już w

czwartek), jak nadto przez uroczystą
w sobotę w imieniu
całego rządu brytyjskiego przez kanclerza skarbu sir Johna Simona. Deklaracji
tej
towarzyszyło
znamienne oświadczenie angielskiego ministra zbrojell. sir Thomasa Inskipa oł~jeszcze mocniejsza w tonie i treści
mowa b. kanclerza sk.arbu Churchilla,
który wprawdzie nie pełni obecnie żad
nej funkcji urzędowej. ale słuchany
jest zawsze przez cale spoleczellstwo
brytyjskie z wielką uwagą.
Treść przemówienia ministra Simona - jak to zresztą zgodnie stwierdzają komentarze całej prasy zagra-

Europą

deklarację, złożoną

nicznej, w szczególności lonr1n'lskiej,
najbardziej do tego powołane,
nie odbiegała od znanego oświadczenia
premiera Chamberlaina. złożonego kilka miesięcy temu. Obaj nie dali
wprawdzie formalnego zapewnienia,
:":e w razie zaatakowania Czechosło
wacji
przez WOjska niemieckie i
prz~-.iścia .iej z pomocą przez Prancję
także Anglia pośpieszy natychmiast ze
zbrOjnym sukursem, - ale dali wyraz
przeświadcz€-niu, że w wypadku zbrojneg-o wystąpienia Niemiec wojna nie
bQdzie mogla być "zlokalizowana" i że
Anglia nie będzie biernie przyglądała
się rozwojOWi wydarzel'l.

•
Jal:. już donosiliśmy, w Gdyni odbyło sit:
pośtcięcenie pierwszej polskiej stocz.ni
do budowy okrętów. W czasie poświę
cenia polożono stępkę pod pierwszy
okręt. Na zdjęciu robotnicy na stępce
okrętu.
członków nacz. komitetu wykona wczego
ludowców. Określono jedynie położenie
wsi, jako napięte, i w związku z tym postanowiono zwolać radę naczelną Stronnictwa Ludowrgo.
Czy rada naczelna. zalagodzi rozbież
ności wśród ludowców?
Oto pytanie?

Armia dziękuje Str. Nar.
w Wejherowe
lV FollicstOIlC (potwln. All()lia) odbyły się wicl/oie manewry lotnicze z udzia-

lem

tysiąca

sanwlotów.

Załoga

samo[lltów zaopatrzona

i u=u1'pjenie widoczne na

była

w slJecjalne stroje

zdjęciu.

Bez Stronnictwa Narodowego zero!
Organ "frontu

de,.nokł'atyc~·llego"

o Stron, "Nar. i

g,'upaclt

llSeudo-ł'Hu'odo u'ych

W jednym z tygodniowych organów
naszego rodzimego ,frontu demokratycznego" - w "Epoce" czytamy,

z. N. P. nadal "czerwony"

Prezes Stronnictwa Narodowego w
"'ejhcrowie, mecenas Paszkowski, otrzymał od gcncrala Grzmot-Skotnickiego list,
w którym p. generał IV imieniu wojska
dziękUje S. N. za wręczony upominek' w
postaci wieżyczki z "mieczykami Chrobrego", List brzmi:
"Za złożoną w dniu święta tolnierza.
w Wejherowie na moje ręce rzeźbę dłuta
p. Franciszka Grzankowskiego, przez delegację w
osobach p Izabeli .Rothówny
OI'az pp.: Tadeusza Cylkowskiego, Andrzeja Kupczyka i Antoniego Paszkowskiego. proszę uprzejmie pana prezesa
wyrazić wykon~wcy i ofiarodawcom serdeczne podziękowanie.
"Skotnicki, gen. brygady."

ktÓrych daremnie marzy tamta strona,"
Ocena ta zawiera prawdę i błędy - pisze ,,\Varszawski Dziennik Narodowy".
Do błędów zaliczyć mu'Simy - zrozumiały zresztą w środowisku ż y d o w s k i m
- brak wyczucia p o I s k i e j idei narodowej, doczepianej dowolnie do nacjonalikrzyże zasługi
zmu typu rzymsko-berlitiskiego. Je,żeli
nacjonalizm polski jest czysty i "najpeł
Polska Age·ncja Telegraficzna ogłasza.
niejszy, nie może być nacjonalizmem ob- poniższy komunikat urzędowy:
cym.
,Za szybkie I lojalne obniżenie cen wyBlędne jest następnie dowodzenie. te
nie ma różnic między pl'ogramem SIt'on- ro.bów bawełnianych pan prezes Rady Milllstrów gen. Sławoj-Składkowski nadał
nictwa :-.Ial·odo\ve!!"o a tym. co piszf\ i my- srebmy
kl'zyż zaslugi następującym kupślą w "Czasie" lub "Gazecie Polskiej" o
com branży bawełnianej:
,.pozornym impasie". Nas p o z o I' Y w
"Wladysławowi Bn.jonowi (Tamka 50),
obu tych organach nie zmylą i dopóki Józefowi Birclrzyckiemu (Hoźa 50), Emawiele rzeczy w Polsce gruntownie nie IlIIPln\\'i t.'II\srnunowi (Gęsla 7). Mojżeszo
zmieni się - będziemy .. Czas" i ,.Gazetę wi Goldbe,r gowi (Gęsia · 3), Zygmuntowi
Hyżewiczowi (Bracka 5). Józefowi JarkiePolską" uważali za rozrzutnie teoryj szklawiczowi (Złota 45), oraz Aronowi Kernenych, rzucanych w powietrze na wzór ba- rowi
(Gęsia i):'
niek mydlanych. g-rających w słotlcu efekUlice
wymienione w komunikacie są w
townie tęczow~' mi kolOl'ami i ... pryska\Yarsza wie. Rzecz podajemy bez komenjąCYCh przy lada przeciwności.
tarzy,

,,\Viadomo: bez Stronn'ichya Xal'ododego nie ma i nie będzie ,.narodowej"' konJak donosiliśmy, w Warszawie odbywa solidacji. OZ:-.I + O:-.lR
narodowi pił
konserwa
je,szcze kilka odsię zjazd Związku
Nauczycielstwa Pol- sudczycy
skiego. Przebieg i ton zjazdu oraz wygło prysków - to jest cia,~le wielkie nic . .ie·
szonych na nim przemówień nie odbiega żeli nie będzie jeszcze ~ Stronnictwo Naod znanej linii ZNP, z jego "Płomykiem" rodowe.
"Przecie~
nie ma różnic ideowych!
_ itp.
Wskazywała na to już przed kilku miesią
Przemówienia zarówno prezesa związ cami
"Gazeta Polsl,a". pisząc o .. pOZOt·ku, p. Nowickiego, jak i gości oraz refe- ' nym impasie".
Wskazuje codziennie
raty nosiły charakter wybitnie klasowy. ,Czas". Ale endecja nie słucha ojcowsldch
Charakterystyczne
było
przemówienie upomnień konserwatywnego dziennika. a
p. Gackiego z Unii Związków Pracowni- nawet odpowiada calkiem niegrzecznie.
czych, który stwi~l"dził, :te współpraca Bo i ona rozumie. że bez niej tamta suma
Unii z ZNP opiera się na dążeniu do Pol- = O.
"Endecja jak dotąd nie chce (bo może
ski demokratycznej.
nie chcieć) wychodzić ze swej roli nieugię
\Y referacie Cz. Wycecha "w sprawie tej
opozycji "narodowej", reprezentującej
obrony narodowej" akcent ten powtórzył jedynie czysty. najpełniejszy na cjona lizm
się wyraźnie.
Referent powiedział mia- typu rzymsko-berlit't;;:kie~o. Przecież tylnowicie, że ZNP "jest częścią skladową ko dzięki swej .. oPozyc:-,jnej" polityce posiada tak liczne zastępy zwolenników, o
prądu demokratycznego w -Polsce".
Nie brakło więc na zjeździe ZNP wyraźnych oświadczeń politycznych, które
mówia" że organizacja ta znajduje się na
starych "fołksfron towych" torach wbrew
głośnym próbom skierowania jej na inny
"Warszawski Dziennik Narodowy" opiszlak. Niestety, u~ilowano "fołksfronto
Sytuację oceniają tV Nie1nc~ech jako bard~o poU'alinq - A.msuje "obchód", który zamie'rzał urządzić
wość" ZNP zamienić na "ozon izm" rzubasador 11ietniecki w IIosktvie
Strzelec w miasteczku Łasin IV pow. grucając orga nizację z jednych objęć polidziądzkim:
War s z a w a (Tel. wł.). Według sytuację i uważają ją za bardzo poważ
tycznych w drugie.
doniesień
z
Berlina,
jak
to
wynika
z
ną.
Wyrazem
tego
jest
fakt,
że
rząd
uI dlatego akcja zawiodła..
"Czyniono do obchou u wielkie przygoprasy niemieckiej, ostatni dzień pobytu znał za stosowne z powrotem wzmocnić towama. Już w przeddzień ustawiono na.
" " " " " ,• • • , • •" , - regenta Horlhyego w Niemczech zna- obsadę swej placówki w Moskwie. By- rynku w Łasinie trybunę. stat'annie ude•
•
lazł niesly'chanie slaby oc1d:l.wi~k w
la ona. dotychczas reprezentowana tylko korowaną.. W sam dzień uroczystości prepl'asie i opinii puhlie:t.llej. Srwawa Cz~- Jl 1'7. (17. cłlal'gć d'affaires.
Amhasador les miejscowego Strzelca mgr Dzmbski,
PI'zybyde
elloslowaeji od7.'yskala dawne swoJe Iliemiec.ki, hl'. Schulenbul'g', wyjechał oczekiwał niecim'pliwie na
Dlaczego.
miejsce na czołowych szpaltach prasy na mlop, z kt61'ego nie miał już wrócić strzelców którzy mieli ma!'lzel'ować w defi.ladr.ie. Razem z nim czekało na pr7.ybySluchaj, dlaczego wlaściwie la l>eJ"liłl.ski~j, klóra cod7.iennie. n}emal na clawne stanowisko. To, że Niemcy cle strzelców jeszcze z 10 komend 'l ntów
H' anda skoczyła do Wisly?
wynajduJ.e nowe powod.y potępIenia po- wbrew chęci manifestacyjnego podkre- i prezesó\V Strzelca z Łasina i okolicz_ Bo nie chciała Niemca .. ,
stQpowanla wla,elz czesklch~ albo nawet ś1enia oziębłości swoich stosunków z nych wiosek. Godziny plynęły, starszy"
_ Aha to nie było po linii naszej całego społeczellslwa czeskIego.
Rosh sowiecką - zdecydowały się wy- zna czekała a "szeregowcy" jakuś nj ,~ zja-.
polityki ... '
("Wróble na dachu")
Wczoraj
na prz'ykł~d ostrzegano słać tam odwolanego ambasadora po- \Viali się. Wreszcie zaczęli schodlil' się
w pojedynkę i zebrało się tego a~ o~mi II
świat przed grożącą Czechosłowacji siada swoją wymowę. (w)
,
chłopa.
wojną domową, którą mają przygoto"Ozonie"Zapa.nowała konstemacja. Jak-l;p tak
wywać komuniści. Równocześnie cala
urządzać defiladę! D0 prowadzenia Jei iest
Pl/tal znanego ktoś chemika,
się
kłócą
prasa protestuje w ostrych słowach
ludzi at ponad miarp" ale nie ma kt'J defijakie z ozonu są korzyści_
przeciwko rzekomej obrazie armii nieW Warszawie obradował naczelny ko- lować. Na 10 kompn~p1'.tów aż M szere-....::. Wielkie -= rzekł - tam, gdzie ozon mieckiej, .jakiej się miał dopuścić jeden
mitet wykonawczy Stronnictwa Lud(}we- !\,c'Wców.
wnika,
"Nolens-volens mm:ieno całą IJ""CCZ;\'.
z dzienników czeskich. W odpowiedzi go. Uchwała, którą powziął po długiej
Ivkrólce się atmosfera czyści.
na. zarzuty, wytykające Niemcom ich dYSkUSji, została zrazu skonfiskowana, a stość od~ołać, trybunę pocichutku z rynk,.
i starszyzna "rozeszła si'-,
Bo "Ozon" - to katalizator,
postępowanie
w okupowanej Belgii następnie zwolniona z konfiskaty przez uprząt.męto
jak niepyszna. ..
co daje nie1JOślednie zyski:
podczas wielkiej wojny, party.iny "An- Komisariat Rządu w Warszawie,
snm się rozpada, ale '[.(1. to
gri ff" prz:vpom ina, że arm ia czeska poUchwala ta nie wyraża żadnych deeyA pan prezes Strzelca z Łasina usta'N).
uud::i reakcje i odpryski.
wsta1a 7. dezerteró\\'.
cyj w sprawie wyborów. Widocznie nie sobie z nudów .r-tm"llanie 10:3, 1 w wyni_
Koła polityczne
Berlina oma \I iaj e\ doszlo w tej dziedzinie do zgody wśród otrzymuje lIP l 8 j t aU,

+

+

+

Srebrne

Atak prasy niemieckiei na (ze[hosłowacie

. .,

Z satyry politycznej

o

l

Ludowcy

Plajta obchodu "Strzelca"

b'Rr;DOW~IK,

Zastępca

sroda, dnia 31 sierpnia 1938
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W pohliżu Narwy po stJ-onie sowieekiej pło·
00 kilku dni duże ohsz~ry lasów. Z narIgra·
nicznego terytorium estol1Skiego widać wielkie
chmury dymu.
ną

Hitlera, min. Hess. porówn~je obecną sytuację Niemców sudeckich do sytuacji sprzed roku Niemców w Austrii

Ilość

Dalej powiedział, że Niemcy zagra- deckicn, że Wielka Rzesza nie przestaje
stuttgart. (PAT) W niedziel~
w poludnie w przepełnionej sali Rady niczni, tak samo Rzesza nie mieszają Sir: myśleć o ich szczęściu.)
Po przekazaniu 24 sztandarów odMiejskiej w Stuttgarcie odbył się szó- do spraw wewnętrznych innych państw
sty zjazd
niemczyzny zagranicznej. i oczekują, że inne kraje pozwolą Niem- dzialom Partii Narodowo-SocjalistyczZjazd został otwarty przez kierownika com na rządzenie się na własny po- nej w Polsce. Holandii, Rumunii, Sudetn.ch, Indiach Holenderskich i Afryce
działu zagranicznego Partii Narodowo- sób
i
nie
będą
się
mieszały
Południowej, Hess stwierdził, że sztanSocjalistycznej "gauleitera" Bohle'g-o.
do
spraw
niemieckich.
W otwarciu zjazdu wzięli udział: za- _ (Uwaga redakcji: Czy to "niemiesza- dary te "n ie wyruszają na podbój, lecz
stępca kancler,,;a Hitlera min. Rudolf nie się do spraw wewnętrznych innych
są symbolami niemieckiej ojczyzny".
Hoss, przewodniczący Tajnej Rady pal'lstw" jest wezwaniom NIemców ·zabaron von. Neurath, minister spraw we- granicznych do zlożenia mandatów do
wnf,'trznych dr Frick, namiestnik Au- parlamentów, samorządów itd.? ZohaNotowania giełt:l
strii SeyRs-Inquart i in. Pr7.emówienia czymy, co teraz nastąpi,)
zbożowo-towarowych
wyglosili min. Frick i "gauleiter'"
Następnie zwracaj~c się do Niemców
B y <1 g o ~ z C z, 29. 8. 1938. - Żyto 14.2~ do
Bohle, który oświ adczył, że wszyscy sudeckich Hess zapewnił, że Rzesza pa- 14.50:
psz{,lli ..:. 19.75- 20: ic:CZll\i~(1 I st 14.75 <lo
Niemcy za granicą są narodowymi so- trzy z podziwem na to, jak ,,po mimu 15, JI ~t. lJ.:;O - U.7:i: owies 14 14 .25; otreby
żytnie
-11.2;;; otręby p"zenne lll. 11.25 do
cjalistami, zaś ci nieliczni, którzy do szykan, terroru i mordów utrzymują że 11.75. ></10.7~
•• 11.7:;-12.2;;, gr. 12 ..iO 1:1; lllllka żytnia
"wiary tej" nie przyznają się, utracili lazną dyscyplinę. Niemcy sudeccy są u- li;;'I, 24.:;0 - 2:;: mąkli. pS7.pnnll (i5' ·, ;)2.:;0 - 3ll ..'i0.
K R t o \Y i l~ P, l!!l. 8. 1!l:J~. - Żyto lU.75-17;
wszelkie prawa do niemieckości. \Vy- cieleśnieniem najlepszych cnót niepS7.Pllira ('~. 2:L~0 :14. j. ~~.~O - 2:1, zh. 22-22.50;
jątko\\' e jednostki, wystQpujące za gramieckich".
jt!c~l11ip,\ p'·Zt:'lll. 17-17.;iO, Pllst. lli-Hi.50: owies
nicą przeciwko
swojej ojczyźnie, są
(Uwaga redakcji: Zwracając się do j Hi.n - 17.2:):i. zb. 15.n-Hi.2:i; otręby żytnie 10
do 10.:;0; ot ..ęhy p~zennfl gr. 12.2.;-12.75, g/.• 10.75
zdrajcami i "rinne być, jako tacy trak- Niemców sudeckich min. Hess wskazał 110
lUl.i, Ul. 10-tO.:iO. milka żyt.nia 65'1, 2(i.:;o do
towane.
wymownie na podobieństwo ich spra- :!7; 1llf\k3 1}~7."l1na fi~'I. :H.r,O-<l:i.:;O.
7.. 29. 8. 1n!l8 - 7,yto lti.25-16.7J; p~ze
O godz. iS,30 na wielkim stadionie wy ze sprawą Niemców Ostmarku, czyli iI1iCIlł, ój. cl 22-2;l.~O,
zb. 21.7;'-22: jp,czmieil p/·zem.
im. Adolfa Hitlera odbyla się "manife- byłej Austrii. "Na zeszłorocznym zjeź· 16-l(L~O. nowy 1:>-Hi; owi,,! stary 18.~0-18.75,
stacja solidarności Niemców z zagra- dzie Niemców 7.agranicznych - mówił nowy 13.:>0-16.:;0: otręby żytniE' 10--10.25; 0tręby pRzennp ~r. 10.;'0-10.75, gr. 10.75-11: mą
nicy z Rzeszą". Manifestacja rozpoczęła min. Hess - widzieliśmy tu rodaków 2. ka
7.ytnia (jW, 2(j-27: mąka pszpima li;;'/, lln--'n~
się przemarszem 8700 członków formaAustrii w swych strojach ludowych ale
J, w ów, 29. 8. 19:1)). - Żyto I ~t. 11;-1Ii.2:>. 11
~t.
Hl; p~z('niC'a oz. 2'1-22.2.i, zb. 2.~.75 do
cyj partyjnych z 500 chorągwiami. Na- przygnębionych z powodu ucisku, jakie- 21, n.7:;hialn 2;;.2:;--2.i.50. zb. 24.2.3-2·UO; j~czmień
stępnie "gauleiłer" Bohle zagaił mani- go wówczas doznawali. Dzisiaj widziPl'zem. 1;;.7.j-16.25. paRt. 13.7:}-14: owies I st.
festację apelem, odczytując nazwiska my ich wśród nas szczęśliwych, że są 17-17.25, II st. 16.50-17: olr"by żytnie 8.25 do
otr~hy pszenne gr. 10-10.2.3. śr. 11-9.25. m.
narodowych socjalistów "zabitych" za wolnymi obywatelami Wielkiej Rze- ~.~O;
10.2:;-11.2;;; mąka żytnia 6;5'1, 27.2:;-27.75; milka
pszpnna65'1, 37-38.
granicą w ostatnich dwóch latach, przeszy". Min. Hess zapewnił Niemców suważnie w Hiszpanii. Wygłosił potem
przemówienie zastępca kanclerza Hitlera Ru(lolf Hess, który m. i. powiedział:
,,\Vasza niemieckość i wasz narodowy socjalizm jest waszą osobistą sprawą i nie prowadzicie żadnej pokojowej
poleca
penetracji narodowego socjalizmu w narodach, wśród których żyjecie. ·Wasz n 16877
duch i WaR7.e serca nie mogą stanowić P~OT.RKOWSKA 141
TELEFON 249-49
niebezpieczcll'\twa dla pańsLw, które zaWykonuje
się
wszelkie
zamówienia
w
własnej
pracowni.
mie!'l7.kl1jccie".
E±!2!

U(ZNIOWSKIE UBRANKA· PŁASZCZE
A. NIEBVDA, Ł6DŹ

\v*

ofiRr śmiertl'lm' ch katAstrofy lotnicz~j,
.laponii 24 si~rpnia,
wzrosła do 67. gdyż wiele cicżko poparzonych
osób zmarło w szpitalno
któr~

wydarzyła sic

* "T

Ze statku angielski ego ,.Stratforn", który
z Con~tanzy do
a lencji z. łac!~nkiem
benznlY. uciekło 2fi marynarzy anglel kich od·
maw·iaJ!\c odhycia pOflróży na wody hiszP:1l15ki o •
KonRulat brytyjski ocl!<vla ich koleją do Anglii.
ofłplynął

*

PIk Lindbprgh. który \V sobotę wystartow8.1 z
Moskwy w kierunku południowym, przyleCiał
do Rostowa nar! onem, skad odlec.iał ·do ·Odessy.
\V Odessie l,jncllJergh zatrzrma Sle l?rze.z pome·
działpk aby zapoznać sie z produkCJą motorów
samolotowych.

*

W okolicach Odess y w y rlarzy!a ~ie katR~tro·
fa żaglowca, na którym znajdowa\"a się wYCiecz.
ka. składająca się z 25 dzieci. Cześć dzieci zoo
stala uratowana przez sowieckie lodzie motoro ·
we, patroluj~ce wz,lIuż wybrzeża. \1i' śr6d zagi.
nionych (lzieci znajduje się synek kómisarza
Kaganowicza.
:.. . ..

*

W okolicach Aosty spadła lawina ma!'y tie·
mi i kamieni zawalily dolinę val Sawaranche,
niszcząc wiele chat górskich.
Lawina nie po.
ciągnęła za sobą ofiar ludzkich.

*

Wczoraj przywie7iono samolotem z Kabulu
(Afganistan) do Berlina U-dniowe dziecko, któ·
re ma być w Berlinie poddane operacji . '

*

W galerii kopalni Peregrina w stanie Gue·
najuato ' w Meksyku zawaliło się sklepienie. 16
górnik6w zostało żywcem pogrzebanych.

*

Transportowiec norweski "Wollger" (3000
tOO1) osiadł z powodu g(!stej mgly na mieliwie w
pobliżu latarni morskiej Sziri Admori w Pólnoc·
nej Japonii. Akcja ratunkowa w toku.

*

W w1'lliku walk religijnych między buddy·
stami a muzutmanami w m. Rangoon (Birma).
toczących się od 26 lipca padło dotychczae 149
zabitych i 527 rannych.

*

W Urugwaju uznano za zaginiony ża~lowiee
szkolny linii okrętowej Hamburg-AIIferyk&
"AdmiraI Karpfonger", kt6ry 8 lutego odplynąl
z południowej Australii z 60 ludtmi zalogi
i zderzyl się z g6rą lodową.

*

W s kutpk ostatnich zaj§ć w Burmie w Indiac h zgineło 141 osób, a rany odniosło 537.

,

ŚL~SK - PKS ':1
l.. U ck. \V drugim meczu, rozegranym
st. br.
pkt.
gier
w Łucku wobec 3000 widzów Śla,sk po37:22 konal PI{S 4: 1.
12 17:7
1. Ruch
22:18
15:9
2.
Wisła
11
Nowy rekord Walasiewiczówny
15:14
3. Pogoń
12 13:11
Ł ó d ź. - "Tczoraj na stadionie Wimy
\Valasiewiczówna, która w dodatku ustagodłO
28:27
4. 'Varszawianka 12 13:11
odbyły się wspaniałe zawody lekkoatleliła nowy rekord Polski w lej konkurencji,
25:24
12:10
11
5. Cracovia
tyczne o mistrzostwo Polski w pięcioboju uzyskując 341 p. Z uwagi na to, że Wala27:22
kObiecym oraz w sztafetach.
siewiczówna nie miała poważniejszej kon6. A, K. S.
12 11:13
z a k o p li n e. 'v konkur~ie na god10 zn.woMimo konkurencyjnych zawodów piłkal'- kurencji, wynik ten, o 36 p. tylko gorsz)'
34:29 dów F. 1. S. nadesłano 561 prac, z których
12 11:13
7. Warta
ski ch, odbywających się na stadionie od rekordu światowego, uważać należy . 8. Polonia
pierw~za
nagrodę w wysokości 1100 zł przyznano
21:26 P. J6zefowi
9:13
11
\Voźniczce z Krakowa za pracę
ŁKS
między drużyną
gospodarzy a po- jako bardzo dobry. Na drugim miejscu
19:31 pod godłem .,Julu".
9:15
12
9.
Śmigły
znańsk/ł \\Tartą, widownia zapełniła się
pięciOboju
znalazła się rewelaCYjna za~
Drugą nagrodę w wysokości 200 zł przyznllno
13:28
8:16
12
liczną
publiczności/ł. Ciel,awy przebieg
wodniczka bieżącego sezonu, mlstrzym 10. L. K. S.
pp. RtryC'halskiemu i Wasilewskiemu z Krakobiegów oraz ustalenie nowego relwrdu Polski w rzucie kule, - Flakowictówna z
wa za prRCP, pon godłem .,Starosta".
W niedzielę walczą:
'1.'rzeC'ia i czwartą nagrodę w wysokości 15~
Warszawianki.
i 100 zł przyznano pp. Wielliorskiemu j Piąto
Wabu biegach sztafetowych zwycię
W Poznaniu - Warta i Pogoń.
kowskiPIDu z \Varsz~wy, którzE.. wspólnie nadestwa odniósł S adion z Chorzowa, jednak
słali dwie prace pod godlami .,11'" i ,,51".
W Warszawie - Polonia i ŁKS.
w sztafecie 200 X 100 X 80 X60 m musiał
Piata nagrode w wysoko ści 50 zl zdobył t'hW Wielk. Hajdukach - Ruch i Wisła. ni!;Jaw"Kuglin
z Poznania za prace pod god1em
stoczyć niezwykle zaciętą walkę ze sztaW Wilnie - Śmigły i Warszawianka. .,Zryw .
fetą. Warszawianki. W drugiej sztafecie
W Krakowie - Cracovia i AKS.
100 X 100 X 200 X 800 m doskonale spisał
się zespół IKP, który był groźnym przeWEJŚCIE DO LIGI
Mkrlzypańst"'owe zaworly w zapasach WIo·
ciwnikipm dla sztafet·,' chorzowskiej.
chy i PolRka odbędą się w dniu 2 października
Wyniki przedstawiają się następująco:
GARBARNIA - U'I'K 2:1 (1:0)
w Poznaniu.
Pięciobój o mistrzostwo Polski: 1) WaJ{ rak ó w. \V niedzielę rozpoczęły
lasiewiczówna 341 p. (rek. Polsld). 2) Flaw automobilowym raidzie g,,·ia-trlzistym do
l\Owiczówna (\;t,Tarszawianl\a) 256 p., 3) się finałowe rozgrywki o wejście do Ligi.
mOr7.R 7.wYf'i~żyl Aleksander Mazurek (AuloSłomczpwska 'KP) 205 p., 4) Wenclówna
\V Krakowie w pierwszym meczu Gar- mobilIduh Pol~ki) na maRzynie Oppel-Knrlett.
(Polonia W::Mf;z.) 185 p., 5) Krygcrówna burnia pokonała Uhion-Touring 2:1 (1:0). Drugie mipjRf'e zajll! in7-. Orange (Małopol~ka)
183 p.
Gra była malo interesująca i stała na na MerCNI{'s-R"nz, trzecie - dr Zwolski (Gdy·
W poszczególnych konkurencjach pię dość l1isl>im por.iomie, w dodatku ostra, a nia) na AIlIerze.
Nowy rekord świata 550 km. 560 m na "odz.
Slomczewska (z lewej) i Walasiewi- cioboju \Valasiewiczówna uzyskała nast. oluesami nawet brutalna. Prowadzenie
knt. T<})' Rton n>1 t o rze pia"z('zystym pod
czówna w rozmowie na boisku w Łodzi. rezultaty: 100 m - 12.0 sek.: wzwyż: 1.29 dla Garbarni zdobył Skóra w 37 minucie nRtalił
Bonneyille w sUmie Utach (Stany Zjednoczone),
m; w dal - 6.04 m (rek. świa towy); ku la pierwszej polowy z rzutu karm'go, po- 9.85 in: oszczep - 36.1,6 m.
dyktowanego za wątpliwy faul. Po przerświata w skoku w dal przez 'ValasiewiPięściarstwo
200 X 100 X 80 X 60 m: 1) Stadion Cho- wie w 3 minucie znif'Siono z hoislia
czównG sprawił , że zawody te w całej peł
Czortek kontuzjowauy! Czortek. któr", ohec60.4
sek.,
2)
War"zawianka
60.5,
3)
rzów
ni spelniły swój charaider propa~andowy.
hramkarza. Garbarni 'VojciechowRI\ie~o, nie odhywa słu7.hp, woj~kową. w jednym z pul·
\\Talasiewiczówna skoldem 6,04 po- IKP Łódź, 4) Zjednoczone Łódź.
który został przrz jNlnrgo z zawodników kOw war~za\\'~kich. przlmipsiony do stolicy ..
100Xl00X200X800 m: 1) Stadion Cho- lóclzkich ko[mięty w ucho, doznając (jrllI1ziad7.a, doznał pOI1C'zas sparringu kontuzji
biła rekord Japonki Hitomi 6,98, ustalony
Ip\\,pj r~ki z nanerwnntpm ścieA"na. Czortkowi
rzów 3:31.8, 2) II{P Łódź 3:38, 3) Zjedno- krwiotoku wewnętn:nrgo. Pogotowie prze- l1alo7.ol1o
w roku 1928.
opatrunf'k z gipsu w In~tyt\lcie Chi·
Jak oczeldwano, w pięcioboju mistrzo- czone Łódź, 4) Warszawianka.
wiozlo
\Vojciechowskiego do szpitala. rurgii Urazowpj. Na okres 6 tygodni pozbawio·
stwo Polski zdobyła bezkonkurencyjnie
Miejsce jego w bramce . za.jął rezerwowy ny jest on moźnogci trenowania.
Kubarek. Gra się coraz bardziC'j zaostrzyTenis
w strzelaniu la, zamieniając się w bezladną kopaninę i
polowanie na nogi przeciwników. \V 16 mido rzutków
nucie sędzia podykto\yał rzut karny prze- Sioda zdobył puchar młodych
\Va r ~ z a w R. \V niedziele roz!'granp zostR·
Garbarni, z którego Gorzko uzysl,al
p r a g a. W Luhacovicach odbyły kowski. Łyskowski, Ziegenhirte. Polska ciw
ly finaly tnrnipju tenisowpgo o puchar mlol]ych,
wyrównanie 'dla łodzian.
D.ecydująca
,V finA le gry »ojcrlyńrzej Sioda (Byngoszrz)
się mistrzostwa Europy w strzelaniu do
uzyskala 24 punkty więcej od następnej z bramka
w 33 minucie w czasie za- pokonał OI~zow~kiego (WarszaWA) 2:(\. 9:7 fi:2,
rzutków, na których Pol~l,a odniosla lwlei drużyny - Czechosłowacji. Trzecie mieszaniapadła
pod
bramką Union-Touringu.
,V finale i"ry vOflwójnej para Riorla - ~o
znaczny sukces.
mipjsce zajęli \Vę~rzy, a czwarte Francja. Stl"zplcem był Wilczkiewicz.
mn~7.pw~ld pokonała parę Grabi31i~ki
Ol·
Pierwsze miejsce i tytuł mistrza świaIndywidualnie I\iszkurno znajduje !'i~
szow~ki G:a. 1i:2.
mlllo~torki K. T. w kla~ie A.
W niedziele
ta zdobyla w ogólnej kla!lyfikacji dł·Uży- na trzecim miejscu, Sztllkow~ld na C7.warZawody prowadził p. Frnnk z \VarszazakOliczyI Rie w BinIYT1l~tokn finalowy mecz
na polska w sldaclzie Kiszkurno. Szlu- tym. a Ł~rskowski na piątym. (PAT).
wy, public7.l1ości okolo 4000.
tpnisowy o drl17.ynOwe mi. tr7.o~l\\'o Pol~ki w
kla~ip B pomipllzy l\lbel~k!\ Unia i Białostoc
'-II 111111 11111 III 1111111 1111111 I111111 II 1111 111111 III 1I1111111t11111111t11111111 11111 11111 II IIImlllllllllllllllllllllllllllltl1111111/111111111111111111 11I1II1I1II1II1II1t IIIt iti III It itI 11111 1II1l1111111111111111111111111111U1II1I1II1I1I1I1I1II1II11II
kim Klnhem TpniROWym. I':\\"ycil':i:yl Rillłostocki

Tabela

Mistrzostwa Polski wsztafetach

Wyniki konkursu na

;

zawodów F. I. S.

Wlochy - Polska

o

Automobilizm

Polska

zdobyła

mistrzostwo

K. T. 7:1, kwnlifikujnc sie do klasy A.

ii LiceumZgromadzenia
- GimnazjumKupców
- Szkołam.Powszechna

Składki

Łodzi

~
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NA

telefon' 115-31

n 168M a

pisma

naRzea-o

zloźono

w

BUDOWĘ

KAPLICY W HRYNKACH
NA WOŁYNIU:

Stefania Zemanek, Komorowice, 1,- zł,
Stanistaw Zoń, Komorowice, 1,- zł, razem z poprzednio pokwitowanymi 96,25 zł.

zapisy Ii:andydatów
1== przyjlDują codziennie
Egzaminy wstępne rozpoczną się w sobotę, 3 "rześnia, rb. o godz. 9 rano.
Początek roku t!zkolnege poniedziałek, 5 września r. b., o godz. 9 rano.

i pokwitowania

W admini~tracji
nnlSZYID ciągu:

§

M

JIIJlllIItJIJlllIUllllUUlmDIUUDIUIUlIWIUIltUlJłlJllmmliiMiiiiHłlłillllnllll/lllllllwrulJllllllBllllllll1łllUllllllDIlllwnHllUlllllJIIlmmlllHlllllllonmnmmlllUDllllllUlIIlllllllnlllllllllllWllnfil'

. Na fundusz walki z J(ruźlicą: Pacjpntki i paCJenci Ll'cznicy pod Obornil{al1li zamia-t nekrologu lub wieńca w zwillzku ZE' §miercią_~p. Dyr.
Ubezp. KrRjowej Radcy Bolesława WyhieralskiPl!"O 4!ł.41 zI.
.
Na chleh św. Antoniego: Dnia 24. 8. 1938 r.
v.· yplacili ~ my na ręce Siostry Henryki 36,- zł.

:Numer 19S
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WParyżu znaleziono strasznie zmasakrowane ciało b. sekretarza Trockiego - Nowa
komedia procesowa w Sowietach
P a ryż. (P A T) Prasa paryska przy- dyplomatów sowieckich, m. i. były amnosi rewelacje na temat nowej zbrodni basador w Tokio, Jureniew, b. poseł w
politycznej na terenie Francji. Kilka Oslo, Jakubowicz, b. konsul gen. ZSRR
dni temu wyłowiono w rzece Marnie w Barcelonie, Antonow-Owsej~nko, b.
pod Paryżem zwłoki mężczyzny z odciętą.
głowę,
podziurawione kulami
oraz przebite sztyletem. Zwłoki znajdowały się w stanie rozkładu,
co utrudnia/o ich zidentyfikowanie.
Obecnie, wobec zebranych poszlak,
"C~eł·łf:O.ły" kaf Rosji boi
panuje przekonanie, że są. to zwłoki
osobistego sekrelarza Trockiego, RuM o s kwa. - "Czerwony" kat Rosji
dolfa Elementa, który miesiąc temu nie opuścił tego lata Moskwy i nie wyzginą.ł w tajemniczycb okolicznościach.
jechał do swej rezydencji na Kaukazie,
Trocki natycbmiast po zaginięciu swe- ponieważ obawia się zamachu.
go b. sekretarza wyraził przypuszczePrzed wyjazdem na !{aukaz ostrzegł
nie, iż padł on ofiarą. zemsty GPU, ści Stalina wielkorządca tej prowincji,
gającego wszystkich jego współpracow
Beria. Zakomunikował on Stalinow1,
ników.
iż po rozstrzelaniu całego rządu repuT o k i o. (P A1') Agencja Domei donosi, iż w prasie tokijskiej pojawiły się
wLadomości o nowym wielkim procesie
politycznym w Sowietach, który odbyć
się ma w Moskwie w drugiej połowie

delegat sowiecki do Ligi Narodów, Rozenberg, b. radca ambasady w Tokio,
Rajwich, oraz b. sekretarz tejże ambasady, Aszkow i inni,

[zerkies! zaprzysiegli Stalinowi zemste
się u:yjechać ~

\\7 e dług

tych
skarżonych ma

na ławie 010 wybitnych

doniesień

zasiąść

. Samoloty polskie do Rygi
R Y g a (ATE). Prasa łotewska donosi, że w dniu 3 września do Rygi na
1(1 samolotach przyleci 22 lotników
polskich, którzy będą rewizytowali ło
tewski aeroklub cywilny.

Instytucje państwowe w COP
\V a r s z a w a. (Tel.

wł.)

Organiza-

cje gospodarcze zwróciły się do władz

centralnych z prośbą uregulowania
sprawy siedzib urzędów państwowych
w COP. Zacllodzą bowiem rozmaite
kolizje i utrudnienia w skomunikowaniu się z poszczególnymi województwami, bądź we Lwowie, bądź w Krako,~ie, w Kielcach czy też w Lublinie.
Stąd też w kołach rządowych coraz czę
ściej omawia się kwestię zcentralizowania instytucyj pailstwowych na terenie COP.
(w)

S~ybkość łdatrł.ł

fikować".

doch od~il ado ';' fi ntlsek.

1\1 e x i k o. - Nad północną częścią
Joucaton przeszedł groiny
cyklon, który poczynił wielkie spostoszenia na wyspie Cozumel i w mieście
półwyspu

Progreso. Następnie cyklon posunął
się dalej w kierunku miasta Tamanlipas. Szybkośść cyklonu doC'hodziła
do 75 m na sekundę.

P. Suchestow goni niewiernego kochanka
l J a,isfu·o Rad~i'Willo wie uciekli ~ Lo1t(lynu
L o n d y n. - Od tygodnia bawi tu
p . Zaneta Suchestow. Eks-narzeczona
księcia Radziwiłła konferuje z adwokatami, a~.s ztę czasu spędza w eleganckich aanciJJgach.
Na wieść o przybyciu p. Suchestow

do Londynu księżna Radziwill, dawna
p. Dawson, natychmiast przezornie
wraz z mężem opuścila Londyn. Dopiero obecnie wychodzą na ,iaw sensacyjne szczegóły walki p. 'uC'hestow
z p. Dawson. Oto dzięki staraniom an-

.Na tropie krwawego zbira
\V a r s z a w a.
bezpieczeństwa

(Tel. , ..' 1.)

" ' Jadze

skazany został na 3 lata
\\ ięziC'll'ia i utratę ' praw obywatelskich
n8 [)rzeciąl!" lat 5. Dodać należy, ' że
Starz~' k b~' l już karany 2 i pól letnim
wil~;r,jenil?m za akcję wywroto\\"ą.
1'0zwijam\ w łonie Stronnictwa Ludowego.
Po odcierpieniu kary wstąpił do
PPS, gdzie ponowlJie rozpoczął agitację.
Kie piel'wszy to tego rodzaju wyrok na
dzia larza socjalistycznego. Prasa narodowa \\""I,<lz~'\\ala wyraźnie. że PPS przeżarta jest komunizm em,
że doły socjalis(~'("znr
o[)anowane są przez komunę.
.. f{ohotnik·' oczywiście zapneczal - miTlln fak "~Taźnych, ja i teraz na przykJacl.
d.

\\'l">tOIl ..•

B u kar e s z t. - Z więzienia w Bu·
kareszcie zbiegli dwaj groźn~ mordercy. Jak ustalono, otrzymali oni w wię
zieniu jakąś nielegalną drogą kilkanaście drobnych piłeczek stalowych, przy
pcrnocy których przepiłowali kraty i umknęli. Obecnie bandytów śledzi policja, piesza, konna i zmotoryzowana.

Nowi profesorowie
War s z.a w a. (Tel. wl.) Prezydent
Rzplitej mianował profesorami uniwersytetu m. i.:
Bohdana Wasiutyńskiego - pro!&sorem zw~-cza.ill.\-m administracji Uniwersytetu 'Varsz.awskiego;
JanUSz.a Iwai'ozkiewicza - profesorem bi. torii nowożytnej Uniwersytetu
\\' ileń:-k iego;
Ludwika 81~dzil'Lkjego - profesorem z\"yczajnrm malarstwa dekoracyjnego "Cniwersytetu Wilel'tskiego.
(w)

Do Berezy
\V

przeważającej

śmiertelne porażenie
prądem eletkrycznym
')
Znakomita nasza mistrzyni, p. Stasia Walasiewiczówna, podczas swego pobytu w Łodzi skre~:lila dla nas:ych Czytelników serdeczne pozdrowienia.

\V Bólll'ce woj. lwowskiego syn blacharza Schmiera wyszedł na dach. by zdjąć
ulJtenę radiową.
Zerwana alltena "'pad la
na przewody elcl\lryczne i clltopiec, rażo
ny prądem poniósł śmierć na miejscu.
Ojciec, który pośpieszył na pomoc. dotknąwszy zwiol, syna, również padł trupem. Ten sam Jos spot1,ał jego żonę.

napis na robie iy· e o

Tajemnica samotnego grobu -

itd.

Uc'eczka groźnych bandytów

liczbie wysJani zostali notrorczni przestęper, skaz.ani za rozbój, terror, sutenerstwo itd.
(w)

W końcu ub. miesiąca sędzia p~koju

:StarzYk

War s z a w a. (Tel. wl.) Z Wiednia
donosz<J, o tajemniczej śmierci dawnego działacza socjalistycznego Edwarda Brehmsa.
Dnia 7 maja rb. Gestapo aresztowało Brehmsa jako podejrzanego o udział w
bójce, jaka wynikła przed
ośmiu jeszcze laty pomiędzy socjali.
stami a narodowymi soejalistami.
Brehms brał udział w tej bójce i został skazany wówczas na 8 lat więzie
nia. Po odsiedzeniu 5 lat wypuszczono
go z więzienia. Gestapo aresztowało
go ponownie. Obecnie żona otrzymała
wiadomość, że Brehms popełnił w wię
zieniu samobójstwo. (w)

poclwal'~za\\"skicb.

JWściwy

ściolowi

"Samobójstwo" socjalisty
w więzieniu niemieckim

w a. (Tel. wl.) Do obozu
odosobnienia w Berezie Eartuskiej zostało zesłanych w dniach tych 35 osób
z rejonu podstołecznego i powi.atów

epilog bójki

Pras a warszawska donosi:
Przed sądem okręgowym w Tarnowip stanął działacz PPS Sta rz~-k, oskarżony o rozwijanie propal!"andy komunistyczne.i i apoteozę ustroju sowiccldego. występo\\' anie przeciw ko-

K o w no. - Prezydent Smetona był
strasznej katastrofy lotniczeJ.
'V czasie ćwiczebnego strzelania kanonieJ-ki litewskiej w obecności prezydenta Smetony samolot, który ciągnął
cel, z nieustalonych dotychczas przyczyn zaczął oparlać ku morzu. Załoga.
ratowała się przy pomocy spadochronu. Pilot poruszn ik Karvialis został
uratowany przez łórlź ratunkową., obserwator, plutonowy Srogis, utonęł.
świadkiem

'v a r s z a

powiadomione przez właściciela folwarku Żbików pod Pruszkowem, iż w
ogrodach ukrywa się jakiŚ tajemniczy
mężczyzna, któ,'y z prezencji jest podoJmy do mordercy Tasiaka. Stróż tego folwarku dostrzegł go w ogrodach,
a spłoszony mężczyzna uciekł w kierunku Oż.arowa. \Vładze policyjne podjęły pościg, któnr jednakże nie dal wyniku. Z rozmaitych obserwacyj przypuszczają, że istotnie był to Tasiak. (wi

War s z a w a. (Tel. wł.) We wsi !{azUIl Niemiecki, gm. Cząstków, doszło do
bójki przed sklepem Edwarda Szrajbera. Mianowicie na stojącego tam Szrajbera napadł Tadeusz Prokopowicz i
przebił go nożem.
(w)

Katastrofa lotnicza
na Łotwie

'~.

w Pruszkowie zostaly

śmiertelny

I

Mosktcy

bliki Abchaskiej, klan górski zaprzysiągł tSalinowi krwawą. zemstę. Wśród
czerkiesów panuje po dziś dzień prawo
"wendetty". Ponieważ Czerkiesi mieszkają w niedostępnych
kryjówkach,
GPU nie mogło ich dotychczas "spacy-

Straszliwv cyklon 'szalał wMeksyku

września.

gielskiej milionerk(p. 1:aneta trzy miesiące czekała na wydanie jej wizy.
Obecnie w Londynie mówi się, iż niedługo odbędzie się proces, który wytoczy p. Suchestow ks. Radziwiłłowi.

miasta New Haven (stanu Connecticut)
podczas polowania natknął się \V zapadłej
okolicy górskiej na samotny grób z takim,
nawet na stosunki amcl'ykailskie, oryginalnym napisem: "Tu spoczywa Robert
John Yellit po swych morderstwach, po·
pełnionych na kobietach Bealkins, Tucci
i Groens".
Tego samego dnia jeszcze sprawę dziwnego nagrobka wzięła w swoje ręce policja kl·yminalna. Stwierdzono, że tablica
na grobie znajdowała się tam co najmniej
już od dwóch lat i że przed dwoma laty
w New lTaven żył istotnie handlarz o nazwisku, wyrytym na tablicy, który wprawdzie nigdy nic nie m iał do czynienia z są.
dami, ale nie bardzo był łubiany. Poma·
wiano go o uprawianie łichwy. Przypomniano sobie dalej. że Yellit wówczas znikł
bez śladu, widocznie z obawy przed swymi dłużnikami.
Lecz jeszcze bardziej interesują.cym byto stwierdzen ie, że istotnie przed 10 IMy
!!Ta<;()wal w t~'ch okolicach jakiś sinobrou)', którego zl.Jrodnie WÓwczas trzylt1ały w

"Nieboszczyk" pisze listy -

napiqciu całą opinię pUbliczną.. Przypisywano mu morderstwa na robotnicach
zamknięty

rio

ot,,·:tI"ci~ TlO\Y~!!O ~pzonl1.

Groens, Bealkins i Tucci, lecz mordercy
nie zdoJano wykryć. Że ów nobert Yellit,
który szczególnie kobietom da wał pożycz
ki, mógł być owym mordercą, policja uważała za możliwe.
.
Lecz na razie należało rozwiclzać inną
zagadkę· W odkopanym grobie z dziwnym
nagłówkiem znaleziono na głębokości 1 m
szkielet mężczyzny, który w przybliżeniu
leżał tam jakie dwa lata. Przypuszczano,
że jest to istotnie szkielet Roberta Yellit,
którego ktoś zamordował, mszcząc się za
doznane z jego strony krzywdy.
Śledztwo szło teraz w innym kierunku,
by spośród znajomych nieboszczyka odnaleźć ewt!. jego zabójcę. Jako podejrzanych o współudział w zbrodni przesłucha
no także czterech drwali, z którymi Yellit
do ostatni ej chwili utrzymywał stosunki.
Ci jednakże z całą stanowczością odpierali zarzuty i zwracali uwagę policji na to,
że Yellit miał zamiar przenieść się do Kalifomii.
Kiedy śledztwo trwało już cały tydzień

Zemsta kamieniarza

i sprawa stała się głośną w prasie, nastą
piła nowa niespodzianka.
Domniemany
nieboszczyk nadesłał z małej miejscowo·
ści w pobliżu Hollywood urz ędo wo poświadczone pismo, w ldórym donosił, że
dowiedział się o od na lezieniu swego grobu. że atoli jest zupełnie zdrów i że jeszcze długo zamicrza pożyć. Uciekł on dwa
lata temu z Kew lJa\en, ponieważ robotnik W.illi.ams Stoower, któremu był poży
czył plellląclze, groził mu. że go za morduje. Stoower raz już podo!:Jm~ groźbę zamienił w czyn i zastrzelił człowicl,a.
To wskazanie na osławionego \Villia.
ma Stoowera doprowadziło wreszcie clo
grote~kowe.go rozwiązania sprawy. jakiego mkt me przewidywał.
Aresztowany
S~oower, który za młodych lat byt kamie·
marzem, przy~nał bez wszystkiego, że to
on wyrył napIs na nagrobku. Kiedy Yellit
był się ulotnił, wykopał on na cmentarzu
z\Vło~i nieznanego nieboszczyka. pochował Je \V owym zapadłym kącie i umieścił
na grobie tablicę z napisem. Chciał się w
!en sposób ze!Dścić na lichwiarzu, pi~tnu
.1qC go ]al\o mewykrytego mordercp Irzech
kobiet. (lU,,'
'
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Katolicka młodzież żelis);a zapr1lSZR 11ft
"DzieA druhen". Pod duchoV! ym przewodnictwem patronki katolickiej mlodzieży żeńskie;
Kr610wej Korony Polskiej, K. S. M. Ż. odd~al
Nowe-miasto urządza w niedzielę, dnia 4 bm .
.. Dzień druhen". O godz. 6 min. 45 rano odbę
dzie się nabożeństwo w koście!e N. M. P., godz.
8 min. 30 powrót ulica Zamko .... ·ą do Domu Katolickiego przy ul. Żerom~kiego. Po południu zali
w sali tego:!: Domu Katolickiego uroczysta aka·
demia z bardzo urozmaiconym I'fogramcm. Na
uroczystości powyższe zaprasza się
serdecznie
katolicką młodzież żeńska i starsze społeczeń
stwo .
O krzyż przydrożny. Przy zbiegu ul. Laskiej
i Wspólnpj prawdopodobnie w związku z pracami budowy drogi międzymiastowej. usunięty zostal krzyŻ przydrożny stojący już od da \"na i otaczany przez ludno'ć tej dzielnicy czcili,. NaleŻy się spodziewać, że PO ukończeniu tych prac,
krzyż jeśli już nie na tym samym, to przynajmniej na nowym miejscn będzie postawiony.
Zakoliczenie półkolonii. Trwające od dwóch
miesięcy w miejskim parku 'Volności półkolonie
prowadzone z fun<lu~zu Magił'tra tu i Ubezpieczalni Społecznej zostały w ub sobotę wobecności przedstawicieli miasta ZI'.!rOJ\czone. Na zakończeIlie zJoży!y siG różne
ciekawe popisy
dzieci przy ognisku. Razem w2'ięio udział w pół
kolonii 1040 dzieci i to w dwóch czterotygodniowych turnusach.
1;yd znęcał się nad koniem. Jetzefowicz Feifel,
zam. przy ul. ks. Skargi 11, jechał nadmiernie
naładowanym wozem w oelparwnego konia. żyd
pociągnięty zostal przez policję do odpowiedzialności za dreczenie zwierzat.
Chciała skraść mieso, a straciła chustkę. Wła
ścicielka sklepu Nowicka Hell'na zameldowała,
że nieznana jl'j kobieta. przYb}'ła do sklepu i
skradła 5 i p6! kg mieM. Kiedy voozkodowana
puściła się za nią w pościg, zlodzil'jka porzuci/a
nietylko mięso. ale też hustke swoją.
Niepunktualna jazda tramwaJów. W 08tatnim cza.sie tramwaje coraz czę~ciej nie stosują
się do rozkradu jazdy. Skutki I!Ą te,
że coraz
więct'j słyszy się narzekań na spóźnienie na pociąg z powodu niepur.ktualJolej jazdy tramwajów,
które jada rą.z 3--5 minut za.wcześnie, to zn6w
za. p6źno. Dochodzi już do tego, że publiczność
woli ella pewności pieszo chodzić. Rozumiemy to,
że zdarzać się m(lga wypadki opóźniania z powodu przeszk6d nieprzewi~anych. Ałe ostatnio
dzieje się to już za często. Apeluje się wobec
tE'go do dyrekcii Ł. W. E. K. D. o zainteresowanie się tą, sprawa.
.

ORĘDOWNIK, środa,

ania 31 sierpnia 1938

widnieje wizerwlek Matki Boskiej
na odwrotnej zaś ettonie Orzeł
Biaty. Na drzewcu umieszczon7 jest emblemat
Częstocbo';\-skiej,

drożników.

Projekt stadi autobusowel. W związku z dodo końca budowa nowego odcinka autostrady, projektowana jest budowa stacii autobusowej z poczekaln:a, zaopatrzoną w bufet.
R~acja ta ma się mieścić przy w; locie Alei KoSciuszki.
Powrót do zdrowia. Najstarszy narodowiec
m\as\a 11l-\etni p. 'Franciszek. \\.'ojewoda (u\ica
Praga 1) po k.mmmie'i~cznej dlUgiej chorobie
powrócił do zdrowia.
biegająca

KRONIKA WARTY

Z zebrania eechu rzemieślnlŁ6w ('brześcijan.
W niedziele. 28 bm. odbyto się w iiwietlicy miejskiej przy udziale 40 czronk6w walne zebranie
Cechu Rzemieślników Cbrześcijan w "arcie.
Tem a tpm zebrania było omÓWIenie projektowanych statut6w w związku ze zmillJla prawa
przPlDysłowego.
VV wyniku glosowania wiekgtość zebranych w stosunku dwóch trzecich glo·
s6w wYPowIedziala sie za pro;~ktowanym sta.tutem.
Poświecenie odnowionego obrazu św. Rocha.
W dniu 2i bm. ks. kan. Kiełkiewicz dokonll.ł poświęcenia odnowionego obrazu św. Rocha, który
umieszczony jest w ołtarzu rzeznickim. Odnowienia obrazu dokona! znany artysta malarz p.
Jan Migdalski z Łodzi. Odnowienie obrazu dokonane zostalo staraniem miejscowego cechu
rzeźnickiego.

_Uruchomienie inspektoratu
pracy wPabianicach

-~

Panowie z ministerstwa nie zastanowili się nad jedną
zyskali na czysto

sprawą

Od jednego ze znawców zagadniefl
Tymczasem, jak dotychczas nic nie
otrzymaliśmy
uwagi słYChać o potanieniu materiałów bana temat ostatniej obnitki cen przędzy wełnianych. ByJa o tym mowa w warbawełnianej. Uwagi te zamieszczamy,
jako niezwykle charakterystyczne i szawskich sferach rządowych, zwrócoporuszaja,ce wa:ine bardzo zagadnienip. no się z apelem do organizacyj kupiecStwiprdzamy jednal;:, :ie ze stanoWI- J\ich, ale efektu nie ma żadnego i zaskiem autora nie zgadzamy się, jeśli Ilosi sil;) na to, że go nie h~dzie.
chodzi o kOlicowy efekt obni:iki cen
przędzy bawełnianej. \V tej sprawie zaGDZIE SI:I: PODZIAŁA ZNIŻKA?
bierzemy jeszcze głos. Red.
Gdzie więc podziała się zniżka ceny
L ó d ź, 29. 8. Cena przędzy baweł przędzy? Kto na tym zarobił? Kto
nianej, obniżona została przez rząd o tych osiem procent, odehranych przę8 pet. Ponieważ koszt prz~dzy stanowi dzalnikom, chowa do kieszeni?
Otóż z tą obniżką cen przędzy spraw tkaninie bawełnianej od 30 do 60 pct
ceny tej ostatniej, należałoby oczeki- wa była dość osobliwa. Nie ulega Wą t -!
pliwości, że przędzalnie hawełny miawać, że zniżka cen przędzy o 8 pct spowoduje obniżkę ceny tka:nin przecięt ły od dłuższeO'o czasu zarobki rzeczynie o 4 pct. A już w najgors;?:ym razie wiście \vygól:'owane i słusznie postąpowinna była nastąpić obniżka tkanin piono, że je obcięto. Błąd polega na
masowo nabywanych przez szerokie tym, że nic zastanawiano sil}, czy obwarstwy ludności niezamożnej, tj. su- niżka ta dojdzie do konsumenta. Bo
rówki i tanich tkanin białych i druko- gdyby się nad tą sprawą dobrze zastanowiono przy biurkach Ministerstwa
wanych.
włókienniczych

Wyścigi

na

chałupniczych

rowerach

Zct'fcody u'yka~ały pełną wartość ro'werów u'ykonywanych
pr~e~ chałupników

Rozłam

ścigi

wykazal~'.

że

rowerr, wykonywane
bez zarzutu pod
Względem technicznym i są pl'zystosowane do naszych ciężkich warunów drogowych.
Zawodnik na rowerze chałupniczym,
Derwisińshi, zajął piąte miejSCe i otrzymal jako nagrodę 1'o\\'er.
przez

chałupników, są

wradomsz(zańskim "Ozonie"

Pr~y kOI·ycle ~a c;aSllO - nO~'on" wyrzeka si~ sU'ego klubu
ra€l~ieckiego Pre~es Goszc~yliski U) nlelllsce

R a d om s k o, 29. 8. - Od pewne- domość, że "Obóz Zjednoczenia Narogo czasu w sferach miej cowego O. Z. dowago" zawiadomił władze miej 'kie
0_ rozpoczęla sic zakulisowa "",alka o o 110\\'zięciu decyzji l'ozwil)zania klubu
stanowiska. partyjne i posady czyli radzieckiego O. Z. r'., 1'onie, 'a~ klub
prz' lowiowy wyścig do pełnego żło- ten nio odpowiadał ideologii i poczylm.
nQniom O. h. N. pod "zglę(lem poliO stosunkal~h w O. Z. 1 . do ogólnej tyCZl1~ m i go:pollarczym na terenie
wiadomości pl'zedostawaly !';ię jedynie mia<:ta RUllomska.
bardzo skąpe wiadomości. Swego C7.aPonadto wJaclze O. Z. . ". za"'iadosu z wielkim halasem i pompą odbyło mity Rade ł.lieJslo,l, że ze swych szel'e_
się "uroczyste" przemalowanie nazwy
gów usun~ły prezesa kluhu radziec"sanacyjnego" klubu radzieCkiego z l{iego radnego GOSZCZ~·ll.kiego.
"gospodarczego" na klub O. Z. N., któ_
Wiadomość
ta '''\'wolała 'wśród
rego prezesem został filar radom- działaczy O. Z. No ogÓlne przrgnębie
szczal'lskiego O. Z. N., radny Go~z- nie. "Kopnięci" przez ,,0. Z. K" radni
czyński.
zgło~ili ostatnio nowy klub radziecki
Na ostatnim posiedzeniu Rady pn. J{]ub GospoclaI'czy w osohach radMiejskiej jak grom z jasnego nieba nych: Łęskiego, Goszczyń"kiego, Olejpadła podana przez JJłłmistrza wia- ni czaka i J{atuszewskiego.

I

Nie mają zaufania do swoi(h sedziów

p a b i a n i c~, 29. 8. - Inspektora.t
1;ł1d~i WtlOSNą lic~ne odtf)Qlania od wyrokó 'w slIJoich sqdótf)
Pracy w Pabianicach miał być przez
polubou'llych
Okręgowy Inspektorat Lódzki uruchomiony z dniem 1 sierpnia rb. ze wzglę
L ód ź, 29. 8. - Ostatnia sesja wy- stytucja sądów polubownych
jest
dów technicznych jednak sprawa. zo- działu handlowego Sądu Okręgowego szczególnie przez nich lubiana, do czastała przesunięta na termin później
w Lodzi poświęcona była rozpoznaniu su jednak, gdy taki arbiter polubowszy.
ponad łO spraw, z odwołania zaintere- ny załatwia spór po jego myśli.
Związki zawodowe podjęły zabiegi
suwanych stron od orzeczenia sądów
Ponieważ
jednak zdarza się, że
obecnie, o uruchomienie Inspektoratu polubownych, a mianowicie o uznanie przeciwnik potrafi zdy 'tansować konObwodowego w Pabianicach od 1 wyroków sądów polubownych za po- kurenta i uzyskać porozumienie z sę
września rb. wskazując, że wszystkie
zbawione mocy prawnej oraz uchyle- dzią polubownym, przeważnie też Ży
poczynania są poczynione i nic nie nie tych orzeczel'l.
dem, przeto pokrzywdzony zapońlina
Charaktery tycznym jest, że za wy- jąc, że w inllych sprawach też w postoi na przeszkodzie, a uruch()mieni~
Inspektoratu w Pabianicach przyczy- jątkiem dwóch wypadków, gdzie jed- dobny sposób zaJatwiał się z przeciwni się do usprawnienia kontroli.
nym z zainteresowanych był chrześci nikiem, występuje do sądu państwo
Wniosek ten ma być prZYChylnie janin, wSEystkic spory rozstrzygane wego i domaga sil;) unieważnienia orzebyły wśród Żydów, co świadczy, że in(,zcnia sądu ' polubownego.
załatwiony.

~roi~a nowelO konfliktu wWi~lew~kiej Manufaktufle

Administracja fabryki zamierza zredukować pracę do dwóch, anawet do jednego dnia
.
wt y g o d n i u '
L ó d ź, zO. 8. - "Administracja zakładów
"Widzewskiej Manufaktury"
zamierzając wprowadzić dalsze ograniczenie czasu pracy robotników na
oddziale tkalnci r wypowiedziała pracę
2000 robotników tkalni, zapowiadajQ.c
równocześnie ograniczenie pracy do 2
a nawet do jednego dnja w tygodniu.
Z~yiązki zawodowe, na skutek interwen cji robotników, zainteresowały si~

. --_._--

'---.-~.--""-.----""--

~~lie !i~ Jlliała lnii~a [eo ~awełnyl

Ł ó d ź, 29. 8. Na trasie Koluszki Tomaszów Maz. - Rawa Maz. - Brzeziny - Koluszki (120 km) odbył się ciekawy
KRONIKA SIERADZA
\Viltrz-ymanie robót, Roboty przy budowie ul. wyścig kołarski. ciekawy dlatego, ze w
P. O. W. oraz w betoniarni zostały wstrzyma- wyścigu brały udział rowery, wykonane
ne aż do odwolaniB. Przyczyna wstrzymania ro- przez chałupników Koluszek.
bót jest brak gotówki.
W wyścigu brało udział ogółem H: koPoświecenie 8ztandaru droł1llk6w. W niedzielarzy, z czego czterech na rowerach, wylę. dnia 28 bm. ks. prałat Pogorzelski dOKonał
konanych s 'slemem chalupniczym. Wypoświecenia nowpgo sztandaru droŻTIikÓw.
Na

sztandarze

Numer 198

zapowiedzi Q. redukcji czasu pracy. Robotnicy kategol':cznie nie godzą sic;) na
dalsze okrojenie czasu pracy wskazując, że przy jednym dniu pracy zarobią. mniej nii połowę tego, co otrzymaliby z zasiłków na wypadek bezrobocia.
W razie więc gdyby firma nie zgodziła się na cofnięcie zapowiedzi, oez.ekiwać należy strajku.

Dodać

stracyjne

trzeba, że i władze adminiillteresują się zapowiedzianą

l'Jdukcją pracy i prawdopodobnie nie
dopuszczą do jednodniowego tygodnia
pracy, gdyż już dotychczasowe skró-

cenie cza u do dwóch dni dozwolone
jedynie w dl'odze wyjątku i okrasowo.
było

Fabrykancl tkanin

Przemysłu i Handlu, okazałoby się, źe
konsument ha tej obniżce nic nie skorzysta.
TRUDNOŚCI REGLAMENTACJI CEN
Ceny tkanin zreglamentować nie
można. rTie podobna ustanowić cennik
na wyroby bawełniane, tak jak ustanawia się cenniki na mięso, wędliny, ma.slo i. pieczywo .. I~tnieją bow.ien\~etkf
Od~IlIall mat?rlB:łow b.awełman) "
ka_z,da fabryk~ ma~zeJ, nazy\y~ sw °n.1 e
a
\~) l ?bY .. San:) .ch . bIały. ~h pł~cI~n
blellz~lę l posclel J~st ~ul.k~dzJe~l,ąt .g~
iuukow. A .C? n!l)"vazllle~sz~, u;tn.11Je
szeroka moz~nvosc wyra~)1a~la ~az(;:
go gatunku .,posobem tansz) m l droz
szy~. Wi~c. jak tu u t~lać c~ny? ,Chyba zeby W) szedł nakaz fa?l Xko " ama.
~ylko pewnych gatunkó~"sclsle okreslo~ych (standaryz?wan) c~). Ale za.
takI n.akaz ~odzlf~kowah~)y przede
wszrstklm samI konsumencI - zresztQ,
niewiele by to pomogło. 2ydowscy fabn'kanci znaleźliby sposoby fałszowa.
nia standaryzowanych wzorów.
Cena tkal1in ustala się wobec tego
według sytuacji rynkowej i według podaży. Gdy podaż jest duża, a popyt sła.
by, ceny spadają, gdy jest przeciwnie,
ceny idą w górę.
.
Obecnie podaż .iest prawie dokład
nie dostosowana do popytu. Istnieje
howiem reglamentacja prz~'wozu bl1wełny., któreJ' wolno sprowadzać tylko
tyle, ile wynosi zapotrzebowanie rynkU
wewnętrznego na tkaniny. Każdy 1&brykant tkanin wie z góry, że to co
wyprodukuje, będzie z ca.łą, pewnościQ.
sprzedane, bo przywóz surowca je!"t
ściśle odmierzony i nadprodukcji być
nic może.
ŻADEN FABRYKANT NIE OBNIŻY
CENY TKANIN
W tych warunkach żaden fabrykant nie będzie obniżał ceny tkanin,
~kol'o wie, że r.a tę cenę, jaką bierze
obecnie także je sprzeda. A to, że za
prz~dzę placi obecnie tanie.i uważa.
za speCjalny prezent dla siebie, za który znw~ze mile wRpominnć będzie g~
nerata Składkowskiego i Mini. terstwo
Przemysłu i Handlu.
Fabrykant, któn' przerabiał przed
wiżką cen pl'zQdzy np. 10.000 k~ pr7.~
dz~' mie.ięcznie i płaeił za nią 40.000 zł,
wrrabiat z tej przędzy przeciętnie iO
tvs. motr'ów tkaniny w cenie 1,20 zł za.
metr. Wpływ jego że sprzedaży tkanin
wynosił )Jl'zeto 8 \.000 zł.
Jasne je. t, że fabn'kant ten za
wszelką cenę chce utrzymać stale taki
sum obrót. Normalnie przy spadku cen
przędzy o 8 pct następowała odpo\viednia zniżka cen tkanin, więc fabrykant,
aby utrz~'mać się przy swoim ohrocie,
kupował wi~cej przędzy i produkował
Więcej tkanin.
Ohecnie jednak wi~ce.i przędzy kupić nie może. bo przędzalnia mu jej nie
do"tarczy, gcl~'ż przpvóz hawełny pozo~tał niezmienion~'.
Nie może wi~c
zwiększrć pl-odukcji tkanin. Wohec tego 7.a nic w świecie nie ohniż~7 c~n~',
pobieranej doŁrchczas 7.a tkaniny.
EKSTRA-ZAROBEK FABRYKANTA
rezultacie za przędzę płaci miesięc7.l1ie o 3.200 zł taniej, a za tkaniny
po dawnemu inkasuje 84.000 zł mie~i~cznie. Te 3.200 zł traktuje jako ekstl'a-zarohek.
Jednym slowem obniżka cen przę
ct1.V napełnia kieszenie żydowskich fal"rykantów tkanin, zwlaszc7.a nakład
ców, którzy nabywaną pr7.ędzę dają do
przerobu tkaczom chałupnikom.
Czy nie byłoby w tych wal'unkacn
racjonalniej, gdyby te 7.yski, które obecnie 7.agarnia.ią anonimowi fabrykanci
t.kanin, p07.ostawiono u prz~dzalników,
iądając od nich w zamian wykonania.
inwestyerj, 7.akupu nowrrh mo. 7.yn,
'i prowadzen ia różnrch urządzcl'i i udog-odn iell d 1a rohotn ików itp.? U pnę
cl7.alników zyski h~-Iy możliwe do
. kontrolowania - u anonimowego nakladćy żydowskiego sę. one nieuchwytne.

,v

Zakończenie

sezonu
kuracv jneno

f, ó iI Ź. 29. 8. - W dniu 30 hm. na"ll\pi
zakOllczcnie sezonu uraryjn('g'o dla dzieci
w prp\Ventorlum przcciwl!ruźliczym W La.giewnik eh.
I W prewen(ol'ium pr7.('h~' \\ a10 w cń90l
• re ch turnusach ogó1em 400 dzieci.

bRr,DO"~IK, ~roC1a.

~fT'ot"'a

ania ~f ~ie!'p'l'lja 19:m

.,

I

rztm.·kat.
Wtorek: Róża Lim., Feliks
Śrotla: Rajmund m.
Kalendarz słb.ta6skl
Wtorek: Szczęsny ś"'·.

Kałendarz
Sierpień

30

Koło

Środa: ŚWlętosław

wschód i.59
zachód 18.47
Długość dr.ia 13 g. 48 min.
Księtyca: wschód 11.17, zachód 20.35
Faza: 5 dzień po nowiu

i

Adrel retlaktii i adminillratii " todlt

Piolrkow.ka 91.

tel. 173-55

Godziny pnyię~ł 11-15 i 16-17

I

APTEK
Nocy dzislejszpj dyżuruja następujące aptek.ii
Pastorowa. Lagiewnickil 96. Kaliane (żyd). Limanowski~go BO. Koprow6ki. Nowomiejska 15
Rozenblum (Żyd), śródmiejska 21. BartO$z~wl"ki.
PiotrkowskR 95. Czyński. Rokioitiska 53. Za·
krzews-ki. Katna 54. Siniecka, Rzgo ...·!H 51
Trawkowska, Brzezińska 56.
TELEFONY
Pogotowie miejskie 102-90.
Pogotowie P. C. K. 102-40.
Pogotowie lekarzy cllJoze~i!iJail 111 19.
Pogotówie UbezpieczllliU m·l0.
DYżURY

Straży Pożarne;!

8.

TEATRY
Teatr LetnI - .. Złoty wiek: 1'7cerstwa".

Epilog tragicznej jazdy samochodem

KINA

Capito) - "Piętnastolatka".
Corso - "Ludzie z zaułka".
lUr - .. Przy kominku" i ..Cygiliiska Mi-

Sqd

łość".
Oświatowy·Słońce
płomieniach".
"Pen~ionarka".
,,"'róć
maleńka"
Przedwiośnie "Księżniczka Cyg ańska".

-

"Wyspa w
Metro Palace -

"Cl':ar

się

ska~al nieostł'o~nego kieł'owcę łta

Ł ó d ź, 29. 8. Syn aptekarza w
Tuszynie, Ende, po pożarze zabawiał
1:'ię w ŁO"'arzystwie komendanta straży
i innych w rest.auracji, po czym postanOWili pojechać do Łodżi.
TtJ'warzystwo, nie wylączają,c siedzącego przy kierownicy Endego, było
pptl wpływęm alkoholu. ,\~7 rezultacie
ha ul. Rzgowskiej samochód wpadł na

etganetil"

moia
.,Wrzos".

Rialto . Styl()wy - "Zaczl'!lo

niewinnie",

KOMUNIKATY
Chrześcijańska Halt Targ"""ll
prty R~'nku Boernera 4, powstala II inicj.attwy
Zrzeszenia Chrześcijańskich Kupcllw .R~ko
v,ych. czynna Jest w normalnych godzinach t~r'
gowych. Dojazd tramwajem nr 17.

Powrót z urlopu
Powróci! z urlopu wypoczynkó'Wego naczelnik Wydziału Ewidencji Ruchu Lildności Zarządu Miejskiego w l~oQzi, p. Wysocki.
Dzialy: szczotkarski, mllzyezn4l-str4liclellltl
i masaiu
\1l'uchorii:il zarząd Z\\iazku Niewidomych 111. Lo·
~i. 'Zamówil'nia kierować należy do sekretariatu pn.v ul . .zwiTki '20. m. 5. tel. ll17-53.
Kontrolę robót lIublic:r.nych
zal'zadziły wladze administracyjne z inidtl.tyw~
straży pożarnej. Stwierdzono, :i:e przyczyna szeregu pożarów była rueostrożno§ć i niefachowość
przeprowadzania robM blacJlarskich, dekarskich,
asfaltowania podwórz. 'Vlad<:e administracyjne
wespól z delegatami straży po-iarnej , mają czUwać nad tym, aby roboty przeprOWadZ3Jle były
z zachowaniem obowiązujących Pr2lepisów
Z Teatrów Miejskich. Jak informuje kierownictwo ł6dzkich Teatr6w Miejskich, Spoczywajace nadal w rękach Kazimierza \Vroczyńskiegó
j Hugona Morycińskiego, zespól obsada na
nQwy sezon teatralns zostal ustalony. Zaangażowano szereg nowych artystów. Pod rezyseria
p. Boro"'skiego odbywają się próby s'Ztuki \\-10dzimierza Pel'zYńskiego pt ... Aszantka".

Z mieszkania Kazimierza Brodowicza przy
ul. Bandur kiego 21 niez:n3J1i sprawcy skradli
biżuterię i garderobę wa..rtości 500 .zl.
Z komórki Arlama Berenta ('.rowarowa 9)
nieznani sprawcy ~krar11i kilkadziesiąt s'Ztllk kur
i golębi wartosci 120 zl.
Franciszek Kuida. (Nawrot M) zameldował
że; jakiś nieznany osobnik skradł mu rower, Po:
Wlerzony do odprowadzenia do domu.
Na ul. Andl'zeja do wykopu pod 5zl'11ami
tramwajowymi w czasie pl'Zeblldowy jezdni
wpadl koń. Poniewaz robotnicy nie mogli wyciągnąć go, wezwano V pluton IItra?y ogniOwej
który wyciągn:ll konia z dolu.
'
'V rnie~zkaniu własnym przy uL Staro.!:Hkawskiej 11 popełni! ~amoMjstwo przez powieszenie. /i2-JetJ;i ~~toni Snopkowski. Desperata
maleZlOno JUZ llIezywego. Zwloki zabe-zpi~czono
na miejsou. Przyczyny samobójstVl'a :nie ustalono.
Na ,Posesii przy ul. Trębackiej 65 w czasie
wynik/cj bóiki doszło do sh·zelaniny. przy czym
postrz~lon:v zostal w ~l'z\lch lokator teg07- Ilomu
39-I~tm Wla~lysław Ku1;llak. Rannego Kubi~ka
po opatrz('nItl pogoto',ne przewiozło w ót .
o ame
groźnym do szpitala Policja zarzRdzila dochodzenia.

Zastrzelił się

przez

Sfł'ajk

ó d ź, 29. 8. - Wojewoda łódzki
Henryk Józewski, w towarzy.stwie naczeln łka wydziału przem~Ts łowego inż.
GJogow!'1ldego i inspektora prac,\'" inż.
Skusiewieza, zwiedzał budynek labJ'~'CZllr 'Pr~)' Alei Kościu~zki 10, gdzie
mir 6ri ";,, kilkadziesiąt różnego rodla.j,. wyl\yÓl'l1i.

300

robt')htil~ótv

tt

Krwawe zakończenie sporu przy kartach
Siekim a i
4

łlÓ~

epilogiem

Ł ó d ź, 29. 8. - W mieszkaniu J óz~!ła Gołębiewskiego (OWCzarska 11) w

czasie gry w karty doszło do krwa wego sporu między gospodarzem, a '\Yła
dysławem

Kumalą..

Kumala zauważył, że Golębiewski
manipuluje dziwnie kartami i w zdenerwowaniu pchnął Gołębiewskiego
nożem ranląc w prawą, rękę, albowiem zaaLako\.wtlly zasłonił się przed

08~1tka:ic~ej g'ry

ciosem.
Gołębiewski odskoczył, schwycił siekierkę stojącą w pobliiu i uderzył Kumalę dwukrotnie w głowę pOWOdując
pęknięcie czaszki.
Rannego Kumalę przewieziono do
szpitala. Gołębiewskiego po nałożeniu

opatrunku zatrzymano do dyspozycji
\...· ładz.

Zakończenie

raidu
lotniczo motocyklowo samochodowego
Ro~danie

I . . .,".

Ł Ó d l'.
29. 8. Jak donosiliśmy
już, Łódzki Klub Motocyklowy zorgaluzował ogolnopolskl rajd lotmczo-motocyklowo-samochodowy z rozkazem.
.
W rajdzie bralo udział 35 zawodników. W godzinach wieczornych nas tą.'1
f' .' l
erl"'
T' ' .
,
pl O O ICJa ne O", oszeme ,,~mkow oraz
"d
' nagro.
, d P rzewo d'
rvz
anIe
nlC7.)' ł naczelnik dr Stanisław Wrona. Sprawo-

"iUfgród
zdanie z l'ajdu
blewski.

składał

wiceprez. \Vró-

Nagrodę zespołową
prezesa ŁKM,
i'rallciszka
Grentkiewicza,
zelobył
ŁKM. Za zdobycie największej ilości
punktów - 1.623,8 pkt. - pierwszą nagrodę indywidualnę. dla seniorów 0trz~' mał zawodnik WKS Legia, drugą
Ma teusz Stal'oński. Piel;wszą nagrodę
dla juniorów zdobrł p. Jan Kostrzewa.

WŁodzi powstanie solarnia sk6r
Ł

ód

Ź.

2H. 8. -

Na konff'rencji w wo-

.iewódzkim Towarzys twie Orgnni7.acyj Kólek HOl11iczych przv uc1zialC' przcdstawicieli
Ur7.ęc11.l Wojewódzi, iego.

Ir.hy Bzem ieślnl
czej, Izby Rołnic7.cj i Gll"ldy Mięsnej, 11 0l'uszono waż1H\ sprawę solarni skór VI' Ło
dzi.

Jak wynika z dyskusji, na slćutck braku
odPowiednio urządzonej solarni, r7.cmioslo rzeźnicko-wędHniarskie i rolnictwo
traci około miliona zlolych. Ubój bowiem
w Łodzi wynosi 46000 szfuJ, bydla i 73000
cieląt. Ponieważ skóry nie są nalcż~'cie
konserwowane. poulega.ia. psuciu i tracą
tla

wartości.

Chcąc

na

przyszlość

zapobiec

temu

rbn rnotl'l1 \\"HtwU. IW in terpsowane organizacje p'J8tano\\"ily w na.ibliższych micsiq·

Ł ód ź, 29. 8. Po katastrofalnym
pożarze fabryki K. \Valczaka cała załoga została pozbawiona pracy. Robotnicy znaleźli się w ciężkim położeniu,
howiem nie przysługuje im nawet

d,vutygodniowe odszkodowanie.
Firma Walczak nie wypowiada jedńak swym robotnikom
pracy, co w
myśl przepisów uczynić powinna, gdyż
zamierza wydzierżawić mury fabryczne i zatrudnić całą załogę.

Post.·zelil konkurenta

Roko\>i'ania w spra-

ó d Z, 29. 8. -

RObotnicy fabryki K. Walczaka otrzymają pracę

Kattberga tru:a nadal

\V dniu 30 bm. ma się odbyć konferencja jednostronna z przemysłem.
l{attberga (Kopernika 3) nie doprowa- Robotnicy zasH"zegli, że podejmę. strajk,
dziły do porozumienia. Strajk 300 row I'azie nieosJągnięcia porozumienia
botników trwa nadal.
Na konferencji w sprawie zlikwido. \V Inspektoracie Pracy odbrła się wania stl'aJku w firmie Herszenberg
Jednostronna kOnfel'encja z przedsta- i HalberstadŁ (Al. Kościuszki 3), powicielami zwią.zku robotników prze- "'stałego na tle faworyzowania żydow
mysłu
dzianego w sprawie zawarcia skich roboUlików, nie u,zyskano poroumowy zbiorowej.
zumienia.
Ł

nieostrożność

Wizytacja fabryki
Ł

";óz .T omasza W ol anka, rozbił go, przy
czym jadący na wozie parobek, 18-letni Józef Dropik, wpadł pod koła samochodu i zmarł na skutek odniesionych
obrażeń ciała .
Sąd Okręgowy w Łodzi skazał 24letniego Konrada Endego na 10 miesię
cy więzienia.

wie zlikwidowania zatargu w fabryce

Ł

ó d 17., 29. 8. \V czasie manipulowania rewolwerem spowodował wvstrzał
39-letni \Vłacly~law Kubia.k
(1'1',,11:1 rku 05).
Kula przebiła Kubiakowi brzuch i
utkwil.a przy kręgosłupie. Hanny zmarł
w szpitalu.

'miesięcy wię~ienia

10

Svtuacia straikowa lU lodzi

KRONIKA MIEJSCOWA

KRONIKA DNIA

lokal

otrzymało

Piękna 'Uroc~ystość poświęcenia nou'ego lokaltt Strołłłtictwa
]\T arodowego 1V Łod~i
L ó d ź, 29. 8. - W ubiegłą niedzie- ną. sylwetkę polskiego chłopa Stani- ~
sława \Vieśniaka, który padł w walce
lę odbyła się piękna uroczystość poo powe, narodowe oblicze Pol~ki.. . ,
śWięcenia lokalu Stronnictwa NarodoEiedy przebrzmialy ok1askl, Jakle .
wego im. Stanisława \Vieśniaka przy
ul. Lipowej 47. Uroczystość rozpoczęła zerwały się po przemówieniu kpt. I
Grzegotzaka, przedstawiciele poszcze- .
się IllSZ~ św. w kościele Matki Boskiej
Naroclo\vego .
Zwycięskiej, kŁót·ą. odpraWił ks. Stefan gólnych kól Stronnictwa
złoż\'li życzenie, na ręce kierownika p.
Hauser.
Po nabożeilstwie uczestnicy uro- MusieleV:'icz.a. W imieniu koła Południe'
przemawi.al prezes p. Adamiec, z ~amie- ~
czystości zebrali się w lokalu przy ul.
Lipowej 47. Poświęcenia siedziby koja l:t ia kola Zubardź p. Andrze,lewslu, kol~
im. Stanisława Wieśniaka dokonał Sródmieście - dr Czeslaw Rostkowskl,
przy Obecności około 5000 osób ks. l,ół wiejskich powiatu łódzkiego - prezes Henryk Bobowski z Górnych Ch arStefan Hauser.
Na zebraniu, które zagaił kierownik bic.
Na uroczystość poszczególne koja
koła
p.
Musielewicz,
pl'zemaWiał
pierwszy znany działacz narodowy, Stronnictwa Narodowego wysłały poczwicf!pl'ezes Zarządu Okręgowego Stron- ty sztandarowe. Zebranie zakończono
nictWa Narodowego kpt. Leon Grze- hymnem Mlodych i okrzykami na cześć
gOl'Zak, przyjmowany entuzjastycznie Polski Narodowej, Romana Dmowskieprzez zgi'omadzonych. Mówca, zobrazo- go, prezesa Zarządu Glównego adw.
wawszy zasadnicze cele walki Stron- Kowalskiego i prezesa Zarządu Okręgo
Fotoreporter w masce gazowej na tranicŁwa Narodowego, wskazał na piękwego adw. Franciszka Szwajdlera.
sie raidu w Lodzi.

Słońca:

Wtorek

S. N. imienia St. Wieśniaka

!lach
\\'0

uruchomić
llnąd7.oTIą

.

w

Łoda:i

solarnię,

wzoro-

Amator posagu. bez żony
Ł ó d ź, 29. 8. Rrfka Boimowicz
z Ozorkowa przybyła do Łodzi W poszukiwaniu narzeczonego, który podał
się jej za Fajwisza Bulatnana zam.
przy ul. ł..agiewnickiej " w Łodzi i wy_
łudził pod pozarem związku małżeflskiego 2500 zł po czym ulotnił się.
Bulmana pod wskazanym adresem nie znaleziono i zachodzi podejl'zen i e, iż podaJ również fałszywe nQzwi::;ko.
~

Ł ód ź, 29. 8. ~ W lasach maj. Kaczeńce pod Łodzię. dwaj kłusownicy,
znani w okolicy. Stanisław Mikuta i

27-letni Józef Strzelczyk na tle nieporozumie!'1. i rywalizacji starli się z sohą w bójce, prz,\'" czym J\fikuta strzelił
dwukrotnie do konl<Ul'enta z fuzji r3.lliąc go bardzo ciężko w piersi.
• l.
Rannego w nieprzytomnrm stanie
przewieziono do szpitala. Mikuta osadzony został ~ wiQzieniu.

Skazanie
"króla kieszonkowców"
Ł ó d ź, 29. 8. Sąd Grodzki w Łb
dzi skazał 40-letniego Barucha Króla,
zawodowego "asa" i "króla kieszonkowców", poprzednio wielokrotnie karanego, na 2 lata więzienia za to, że
w dniu 13 lipca rb. na ul. Piotrkowskiej skradł Anieli Słowińskiej sakiewi\ ę z pieni~dzmi.
-

na właścicieli domów
i na awanturników

K~ry

Ł ó d ź, 29. 8. Ostatnio na terenie
powiatu łódzl<iego zarządzono szczegółową
kontrolę
robót porzą.dkowyc.h
przy czym w okresie ub. tygodnia doprowadzono do ukarania w drodze
administracyjnej łą,cznie 112 osób, któ_
rym \vymierzono karę grzywien do 500
zł wzgl. aresztu do 1 mies.
Również z dzielnicy Chojeńskiej w
okresie tygodnia doprowadzono 47 osób za zakłócenie spokoju publicznego, przewazDle po pij,a nemu. Awan"
turnicy skaza.n i zostali na kary aresztu od 5 do 14 dni.

Eksport przędzy
czesankowej
Ł

ó d 17., 29. 8. Kartel producenp·rzędzy c7.esankowej (wełnianej)
ustalił, że w ok1'esie lipca rb. zakłady
7.l'zeS7.ono w
kartelu eksportowały
łącznie 1fi1.276 kg przędzy czesankowej barwionei i niebarwionej łącznej
wa1'tości 1.369.700 zł.
Eksport utrzymał się bez więk
szych zmian na dotychczasowym poziomie.
tów

Kontrola SZyldó W

Ł ód ź, 29. 8. \Vczoraj wyruszyli
na miasto specjalni kontrolerzy '\Vydziału Przemysłowego Zarządu Miejskiego w Łodzi, celem przeprowadzenia kontroli szyldów oraz Tlosiadanvcb.
uprawnień.
"
/ "

bRĘno~~m, ~Toi:!a, ania. :tf sierpnia

Kontyngenty te obejmą. na.stępujące
kraje: Anglię, Unię Belgo-~uksemb~r

SPRAWY GOSPODARCZE

ską, Danię, Czechosłowa~Ję, Estomę,
Finlandię, Holandię, Indie Holenderskie, Jugosławię,
Kana~ę,
Lot.wę,
Niemcy, Norwegię, SzwecJę, ~zwaJca
rię, Stany Zjednoczone A. P. 1 Węgry.

Wzrost produkcji przemysłowej w pierwszych 7-miu miesiącach 1938 roku
Jak wynika z danych Głównego Urzę
du Statystycznego, produkcja przemysło
wa w Polsce w ciągu pierwszych 7-miu
miesięcy rb. w porównaniu z analogicznym okresem r. ub. wykazała wzrost. .Poniżej przykładowo podaJ emy nastę~uJące
dane liczbowe (w tys. ton - w nawlasach
dane za 7 miesięcy r. ub.):
węgiel kamielmy 21.279 (19.988), koks 1.364 (1.155),
ropa naftowa 293.1 (289.7),
benzyna ~.O
(54.0), oleje smarowe 29.0 (28.2), gazolma
~.6 (23.0), sole potasowe 319.1 (266.4), sól
warzona i kamienna 358.2 (339.5),
rudy
~elazne 483.1 (406.6), rudy cynku i ołowiu
surowego 288.0 (277.9), surówka 503 (397),
stal 848 (799),
wytwory walcowane 62~
(;)96), ołów surowy 10.9 (8.0), cegła. płytkI,
kształtki szamotowe 72.7 (63.9), cegła, płyt
ki, kształtki dynasowe 18.9 (16.8), cement
porlln.nclski 820.8 (621.0), soda żrąca 17.1
(H.O), soda krystaliczna 5.4 (4.1), barwni-

ki 1.1 (1.0), kwas solny 8.6 (7.8), azotniak
62.2 (41.2), siarczan amonu 39.7 (33.3), azo,:
tna amonowy 2.1 (1.6), saletra. "Saletrzak
8.4 (6.9), saletra wapniowa 49.8 (34.5),
przędza bawełniana cienko przędna 36.1
(34.1), miazga drzewna 4i.4 (?9.3), tektura
24.1 22.9). Poza tym gazu zle~ncgo wyprodukowano 325.6 tys. m. szesclennych,
(296.8 tys. m. sześciennych).

\I

granicznego przystąpi do podziału
kontyngentów, jakie na nowy okres zostaną.
uruchomione przez Ministerstwo Przemysiu i Handlu.

katolickim

o

I

15 groszy, katde

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

I

Nowy port w Szwecji

Szwecji otwarto nowy port w
Kopmannehamn dostępny ~la statk?w
morskich, aczkolwiek port Jest połozo
ny głęboko wewnąt~z kraju na ~aI:ale
DalsIand, wplywaJącym do ]ez1.ora
Vanern. Obecnie więc duże statkI z
G(iteborgu mogą dochodzić do Kop-

września

różnych

Nagłówkowe słowo (tłusto)

'v

'v pierwszych dniach
rb.
komitet przywozowy Bady Handlu Za-

pisarza wytrawnego, dobrego p~ychologlł.
dziedzin życia społecznego, pohtyczneg~.
gospodarczego itd., umiejącego pisać popolarnie, dostCPole
i w miarę dowcipnie.
Okazja dodatkowego zarobku i dobre-j prac.,. dziennikarsko-wychowawczej dla doświadczonych spoleczników wieJskich. starszych nauczycieli wIejskich itp.
Zgłoszenia z podaniem dokladnego życiorysn i adre~u
oraz ewentualnie łącznie z jedną próbną "gawędą" (nie
długą) na dowolny temat aktuainy oprasza się kierować do
administracji .. Kuriera Poznańskiego" pod zg 12656.
Chodzi

znawcę

wzięto.

kontyngentów
przywozowych

poszukuje zdolnego
do pisania "gawęd niedzielnych"
po k.ilka miesięcznie j~zykiem zr~zumlalym dla czytelmka na WSI,

W

Ponadto . rozdzielone będą rezerwy z
kontyngentów na Turcję.i I~alię.
.
Kontyngenty na wymlemone kraje
o ile nie zajdą żadne zmiany, będą.
('.wumiesięczne. Odnośnie okresu kontyngentowego na Nie~cy d?tyc?czas
żadnych decyzyj w tej sprawie Ule po-

Podział

Popularna gazeta tlla wsi

2aCHdzlarza
duchu narodowym i

Numer 198

1938

POWSZECHNA
GIMNAZJUM i LICEUM

A.ZIMOWSKIEGO
Łódi, ulica

związku z częściową nowehz~
prawa przemysł. dotyczącą orgamzacyj rzemieślniczych, zostały przez
Związek Izb Rzemieślniczych opra~o
wane projekty wzorow~ch statut~w
Cechu, Powiatowego ZWIązku Cechow
i Branżowych Związków Cechów.
Obecnie Izb" Rzemieślnicze w kraju rozsyłają. te projekty cechom. i
zwiazkom rzemieślników na SWOIch
terenach dla zaopiniowania. Dopiero
po otrzymaniu opinii poszczególnych
ol'O'anizacyj rzemieślniczych w tej
sp~awie 'Izby Rzemieśl~icze prześlą
swoje opinie o tych projektach wła
dzom centralnrm.

Czytajcie i abonujcie _

"Jlustrację PoisIlą"

SKŁAD
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OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśr6d

•

r.

...

DROBNE

DRZEWA BUDOWLANEGO

KAROL iRENCJASZ

zawiadamia, źe egzaminy wstępne i rok szkolny rozP.oczl~ą
Sl~ 3 września o godz. 8.30_. Kancelaria czynna codzIennIe
od godZIny 9-14.

••••••••••••••••••••naprzykład: z

18923, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświ~
Zna.k oferty

drobnych: t-lamowy ml1lmetr 3D groszy.

teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

'k

WFi

l i

.

K

WYżeł
Ogloszema do au słów dla poszow I poro MOr.tko wlooy do 6T>ne- ku;' lcycb posady w tej rubryce
"Ir
•
•
dania. Mil1.'owa. Sielec ::$tary. p. obliczamy po Jednej trzeciej cenie
AalUlenlCQ
J utros.ion pow. Rawicz.
drohnych
l")d Poznaniem. piekarnill sprze00 75310
dam 7000,- Norkiewicz. Robako. b) Inni
"'0 12. Gądki.
zd 75109
Gospodarstwo
komplelne okolo 20 hektarów doParcele
brej ziemi kupię gotówka bez poBlacharz
w Pu.sroz:v>k6wtku i. Wolfmtmie - średnictwa .. las pożądany. , Uo- jnst~lator poszukuje pracy. ZgłoIlIPrzed,a Behrrlkowa. 'VolsztYII1 - kladny OPIS Szewczyk. Nowy I ~zema do Orę rło\\ nik a, Poznań
Liopowa 32.
zd 741&5 Sącz. :2;ywiecka.
n 17 020
n li 0:59
DOMY-PARCELE

i

Wspólnika

l'rzedsiębiorstwa
poszukuj~
gotówka 2000,- posiadam 6000,Oferty Orędownik. Pozna1\
zd 75 223

w

cją

duży wybór slupów dębowycb do par~anó~
heblowane deski poleca po przystępnej ceme

Boczna 5 - tel. 121-56

r

PIENIĄDZ

Projekty statutów cechó~

Drzewo budowlane

====

bumanistyczne i matematyczno-fizyczne

I

z.

Troll-

SZKOŁA

A erownl
gorze npoeadom nowy.Sprzedam
sklep kolonl'nlny do'starszy
5 lat w ostatniej
brze ~aprowadzony mieoicie. zauzie. be? ZlllllkGW' k C! u ~~J!al'\ z
'o -dpadkl' tartaczne, oszwary b.udo" ania .. 0~~6dek. dwieścielyR Z ez'nl'cłwo
relllontem ma~zyn. 'SIHZ 'O\\{J~ '.<\
- k S
l
o
' .
.
. Iszuk a posady.
Lasknwe oferty
, ti\~'",; warsztat kOllc!"sJOllo\\.any. PIWnI- uprasza PiJikow.kl. J aro('ill. 111.
opałowe i obrzynki po przy- KSlco·cloY.' '1' rZCJns
'1.
ompo nOn'l P
~ CI'. s kI
9
stępneJ' cenie sprzedaje
- a d z mle,z k·amem. w llrost Powstaiu'ów nr..
zd g 73861?
-.
· t
od wlaśc. domu w miej!cu bez- ;:....:..-'-'-'..:.::.-'-'-'.' - - - - - Et k.le
TARTAK LEON ŻUROWSKI
Y
.
konkureJ!<,,,j"rm zaraz do wy·
M
tk
Poznań, uL Raczyńskich 58 do soków: .wl~nIOWY. ~alll~owy, tlzierżawieniR. Antoni Simon. _ .
aszvnls a
Placu Bernardyńskim cy.trynowy ~td. wszystk,.e wlelko- Gdynia 4 Morska 261.
n 16928 zJ!3Ja.ca, d.oul·ze sten?l{rafle. z doprzy
ŚCl dostarcza odwrotllle. pocztą
brYlll! swwdecll\ allIl Juko po~zątteL tO-87.
Pg 6480-34,14 Atom. Poznań Woźna 9. telefon
~ kując'1 sZlIk:) posady. Oferty
26-66.
zd 7ii lD{)
26. SZUKA POSADY
Oredownik. PoznalI zd 75 378

a:

kanał

j••••••••••••••••••••

OPAŁ

I[1_1. ..---------~

mannehamn drogą. przez
hiitten i jezioro Vannern.

'. ,OGÓLNOPOLSKIĘ

Bieliźniarka

naJ·ący SI'ę

Panna
Stróż
na ogrodnlna miarową meską pracę szu k a do wl·lli . •u
.
pracy.
Oferty
Orędowruk.
.Poctwie.
centrallJym
ogrzewanIU
ZIl:Ul zd 751i2
możliwie kawaler. osoba
zaufana,
dobre śWl'adectwa l' polecenia po..
Uf
Czeladnik
trzebny zaraz w Poznaniu.
erpiekarski amodzielny 8ZTIk a pra- ty tylko piśmienne. odpia świak'
cy od zaraz. Oferty Orędownik , dectw .. Par" Al. Marcinkows lel'ozllań zd 75314
go 11. pod .. ~4.48" Pg 6499-34,48
Piekarz

Fryzjer

..
m/odszy z prowincji od !/un. _
.Ja,ko p!ecoIVY. Zg~O&lle<nja Ofert.,. Orędownik. Poznań
Ą~eJ!cJa KUriera P<>7.Ilansklego.
zd 75308
Sleraków n. W.
-----...::;:.....:..::...::..;..;;..----_

kartą

Fryzjer

pierwszorzędna

szyje wszystka
IJielizne n3kh~tniej wyprawy szuka posady. Garncarska }. m. 14..
zdg 15015

1

Dozorca

dzieln.,. 50 pct 1. lub zaraz, , Oferty Orlldownik. Poznań
zd 75 212

ze znajomościa ogrodnictwa. p!>_
Fryzjersld
Panienka
trzebny na wieś do dozorowania
porzailnpj rodziny 5 klas wydz. willi i pracy w ogrodzie. Oferty pomocnik starszy, samodziel!l\"',
po~zukuję zajęcia w biurze lub pod "willa"
do administracji stałą pracę zaraz. Maj chrzyck a.
Kórnik. Ratusz.
n 17 062
jako ekgpedientka. Laskawe zglo- Orędownika w Łodzi.
szellia Orędo\\ nik. Poznań
n 16218
zd 75184
Pantoflarz
potrzeb!!J: natychmiast na ..ta!.
~SII.lL.""iegO
Michalski. Kórnik. Rynek
or,,,q,,.n.·?o,, l1a. możliwie po pracę.
131.
n 17 063
a waler pierwszoerl wa i referenc).ePomocnika
me zaraz w Poznaniu. Zgio- fryzjerskiego młodszego prz.,.;imie
jliśmienne.
odpis swia- zaraz. Czesław Pawlicki. Borek.
.. Par". Al. Marcmkowskien 17 061
l pod .. 34.4;)". PI!' 649;-34.45
MłodszY
Potrzebny
pomoOlllik fryozjers·ki potrzeol:m,. od
O<:l zaraz dObry chol ewk arz stala zaraz. Otton Re<lmarun. Wuropraca Sto 1';iedbalski. Czarnków wiec. uJ. Gniezniel,,,,ka 35.
zd i4 390
zj 75338

Środa. 31 sierpnia.
6.15 audda poranna; 1.1a koncert pora.nny w wykonanIU orkiestry Rozgłośni W i.leńskiej: 11.57
Budowniczy
sygnal czasu; 12.03 audycja połuS OOetni. kam ienicą pozna pannę
16,00 'Wrocław _ .. Od fletu do
gotówka 10 000,- Oferty Ore- dniowa; 15.15 wszystkIego po tro·
cbu - audycja dla dzieci; 15.45
konLrabasu" koncert z udz. sol
_ dQwnik. Poznal'i zd 75127
wiadomości gos'Podarcze: 16.00
LiJJsk _ Kon cel.t popnluJ'llY. 16.15
"Tak śpiewaJł Szalapin" - II-gi
Praga _ Kwartet F-dur DworzaKawaler
reportaż muzyczny (ze Lwowa):
KatOwice - 5,15 lIIudrcja poran- b. 17.05 Sztokholm _ Muz. lekla.t 30, mistrz krawiook~, z d<>- 16.45
szłachta
zagrodowa
p(}/una:
13,50
wiadomości
bieżące;
brY'JD. cba.ralktercm. pos-ia(l,a..iąoCY dniowych rubieży RzeczypospoIi- 14,00 ,kollce<rt życzeli; 15,10 giełda; kM. 17 ,30 B IlI!aJleszt - Muz. cy7000 li dobrze za,pro'wadzo!ny ioJlte- tej w służbie Ojczyzny" - WygI. 15.15 na fe-s tyn.ie u kra~noludków 1l'"lhka. 18.00 Lyon - Koncert po1J'l'S. ~ka pRmn)' ..... iek ooojętmy.
Leonard Chmielewski; 17.00 mu - _ I}/yty dla dzieci; 17,00 IlIllzyka pularny. 18,10 Ryga - Konce<rt
OIl'l'ty do Orl){lownika. Poz,nali zr·ka taneczna i rozrywkowa w taneczna j rouy\\ kowa; 21,00 Ta- orko rl~tej z udzialem solistów.
?Xl 7Q3oo
wykona.niu zespolu Mi;x:zyslawa deu~z KudliilB.k.i: F ,ragment z nie- 18.25 Droitwieh - Koncert
Wróble<ws-kiego i Mieczysława wydanej powieści "Uroki" - z aml'ryks\liskiei. 19,00 'Vicd
Winowskiego; 18.00 rośliny prze- Krakowa: 22,00 wind()mooci "por- .Yidelio" Op. Rel'thQvena.
powLadające pogodę - pogadanka towe; 22,05 kOoJ!('e.n rozrywJwwy. wich Dawne melo-d.ie
lz Krak<Jowa): 18.10 recital wiolon- \\'ykol1a.w~y : Ol'kie:str,a taneczna $kie. 19,05 Rnca - Koncer s)-mczelowy 'l'a<leu.sza Lifana: 18.40 " As-Pi,k". Małgorzata Sośn iunka fonicz,ny z lldz. so:. (fort.) 19,30
Pawie
Sofill - .. ElIgen;lI.~z Olleg in" op.
n i ebiesk.ie czteroletmie ~rzeda .. Bez tytułu" - fragment z po- - refreny.
Cznjk()lY~ki~go. Merli()IRn - Muz.
()ka~r.i,nie.
Bażanta,r.n.ia. Wieleń wieści J. I. Kraszewsk iego (doKrak6w - 8,00 nmz)'ka lekka ;·ozrl'Wkow8. 20.00 Paris P'l'T _
nad Notecią.
?Xl 73601 kOJlczeniel (z Wilna); 19.00 muzy·
ka lekka w wyk. "Sergo Kl'ish - plyta za płyta: 14.00 Jl1'lIz~"ka "Orfeu z" op. Glucka. SztOkholm
S .. ptet". Transmisja z Londynu: obiadowa_ :- płyty; 15,10 klkajn~ ._ .. ~l:Jnon · · op. ~-1a~l'l1ptla (lIkt
Kolonialkę
l.ł,h D. Droitwich _ K<Jon('ert symf. z
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n 17 8~2 Zofii Rabcewi{,7.owej. 21.50 wia· rl'~IIY) - z Kal o .... id.
'I'rzciJlSlki. S~· polno.
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HzymPraktyk.
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Oałoszenia 1-1amow.,. milimetr lub jeRO miejsce kosztuje: " zwyczajnych na .tronle l-la-

A gdy pan

Prenumerata W' Pol_ I odnoHleniem .. ue t y do domu miesięcznie (1 razy W' bROdnlu)
~
mowej 15 gj'()!Jzy, na stronie redakcyjnej (4-łamowej): al przy końcu eEe§c!
Z.5O II. u ,"raniclI miesięcznie od 3.00 zł do 6.00 zł (zależnie od kraju).
redakcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 groszy, c) na atronie drugiej 60 .. rosfr,
Adres redakcji I administracji centralnej: POmtsJl, Sw. Marcin 70 Telefony' 40-72 14 711
d) na stronie wiadomr>acl miejscowych 1,- zł. Drobne ogło.,zenia (najwyżej 100 a/ów. " tym
.
.33-07, 44-61, 3;;-24. 35-25; po goilz. 19 oraz w medziele I święta tylko: 40:72 R~dak-to;
l» nagł6wkowych) slowo nagl6wlrowe drokiem tlustym. 15 groszy. każde dalsze słowo 10 a-roez.,..
odpowledzl~lny: .Jan Pł8:zak I roznama. Za wiadomości i artykuły z m. Łodzi 'odpowiada
Ogłoszenia większe wśr6d drobnych poczynając od ostatniej stron,.. 1-ła.mow.,. milimetr 30 groWłady:slaw Macląg, ł.. ódz. ul PI?tl'kow~k8 91. Za "Kronikę Wielkiego Pomorza" odpowiada
szy. Ogloszenia skomplikowane, z zastrzeżeniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20".
Francl9ze~ PrzytarskI z .Poznan:a. - Z.a ogłoszema i. rekląmy odpowiada Antoni Leś!1iewicz
. d b'
d
..
d
d'
1030
d
li Poznania.
RękoPls.6w m.ezam6wlOnych redakCJa me zwraca. _
,,, razi~ wynadwyżki. Oglos~enta
o leżącego wy ania przYJmUJem.,.
Q
go .ZlnY
' : a. ~ wY<fań
padków. spowodowanYCh 811a wyzsza, przeszk6d w zakładzie strajków itp wydawnict
.
odpowiada za doetarczenie pisma, a prenumeratorz7 nie m~ja prawa domagan'. . WIJ. ~I~
niedzielnych I 8Wląlecm1ych do godziny 11,30 rano. Za blędy d~kar~kle, kt6re me z!UekutlllcaJa
treści ogłOl!urua. administracja nie odpowiada. O~lo4!zenia przyJmuJemy t-,lko za otKata I ..617.
etarcron7ch nn.m&r6w lob odszkodowania.
<...,.J.
I alEI nie o
Nakład I =wnk:ł: Drukarnia PO)(!Ika B. A.. w PoznWlL - Kont18 P. K. O. Poel.J\ :aoo 149. Poe71ł.owe konto rozraehnnkowe: POflll.,d l, nomer kark-tek 03.
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Wkrótce potem staną.ł przed Łoba
nowem z tacą., napełnioną. kieliszkami,
a kiedy ten wybierał sobie wśród nich
taki, którego zawartość najbardziej
przypadała mu do gustu, sługa tymczasem szepną.ł mu słów kilka w języ
ku rosyjskim i przeto nikt ich nic zrozumiał, ani nawet australijski hodow_
ca, który w tej samej chwili po kieliszek sięgał.
W pawilonie tymczasem księżna
Objęła rękami szyj Q Borysa i szeptała

rzyć muszę. Daj klucz, Lidio!
- Jakżeż mogłeś zdradzić nas,

Bo-

rysie!
- Nie rzekłem ani słowa i nie
wiem, skąd przyjaciel mój wie o tym.
że tu jesteśmy. Lecz teraz prędko klucz
na miłość Boga!
- Cóż to za przyjaciel?
- Mr B1ackburn, Australijczyk.
- Czegóż On chce tutaj, każ mu
odejśćl

Lecz Borys nie słuchał więcej. 'Vyz kieszeni małe błyszczą.ce narzę
miłośnie:
dzie i w jednej chwili otworzył drzwi.
. - Nareszcie jesteś przy mnie, naj- Zanim księżna ochłonęła ze zdziwienia
droższy!
Już trzy dni nie widziałam
wszedł Australijczyk i nie spojrzawszy
cię, a dzisiaj przyszedłeś dopiero, kienawet na nią pośpiesznie szeptał coś
dy już straciłam nadzieję ujrzenia cię! Borysowi. Ksi<:żna nie st~'szała słów,
Powiedz, dluczego tak mnie dręczysz? ale z wyrazu twarzy hrabiego poznała,
że
nowina, Jctórą usłyszał, musiała
Księżna z takim przej ęciem odqawała się swej radości, że nie spostrzebyć bardzo nieprzyjemna. Co to b~' ć
mogło? Czy niebezpieczeństwo groziło
gła, jak Borys
gwałtownie
odsuwał
się· Nie miał dziś oczu dla pięknej Rohrabiemu?
Księżna z zaciekawieniem śledziła.
sjanki, bo w sercu jego tkwił obraz
innej kobiety, która miłość jego odrzu- obydwóch mężczyzn chCąC z gestów i
ciła.
wyrazu twarz," odgadnąć, o czym móA jeszcze inne uczucie opanowało wili. Spostrzegła przy tym, że Australij'jego duszę. Uczucie zemsty, zemsty czrk zachował się wobec hrabiego jale
krwawej nad nieprzyja.cielem, którego pod,,,ładny wobcc swego pana. Napeł
po kilkunastu latach dziś znów spot- niło ją to dumą., a z drugiej strony
kał niespodzianie.
l1yła teraz pewną, iż nie był to szpieg,
Kiedy księżna uspokoiła się, rzekł' wysłany przez jej męża.
Borys chłodno i spoknjnie:
Minęło kilka minut.
Mężczyźni u- Jutro wyjeżdżam z Berlina.
kOl'1czyli swą cichą rozmowę, hrabia
Księżna z lękiem i ze zdziwieniem
Sokołow zbliżył się do Lidii. Na twaspojrzała na niego.
rz~' jego
osiadł wyraz stanowczości.,
- Wyjeżdżasz? - z,awolała. - W , .\. oczach palil się ogień gniewu i
takim razie mnie zabierzesz z sobą.
L. _ .Juwiści.
- To niemożebne - odrzekł Borys
l~siężna zadrżała.
krótko - drogi nasze rozchodzą się.
- Co się stało, Borysie, powiedz
- Ale ja żyć nie mogę bez ciebie; na Boga!
umrę tutaj z tęsknoty i żalu!
Cóż ci
- Lidio! - rzekł hrabia - pod dazawiniłam, że mnie chcesz opuścić?
chem twoim znajduje się śmiertelny
Borys nie spodziewał się takiego mój nieprzyjaciel, który czyha na mowybuchu. Poznał, że ta kobieta gotowa je życie. Jego zbiry otoczyli Już pawibrła wsz~'stko dla niego poświęcić i
lon. Skoro wydalę siQ stąd, zostan~
'Postanowił korzystać z tego. Lidia bQschwytany' i odstawiony w ręce wlaU'L\~ t~m narzędziem, za l)omocą. k tódzy rosyjskiej, skąd już nie zdołam się
rego w'gwrze krwawą zemstę n.u. wro- wyrwać. Nadzieja ratunku byłaby,
gu.
gdyby udało się temu oto memu przy- Lidio! - rzekł miękko - dla- jacielOWi wydostać się stąd i nadesłać
czego utrudniasz mi rozstanie? 'Wiesz mi pomoc. Proszę cię zatem, Lidio,
przecież, źe cię kocham, lecz ani zostać
na wszystlw, co ci jest naj droższe, ututaj anj zabrać cię z soba. nie mogę.
daJ się z Blackburnem na powrót do
- O powtórz mi, Borpie, że mnie sal i. Od twego boku nie będę. śmiali
tylko jednę. ...
porwać go pomocnicy Lobanowa. 1a
Wtem kroki czyjeś dały się słyszeć tu zacz~kam, aż nadejdzie pomoc.
Księżna patrzała przerażona.
pod drzwiami. Zerwali się oboje. Bo- ł~obanow? - zawołała. - Boryrys podszedł ku drzwiom nadsłuchu
sie, co to znaczy? Czyś ty jest nieprzyjąc. KsiQżna podeszła do kominka i odjacielem cara, że Lobanow cię przerzuciła kobierzec, tam leżący.
Do drzwi zapukano ostrożnie czte- śladuje?
ry razy. Borys odetchnf)ł z ulgę.. OdpoBorys dostrzegł przerażenie w owiedział tym sam~'m znakiem.
czach księżny. Wiedział, że była Wier_/
- Kto tam jest? Z kim zamieniasz ną poddaną cara i że w .ie.i przekonate zn.ak i? - zapytała księżna.
ni~ nie brło wię.ksz~j zbrodn.i,
j~k
- Z przyjacielem, któremu otwo- spIskowanie przeCIW Jego osobIe. NIep
jął

Za culJze winy
Powieść

sensacyj na

49)
Światło

kolorowych lamp uwydatznakomicie jej królewską postać
i kosztowne klejnoty na śnieżnej szyi,
gdy odebrawszy z rąk garderobianej
wachlarz i zeszyt, wręczony jej poprzedniO przez Różę, szła teraz spokojna i Obojętna wzdłuż galerii.
Borowski zbliżył się do niej i złożył
jej głęboki ukłon.
Anna zadrżała. Stanęła jednak i
dumnie patrząc na niego rzekła:
- Pan czeka tu na mnie?
- Tak, ośmieliłem się przyjść tutaj i prz~'pomnieć o obiecanych mi
kilku minutach rozmowy.
- Słucham. Mamy jeszcze pół godziny do obiadu, może więc zechce mi
pan wyjaśnić o tyle szczegóły roli, że
nie będę potrzebowała pana trudzić w
niało

czy jedna rozmowa wystarczy - odrzekł z uśmiechem.
- Będzie się pan musiał ograniczyć do jednej odpowiedziała i zajęła miejsce na kanapie.
- Zdaje mi się, że w ten sposób
lde porozumiemy sic.: nigdy.

_ Borysie! - szepnął jest ich
Czy nie sprÓbowalibyśmy prze-

sześciu.

drzeć się?

_ Gdzież oni? - spytała księżna chciałabym ich zobaczyć.
Blackburn podprowadził ją do ok-

na, gdzie przez szparę w żaluzji dojrroła grupę z sześciu mężczyzn, ukrytych w krzakach.
_ Biedacy - szepnęła
zmarzną
tutaj stojąc tak przez noc całą·
.
_ Całą noc? Jak to zrozumIesz,
Lidio? Czy sądzisz, że mam~ tutaj.o.dczekać nadejścia dnia?
NIe, LIdIO,
oddalimy się stą.d zaraz, a gdY. wrogi
moje ujrzą, że jest ktoś, co mme bronić będzie, cofną. się sami nie chcą~,
aby w domu księcia Orłowa stała SIę
awantura.
_ Lecz któż bronić cię będzie? Czy
master Blackburn policję na pomoc
sprowadzi?
_ O nie, Lidio! Ramiona, które
mnie obronią, silniejsze są. i potężnieJ
sze od policji.
- Ale nigdy nie są tak pewne, jak
ramiona kochającej kobiety - rzekła.
księżna z uśmiechem. Spójrz tu,
Borysie, oto sposób pewniejszy nad
wszystkie inne.
1'0 mówiąc powiodła Borysa przed
kominp,k, skąd przedtem odrzuciła la-

Nogą. nacisnęła
się kawałek podłogi

na niewidzialny prawie guzik, a natychmiast usunął
i ukazały się wQ. skie schody, prowdzące w głębinę.
pastwę służalców carskich. Nie uczyżą.cy na podłodze kobierzec.
nił zatem tego, lecz objąwszy ją. czu- Oto jest - rzekła - tajemnicze
wyjście z pawilonu.
łym wzrokiem rzekł:
- Nie, Lidio! Nienawiść pomiędzy
Nogę.
nacisnęła na niewidzialny
mną. a Lobanowem z innej pochodzi
prawie guzik, a natychmiast usunął
przyczyny. Nie jestem nieprzyjacielem się kawałek podłogi i ukazały się wą.
cara, lecz gdyby Lobanow dostał mnie, skie schody, prowadzące w głębinę.
przedstawiłby mnie Jako
takiego, a
- To moja wyłącznie tajemnica wtedy nie byłOby dla mnie ratunku. rzekła księżna - o której mąż mój
Księżna nie odrzekła nic, lecz oczy jej
nic nie wie. Stąd prowadZi ganek do
wyrażały dostatecznie,
jaką rozkoszę.
piwnic zamku, a tam znów znajduję,
napawa ją. myśl, że podejrzenie jej się drzwi tajemne do mego buduaru.
było niesłuszne.
Tak, tak! - dodała z uśmiechem Borys powtórzył teraz prośbę, aby widocznie lUZ poprzedniczki moje,
wsparta na ramieniu Blackburna uda- będące w posiadaniu pałacyku, zpały
la się. d? sali.. Australijczyk tymczasem życie z rozmaitych stron.
ostrozme Wyjrzał oknem.
(Cia!! dalszy na~tapn
usiadł

ADAM NAWICZ

przyszłOŚCi.
- Wątpię,

przyjaciel dynastii Romanowów był
zarazem jej śmiertelnym nieprzyjacielem.
Borys wiedział, że gdyby wyrzekł
teraz ~ "Tak, Lidio, jestem nihilistą.",
księżna pomimo swego przywią.zania
odwróciłaby s\ę od niego i wydała na

na kanapce, na której

siedziała

Anna.
Młoda

dziewczyna

Oburzyła

się

do zaszczytnych nie

należała.

i

zarumieniła mocno... Aktor zauważył to.
- Możemy zostać tutaj, jeżeli pani
sobie życzy tego - rzekł wzruszając
ramionami - scena jest rzeczywiście

Anna podniosła się z kanapki.
- Przeprasz.am pana - lecz ponieważ tracimy czas daremnie, f}rzeto
zakończmy tę rozmowę!
- O, nie, zostań pani. proszę! Powiem pani wszystko, czego wysłuchać
musisz. Po to tylko przybyłem tutaj!

w Leśniewie musi
brzydki wobec pałacu w Komedia, czyli studiowanie roli, jest
Polkowicach lub w Lin6wcu.
tylko pozorem ...
- Może pan zechce wtajemniczyć
- Źle się pan wyraża - przerwała
mnie w trudności mej roli - rzekła pogardliwie - jeżeli nie zechcę, to
rozgniewana.
słuchać nie będę tego, co mi ma pan
- 0, mamy na to dosyć czasu do powiedzenia.
brzmiała swobodna odpowiedź aktora.
- Chodzi tu tylko o drobnostkę! O
przeszkodzić.
- Jaki pani ma przepyszny wachlarz! kilka wyrazów, maję.cych jednak dla
- Bardzo mi to obojętne!
Pozwol i mi go pani obejrzeć 'l
dumnej pani Siekierskiej ogromne
- ZObaczymy!
znaczenie ...
Mówią.c to wyjął go z jej ręki z
Anna oparła głowę o rzeźbioną po- pewnościQ. siebie, która w człowieku,
Anna mimo woli spuściła oczy.
ręcz kanapki i f}atrzała sJ>Okojnie na
- Pan śnisz chyba - trochę nierównym jej stanowiskiem, zupełnie
stojącego przed nia ak t Ol'la, lecz serce
byłaby się
wYdawała
naturalna, a pewnym rzekła głosem - inaczej nie
jej biło niespokojnie, jak gdyby w która u zwyczajnego aktora na naj- rozumiem doprawdy, co to ma znaprzeczuciu
jakiegoś
nieszczęścia.
czyć ...
wyższą zuchwałość zakrawała.
Drżała ze strachu
przed tym czło
Borowski roześmiał się szyderczo.
Ale dziwne uczucie obawy nie po.wiekiem, a jednak WOlałaby umrzeć, zwoliło jej wymówić słów, cisnę,cych
Może być, że nie zawołał. niż przyznać się do tego. Przeczuwała
się na u s t a . '
Bratance pana Siekiel"skiego nie wolw nim śmiertelnego wroga, chociaż
- Tracimy daremnie czas - odenie wiedziała, w czym mogła mu kie- zwała się Anna. - Proszę o m6j no zaprzeczać, a jednak gdyby nie
wzglą.d
grzeczności towarzyskiej,
to
dykolwiek zawinić.
wachlarz.
śmiałbym jeszcze raz powiedzieć.
że
- Owszem - odrzekła niedbale - Proszę! Myślałem właśnie, że mam do zakomunikowania pani barrolę mam w rQku, galeria ta zaś stastanowisko spadkObierczyni Siekier- dzo ważną. wiadomość i że pani wie o
nowi wyborną scenę.
skich należy do bardzo wybitnYCh i tym.
Borowski poChylił głowę na znak jestem przekonany, że wyrzekłaby się
- Nie wiem o niczyml
zgody i ze swobod~ człowieka. przy- go pani niechętnie, mianowicie - dozwrczajoncgo do dobrego towartysiwa, dał patrząc jej pt,zcnildiwie w oczy (Cię.g dalszy nn~tel~i)
- Czemu nie?
Niczym niezachwiana obojętność
Anny zbiła go nieco z tropu, a.le trwało to tylko chwilę. Zaraz potem roześmiał się zuchwale i rzekł:
- Musimy naradę naszę. odbyć
gdzie indziej, tutaj mógłby nam kto

dobra.

Ale

się wydawać

pałac

gdyby zamiana
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POłIJrót zdna zato
Największą łódź podwodną posiada
Francja. Jest to nurkowiec "Surcouf",
który posiada wyporność 2.280 ton.
Łódź ta może
przebywać
pod wodą
pelnych 30 godzin, a zanurza się do
głębokości 80 metrów.
Zdolność
jak najgłębszego zanurzania się jest konieczna, aby łodzie
podwodne mogly swobodnie przechodzić pod sieciowymi zasłonami. Zasło
ny te, to sieci, którymi zamyka się
wejścia do portów i zatok. Łódź uwikŁana,," l'lieciach staje się łupem przeciwnika.
Łodzie podwodne
ulegają
nieraz
nieszczęśliwym wypadkom.
Albo w
T,recyz~' jnym mechanizmie coś zawoelli, albe też następuje zderzenie ze
statkiem, ranna łódź podwodna opada na dno i załodze grozi straszna
śmierć przez uduszenie.

śMIERĆ PRZEZ UDUSZENIE
Nie ma chyba śmierci bardziej tragicznej, konania bardziej beznadziejllE'go, jak na takiej łodzi podwodnej,
l) szkodzonej i niezdolnej do wynurzenia. Leż~' ona na dnie morza, pozbawiona naj częściej światła, a załoga,
rozporządzając coraz mniejszą ilością
tlenu, skazana jest na uduszenie
wśród straszliwych męczarni.
Najznakomitsi technicy świata zajmowali się od lat tym problemem i
możliwość tego rodzaju
podmorskich
tragedyj zmniejsza się coraz bardziej.
Dziś już istnieją aparat~', którE' pozwalają wyprowadzić
załogę
zatopionej
ł0dzi na powierzchnię wody.
Jest trl1<0 związan? z trm jeden "'arunek: to
71laczy olbrzymie zd~'scypJinowanie,
oI·anowanie i zimna krew wszystkich
C'łonków załogi.

Gdy uszkodzona łódź podwodna
jest niczdoJna do w~' nurzenia, a gdy
trudne b~- łoby wydobycie jej i gd~' istnieją obawy, że ratunek może przyjść
zbyt późno - komendant łodzi pod"'odnej dE'c~· duje o opuszczeniu wodrtego okrętu.
APARATY TLENOWE
,,'ówczas załoga grupuje się w spec ' aln~' ch
pomie~zczelliach
na rufie.
J\ażdy z man' narzy
nal,lada szczelne
okulary, odporne na ciśnienie, oraz
aparat do oddychania. Gdy wszyscy
już mają pozakładane aparaty i gdy
svrawdzone jest, że aparaty założone
!"ą
w porządku, następuje otwarcie
zbiorników i stopniowe nawodnienie
pomieszczenia.
" ' oda podnosi się powoli i nastę
puje stopniowe spreżanie powietrza.
" 'reszcie nadchodzi taka chwila, że
riśnienie powietrza,
pozostałego
jeszcze w pomieszczeniu równa się ciśnieniu wody na zewnątrz. ,V ten sposób płuca marynarzy oswajają się powoli z tym pot!,)żnym ciśnieniem, ja-
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ionel łodzi odfIJ nel

kie czeka. ich, gdy zetkną się wodą.
Ludzie z załogi, ustawieni rzędem,
jeden po drugim, wychodzą z wnętrza
łodzi podwodnej i pogrążają się w odmęty głębin morskich.
METR N A MINU'l't:
Przez drabinę żelazną wychodzi
każdy marynarz oddzielnie i pogrąża
się w ciemny, jak bezksiężycowa noc,
żywioł.
Chwyta potem na drabinie
hnę, umocowaną na boi, albo na statPros~ę wstać!

Ostatnia kąpiel Klepfisza

FU ratowniczym i po tej linie unosi

powoli w górę.
Tu właśnie zaczyna się największa
próba wytrzymałości człowieka. Lina.
posiada węzeł co metr. Nie wolno
wchodzić na gór~ szybciej, niż odbywając drogę po metrze
na minutę.
Kto spieszy się, ten nigdy żywy nie
wydostanie się na powierzchnię morza, jego naczynia krwionośne bowiem
popękają,
wskutek szybkiej zmiany
się

ciśnienia.

być gieroj. skakać
pruwać takowych
chE'm. popluskać

w spienionych fali, roz'
z szałeńskim rozmai machen dy rybkies,

się więc metr po metrze,
od węzła do węzła. Po
przebyciu metra trzeba uchwycić się
węzła na linie i liczyć do 60.
Potem
trzeba się znowu unieść o metr i znowu rozpocząć liczenie. Odbywając w
ten sposób po metrze drogi na minutę,
marynarz ukazuj e się wreszcie na powierzchni morza, gdzie już statki ratownicze i służba sanitarna zajmują
się nim, stosując wszelkie
konieczne
zabiegi.

Przebywa.

unosząc

się

1woda!") mokry
pan Klepfisz
kostium
zrzucił
rował się

wyszedł na brzeg,
kąpielowy 1 skiezarośla, w których zostawił

w
psiakrew I
neseser i ubran ie.
'pani Danuta (Dwojra) Klepfiszowa: nieWtem z krzaczka, do k tórego zmierzał,
Pan Salomon Klepfisz (galanteria. tuWlasta o. zł~tym sercu l zęba~h, ~~?J~zała wysunęła się wielka, kosmata paszcza i
dzież trykotaże) iest nie tylko znamienitym i cenionym przez współwyznawców z uWIelblemem na swego "gIerOJa I. bez rozległo się złowróżbne warczenie ...
.
kupcem. (- ,.I{1epfisza weksla pan nie słowa zapakowała do neseserka kostIUm
kąpielowy, kilka jajek na twardo, włocha. Pan Salomon zmartWIał. Uczuł mrówweźmiesz? To czego pan weźmiesz? Zło
kI w krz!ta~h, ~ w nogac~ watę.
.
tego zegarka z wodotryskiem? l" -) Jest ty ręcznik i butelkę lemoniady.
Pan Salomon poże1<nal połowicę. ch wy- PSlapSlUnIO malutkI, dobry pIesenie ty11<o niezrównanym bucha Herem swespróbował pertraktować ze
go interesu. co rokrocznie stwierdza z po- cH walizeczkę, pobie!{ł na dworzec i po czekI... dziwem urząd skarbowy, nie mogąc się krótkim czasie zmierzał już elastycznym szczerzącą kj~ ~ordą,. -:- słutyć, Azorek,
doszukać należnych mu podatków.
Jest krokiem ku brzegowi Warty w lesistym, słu~yć~ Pan CIebIe da JaJ~czko, na-t u-na ...
IdZIesz wont, bydlak Jeden!! - krzynie tylko niedościgłym krasomówcą. po- podmiejskim Puszczykówku.
Nit> wiedział nieszczęsny kupiec, że w . knął rozpaczliwie, widząc, te pies zrobił
trafiącym
przekonać najwybredniejszego
klienta o bezcennej wartości wpychanej tej, dotychczas cichej oazie narodu wy- krok naprzód.
branego na poznańskim wygnaniu, odbyNagle żarośla rozchyliły się i przed o·
mu tandety.
Pan Salomon lest także zapalonym ły się groźne wiece, zapadly srogie rezolu- czyma przerażonego kupca stanął rosły
cje, a puszczykowskie wybrzeże stało się młodzieniec, którego mina nie wyrażała
pływakiem i czuje się w wodzie. jak ... no po prostu, jak sardynka w oliwie! Jak dlań bardziej niebezpieczne, niż palestyń- zgoła sympatii dla "dzielnego" pływaka'M
skie kolonie.
Pan Ralomon jeszcze nie dał za wygraną.
bóbr. można powiedzieć!
Pan Salomon pluskał się rozkosznie w Od czego dyplomacja!
- Danuśka ty moja! - rzekł do żony
pewnego upalnego, sierpniowego popołu chłodnych, orzeźwiających nurtach, pły- CZ ... czołeml - wykrztusił nienawidnia, - sie nie czuję po prostu od tego wał tam i sarn, nurkował - igrał beztr<r stne hasło, wznosząc do góry drtącą praupala. Mi uskwiera kołnierzyk, ja nie mo- sko, jak rybka.
wicę.
gie dalej w tych spodni! Sie mnie chce
Wykąpawszy się dowoli
("cymes, rJ'.
AlE' pozdrowienie to nie zwiodło intru~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~P~S~om~~emi~wu~naMhle
nic i tadnej omyłki co do jego narodowości i wyznania być nie mogło ...
- Ach, ty szabesowy paskudzie! - WYcedził młodzian z obrzydzeniem. - Bierz
go. Filut!
-::. Uś . co jest!... Pogrom!!!... - ryknął
kupiec i rzucił si ę nao ś l t> p w panicznej ucieczce, przynaglany basowym szczekaniem straszneg-o potwora. P ę rlził . jak ści
~any przez wilk i ieleń i ani się opatrzył,
Jak wpadł na obszerną polanę , na której
grało w siatkówkę liczne towarzystwo płci
obojga.
- Ge",:ałt!1... ~Ve ,tcie ten wściekły -piesI
ygryzł mI na śmIerć!. .. wy.jęknął. padając prosto w podniesione ramiona korpulentnej damy.
Rzućmy zaslonę na ctal s zy przpbieg wypadków ...
Po tygodniu otrzymał pan Salomon
Klepfisz manela t staroś c ill s ki. sl{azujący
g? na 20 zł, grzywny za dopuszczenie się
meobyczajnego wybryku i obrazę moralności publicznej.
Pan KlE'pfisz zapłacił bez targu. Ale od
oweg~ d~ia zniena wiLlził sport pływacki.
Co :WIęce]: z~ czął na sprio przemyśliwać,
~dzle by tu Jak na]rrchlej i na stałe wyJechać z Poznania.
OJ\Il KRON.

I

W Łodzi odbył się rai d samochodowo-motocyklowy pt. "Auto-motor-lotniczomotocyklowy pn. "Auto-motor-lotniczo-wyszlcolenźe automobilistów i motocyklistów odbył się po raz pierwszy w Polsce. Na zdjęciu odkażanie maszyn po
raid zic.
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Po każdej niedzieli
Czytam murowanie,
Że znów w kilku miejscach
Było "wielkie pranie".

i1Spruwy
&2

Czytplnik, biorący
Do rąk dziś gazetę,
Wpierw przeczyta, czy tet
Zaj ę to Sudety,
Polem, czy Runciman
Zdziała czy nie zdziała,
I czy Amcryka
Będzie się

mieszała,
r:zy Anglia pomoże,
Czy ~i e mcy gotowi,
I: zy Tokio da radę
' ~ hlń;.kif·mu ~mokowi.
ez y Jnpońr7.vl, Moskw~

W bull'lke nabije,
(zy tpż Stalin jeszcze
:'\a swym Kl'pmlu żyje,
(zv Gdflll"I, znów iakie~o
Fi~la nam nil' splatal,
Jf\kich tpż znów gości
KUl'lIJe Jurata .

1

Czy już każdy w Polsce
Odnowiony płocik.
Albo. czy znów Ozon
Czego nie wypocił.
Słowem

to, co tłustym
Napisane drukiem
I co najmniej pachnie
Ciężkich armat hukiem!

Że na jakiejś letniej
W ogródku zabawie,
Kto~ do kogoś zwracał
Się w "prywatnej sprawie",
Lub, że w letni wieczór
Wśród gęstych ciemności

Rywal rywa lowi
Pogruchotał kości,

2e napad , te bójka,
Zasadzka, ~onitwa,

Od których spokojny
dostaje mdłości.
Nie pruczę, te ważna
Jest sprawa parkanów.
Asfalt na podwórkach.
Strychy bez łacbmanów,
Odnowione domv
Jako sprawy głownI' Lecz, czy bezpieczeń,;two
Watne nie iest równiet!?
Nie wiem w inki sposób
Złemu pl'zf'ciwdziałać Człek

Wszakże m~' ślę, iżby
Zła rzecz sie niE' stala.
GdYby tak na prz~'kład,

Miast z upomnieniami
Za sprawy zwinzane
Z szarymj płotami Stróta bE'zpierZf'Ilstwa
Posłać ta III. g-dzie Ilrozi
Obywatelowi
Rewolwer czy

Tymczasem w gazecie
Jest jedna rubryka,
Która znacznie większym
Strachem mnie przenika.
Z niej to właśnie widać
Jasno i niezbicie
Jak bardzo jest tanie
W Polsce ludzkie tycie.

Gdzie niegdzie zaś prawie
Regularna bitwa,
Że utyto broni.
Że padały strzały,
Że sąsiad sąsiada

At gnaty trzeszczały.
Że krew się polała
Całymi strugami,
Że jeden w drugiego
Cepami, widłami I{nnipc k...,ńrów pełno
Taki~h wiadumości,

Sądzę, te korzyści
Byłoby nie mało A nie jedno żebro

Cale lit:

zoeta.łol
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