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Echa bandyckiej napaści socjalistów na lokal S. N. w Kielcach ,
nych jest 7 2ydów
.-' K i e 1 c e. (Tel. wł.)' Przed Sę.dem
Okręgowym w I{ielcach rozpoczął się
sensacyjny proces, który jest epi1c>giem zajść, jakie miały miejsce przed
lokalem Stronnictwa Narodowego w
Kielcach w dniu 1 maja rb.
W czasie tych zajść zabity został
C1ziałacz socjalistyczny, Tomczyk Kazimierz oraz zostali ranni Binkowski
Leon, .zmuda Władysław, Kaczor Mieczysław. NadtO ranni byli policjanci z
ąficerem służby śledczej na czele.
Na ławie .pskarżonych zasiadło 19
osób, w tym 7 .zydów. Są to zwolennicy i członkowie PPS.
Akt oskarżenia zarzuca im udział
w zbiegowisku publicznym, które d(}puściło się przemocy względem policjantów, przez pobicie ich laskami t
kamieniami za to, że nie chcieli dopuścić ich do lokalu Stron. Narodowego. W dalszym ciągu akt oskarżenia
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Pierwsza transakcja

Kowno .. (PAT.) Według dOtnieprasy litewskiej, w tych dniach
dokonano pierwszej transakcji handołowej polskc>-litewskiej.
Zarzą.d kolei litewskich sprzeda łpewnej firmie
polskiej większą ilość złomu żelazne
gO, który wkrótce ma zostać wywieZiony do Polski.
sień

Prezydent Roosevelt
N o w y Jork. (PAT). Prezydent
Roosevelt opuścił Hyde Park i przybył do Waszyngtonu. Odbędzie on szereg rozmów z urzędnik,ami departamentu stanu w sprawie sytuacji w
Europie.

Emigracja żydów
; do Stanów Zjednoczonych
. Waszyngton (PAT). Napływ
emigrantów-.zydów z Niemiec i b. Austrii wynosi około 100 osób dziennie.
Według
informacyj pochodzących z
ambasady St. Zjednoczonych w Berlinie ambasada nie wydaje już więcej
wiz wjazdowych .zydom niemieckim i
austriaGkim. Kontyngenty emigracyjne są. wyczerpane naprzód na okres
najbliższych 2 lat.

'Już

67 ofiar katastrofy

T o k i o. Liczba ofiar groźnej
katastrofy lotniczej, w czasie której
dwa samoloty spadły na fabrykę, wzrosła do 67 zabitych, gdyż wiele ciężko
poparzonych osób zmarło w szpitalu.

8 osób zagniecionych wkinie
Mexico City. (ATE) W jednym
z tutejszych kin wybuchła z zupełnie
bJahych powodów panika. W ścisku
zaduszono na śmierć 8 osób, około 20
zaś odniosło poważniejsze i lżejsze obrażenia.

Dar rolnictwa wielkopolskiego na klasztor jasnogórSki

Jak się dowiadujemy, rolnictwo
wielkopolskie, zorganizowane w Wielkopolskim Tow. Kółek Rolniczych, zło
żyło na ręce
o. gen. Pl'zeździeckiego,
przeora zakonu paulinów na Jasnej
Górze, 2000 złotych z okazji swojej
pielgrzymki do Cz~stochowy, na klasztor jasnogórski.
Ofi,ara ta przyjęta została przez 00.
paulinów z wielką. wdzięcznością.

Ucieczka z "czerwonej"
niewoli
M a r s y l i a (PAT). Statek "Djebelaures", który przybył do Oranu, napotkał na morzu kuter,
na którego
dnie leżało dwóch nieprzytomnych ludzi. Byli to dwaj Austriacy, którzy
służyli warmii gen. Franco.
Dostali
się oni do niewoli i byli internowani
w obozie jel'lców pod Walencją., ską.d
udało im się uciec na kutrze rybackim. W drodze jednak zabrakło im
żywności. Będą. on pnckazani
konsulatowi niemieckiemu celem odesłania do kraju.
.

zarzuca im dokonanie oopadu na 10kal Stron. Narodowego, pobicie laskami i żelaznymi przedmiotami członków S. N., strzelanie do znajdujQ.cych

Wśród

św.

Tomasz
zwolennikiem getta

19 oskarżo-

się w lokalu narodowc6w i do osób
będących na pl. Wolności.
Na rozprawę, która J)Otrwa 2 dni,
zawezwano okołQ 40 świadków.
.
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WPalestynie spalono dwa dwor(e kolejowew

Haifie postr~elołło 3 Arab6w 'W powietr~e

Jer o z o 1 i m a (PAT). Nieustające
akty terroru w Palestynie wzbudzają
grozę wśród ludności
wsi i miast.
Wczoraj znowu dokonano szeregu zamachów.
W Haifie, w pewnej kawiarni postrzelono z rewolweru 3 Arabów. W
Nablus, oddział saperów angielskich
wysadził w powietrze jeden z większych domów, w którym w czasie rewizji znaleziono rannego powstańca
arabskiego. Na szosie wiodącej z Hai-

AngUcu wu"ad~ili dom

I fzatrzymali
y do Jerozolimy aktywiści arabscy
samochód pocztowy i ubrali ł worki z pocztą.
Na kolei w pobliżu granicy egipskiej podpalono ponownie dwa dworCEl kolejowe,
a linia telefoniczna została uszkodzona.
W Haifie znaleziono za.slrzelonego
.zyda. W miastach: Jaffa, Dzenin,
Bersheba obowil!zuje zakaz opuszczania mieszkań.

Katastrofalne burze wNiemczech

Kilka

'miejscowości

#alanych p 'i oruna

Lic~ne

wypadki

ś'mierCl

04

B er 1 i n. (PA TY. We wtorek od I straż ogniowa l pomoc technIczna wzywczesnego ranka panowały w p6łno- wane były przeszło 200 razy. W okolicnych i środkowych Niemczech nie- cach Hannoweru na skutek uderze6
zwykle silne burze połączone z pioru- piorunów było kilkanaście wypadków
nami, gradem i oberwaniem
się
pożaru. W Essen piorun poraził śmierchmur.
teInie dwie osoby. Komunikacja na
W Berlinie burze te nie wyrządziły obszarze Westfalii została na skutek
na ogół większych szkód, natomiast zalania dróg i torów kolejOWYCh w
Westfalia oraz częściowo Śląsk i o- znacznym stopniu zahamowana, a. naoklke Hannoweru poniosły wielkie wet i wstrzymana. Na Śląsku w okostraty.
licach Glatzu woda zniszczyła stojące
W Botropie woda zalała ł domy, w na pola.ch zbiory.
Gladbecku 300, w Oberhausen zaś

JapończvcV O swoich' sukcesach
na polu wałki' wChinach
OŚ·f.()iadc~ente japońskiego

T o k i o. (P AT) Generalne natarcie
wojsk japońskich na Hankau odbywa
się na obszarze pięciu prowincyj: Szansi, . Honan, Anhuei, Kiangsi i Hupei.
Wojska japońskie, działające na połu
dniu prowincji Szansi, zajęły wszystkie miejscowości o znaczeniu strategicznym na północnym brzegu Rzeki
Żółtej, m. i. m. Fenglingtu, położoną nawprost m. Fungkuan, stacji kolejowej
na linii lunghajskiej. Fungkuan znajduje się pod ogniem artylerii japoń
skiej, co uniemożliwiło komunikację
na kolei lunghajskiej. Podczas przeprawy cofających się z Fenglingtu do
Tungkuan wojsk chińskich utonęło na

'min. 'Wojny Itagaki

skutek celnego ognia Japończyków w
Rzece Żółtej około 1500 żołnierzy.
T o k i o. (PAT) "Upadek Nankinu
jest tylko kwestią czasu" - oświadczył
japoński minister wojny Itagaki. Być
może, że marsz. Czan-Kai-Szek przeniesie swą. główną. kwaterę do prowin-.
eji Kwangsi lub Kwantungu, ale na tę
Bwentualność jesteśmy przygotowani.
Celem naszej polityki chińskiej jest
stworzenie ŚCisłej współpracy gospodarczej między Japonią, Chinami a
Mandżurią. Obecna ekspedycja wojskowa jest etapem w procesie budowania bloku gospodarczego Japonia----"
Chiny-Mandżuria.

"Mały Dziennik" zastanawia się nad
zagadnieniem, w jaki sposób odnosił siój
do Żydów św. Tomasz z Akwinu:
.
W . państwie chrześcijańskim, nie.
chrześcijanin nie może rządzić... nie •
chrześcijanie nie powinni zajmować od,
powiedzialnych ątanowisk w państwie
chrześcijańskim...
nie nalety do tego
żadną miarą dopuścić, sieje to bowiem
zgorszenie i zagrata wierze. Z łatwo'Ścią
bowiem, d, którzy władzy danej podlegają, ' mogą ulec rozkazom tych, kt6rz~
nad nimi panują, i być im powolni
(zwłaszcza, gdy poddani nie są wyćwi.
czeni w cnocie). Dlatego konklUdUje
św. Tomasz: ,.Kościół nie pozwala do.
puszczać niechloześcijanina do sprawo.
wania władzy nad chrześcijaninem luti
do obejmowania przez nich jakichkolwiek kierowniczych stanowisk..., gdy!
jest rzecU\ absurdalną, by ci, kt6n~
blumią Chrystusowi, sprawowali wła
dzę nad chrześcijanami.
Doktór Anielski, jak zwano ŚW. To.
masza z Akwinu, jest zwolennikiem
ghetta: "Żydzi obojga płci powinni, we
wszystkich krajach chrześcijańskich,
zawsze odrótniać się szczegółami stra-.
ju od innych narodów, nakazuje im 'Ci
równie! własne ich prawo... jeteli sto.
sun.ki lub współżycie z Zydami narata.
ją wiernych na zepsqcie, nalety ich cal.
)[(rwicie zabroni~".

wZ. N. P. bez zmian
Prasa warszawska omawiając niedziel.
ny zjazd osławionego Z. N. P. stwierdza;
te w organiucji tej, wbrew sresztą woli
większości Daucz1cleJi, panuje
ten lIalIt
duch:
.
Z programowego przemÓwienia Cze-.
sława Wycecha, przewodniczącego Wy.
działu Organizacyjnego Z. N. P., widać;
te Z. N. P. całkowicie zerwał swój sto·
sunek z Kościołem. Wycech powiedział~
"Z. N. P. jest częścią składową prądu
demokratycznego w Polsce, działając
na odcinku oświatowo-szkoln:nn. społecznym, zawodowym Ud., natomiast
swe, działalnościa. nie wkracza Da teren
religijno-wyznaniowy. Nikt rowniet nie
wątpi, te Z. N. P. uprawia politykę partyjną "fołksfrontowa,".

Po przerwie obiadowej .,. g. Kwiat..
k'o wski w referacie pl "Załotenla ideowe i formy działania ruchu zawodowe~
go", mówił o klasie "pracuja.cej", ,,'ka.lli.ta:litmie", li; mniej o samym ruchu ta·
woliow.,YrQ..
..
, O czym ten. pierwszy 'dzl.ei'i "n-a-dzwyćzajnego" zjazdu świadczy? Czy nauczycielstwo polskie, na drodze wychowania młodego pokolenia kroczyć bą
dzie bez Boga i Wiary, a wedle zasad
inspirowanych p~e~ wrogów 'Kościoła i
Narodu? W każdym razie obrady s{)bctnie Z. N. P. obnażyły dostatecznie. P:.Istkę wewnętrzna, dygnitarzy Związku,
pokrytl\ blichtrem fraze~u i potwierdziły, te góra Z. N. P. pcsiada nadal to
samo oblicze ideowe, co przedtem.

Imponujące

cyfry

W "Polit.yce Narodowej" p. Leon Najmrodzki, sekr. Wydz. Gosp. przy Zarzą
dzie Głównym S.- N., zamieszcza niezwykle
cenne informacje o imponującym rozmachu pracy Wydziałów Gospodarczych
przy Kołach Stronnictwa Narodowego:

"SI\ to zdobycze doŚĆ wielkie, jeśli
ich znaczenie dla całości ży,
cia pOlskiego i warunki, w jakich je trzeba było wywalczać. Według obliczeń Wydziałów Akcji Gospodarczej
Stronnictwa.
N ar:od owego, liczba chrześcijańskich placówek gospodarczych, które powstały VI
K i er l c e. (P AT.) W sierpniu w oPowstaje również fabryka narzędzi ciągu niespełna ostatnich trzech lat, wykręgu kielecko-radomskim wzmógł się
dentystycznych oraz nowoczesna fa- nosi około 65.000. Większość z nich, okobardzo znacznie ruch budowlany. 0- bryka kafli, urządzona według naj- ~o trzec~ czwartyc~, przypada na. drobne
prócz bUdynków prywatnych, szkół, nowszych wymagań technicznych i za. I średme placówkt han.dIu detalIcznego.
szpitali itp. ruch budowlany ogarnął opatrzona w obrabiarki. .
~eszta na półhurtowe. l hU!'t?we, na .za.
również przemysł, który przyst"'pił
do
Na uk{)Ilczeniu J'est budowa fabry-I k ~dy ~twórcze, transpor~ l m~e. TWIer....
..
dZlć WIęC można, że zdobyhśmy JUŻ znaczrozbudowy
swoich przedsiębiorstw kI sprzętu telekomumkacYJnego, a I?o- ne miejsce w handlu detalicznym i zaczyoraz do budowy nO'l'Alrch fabryk.
nadto rozpoczęto budowę dwóch m- namy wdzierać się do handlu hurtowego
W Kieleckim ro'i'poczęto obecnie nych fabryk. Rozpoczęto duże inwe- oraz wytwórczości. W szczegółowej ocebudowę Wielkiej fabryki samochodów
stycje w przemyśle farbiarskim, oraz ni& stwierdzić można, te zdobycze naroosobowych i motocykli, która w przy- przystąpiono do budOWY nowej fabry- d?we u~daczniajl\ si~ bodaj we wszystszłości 7.atrudni około 2000 robotni- ki fa.rb chemicznych.
kIch dZIałach handlu.
ków. Związek spółdzielni spożywców
Pod Sandomierzem znajduje się o"Społem" po
wybudowaniu fabryki becnie w końcowym stanie budowy fabulionów i przypraw do zup rozpoczął bryka wyrobów ceramicznych, . a poobecnie budowę fabryki drożdży. Za- nadto w tych dnia.ch została urucho- lecko-radomskiego wpływa w dalszym
kłady ostrowieckie przystąpiły do bu- miona fabryka
przetworów owoco- ci-ągu bardzo dodatnio na życie gospodowy nowoczesnej fabryki kół samc>- wych.
darcze, powodują.c zwiększenie się iloChodowych wszystkich typów.
RozbudOWa przemysłu okręgu . kłe- śei zai7Udnionycb robotników.
-

uwzględnić

Rozbudowa okregu kiele(ko-radomskiego'

I

Straszna katastrofa lotnicza pod Szamotułami
Roztrzaskał się

P ozn a

ń,

30. 8.

Dziś

samolot prywatny -

o godz. 18.30
pod
Kaźmierzem w pow. szamotulskim wydarzyła się katastrofa lotnicza. Samolot sportowy spadł i rozbił się doszczęt
nie. Pilot i towarzyszą.cy mu chłopiec,
w parku majętności Komorowo

Pilot i jego towarzysz zabici

prawdopodobnie uczeń gimnazjalny.
zabili się na miejscu.
Przyczynę katastrofy ustali komilja
techniczna, która wyjechała na miejsce wypadku.
Według obiegającycb pogłosek za-

bitym w k~tastrofie jest pilot cywilny
Jan Domlniczak, b. członek Aeroklubu
P~zn.ańskiego i brat jego Dominiczak
z powiatu sz.amotulskiego.
(kI)
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Z NASZEGO STANOWISKA

Na progu nowego roku szkolnego
'Vraca już młodzież do szkół. Za
kilka dni gwar młodych głosów wypełni pustkę murów szkolnych, wypoczęci, zdrowi, opaleni 'wrócą nasi najmłodsi kształcić dalej serca i umysly.
Hozpocznie się praca.
A w parę tygodni później zapełnią
się też uniwersytety młodzieżą. akademicką., która w tym roku postanowiła
osiągnąć no,,,y etap w walce o nową.,
lepszą Polskę: numerus nullus.
Gdy wstecz spojrzymy na lata ostatnie w szkolnictwie, musimy z bólem stwierdzić, że ta najwaz11leJsza
bodaj dziedzina życia narodowego była
szczególnie upośledzona. Nigdzie nie·
przeprowadzono tyle eksperymentów,
co tu właśnie. 'V myśl osławionej "reformy" braci Jędrzej ewiczów poczęli
sobie różni mądrzy ludzie, zasiadający
przy biurkach w poszczególnych kuratoriach, robić "ogródki doświadczalne"
'w e własnym, mniejszym zakresie. Zaroiło się od okólników, zarządzeń i polece6, najczęśdej ze sobą sprzecznych.
głowach nauczycieli powstał chaos,
a w szkołach zamieszanie. \V rezultacie najwięcej ucierpiało wychowanie
młodzież~...
Nauczycieł
bowiem nie
mial czasu zajmować się nauką; mu-

'V

siał

hyć

"społecznikiem"

i'

przyszłości rządzić Polsklł-

Z satyry politycznej
Stalinowi
Jeszcze lat kilka takiego rządzeni/l.
A nie będ:ie mial pan - nic do s~race
nta ...
("Wróble na da.chu")

Menu

działacza

"ozonowego"

Ze wszystkich potraw najwięcej
Lubi - o z o n e k cielęcy.
("Wróble na. da.chuj

Złoła myśl "sanatora'
Raz uczona kompania wielce rit: fl lo co w

życiu

jest

wiła:
ważniejsze -

wo,
Spytano "sanatora

H
,

c~y

,V

'V

"działa

czeul".
O programach !"zkolnych szkoda
wspom i nać. Co roku inny program i
inne podręczniki, by jakiŚ ustosunkowany wydawca mógł na nich zarobić.
Co to kogo obchodzi, że rodzi.ców ni.e
stać na kupienie dziecku corocznie no":ych książek. Kupuj i basta!
'Ysz~-s tkie te jednak rzeczy są niczym w porównaniu ze spustoszeniem,
jakie w duszach młodzieży sieje propaganda lewicowa. Propaganda ta
widząc, .że dorastające pokolenia.
są
'7.. krwi i kości narodowe, w)'tęza. wszystkie sil)', by zatruć dusze nalmlodszych i odciąć w ten sposób dopływ
nowych rezerw do sił katolickich i narodowych w Polsce. Usadowiwszy się
silnie w Z. N. P. propaganda bezbożni
cza działa konsekwentnie i planowo.
:t-~ie trzeba wymieniać tych
licznych
wypadków usuwania krzyży z sal
szkolnych, hiśtorii "Płomyka", zatargów z księżmi nauczającymi religii itd.
Zawieszenie chwilowo przez premiera
Składkowskiego zarządu głównego Z.
K P. nie spowodowało zasadniczej
zmiany; po krótkim czasie powrócił do
wpływów p. Kolanko z towarzyszami.
r w szkolnictwie podobnie jak w innych dziedzinach toczy się walka
dwóch światopoglądów; tutaj ta. walka
idzie o zdobycz szczególnie cenną: o
duszę młodzieży. Te same ciemne siły,
które wypowiedziały walkę narodowi
polskiemu w jego własnym państwie:
żydostwo i masoneria chcą zniszczyć moralnie tę młodzież, która ma

w

Żydostwo zatruwa dusze naszych młodzież sama, niechże pamięta, że w
dzieci samą swą obecnością na wspól- budowie tego wielkiego gmachu Wielnych szkolnych ławach. Masonel'i!ł, kiej Polski nie może zabraknąć cegieł
która - jak dziś wykazuje nauka hi- k; polskiej młodzieży: polskiego ucznia
storii - odegrała złowrogą rolę w na- i polskiej uczennicy. Niech tam, gdzie
szych dziejach, z,,,łaszcza w czasach jeszcze rodzice tego nie rozumieją, posaskich, stanisławowskich i w czasie l,aże dziecko, że choć jeszcze małe, ropowstalI, przez odpowiednie "opraco- zumie już i docenia wagę spraw wieIwanie" faktów historyczn~' cb wyrabia - kich, tak wielkich, że od nich zależy
w młodzieży szkół średnich wręcz od- przy:;złość naszej Ojczyzny.
Kowy rok szkolny, to nowy rok prawrotne od rzeczywistości poglądy na
dzieje naszego narodu. Dlaczego w pro- cy i walki. Pracy nad wykszlałceniem
gramie nauczania historii w ~zkolach um~'slu i uszlachetnieniem charakteru.
Wa Iki z zarazą żydowską, która rozśrednich pominięte jest zupelnie zagadnienie tak ważne, jak rola i wpływ kłada nasz naród, wszystkie dziedziny
Żydów oraz masonerii w historii Pol- Jego życia, a więc i jego kullurę·
szkol ach powszechnych hQdzie
ski, a także i w historii powszechnej?
Dlaczego pod tym wzgłędem nauczan'ie to walka o wychowanie katolickie
szkolach średnich o
jest mocno niekompletne? Czemu ci, narodowe.
którzy tyle innych reform w szkołach prawdę historyczną i wypływające z
niej wnioski.
przeprowadzają, nie przeprowadzą tej,
tak ważnej?
Na uczelniach wyższych będzie to
Z nowym rokiem szkolnym nasuwa walka o numerus nullus dla Żydów.
się też myśl, ile w tym roku przy tej Numerus nullus na razie na uniwersyokazji. polskich pieniędzy zawędruje tetach a później w całej Polsce.
do żydowskich sak i e,,,ek ? Oby jak najPrzedtem zaś muszą być dla Żydów
mniej, oby wcale. Dużo zakupów czyni oddzielne szkoly powszechne i średnie.

czy prasila?

odpowiedział ŻWtl

wo:

"Nie rozumicm różnicy... wszak sil"
to prawo!"

("Nowa Rzeczpospolita")

HI ieniec z klosów, samorzutny dar rolnzk.ów ostrowskich zlożnny przed CudOŁcnym Obrazem.
sld. Następnego dnia odbędzie się na boisku "Hakoah' zlot "Mlode~o Botaru" potącz-:my z uroczystym raportem. na którym żonę p. Zabot~'ńskiell:o "Botal''' ogłosi
swą protektcrką.
Oprócz tego delegacja
pa lestYllska wręczy ŻabotyńSkiemu dar
pamiątkowy.

"Po konferencji tej odbędzie się w Bielsku zjazd czolo\\"~-cb działaczy politycznych Towej Ol'g"il n iza cii Svjonistycznej."
ŻabotYllski je·st. zwolennikiem masowej
emigracji Żydów do Palestyny. Nie mniej
jednak warto zanotować fakt światowego
zjazd u żydowsk iego na teren ie Polski. który - w dzisiejszych warunkach - odbywa się z całą swobodą. przy reklamie ze
strony PAT-a. Widać uznano, że zjazd
ten nic .,zagraża bezpieczCllstwu publieznemu". jak motywuje się niekiedy zakazy
polskich zjazdów, naturalnie nie "ozonowych".

P. Forster nie jest stanowczy

Jeszcze jedno zdjęcie ze wspaniałych w'oc:ystości Stronnictwa Narodou'CflO
Wśród żywioloH'ego cntu-:.ja-:.mu pub!ic-:.rlOści karne szeregi jasnych koszul defilują pr:ed wladzam,i S. N.

w Poznaniu.

Ukrócić bułę

pism niemieckich

w Polsce

"Niepoc~ytal''1emu podjulbaniu lUllnoŃci niemieckiej p'ł'~e
C;W

Jlm'odowi polshiem,u

Dzienniki niemieckie w Polsce zachodniej, w szczególności "Posener Tageblatt" i bydgoska "Deutsche Rundschau" od pewnego czasu w szczególnie arogancki i napastliwy sposób atakują. prasę polsk't jako całość.
O, t.atuio "Posener Tageblatt" w specjaln~- m art~' kule zarzuca dziennikom
polskim - i to ich ogółowi - wyt\;varz-anie ałarmów wojennych i wpajanie
czytełn ikom przekonania, jakoby Niemcy lada chwila miały podjąć kroki
zbrojne.
"Posener Tagehlatt" ani słowem nie
wspomina, że te same wiadomości, co
pra:::.a polska, podają także dzienniki
ullgiebkie, francuskie, amerykallskie,
holenderskie, skan d.,' na wsk i e, szwajcarskie i inne zagraniczne. Kie wspomina o t~'m, że w tych dn iach przez
świat
cały pl'ze!"zła znów fala obawy
przed bliskim wybuchem "yojny, której

ŚWiatowy zjazd żydowski

w Polsce
Urzędowa

Polska Agencja Telegraficz-

na donosi:
"W dniach oel 10 do 17 września odnę
d:de się w Bielsku światowa konferencja
organizacji mllJrl7ic7..v i~'do"'skiei "BrithTrumpeldor", lSa konfc:!"cl:cjt; tę przybę '

tł'~eba położyć

kres

wyrazem były przemówienia angielskich i amerykallskich mężów stanu. O
najbardziej znamiennych z tych przemówiel'l, w szczególności o mowie b. angielskiego kanclerza skarbu Churchilla
raz o oświadczeniu ameryka6skiego ministra spr,a w zagranicznych Cordella
Hulla "Posener Tagebłatt" nie podaje
żadnej nawet wzmianki.
Jakież to pouczają.ce i charakterystyczne!
KiesJrchane ataki pism niemieckich
\V Polsce na całość prasy polskiej, bę
dącej przecież wyrazicielką. opinii publicznej naszego narodu, winny spotkać się z odpowiednią reakcją. powoła
nych do tego czynników pallstwowych.
Podjudzaniu ludności niemieckiej
przeciw narodowi polskiemu i obra7.-aniu organów jego opinii mmi być polożony kresl
dzie prezydent nowej organizacji syjonistycznej. Włodzimierz labotyński. Spodziewany jest przyjazd około 200 delegatów z calego śWiata. przy czym szczególne
zainteresJwanie Zydów wzbudziła wiadomość o przyjeździe wielkiej delegacji palesty!'i.~kiej, na czele której stoi syn Wł.
ŻabotYliskiego - Eryk.
.,Otwarcie konf:?rencji odbędzie się w
sali Strzelnicy MiejskiPj. podczas którpgo
referat polityczny W J gtosi Wł. Żabotyń-

Tradycyjnym zwyczajem na obszarze
Gdat1ska odbywają się hItlerowskie "dożynki".
Na jednej z takich uroczystości
przemawiał IV niedzielę także sam "GauleHer" Forste.r. Przywódca gdańskich hitlerowców powiedział. te "chleb wyprodukowany wlasną rGką jest milszy od sprowadzanego z zagranicy".
P. Forster jest bardzo niekonsekwentny. Grlal'lsk bowiem żywi się chlebem
sprowadzanym z Polski. Bo milej jest widocznie żywić się chiebem tańszym, a
swój po wyższej cenie eksportować. Po
takiej liniJ od wielu lat idzie oficjalna
polityka gdaliska i sam p. Forster odgrywa w niej d użą rolę.
Jeśli p. Fursler zastosuje praktycznie
slowa wypowiedziane na "dożynkach" i
rozkaże w GdaJisku zjadać nie ekspor·
tować własne produkty rolne, to ustaną zbędne "związki aprowizacyjne". Ludność miejska
w Gdańsku taką decyzję
przyjmie z dużym zadowoleniem, bo wtedy ceny za produkty rolne zrównają się z
polskimi 1 spożywca prze.stanie opłacać
haracz, jakim obciąża wszelkie towary hitlerowska reglamentacja aprowizowania.
Wolnego Miasla. (p)

Denuncjacje "Naprzodu"
Soc.ialist~·czny

,Saprzód" w numerZ8

Hl z dnia ZD sierpnia rb. pisze o

jakiejś

al,cji tabliczkowej, rzekomo przez ,.f'ndecjQ" kra ko\\"ską zorganizo\\ anej, i żali się,
ze dotychczas sprawcy zrywania tabliczek
i szyldów nie są wykryci. Dlatego organ
"rewolucji na emeryturze" przychodzi "z
pomocą"
czynnikom administracyjnym,
pisząc w następujący sposób:
"A przecież wyrażając sip dziś modnym
stylem, ośrodek dyspozycji wszelkich t"'go
rodzaju akcyj jest zna.ny wlarl7.llm bf'7.pieczeństwa. Znajduje się w środku miasta,
tuz ohok Rynku Głównego. Lur/zie kierujący t.ym ruchem, są 1'ó\\"ni(';;; znani. Czegoż więc potrzeba do wykrycia sprawców,
którzy dziwnym i niezrozumialym zrzą
dzeniem losu są zawsze az do znudzenia.
"nieznanr' ?u.
Po co obwijać w bawełnę, powiedzcie
panowie otwarcie, chcemy wmówić we
\\'sz~'stkich, że wszystko,
co s~ę dzicje w
Krakowie, to jest robota "endecka" z Szarej Kamienicy, a potrzebne jest to nam,
ho 1) wybory samorządowe nadchodzą i 2)
bo robotnik od nas ucieka, - więc zamykajcie władze Stronnictwa Narodowego w
Krakowie, a będziemy mogli wtedy dlużej
bałamucić
robotnika polskiego i bronić
skuteczniej Żydów.

Dr med. H. ZIOMKOWSKj
,peeJ. ebor6b ,k;\r. wen er. , moczopll'lowYl'b
8 Sierp Dla 2,
teL 118-33.

L6dź,

Prz . u' 9-12 i 3-9,

w niedzielę: 9·12.

,.

.

~

Strona J
!

-

ORĘDOWNIK, czwartek. dnia 1 września 1938

-

Pielgrzymka Wielkopolan na Jasnej 6órz'e
Ud,;:iał t~ pielgr~ymce tLI~ięlo

_ t z ę s t o c h o w a, 30, 8. -

Jak

11 tysięcy os6b

następnie

zostało złożone w kaplicy
Cudownego Obrazu przez delegację
wraz z zarzą:dem Wielkop. Taw. Kólek
Rolniczych na czele.
Uczestnicy
pielgrzymki tłumnie
przystępowali do spowiedzi i Komunii
św.
Po skończonym naboże11stwie
zwiedzili klasztor, skarbiec i wszystkie

już

podawaliśmy, w poniedziałek przybyła
na Jasną Górę olbrzymia, bo licząca

-

Numer 19!ł

•

jego zabytki. Po południu Wielkopolanie zwiedzali miasto, a następnie odprawiona została "Droga Krzyżowa"
na wałach jasnogórskiCh. Po skończe
niu nabożeństw popołudniowych udawały się kolejno pielgrzymki na dworzec k01ejowy, skąd od godz. 7 zaczęły
odjeżdżać pierwsze pociągi specjalne.
Przed pól nocą ostatnie grupy Wielkopolan opuściły Częstochowę·
.
Tak olbrzymia pielgrz~Tmka z Jednej tylko dzielnicy Polski wywarła ogromne wrażenie.
(mf)

W Kobat Undie Brytyjskie) spadł samolot
bombardowy. PUot i towarzyszący mu żołnierze
ponieśli śmierć.

godzinę.

I

go

Najwiekszy statek litewski przybył do Gdyni

1

Stan pryszczycy w Polsce

Na skutek staraJl s amorz ą du gospodarczego rz e miosła, Bank Gospod arstwa Krajowego uruchomił nowy kontyngent kredytów dla zakładów rzemie ś lniczych w
wy s. 5 milion ,jw złoty c h , które rozprowadzone b ę dą za p ośre cll1i c t~"em komunaln ych k as os z c zędno śc i.
I(rcdy ty rz e m i<,ś lni c 7.e urlzielane będą
bp z p oś r e dni o na wni ose k r efl ektantów za
zabezpi eczeniem w ekslowym przy pożycz
ka ch mniej szych oraz za zaIJezpieczeniem
wekslowym i cioci a tkową gwarancją rzeczową, np. w po staci zas tawu hipotecznego, przy Poż)'c zk ac h wi ększy c h. Kredyt
dla po szczegó lnych p! 'ze clsi ę biorstw nie
może prz ekraczać . um y ;) ty s ięcy zł, zaś
minimalna wy okość pożyczki wynosić ma
500 zl. Okres ~ platy tych pożyczek został
przedłużony i wynosić bęu7.ie 16 kwarta-

W okresie od dnia 6 do 20 sierpnia rb.
zanotowano w Polsce 80615 wypadków
pryszczycy. Z liczby tej w 13209 ogniskach
pryszczyca wygasła, pozostało więc czynnych ognisk 67406.
Czynne ogniska pryszczycy istnieją w
województwach: białostockim ,,846,
kielockim - 12566, krakowskim - 7393,
luhelskim - 5367, lwowskim - 12881,
łódzkim 5 722', poleskim - 449, pomor~kim _ 2515 poznańskim - ,,822, śląskim
1 '14, war'szawskim - 9401.

prezydent Smetona oru naczetll7
dowódca armii litewskiej gen. Kasztipis.

*

Wczoraj przywieziono samolotem fi Kabulu
(Afganistan) do Berlina ll-dn.o~e dziecko, ktOre ma być w Berlinie pOlldane operacji.

*

Z Wiednia wystano 31 konduktorów tramwa·
iowych do Norymbergi, gdzie będ. pracowat
podcza.s zjazdu partyjnego.

*

Nieznani sprawcy namalowali nI. Acianle wbt·
dy w parlamencie praskim swastyką i napił
"hei! Hitler".
Król Borys

*

*

W galerii kopalni Peregrina w litanie Guana·
juata w Meksyku zawaliło się sklepienie. 16 i6rnik6w zostało żywcem pogrzebanych.

Wzros t przes t
"."
"d l
wsro
.. w N·lemczech
modzlezy

niepOkojone są wzrostem przestępczości wśród młodzieży niemieckiej, co w
'b
k' k
"ł'
sposo
ta
Jas -rawy prz~Jaw] o Się
również na terenie Gdańska, gdzie uczestnikami napadów na młodzież polską są przeważnie młodzi hitlerowcy.
Jak wykazują tabele, opracowane
przez niemiecki związek sądownictwa
dla spraw młodzieży oraz przez orga..
nizacje opieki nad młodocianymi pI"let
.
. '1 . .
t pr
stępca~l,. naJSltDleJsz y wzr~s'ed' Z?SbęPCZ~SCl .zaIlo °dwan~ w . ~l Z l!ldl B
o yczajowe). N a ruglm mIeJscu I ą
ciężkie pobi cia
uszkodzenia ciala,
bójki, awantury' itp.

Pryszczyca wygasła w 13209 zagrodach
na.stępujących. woje.wództwach: białoępezosel
StOCkJnl - 869, kieleckIm - 2346, krakowł
sktm - 2727, lubelskim - łnB. lwowskim
NajwIększy. w:rost 'Przestl}l>CZOllC\
_ 1387. łódzkim _ 829, nowogr6dzl{im _
..
.
. \WŚl'Ó.d. młodOCIanych zanotowano w
3, poleskim - 1, pomorSkim - 512, po'MH\1'~da]ne kola w ~te'mczech, me Berllme, Hamburgu, Essen, WrocłaznafIskim - 2288, ślą ' kim - 694, war-) wyłącza \!~C prasy pOśwlęconej zagad- wiu,
Dortmundzie,
Hannowerze,
szawskim - 1057.
nieniom wychowania młodzieży, za- Chemnitz i l\Iannheim.

Eksport
wyrobów chałupniczych

..

·.

O",
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w

Ii LiceumZgromadzenia
- GimnazjumKupców
- Szkołam.Powszechna i

l\Iinisterstwi e Przemysłu i Handlu odbyło się posiedzenie podkomisji pracy chałupniczej. Obrady obję
ły następujące zagadnienia:
1) kas kred~'tu bezprocentowego, 2)
możliwości
eksportowych wyrobów
chaJupniczrch, 3) organizacyj spół
dzielczości chałupniczej, -i) regulaminu podkomi:-ji, 5) kredytów Patlstwo\Vego Banku Rolniczego oraz 6) podań
o subwencje i kredyty.

Łodzi

~

al. PrezydeDta Narutowicza 68

telefoD 115·3t

I przyjmują codziennie zapisy
I
wstępne rozpoczną się sobotę, września,
Egzaminy

Agencji pocztowi

-

organizują się

w

3

rb. o godz. 9 rano.

Początek roku szkolnege poniedziałek, 5 września r. b., o godz. 9 rano.

n 16 865 a

SPDRT
na zawodach lekkoatletycznych w
Do mistrzosiw Europy, rozpoczynających się 3 września w Pary tu. zgłoszonych zostało 3!:i2 zawodników. reprezentujących 25 paJlstw. a m ianowicie: P o l s k ę,
Albanię. BelgIę, Danię. Niemcy, Anglię·
Estonię, Finlandię. Francję. Grecję. Holandię, Włochy. Jugosławię. Łotwę, Lichtenstein, Luxemburg. Norwegię. Portuga Hę.

I

.~

JI

i Meki 14.2.9.
Szwed Jonsson przebiegł ten dystans jut
w czasie 14:28.8. 'Vęgier Szabo \V czasie
14:33.6. Toteż Noji chcąc za jąć jedno z
czołowych miejsc, musi ten dystans przebyć w czasie 14:30. Tegoroczny najlepsży
czas Nojie-go wynosi 14:46.5.
skoku o tyczce fa worvlem jest nasZ
Sznajder. którego stać na 4.15 m. bowiem
w tym sezonie uzyskał już 4.10 m.
.
W kuli Gierut!ę stać na 3 lub 4 mieJ'
sce, \V lO-boju na 4 lub 5.
Naszym zdaniem prezes PZLA oCE.\nia
szanse naszych zawodników zbyt optymi'
stycznie.
H:29. dalej Pekuri 14:27.4

Szanse naszych zawodników

Notowania giełd
zbożowo-towarowych

~

Ii:andydatów I
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Na ostatnim kongresie Związku
Pracowników Poczt, Telegrafów, Telefonów pOWOłano do życia Sekcję Agentów Pocztowych przy wspomnianym
Związku. Sekcja ma na celu skupienia
agentów poczto\\'ych w calej Polsce i
czuwanie nad obroną praw i interesów
za',"oclowych tychże.

3J.JO.

*

krCtkim pobycIe incognitO w
do Wioch.

W okolicach Aoety we Wlo~zech IIPadła la·
wina, masy ziemi i kamieni zawaliły dolinę Val
Sawaranche, niszcząc wiele chat g6rskich. La·
wina nie pociągneła za sobą żadnych ofiar ludzkich.

,y

w

łów.

R y d g o s z C z. ~o. 8. 1038. - Żyto 14- 14.2:):
pSz(' lIi{' n 19.;;0- 1!J.73 ; jr,c r.miell l st. 14.30-14.7:>,
JI ot. 14 .2." 14.;;0: owies J4- 142;;: otr(!hy żytnie
10.7:;- 11.2.') : ob'phy p.zenne m 11.25-11.75. ~r.
11.7.}- 12.2ii. gr. 12 ..:;0- 13: milka żl' tnia 65",24.25
do 21 .7;;: m"ka p, zPlma r.~." 32 - ~3.
K a t o w i (' P. 30. 8. Jn~R. - Żyto 16.n- 17;
p.zeniC'a cz. 2!l.50- 24 . jedn. 22.;;0- 23. zb. 22 do
22.'10: ję {' z mi P ll przPIl1. n 17.:;0. pn-t, 16-1(1.:;0;
oW.ieR jNln. ln.7.'- 17.2;;. zh. 1:>.7:;. -Hi.2.; : otr~hy
żytnil' 10- 10 ..,0; otn'by p"r,Pl1l1e gr. 1:ł.:!.'}--12 . 7:J,
śr. 10 , i~ -11. 2.; . m. 10- 1U.;;O:
mil ka żytnia. 6:i",
2(\.:10 ~7: malm pR7.l'nna (\.;'/, 34.:;0 - !ti.:;O.
. L ód ź . ~O. 8. 19~8. - Żyto lli- 1(j.2;': pszenira
J. 21.7:J-2:!.7:i. zh. 21.:;0- 21.7:); jP cz mień nowy
14.7:;- 1:).2:>; ow ies stary 18.:;0- 18.7;;: nowy 1;;.;;0
do 16.50; ot rę hy żytni e 10- 10.2.,; otr~ hy pRZf>nne
śr. 10.:;0- 10.7;;, gr. 10.7.;- 11 : mnka i;ytnia 6;)"1
26- 27; mnTnl p R zenn ~ OG'/' 3G- 37.
L w ó w. 30 8. 1!J1I8 - Żyto l .t. 15.r.0- 15.75,
II .t. n.2.;- 1:;.50 : pR7.enirn I'Z. 21.50- 2J .75. zb.
23.75- 24, bi a ła 2.'i.2:>- 2:;.:iQ, zoo 24.25- 200:
jęcz miet'i przem. 1!).7.'i- 10.2.". pa t. 13.50- 111.7!i:
owies I .t. 17- 17.2:;, II st. 16.50-17; otręby żyt
nie 8- 8.25: otręby pszenne gr. 9.7;;- 10. śr. 8.75
do 9, m. 10-11: mak a żytnia 65'/, 2G.25-26.75:
milka pszenna 6iW, 3G.nO- 37.50.
War s z a w n. 30 8. 19!18. - ~yto 15-1!).n:
ps?~nipa cz. 23.25- 211.7 .; . j. ~2.7;' 2:l.2:5 zb. 22.2:;
do 22.73: k c zmień I ~t. 1::1.50-16, II ~t. 15.25 do
11;.;'0: OWiflS I st. 15.1)0- 16. II st. H.50- 1~. nowy
t4.2;j-H.7~: otrp,by żytnie 0-9.50: otrehy pnenn" :rr 12- 12.50. Ar. U-1UjO, m. 11-11.50: llIl\k!
;;vl nia 6.5'/, l!3.50-2UiO; maka pszennIl. 65-,. 34 do

po

SZ?łAicarii, wyjechał

skupionej w ramach Akcji Katolickiej.
Protektorat nad zlotem objęli obaj
pGlscy kardynałowie ks. kardynał Aleksander Kakowski i ks. kardynał
Hlond. \:v koml'tec1'e ho' noPr ~'mas
!
rowym zlotu-pi"lgrzymki znajdują się
księża bL kupi ordynariusze.
czasie uroczystości zlotu-pielgrzymki mszę św. odprawią pierwszego dnia ks. biskup cz~stochowski Teodor Kuhina, dJ'lHriep:o dnia 1{!~. kardynał Prymas Polski.
Kazanie w
pierws7.\.' m dniu zlotu w'.-glO~l· ks. bl'skup kiełecki Kaczmarek, w drugim
dniu ks. bi. kup polowy Ga,,' lina.
.

=-

*

W Wiłkomierzu odbyło się Awięto ~,lecll
pułku piechoty Iitewskiei. Na uroczyStość puł·

kową przybył

dzieży

Kredyty Banku Gosp. Kraj.

dyrekcia monopolu alkoholowpostatnich dniach 1.400 IicencYi na
alkoholu.

Rumuńska
odebrała w

sprzedaż

Zlot katolickiej

SPRAWY GOSPODARCZE

*

Poziom wody Nilu podnosi się z lrodzinT na
wskutek ul ewnycb deszczów. Jakie
spadly w obszarze źródeł rzeki. Przybór WOd7
budzi niepokÓj wobec niezwyklej jego szybkości. W górnym biegu Nilu , woda doszła jut do
szczytu tam. wohec czego zarzlldzono ewakuację
okolicznych osiedli.

ponad 11.000 osób, pielgrzymka rolników z Welkopolski. Protektorat nad
pielgrzymką objął J. Em. ks. kardynał
dr A. Hlond. Jest ona reali7.acją uchwaly tegoroc7.l1ego sejmiku \Vielkopolskiego Tow. Kółek Rolnic7.ych.
Już po pól nocy zac7.Qły przybywać
pierwsze pociągi wiozące pielgrzymów
z różn~'ch czę ś ci \Vielkopol ski. J, Em,
ks. kard. dl' Hlond przybył do Często
chowy już w niedzielę wieczorem, \y
.łIał·yna'ł·~e litewscy interesują się polsIw" S~lwlą jJLoł'sl~ą
pierwszej grupie pielgrzymów znajdoJęzyk polski nie jest marynarzom
wał się prezes \Yielkopolskiego Tow,
G d Y n i a, (Tel. wł.) Do Gdyni przyKółek Rolniczych p. Mikołajczyk oraz był największy litewski statek han- litewskim obcy. Z trudem, ale umiejQ.
cały zarząd i personel biura dyrekcji.
dlowy "Kaunas". Statek stanął w por- po polsIm porozumiewać się .
Statek "Kaunas" jest w Gdyni pod
Pociągi przybywały kolejno, ostatni cie drzewnym firmy "Paged", skąd
prz~' jechał do Częstochowy okolo go- zabierze wielki transport kopalnia- opieką. polskiego makl~ra okrętowego,
dziny 7. rielgrz~'mi nie zbierali się ków, przeznaczonych dla Anglii. Sta- co także jest wymowne. \V Gdyni boprzed stacją, ale hezpośl'ednio z pocią- tek prowadzi p. Krikstopaitis, który wiem pracują firmy maklerskie nie'gów udawali się z lo'zyżami na czele, t~ż jest seniorem litewskich kapita- mieckie. Jeśli Niemcy, jak zawsz~
twierdzą, mają tradycyjne kontakty z
z duchowiellsŁwrm i sztandarami, z nów okrętowych w służbie czynnej.
pie~nią na ustach ,,'prost na Jasną GóSam statek litewski nie jest osobli- litewskimi sferami gospodarczymi, to
rę. U bram klasztornych witali piel- wością. Obecność jednak statku i ma- wybór maklera polskiego przez armagrz\'mki 00. paulini.
rynarzy litewskich w Gdyni budzi ze tora litewskiego ma t~ż swoje znaczeOlbrz~'mia rzesza 'ViE'lkopolan zgro- zrozumiałych względów duże zaintere- nie. (p)
madzila się nastf;'pnie przed szczytem, sowani~. Marynarze litewscy mówią
gdzie wyslurhala UI'OCZ~'stcj mszy św., o możliwościach współpracy polskomłOdzieży
odprawionej przrd obrazem Matld Bo- litewskiej w dziedzinie komunikacji
W dniu 24 i 25 września rb. odbę
skiei przez Pn'masa J. Em. ks. kard
morskiej. Prawie każdy z marynarzy dzie się w Częstochowie zlot-piel'A .Hlonda. \V czasie mszy !Iw. POświę-llitewskich interesuje się naszą Pa~l gl'zymka Katolickiego Związku Mło
cH Prymas Hlond votum, ufundowane stwową Szkołą Morską, która moze dzieży Męskiej, który zgromadzi na
przez uczestników pielgrzymki, które także kształcić młodzież lit~wską..
Jasnej Górze stutysięczną rzeszę mło
C!2!2!! ..
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Paryżu

Szansze naszych zawodników omawia
ostat.nim ,.PI·z e glądzie Sportowym" prezes PZLA mż. Znajdowski. który twierd!:i,
te w biegu na 200 m, Zasłona nie odegra
większej roll, z powodu bardzo silnej konkUl'encji. Faworytem w tej konkurencji
jest Anglik Holmes, który w tym roku
osiągnąl już czas 21.1.
Rumunię, Szwecję, Szwajcarię. Czechosło' .W biegu na 800 m Gąssowski powinien
wację i Węgry.
z!l:Jąć drugie miejsce. za fenomenalnym
Na poszczególne konkurencje przypa- Nlem~em Hal'bigiem. który dystans ten
daja, na tępujące liczby za wodn ików:
przeblCgł w tym roku w czasie 1 :51.6. pod100 i 200 m - po 26 zawodników.
czas ~dy najlepszy czas tegoroc7.TIy Ga,s400 m - 20,
sowsklego w:ynosil 1 :52.6 Lepszy czas na800 m - 2.3,
wet od IIllrblga uzyskał jut w swej karie1300 m - 20,
rze WIoch Lanzi 1'50.7, jest on obecnie je5000 I 1000 m - po 16.
dnak w słabszej formie.
110 m płotki - 16.
. W biegu na 1500 m Staniszewski. zda400 m płotki - 15.
ni~~ prezesa PZLA. może zająć 4 lub 5
3000 m z przeszkodami - 13.
mIeJsce. Faworytem tu~aj jest Anglik
skok wzwy1 - 18,
Wooderson, który przebJegł ten dystans
skok w dal - 14,
jU1 w czasie 3:49' najlepszy czas 'Stani-I
t
k
. d k
18
'
k'.' . ?
ycz a I ys - po ,
::>zews lego wynosI 3.54.~.
trójskok i młot - po 13.
W biegu na 3.000 m z przeszkodami
kula - 17,
S id
"
. ć ó .
!
.•
oszczep _ 11,
o ap po~m~en za.ln r wnle1 't ml~Jsce,
maraton _ 16.
za F.maml, L.mtbladen 9:09.2. Tuommem
9:13 l MattJlamem 9.13.
50 km chód - 15.
Bardzo ciężką przeprawę będzie miał
J.ak wiadomo nasi !:awodnicy startują w biegu na 5..000 m Noji, który będzie muw bIegach na 2~ m, 800 m. 1500 m, 3000 m· si~ł walczyć z koalicja, biegaczy fińskich.
z przeszkoda~lJ. l 5.000 ?l, ~ral \V skoku o ł.fI.mo wszystko Noji powinien zająć ł
tyczce, w kul! l w lO-cloboJtl.
mIejsce. Faworytem J'est tu Salminem
IV

l

,V

Pływanie'
'Wielokrotny mistrz Polski Jf'drYl!ck z Gi·
szowca oraz mistrzyni Polski w skokacr. !<zczep~ńska mają przyhyc na niedzielne zawody U·
nu do Poznania. (a)

Piłka nożna
- J ugoslnwia 3:1 (2:8).
Spotk.anie mic:dzypa (lstwowe odbyło się w Za'
grzeblu. \V spotkaniach miedzymiastolVych
Praga pokonała w Pradze - ZRgrzeb 3:2 12:1),
a w Rinłogrodzie zesp ół lliałogro d u 1:0 (0:0).
C1.ecllos1owa~ja

I mprezy sportowe
na Targach Wschodnich

.
.
Roi' roczme w .rama~h Targ6,.,. Wschodnich
orgaJpzowane, sn hcz!1,e. Jmprezy sporto" e. SI!"
sowme do teJ trndrcJI l w roku hi e ż>\cym dnll
4 września odbędzie sil) IIĘ Ogólnol,lolsl<j saDlO'
" h odowo - motocyklowy ZJRzd G\'ł1aźdzlsty do
J"wow~. U~zestnicy tE'gO Z.iazdu wezmll ud~ial
w ~efllndzle P\'~ez teren. 'l'argów Wschodnich.
~ma 11 wr~eśma odbędZIe się 100-kilometJ'jlWl'
1~leg kolar·~ICJ.. organizowa~y przpz ,Lwowski ()
~;;gR.°t·:g~\bl:;~k w~~~~,I~~. aStar \ Ił met:egob~:
dynIdem Z.arzadu Tal'~ów 'Ws~h~3nrcłi.r
Uczestmcr
obu. tych jmprez sporto.wych "aJ·
będa
('zrYĆ
miedzy
o przechodnta nnlll'!'dh.'
u un d owana
przez innymI
Zarząd Targ6w "'scho·jnIC

x
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Hata~trofa D[iIIU ~o~li~un!IO ·IO~ Howl!m
Palacz i pomocnik maszynisty zabici, 11

,,, a r s z a~' a. (Tel. wł.) 'We wtorek o
godz. 4,25 nad ranem na stacji Konary pod Kowlem, idący z Warszawy poeią pospieszny nr 903, wychodzący o
godz. 23 w kierunku Zdołbunowa, uległ katastrofie.
Wed/ug dotycnczasowycn doniesień
ofiarą katastrofy padlo 2 zabitych, w
tym . pomocnik maszynisty Jan Drabik,
oraz kilka osób ciężko rannych.
War s z a w a. (P A T). W dniu 30
sierpnia rb. o godz, 4,25 na stacji Konary, poŁożonej na linii Kowel-Lublin. wykoleiły się w pociągu pos~ie
sznym nr 903 - parowó7., dwa ".. agony bagażowe i wagon pocztowy.
Zgin~li - pomocnik maszynisty Jan

,y

śp. proł.

Szober

a r s z a w a. (Tel. ,,·ł.) Zmarł prof
Stanisław Szober, jeden z najwybit.
niej szych lingwistów polskich. (w)

Na granicy polsko-litewskiej

War s z a wa. (Tel. wł.) \Vobec z.awarcia umów regulujących stosunki
gran iczne między Polską a Litwą, będą
wprowadzane ułatwienia dla mieszkań
ców pasa granicznego. M. i. będzie dozwolone przenoszenie różnych artykułów, przeznaczonych dla własnego użytku przy przekraczaniu granicy, pod
warunki em, że wag·a ich nie będzie
przekraczał.a i. kg, a wartość 50 zł. Paczki nie będą. po~leg.ały ocleniu.
(w)

Drabik i palacz Stanisław Gorajewski
Lekkie rany odniosło 11 pOdróżnych.
Ruch pociągów odbywa się z przesiadaniem. Ruch normalny przywró-

Milion
JJlidoc~nie

I

pasażerów

rannych

cony zostanie około godz. 14. ~PociQg
ratunkowy przybył o god.z. 5,3;,. Dochodzenie celero ustalenIa przyczyn
wypadku jest w toku.

mężów zniknęło

A:ngiell" nie

wAnglii

W Po'!,naniu odbył się polcaz modnycH
fry::.ur damskich. Na zdjęciu z leuJej
fryzura wieczorowa dla brunetki, z pratcej - fryzura popołudniowa dla blondynki.

są dobry'mi kalJlu'n kanti do'mo1vego

ogniska
L o n d y n. Na podstawie obli- którzy opuścili s"'e ogni "ka rodz~nne!
czeli statystycznych stwierdzono, iż w nie padli ofiarą morderstwa, am tez
Anglii zniknęło od 1900 r. przeszło roi- nieszczęśliwego wypadku, lecz po prolion mężów. Tylko malą liczbę "znik- stu wyjeChali, a na miejscu nowego ponięć" zdołano rozwiklać. S7,lo w nich b,-tu nie zameldowali się, chcąc za
albo o morderstwo, albo o samobój- ,~szelką. cenę zachować incognito. Jak
stwo.
widać, Anglicy nie mają chęci płacić
W większości wypadków m~żo~'ie, alimentów.

Tragiczna

Samobójstwo c~y

śmierć
nłordm4 stll'O

Polsko-czesko słowacki
układ lotniczy
P r a g a. (P AT) W pon iedziałek
zakOllczyJy się w Pradze pomiędzy delegacją polską. pod przewodnictwem posl·a R. P. Kazimierza Papee, a delegacją czechosłowacką
pod przewodnictwem inż. Syrowatka dyrektora
lotnictwa cywilnego, rokowania w
sprawie ustanowienia pewnych linij
lotniczych dotyczących obu krajów.
Rokowania doprowadziły do zawarcia
ukł, adu, na mocy którego Polska otrzymuje pr,a wo eksploatowania linii Warszawa (Kraków) Budapeszt, CzechosłowaCja prawo
do linii Praga
(Brno, Mor. Ostrawa) - Ryga.

'syna "króla słali"

rJb"anie ~fl)"c((l~ilo toisaofiary
Policja ustalila, iż jest to AmerykaL o n d? n. - W lasku w pobliżu
Kentu znaleziono z raną poslrzalową nin Stiles E. Tutl!e, s~'n "króla stali".
mę;i;cz~'Zllę, liczącego około 25 lat. Ka
Ojciec jego, prezes wicIkiego koncernu
mar.I 'narce ofiary samObójstwa czy też TIustless Iron and Sleel Corporation,
mordu znaleziono adres jednego z naj- który bawi wc Francj i, przybyJ specjalwybi tn i e.if'z~·ch kra \HÓW lond~'llskich, n~m samolotem do Londynu. Przyczyco przycz~' lliło , ię do zidentyfikowania ny zgonu młoclzieilca nie udało się dozwlok, ponieważ pr7,y zabitrm męż t~ chczas ustalić.
czyźnie nie znaleziono żadnych dokumentów.
mość

Bolszewicy zabrali
statek rumuński

c z e r n i O w c e. (PA T) Wlaaze 90wiecide zatrzymały rumuński statek
handlowy "Calinova", który odpłynął
z portu Gałacz w kierunku Tulce&.
Podczas przejazdu przez liman Dniestru
wladze sowieckie przeszukały statek i
skonstatowały, że wśród
załogi statku
znajdował się obywatel sowiecki Gavri10 Ostapenko, który przed kilkoma dniami uciekł z Sowietów. Władze sowieckie nie zadowoliły się aresztowaniem
Ostapenki, ale skonfiskowały statek rumUllski i skierowały go do portu Owicliopol.

Odsłonięcie

pomnika
Jerzego VI

c r a i t h i e (Szkocja). (A TE) Król
Jerzy VI dokonał w niedzielę odsłonię
cia pomnika poświęconego pamięci
jcgo ojca króla Jerzego V i wystawionego w Craithie, parafii w pobliżu
zamku Bal morale. Obecni przy odsło
nięciu pomnika byli: królowa Elżhieta
z córkami oraz liczni parafianie kościoła w Craithie.

Ucieczl<a zakochanej pary

tll\\de labaw'j

wyrostków wiejskich

I

v,' a r s z a

wa. (Tel. w1.) Dyrekcja
kolejowa 'wydała ciekawy okólnik z poPr::,('.ś Zic:'llie polo:one jest Grodno. Sa :;rljęciu nowy most na Niemnie
wodu nieustannych w.vpadków wybijania ~zyb w pociągach podmiejskich
na terenie ·Warszawy. Dyrekcja otrzymuje meldunki, że chłopcy wiejscy rzucaj~
kamieniami do przebiegających
pociągów, wyrządzając duże szkody
przez wybijanie szyb. Dlatego też DyDwaj lotnicy :~(lbici, jeden "((uny, (lu'ócTt clu{ell't ocalal0
rekcja zarządzi la, aby w każdym wyP ar r ż. (ATE) Samolot francuski,
Zaloga składała się z pi~ciu lotnipadku powiadamiano straż kolejową,
Ii
tóry
w
niedzielę
brał
udział
w
wielków
woj~kowych: jeden z nich zginął
celem podjęci.ą. pościgu i przeprowadzekim pokazie lotniczym w Dinard, w Iia miejscu, drugiego odwieziono w
nia dochodzeń.
(w)
czasie swego lotu powrotnego dostał :olanie beznac1ziejn~'m do szpitala,
się w mgłę i usilował lądować przytJzeci zaś odniósł lekl,ie ohrażenia,
musowo. Lądowanie to nie powiodło podczas kiedy dwaj pozostali wyszli
się jednak i samolot rozbił się na roli,
Lez szwanku z katastro~y.
przełamując się na dwie części.

Samolot francuski

Warst:awskie "ABC." ogYa!1':& rewelacje o stosunkach, jakie panują w Związku
Autorów i Kompozytorów Scenicznych, instytucji powołanej do obrony interesów
ubogich (z "zasady") literdtów. Tymcza.sem okazuje się, te jeśli jut literaci są
biedni, to nie można powiedzieć tego o ich
opiekunach. Posłuchajmy, ile zarabiają
panowie dyrektorzy:
Otót poprzednio dyrektorem Z. A. i
J{. S. był p. OS8oria-Brochnicki. Obecnie
pobiera on emeryturę. Nie mał!!,. 1.200 zł
przyznał mu zarząd Z. A. i K. S-u. Kwotę tę podobno
obniżył
nieco kurator
Związku. (Trudno się dziwić kuratorowi).

Gate pracowników Z. A. i K. S. staw ogólnym jego
budżecie. Ow pensje głównych urzędni
nowią ciekawą pozycję

ków Z. A. i K. S.:
1. Dvr Jastrzp.biec·Rt:dnicki - 1.000
złotYCh; 2. zast. dyr. Lin (nazwi~ko
prawdziwe Hermelin) - 800 zł . 3 adw.
Lcsman, radca prawny - 800 zl, 4. Am·

sterdam, zast. p Lesmana - 800 zł, 5.
F'rledwald, kierownik w~· dz. zamiejscowego - 6:50 zł, 6. Tur (prawcl7.iwe nazwisko C",ibR k), kierownik wyrlz. miejsco\Yego - (j00 zł, 7. Mo r (prawdziwe
na7.\\'isko Lewin) - 600 zł.
Oprócz tego istnieje personel nitszy
\nt[lszynistki . pomoc j,ut'celaryjna itp.),
klaclający siCl z 17 osób.
OczY"' iśeie pensje i emen·tul·ki dla paliÓW d~Tektorów płaci litor'a l o wiecznie
chudej kieszeni.

3

przełamał

sie na

pół

-m
Lew W zborze protestancki
JJ7śrócl 1nocUqcych si~ lJOlCstal P O I J (och

A f i s t e r d a m. (ATE) Niebywały
popołoch w jednym z kościołów prote&tanckich wzniecił w niedzielę lew,
który zbiegłszy z cyrku, wszedł do zbol'U w czasie nabożel'lstwa i przebiegłszy
środkową na"'ą wyskoczył na ołtarz
i tam się położył. Zarówno pastor jak

i wierni w poplochu opuścili kościół,

tloczac się przy wyjŚCiU.
P~za kilku osobami, które zemdlały
Jla skutek silnego wrażenia, lew nie
w~Tząclzil nikomu żadnej krzywdy i zosŁał SChwytany i odstawiony do cyrkU.

Liku'idacja s~((jl~i
\'" a r s z a w a. Władze bezpie- ubezpieczeń odszkoclowan ia.
Dochodzenie ppolicyjne ustaliło. iż
cZ(,llstwa wykryły groźną szajkę gan g - '
sterów asekuracyjnych. V...' sklad ban- banda dokony".ała także podpaleil sady prócz herszta Stankiewicza i Zeli- J1JOchodów na prywatne polecenia. \V
kowicza wchodzili: szofer Mendelgar- z\\ iązku z tym aresztowano kilku pober i właściciel taksówki Bolesław wa7.nych kupców i przeclsi~biorców
Hzepko.
warszawskich.
Banda kupowała stanr , przeIlaczony na szmelc samochód, wyszukiwała
wierzyć
czlowieka nieznanego w towar7,yW Kielcach w mieszkaniu rodziny Gło·
stwach asekuracyjnych i przepi~awszy
na jego nazwisko auto i ubezpiec7,y- ":łckich podczas snu domowników ich
wszy je wraz z transportem od ognia, ,,'jasny kot skoczył na łÓiko j pogryzł do
I,l'wi 15·letni ego Zby:::lawa Grudzirlskiego,
wysyłała ciężarówl,ę w drogę.
usta- :l na::;t~pnie dosl<oczyl do ló żka dzieci Gło·
lonrm miejscu ci~7.al'ó\ykę podpalano, wackich i pokaleczył ich 6 - letnią córkę
po cz~' m na pocl~tawie prolokńlu 1101i- rr nlin~. Tlzieci oddano pod opiekę lek ar·
cyjncgo domagallo się od to\\'al'zy:::twa "ką, a kola zauito.

-

Nie

'V

chała.

Szaleniec zastrzelił 12 osób
B o m b a j. - W miejscowości Bhatinga pewien krajowiec uległ napado\\'i szału. \Y stanie zamroczenia rzucił
się on na przechodniów i zastrzelił 12
osób, a 6 ciężko ranił.

Listopadowe awanse
urzędnicze

I

w kołach

wiad~mość

urzędniczych rozeszła się

o p~oj.ekcie ?1asowych a• wansow urzędmkow panstwowych z
okazji ZO-Iecia odzyskania Niepodle~lośc!. PI:ZY nowych nominacjach ~a
Ją.. b~ ~ .\n ane. pod uwa?,ę lata ~luzby.
,HoWl~lez r;naJą. bj:ć .mlanowar:l prac~Wl1Jkam.l f'taJymI CI prl;lcowl1Icy p:oWl7,Ol'yCZl1J, ktorzy pracują ponad pI~Ć
lat.

Orkan nad Meksykiem

Banda gangsterów ubezpieczeniowych
gr«so'lcała lV Wa,,.s~awie

B i ~ ł o g ród. - Wielką sensację
w tutejszych kolach towarzyskich wywolała
ucieczka 18-letniej Tatiany
Knezević, córki znanego przemysłow
ca, z 25-letnim Radovanicem, urzędni
Idem w przedsiębiorstwie ojca panny
TatiallY· Dot~r chczas nie udało się
ustalić, dokąd zakochana para wyje-

kotom

B r o w n s v i l I e (Texas) (A TE) Niezwykle silny orkan, szalejący nad Meksykiem w dniu wczoraj szym oraz dzisiejszej nocy, zagnał 10 rybaków, pochodzących z Texasu, na wyspę pia~7,czystą, położoną niedalelw
od wybrzeża. O losie ich nie ma dotychczas
wiadomości. Biuro meteorologiczne 01'I'<,śla szyhlwść wczol'ajf'7cgo orkanu
na 75 mil an~. na godzinę. Orkan ten
ominął w~' brzeże Texasu i szalał nad
Brownsville i Tampico, wyr7,ądzając
~zkod)r w
okolicach zami!'f'zkałych
głównie przez ryhaków. (ATE)

Duński

minister przybywa
do Gdyni
'.

'Xl a r s z a w a. (Tel. wl.) 'V czwartek przybywa do Polski na transatLant~' ku "Piłsudski" duński min. przemysłu, bandlu i żeglugi I\iawatel.
(w)
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-Montowanie "frontu ~emokraty[lnelo" JO~ ~atutlly~~w
Wymowa "wiciowyc
h" dożynek wŁodzl
.,

L ó d ź, 30. 8. - W niedzielę w Ło
azi, jak to donosiliśmy, Odbyły się dożynki, organizowane przez ludowcową
organizację młodzieży "Wici", połą.czo
ne ze zjazdem wojewódzkim delegatów tej organizacji.
Uroczy,stościom tym nadano
cha·
rakter wybitnie polityczny pod hasłem
jednolitego "frontu demokra.tycznego"
wszystkich
organizacyj
"fołksfrontowych".
\V dożynkach i w zjeździe brały u'dział delegacje PPS, klasowych zwią

zków zawodowych, niemiecka -partia
socjalistyczna, Klub Demokratyczny
i . . . żydowskich klasowych związ
ków zawodowych, z b. radnym żydow
skim Li chtensztaj nem, żydowskiego ·
Bundu z b. radnymi Milmanem i
Nutkiewiczem.
Na zjazd przybyli również wybitni
'działacze ludowi, jak pis,a rz Jan Wiktor, Józef Niećko, Solarz, kierownik
uniwersytetu ludo)Vego w Ga.ci itd.
Przyjazd na uroczystości wiciowe
znanych dzi.ałaczy ludowcowych z 00łej
Polski świadczy o tym, że koła
kierownicze przewi~zują. do środowi
ska łódzkiego wielką. wagę. Dla informacji zaznaczmy, że w woj. łódzkim
wpływy
,,\Vici" są. znikome, pDważ
niejszą. ruchliwość wyĘazują. one tylko w pow. laskim. W innych powiatach niepodzielnie panuje Str. Narodowe.
RĄ.CZKA W R.łCZKt: Z ŻYDAMI
Toteż
dożynki i zj.azd miały niewą.tpliwie na celu ożywienie działal
ności organizacyjnej
i przystąpienie
do zdobywania terenu. Ale nie tylko to.
Podkreślamy, że w zjeździe wzięły udział delegacje
lewicowe do żydow
skiego Bundu włącznie. Jest to wyrównanie i stabilizowanie "frontu demokratycznego", grupują.cego wszystkie klasowe związki i organizacje.
Dlatego właśnie zjechali do Łodzi
przedstawiciele ludowcowi. Na uroczYstościach dużo mówiono o braterstwie chłopów i robotników, podkrekreśl ano łączność ideową ludowc6w i
socjalist6w, domagano się rządów .1'0botniczo-chłopskich. Jednakie specjalny . charakter tym wszystkim .. śpie
wom" demokratycznym nadawło uczestnictwo w uroczystościach delegacji żydowskich związków zawodowych
o kt6rych powszechnie wiadomo, że są
przeżarte
komunizmem i prowadzą
w ramach swych organizacyj robotę
wyraźnie komunistyczną.

.oBURZENIE SZARYCH CZLONKÓW
Front więc znacznie się wydłużył:
ludowcy poszli ramię w ramię ze
skrajnie marksistowskimi, żydows~i
mi organizacjami, z nimi się łączyli,
zasiadali przy wspólnym stole, radzili wspólnie o demokratycznej Polsce.
Jak nas informował jeden "z uczestników tych "wiciowych" uroczystości, zresztą. sam zagorzał:v "wiciowiec "
uczestnictwo Żydów w zjeździe i dożynkaCh
wy wolało wśród szarych

Domorosły

fakir
.
w roli lekarza

Ł ód ź, 29. 8. Josek Berman, fakir, który produkował się sztuczkami
na podwórzach, w ostatnich miesią
cach zajął się medycyną i podajQ,c się
za przybyłego z Indyj cudotwórcę, leczył przy pomocy ziół.
Między innymi od Adolfa Semana
'(Zaką.tna 34) wyłudził 160 zł za proszki
i ziółka, po których Seman zachorował
cięr.ej.

Na skutek zameldowania, złożone
go przez poszkodowanego, Bermana
aresztowano. Okazało się, że naciągnął
on szereg osób na różne sumy.
Sąd Grodzki w Łodzi skazał żydow
skiego oszusta na 10 miesięcy więzie
nia.
GŁOSY CZYTELN I KÓW
Pod uwagę Zarządu Miejskiego
w śródmieściu polożollY pRrk im. Sicnkiewi·
cza wieczorami zatloczony jest formalnie przez
Żyr]ó"' . Dla Polaków - niema w nim miejsca.
Polscy. pod względem fina.nsowym lIlieskOl\cze'
ni~ od Żyd,?w ubożsi, w przeważającej ~iększ?·
Ś~l na wyjazdy ".'!Po.czYllko',:e pozwollt~ s~ble
me mogf.. Chrz.eŚClJame chę~l1leby korzyst~h z
parku w raUlleJ porze, gdyz wtedy powietrze
jest czyste. Niestety na przeszkodzie stoi zbyt
p6~ne otwieranie tego parku. Otwierają, go o 7

.w6w~zas. sl.u ż15~.?arkowa pr.zystępu~~ ?O sprY~-1
klW'1Jlla k.wletnl~ow. ~lewaJąc rzęslscle. ławki.
Park powmno SIę otwlerać o godz. 6 J to IlO
przeprowadzeniu pnrz1'J,(lk6w.
Staly prenumerator.

j

pOkrywają się z nastrojem dołów orga
nizacyj, które wyraźnie wykazywały
niezadowolenie z taktyki przywódców w sprawie zbyt jaskrawego kumania się z Żydami. Zdaje się uczestnictwo żydowskich polityków w rodzaju Milm::ma. Nutkiewicza, czerwonych działaczy z Bundu, odniosło skutek nie 'taki, jak sobie życzyli menerz~' p.al'tyjni.
Tym niemniej zjazd ten jest świa
dectwem daleko posuniętego montowania przez czynniki lewicowe . frontu
demokratycznego.
W,M.

członków
wyraźne
niezadowolenie.
W prywatnych rozmowach wiciowcy
w ostrych słowach krytykowali kierownictwo, które widocznie pod dyktando starych lewofrontowych działa
czy zmusiło młodzież wiejską do bratania się z Żydami.

ZACHWYTY Pl{ASY
FOLKSFRONTOWEJ
O tym, że wiadome sfery przywię.
zywały do łódzkich. uroczystości wiciowych wielką. wagę, świadczą rel.acje prasowe organów fołksfrontowych.
Euntuzjastyczne jednak zachwyty nie
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"Orędownika" w Łodzi
można zamawiać

_

łele:foD

t1lefonicznie

173-65_

datego, rodzina post.anowHa sprowadzić jego zwłoki do vVarsz.awy i pochować je n.a cment,al'z,u żydowskim przy
ul. Okopowej, gdzie wybrała miejsce w
pieI'wszej, n.ajdroższej kw,aterze. Gmi·
na żydow~l{,a zażądał-a jednak za to
miejsce pól miliona złotyCh, na co nie
zgodzili się sp.adkobiercy ~m.aI·leg o
przemysłowca i ofiarowali tylko 50 tysięcy złotych, w wyniku czego wyniknął z.atal'g,
vVobec nieustępliwego stanowiska
gminy żydowskiej w vVarsz.awie, rodzina oświadczyła, że pochowa zmarłego
w Genewie. 'Wtedy warsz.awska gmina
żydowska z.awiadomiła gminę żydow

Echa nadużyć woddziale
Funduszu Pracy w Konstantynowie
Niesttrnienny

ur~ędnik ~ostał ska~any

I

na

półtora

roliu

wię~ienia

~ ód ź, 30. 8. We wrzesniu ub. r. w
czasie kontroli w oddziale Funduszu
Pracy w Konstantynowie (oddział prowadzony jest przez Zarząd Miejski jako czynności zlecone) ujawniono nad·
użycia, jakich dopuścił się urzędnik
p.rowadzący biuro 32-letni Czesław Jan
Fisiak.
Fisiak mianowicie przeprowa'dzając
rejestra.cję bezrobotnych, zgłaszających
się po zasiłki, fałszował rejestry, pokwitowania i listy wypłat i w ten sposób
przywłaszczył sobie 290 zł. Ponad to

ł

stwierazono, ze nieprawnie wypłacil w
niektórych wypadkach zasiłki.
,
Fisiak zasiadł na ławie oskarżonych
w Sądzie Okr. w Łodzi pod zarzutem
fałszerstwa dokumentów i sprzeniewierzenia.
.
Do ,'"iny się nie przyznał, wyjasniając, że w czasie jego urzędowania również inny kasjer dokony"ral wypłat i
nie stwierdzono, by właśnie on, Fisiak,
dokonał nadużyć.

Sąd

skazal Fisiaka na pó1tora roku

więzienia.

ską w Genewie o majątku pozostałym
po Brodatym, co mi,alo ten skutek, że i
z Genewy nadeszło żąd.anie wysokiej
zapłaty za pogrzeb.
.
Ile rodzina z,apł.aci za miejsce- na
cmentarzu żydowskim i gdzie będzie
pochowany Brodaty - na razie nie wiadomo, gdyż odbyw.ają. się obecnie dalsze targi.

Zastrzelił
Ł

przeciwnika

ó d Ź, 30. 8. W kolonii W cislo, na
tle sporów osobistych doszło do starcia
między 2i·letnim Janem Wieczorkiem
i 25-letnim Stanisławem Czarnocldm,
który stale prześladował i bil Wieczorka.
Napadnięty strzelił awukrotnie do
Czarnockiego z rewolweru i zranił w
brzuch. Przewieziony do szpitala Czarnocki zmarł.
Wieczorga zatrzymano.

drugiego
turnusu kolonij letnich
Zakończenie

Los. mordercy Manialuka

w rękach Prezydenta R.P.

L 6 d ź, 30. 8. - Został zakOl'lczony
drugi turnus kOlonij letnich w Sulejowie, w I{azimierzu i w Mostulach,
zorganizowany przez biskupi komitet
Malł:ialtłk liiecl;lIb",ie ~awiśnie 'na s~'U,bie."icy, c~ek(fją go bol{olonij letnich.
1cie'JJt je8Nc~e tr~y p "'oce!!Jy o #bt'Otlllie
W roku bieżącym wysłano. na wyS t a n i s ł a w ó w, 30. 8. W tych Manialuk zrezygnował z apelacji, wo- wczasy letnie w dwóch turnusach gaO
dniach Prezydent R. P. poweźmie de- hec czego w 'myśl Obowiązujących, ct·z'jeci. Kolonie wizytował osobiście J.
cyzję w sprawie mordercy Jana Maniaprzepisów sprawę jego przedstawiono, E. ks. bi.sku'P JasiJ.1.ski.
luka z woj, stanisławowskiego, skaza- do decyzji Prezyclentowl 'R. P.
nego ostatnio na karę śmierci przez
Jak się okazuje, Manialuk niechybpowieszenie za kilka napadów l'alJUn- nie zawiśnie na szubienicy, choćby
L ód ź, ~IO. 8. - We fabryce wstą
kowych i morderstw.
tym razem Prezydent R. P. ułaskawił
Manialuk - jak wiadomo - w cza- go, gdyż czekają. go jeszcze 3 procesy żek i sznurowadeł Patberga (Kop-ernika 3) strajk został zlikwidowany.
sie procesu przed Są.dem Okręgowym o zbrodnie.
domagał się zasądzenia na karę śmierGdyby natomiast Pl'ezydent R. P.
ci za swoje zbrodnie, stwierdzając o- nie skorzystał obecnie z prawa łaski,
twarcie, Że nie ma dla niego już żad- natenczas głośny morderca Manialuk
nej drogi wyjścia. Jednocześnie po za wiśnie n a SZUbienicy na dziedzińcu
Ł ó d ź, 30. "'8. Na temat rozbiórki
wyroku, w którym oczywiście został więziennym w Stanisławowie. (w.)
skazany na śmierć przez powieszenie,
wzgl. konserwacji domku przy zbiegu
ulic Zgierskiej i Lutomierskiej, pocho, dza,cego z okresu Łodzi rolniczej, wywiązała się d)' skusja.
Na konferencji w Zarządzie Miejskim, w której wzięli udział dr Warę
rzak, dyrektor Manugewicz, dr Dylik.
dyrektor Zarządu Miejskiego Kalinowski, pI'zeclstawiciel Inspekcji I3udowlaW .a r s z a w a. (Tel. wł.) Kilka dni kamienic w 'Varszawie Mojżesz Bro- naj Zarządu Miejskiego ~. Dowbór oraz
temu zmarł podczas kuracji w Gene- daty. M,ajątek jego obliczany jest na naczelnik wydziału oświaty i kultury
wie jeden z najbog,atszych Żydów w 10 milionów złotych.
dr Wilkoszewski - postanowiono jed.
Polsce, przemysłowiec i właściciel p,aru
Gdy nadeszła wieść o śmierci Bro- nak domek ten rozebrać.

likwidacja strajku

Stary domek przy ul. Zgierskiej ulegnie rozbiórce

Pół

miliona za miejsce
na cmentarzu Żydowskim

Zydzi Włódzkichleatrach
Opinia poiska domaga

Ł ó d ź, 30. 8. - Stoimy u progu 8e-1
zonu teatralnego łódzkich Teatrów
:i\Hejskich. Jak się będzie przedstawiał
przyszły sezon pod względem doboru
i;'zt~k? . Jaki ~ędzie ~{j:erU?ek pracy i
Z~Slę!? Jeg? dZIałalnos~I - tego na ~aZje n!e wIadom,o, g~yz ze .strony ~nero'ymkó",: teatro"y. me ma.Je~~cze zadn~J w te] m~terl.l . el?UllCJ aC .lI. NatomIast znana Jest JUZ hsta 7.espolu art ystycznego pl'zyszłego sez?nu.. .
.
I od razu trzeba stwIe~'dzlć, ze SIę
pod wz~lędem dob?ru. SIł. arty.sty.cznych, mc, albo.prawJe mc n~e ZmIe111ło.
VV dal,szym CIągU. zr.n.al\.O.mJtrY odset:k
t t
t
Z d
N
b d
ar ys ow s anowI,Q, y .Z1.
le ę .~leT! t~ przytacz~c racYJ,. dla, ~tón ch
ZydZI muszą.~~c wyelnnmo,,"am z ~eatru. PostawllIsmy sprawę 7.asadmczo
. b d k
."
" ł 'd' ·k · t t
l ez. ys u~YJme, z~ O Z le ea ry muszę. SIę stac pod kazdym względem polskie, l!lUSZą przeprowa(~zić konsekwentmc zasadę polszczenIa sceny tak
.
• k .
pod wzgl~dcm repertuarowYIn Ja l zespołowym.
. ... .

się usunięcia

zydów - artystów ze sceny łódzkiej

Od tej zasady nie odstąpimy, zbyt 1 dwie o dwie osoby. Nie wiemy, bo na.
bowiem wagę przywiązujemy razie nie mogliśmy stwierdzić, czy
do roli teatru właśnie w Łodzi, środo- wśród świeżo zaangażowanych sił w
wisku, ldóre musi być wychowane, liczbie sześciu osób są Żydzi.
zdobyt~ dla kultury p~lskiej, d~a te:;tCzym wytłumaczyć, że dyrekcja w
tru .. NIe mamy zaufama! bo. m~eć me dalszym cięgu angażuje Żydów? Nie
~ozemy ~o obcyc? psychlczme, mnych chcemy czynić zarzutu, że nie docenia.
nulturalme, o~n:-l~lmych pod w.zgl~- i nie rozumie, że Żydzi nic nie wnoszą.
dem menta)noscI 1 ca~e~o nasta"wIema do kultury teatralnej. \V takim razie
d~o pracy, Jaką spełniają Z,Ydów. musimy stwierdzić, że to są koncesje
1 ymczase~ glof'ly nasz:, wołama ca- na rzecz żydowskieJ publiczności tealego polsklego spolecr.enstwa, przeszły tralnej, że przez to chce się przyciąpod tym ,,:zę.:lędem. b~z echa.
.
gnąć widza żydowskiego.
Gł?s opm.n polskIej został przez kIeJeśli tak, to trzeba również dać
ro.wmctwo zlgnorowa.,uy. W zespol~ bo- l{onces.l·e polskl·e.J· pUlJl1'CznOs'Cl', ktO'I'a.
d 1
d
wl:m. 'Y . a ~zYI? Cl~gU znaj ujemy domaga się usunięcia wszystkich Żyd:l~SlęC Zydow 1 Żydowek. Oto naZWI- dów-artystów. Żydzi niech sobie stwosl\a. .
.,
rzą żydowski teatr o żydowskich siłach
Cho)nacka, Dywlnska, Goslawska,
t't
• J
'•
t .
k
Płk
Sk
dl
k
W'l" k
ar ys yczn~ (' 1, my lm w ~ m przesz a. O oms a.
rzy. 0','Vs ~I •• 1.1!1S~. czać nie będziemy. (w. m.)
Zeromska. Modrzenskl, Nlwlnskl l WIn.aw.er, Czyli na 53 artyst.ów jest dziewielką

SlęClU Żydów.

"r

.

l' .

l'

l

. cl

seZOl'ue JlczQc~' m le7. la zy owskich artystów zmniejszyla siQ zale-

. Czytajcie i abonujcie
"Jlusb'ację Polsl(ą'"

'
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Środa: ~więtol5ław

Czwartek! Dzierżysław
Słońca: w:schód 5.01
zachód 18.45
Środa
Długość dnh 13 g. 4i min.
Księżyca: w~chód 19.23
za<:hód 21.10
Faza: 6 dzień po nowiu

.Adre~ re~ak[ii i adminiltratji ,

tel. 173·55

Piolrkow.ka 91,
Godziny

przylęł.

ŁOdzi

APTEK
Nocy dzi&lejslllej drb·rują nutll'pujllCf łpteki:
Dusz,kiewiczow8. Zgierska 81. HlIrtmłn \1\y.'))
Brzez,ińska 24. Rowińska. p!sc Wolności ~ , P&relman i S-ka (żyd). CeglelniaTla 32, Daniel~k!.
Piotrkowska 121 . WójcJ('ki, Na,pi6rk(H'.. ~k'cgo 27 .

TELEFONY
Pogotowie miejskie 10%-'0,
Pogotowie P. C. K. 102-411.
POltotowie lekauf chrześcijan 111 19.
Pogotowie UbezpieeulDI 208-111.
Straży Poiart-eJ 8.

TEATRY
Teatr Letni - "Złoty wiek r1cer~tw8".
KINA
CBpitol - "Pi~tnastolatka".
Corso - "Ludzie z zl'ulka".
Ikar - "Przy kominku" i .. Cygań~ka mi-

łość".

"Pl'nsjonarka".
.. Czar

cyganerii"
,;Wyspa w płomieniach".
Palaee - "Czarda~z",
Przedwio~nie "WarszAwska cytadela".
Rialto - "Nicllsprawiedliv.-iona rodzina",
Styłowy ,,_ il.'winnie 5ill zacz~ło".
Oświatowy·Słońee

KOMUNIKATY

Ł ód ź, 30. 8. - Organizacje rObot-I
nicze ponownie zainteresowały się
sprawą robotników, zatrudnionych w
ztlkładach Majera Fogla w ozorkowie'l
Tym razem chodzi o tzw. oddział

\V~borv

niemożliwa.

do Radv Miejskiej wgrudniu 1
Pł'~ygotowałtia 1V

Fałszywe oskarżenie mściwej
Sąd

skazal

JJniedos~lq" ofiarę gUlaltu

Ł ó d ź, 30. 8. 32-letnia Apolonia
Kubik zawiadomiła w marcu rb. policję, że w dniu 1;) marca rb. wieczorem
:'>O-letni sąsiad jej, Marian Szymailski,
z kolegami wyprowadził ją w pole i

na 8

fałsze.rzy

weksli przed

Szałka przy ulicy
La!:icwnickiej 148 wynikła bójka podczas wapólnl'j libacji. Obecnej w mieszkvJiu Marii Womiekiej (Okopowa 26) zniknęł8. sakiewka. z ~ lJl w
gotówce. W czasie bójki ranni zoatali Stanisl&w

Robotnicy transportOWi
zapowiadają strajk
Ł ó d Ź, 30. 8. Wobec nieustęplhvego
stanowiska właścicieli biur ekspedycyjno-transportowych, domagających się
przedlużenia pracy
do godz. lO, pracownicy zapowiedzieli strajk.

Rejestracja mężczyzn
rocznika 1920-21
Ł 6 d Ź, 30. 8. Zarząd Miej s ki
pl'n'pomina, że dnia 1 września rozpoczyna się re-jestracja mężczyzn, urodozll\'ch w latach 1920/21.
\Vszyscy mężczyźni tych dwóch
roczn ików obowiązani są zgłosić się
do J'eje!"tracji w biUl'ze wydziału wojskowego Zarządu l\Iiejskicgo w Łodzi
(Aleje Kościu sz ki 19) w godz. od 8 do
15.

żądania
Ł

rb.

ó cI

Ź,

sezonowców

30. 8. -

W dniu 2

przecl~ta\\'iciele

Ilo\\'~ch
mają,
trmczasow~-m

września

robotników sezo-

odb~'ć konferencję z
prez~'de ntem
Godłew

skim w sprawie zasill,ów.
Robotnicy żądah przyznania 'im
7.asilków \\' \Y~' sokości 30 zł tytułem
częściowego wyró\\'nan ia niedot~ru w
płacach.

Traniezna śmierć pijaneqo
L ó d i, 30. 8. We wsi Wrząśniki
tamtejszy mieszkaniec, 52-letni Lukasz
Michalak, powracając w stanie pijanym
z targu, wpadł do stawu na torfowiskach i utonął.
Z\doki wydobyto następnego dnia.

K. Perzyńskiego .. Asz'lltk."
wchodzi na afisz 'l'eatru KameralnelO w najbJitszlI sobotę, dn. 3 bm.
%7 zlIchorowait Da dur bnullm,
zanotował ostatnio "Wydział Zdrowia Publiczn"
egO Zarządu Miejskiego.

KRONIKA DNIA
'v mieszkaniu Stanisława

Ł ó d Ź, 30. 8. W związku z oświad
czeniem Zarządu Miejskiego w Łodzi,
że podwyżka dodatku komunalnego z
iD na i5 pct nie obejmuje pracowników
przedsiębiorstw m iejskich oraz kontraktowych, została zwolana na 3i. bm.
komisja międzyzwiązkowa.

sądem

Obywatele Chojell
sic: doprowad~eni8. do nalebtero S18,nu i uruchomienia rzetni.

Kultury Zarządu
Miej kiego
informuje, ze w ewidencji biura komisji powszechnego nauczania w miesiącu kwietniu rb. ll~'lo
84.173 dzieci w wieku obowią7.ku sp.~olne
go.
\li' publiC7.nycll szkołach pows7.eehnych
uczyło się w ogóle 73.6<i4 dzieci. W szkołach prywatnych ś,'cdnich i w domu naukę pobiemło 12.999 dzieci oraz 1.0G3 dzieci
zwolniono lub odpoczono im nallk~.
Nowy rocznik 1931 liczyć będzie okolo
10.200 cIzieci, fi więc hędzie liczebnie słab
szy od rocznika z 1924 r., który liczył 13.293
dzieci (rótnica wynosi prawie 3 tys.).

Konferencja pracowników
przedsiębiorstw miejskich

o dokonanym rzekomo gwałcie.
Zdradził ją tymczasem przypadek.
Mianowicie Szymański w dniu 15
marca został o godz. 11 w południe
zatrzymany na gorącym uczynku kradzieży i osadzony w
więzieni.u,
nie
mógł 'przeto zniewolić Kubikówny, jak
to ona mu zarzucała.
Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Apolonię Kubik na 8 miesięcy wiQzienia.

domagają

11.2" dzieci

8. W zakłaclach Ejtingona (Dowborczyków 30) uruchomiono,
po strajku, oddział przędzalni. Rozpoczęto roko,vania w sprawie uregulowania spornych spraw.

'ł"ł'tiesięcy tde.~ien;a

Zwalczania Raka
okreRle drugiei:o kwartału 211 chorych do przychodni.

i

Rokowania u Ejtingona
Ł ó d Ź, 30.

niewiasty

w

Oświaty
w Łodzi

przeprzez
ten pa , kilkadziesiąt razy na dzień dla
cbsłużenia dalsz\'ch dwóch krosien naraża się na wYIladck.
.
'V~kutek niedomagań technicznych
ponadto robotnicy nie są w możności
wrrobić stawek tak, że przy zwiększe
niu pracy zarobki ich spadną·

Zarzqdzie "Hliejskhn

Towarzyst~'o

Nowy rocznik -

są. niespełna
pólmetrową
strzenią i robotnik, przechodząc

lone

Sprawa wyborów w stolicy. \Vybory w \~rarszawie mają
do łódzkiego samorządu mejskiego sta- się odbyć 18 grudnia rb. W Łodzi oczeje się coraz bardziej aktualna w związ- kuje się zarządzenia Min. Spraw Weku ze zbliżającym się okresem zim~T, wnętrznych o wyborach, a wtedy niew któn'm, jak wiadomo, mają. się od- wątpliwie wojewoda rozpisze wybory.
być WybOl~y w całej Polscę.
Obecnie czyni się w Zarząd7,ie MiejOstatnio obiegły pogłoski, że naj- skim w wydziale ewidencji ludności
przód odbędą się w~-bory do Rad Miej- rejestrację, przygotowuje się spisy wyskich w wielkich miastach z Warsza- borców. Wybory, jak powszeChnie się
wą i Łodzią. na c7,ele.
ł mówi, mają być rozpisane w paździerObecnie w Dzienniku Ustaw uka- niku na 11 względnie 18 grudnia rb.
~ała się ustawa o ustroju samorządu

KRONIKA MIEJSCOWA

Uruchomienie Biblioteki PubllonnJ,
Z dniem 1 września, po ogólnym remoncie, zostanie uruchomiona Miejska Biblioteka Publiczna.

" Te wnioskach wskazuje się, że np.
rączki, wyrzucające c7,ółenka, oddzie-

L ód ź, 30. 8. -

Szajka

Wydział

skich krosien praktykuje się powszecn.
nie w Łodzi, ale technicznie są one
dostosowane do nowego systemu pracy, gdy natomiast u Fogla wskutek
niedomagail technicznych i rozmieszczenia krosien ob::;luga jest formalnie

małej tkalni, gdzie wprowadzono obecrde pracę na czterech krosnach przy
zastosowaniu normalnego opustu 5 pct
od taryfy łódzkiej.
\Vprawdzie obsługę czterech wą-

"Na WystaWił Radiową"
'" dniu 4 września rb. odejdzie z Łodzi
'do Vvarszawy pociąg popularny organito- zniewollł.
wany przez Ligę Popierania Turystyki
Zarządzone dochodzeni.e
ujawniło,
Delegaturę w \Val'szawie.
Ż" Kubikówna została pokąsana przez
Pociąg odejdzie ze st. f.Mź Fabryczna
psa, należącego do sąsiadów swoich,
w dniu 4 września o godz 6 i przrbędzie
do st. \Yarszawa Gdańska w dniu -l wrze- Szymańskich, i na t~'m tle postanowiła
się zemścić, zgłaszając zameldowanie
śnia o godz. 10 m. 05. Odjazd ze st. Warszawa Gdańska w dniu 4 wl'ześnia o godz.
19 m 50 i powrót do st. Łódź Fabr. w tym
samym dniu o godz. 23m. 50.
Cena karty kontrolnej zł 6.60 obejmuje
przejazd w obie stl'ony oraz wstęp (bez doS#ajka sluls~oll~ala 239 u'eksli na Sll'lnę około 1:; tys. ~lotycTt
płaty) na Wystawę Radiową w Warszawie.
Ł ó d ź, 30. 8. Na ławie oskarżo oskarżeni o fałszowanie ł puszczanie w
"Nad morze po radość :I,el."
obieg weksłi.
n~' ch Sądu Okręgowe~'o w Łodzi zasie\11,7 dniu 9 września oo~jdzie z Łodzi do
Poczynając od 1934 r. Litwin \'>Taz
Gllyni l}oda,g '{lo '{lul a! .y organizowany dli w dniu wczoł·a.i~zym: 57-letni Rewym synem sfalszowal i 239 weprzez Ult~ Popi.erania Turyst.)·ki Delega- noch Litwin, właściciel chederu przy 7.e
Br7.ezi1'lskie.i E.:'> i syn jego, 29-letni ksli na sumę ok. 15000 zł, wypisująr
tUl'ę w \~'ar za wie.
Pociąg odejdzie ze st. "Lódź Kaliska w
Zandr l l\uchem, który administrował nazwiska i adres\' )'odziców, którzy podniu 9 września o godz. 20 m. 4, powróci w chederze, 4i-lelni Beniamin Pute- syłali dzieci do chederu.
zaś do st. Łódź Kaliska w dniu 12 wrześ
razn~'d i jego żona, 32-1e-tnia Ruda z
Wyrok zapadnie w dzisiejszą śro
nia o godz. 5 m. 54.
ul. Lutomirskiej 21, wreszcie l'v[oszek dę·
Cena karty kontrolnej zI 17.70 obejmuje a) przejazd pociągiem w obie strony; Aron Bornsztajn (Hybna 3), wszyscy
b) zwiedzanie m. Gdyni i urządzell portowych \V grupach z przewodnikiem; c) wycieczki statkiem do Jastarni i z powrotem; d) grupowe zwiedzani" pórtu gdYliskiego motorów1\ą z przewod nikiem; oraz
e) nocleg \V Masowym Hotelu Turystycznym L. P. T. w Gdyni.
Jedziemy do Płockll
Lódzki oddział Połskiego 'fo .... arzystwll Krajoznawcz(!g"o (Al. Ko~ciuszki 17, tel. 1111.10) urząrlza w niedzielę, rlJl. 4 ,,'rześnil rb. \t,')'ciectkę krajoznawczą do Płocka.

skierowało

•

Organizacje robotnicze zajęły się niedomaganiami technicznymi w żydowskiej fabry.
ce, które grożą życiu robotników

11- U lli-17

DY~URY

Metro -

-

Strona T

li~la~J Mii~ra fOlii ln~wu ni wi~ wni

kalendan rzym.·kat.
Środa: Rajmund m.
Czwartek: Idzlop.
kalendarz słowiański

Sierpień

ORĘDOWNIK, czwartek, dnia 1 września 1938 --

-

Zwłoki
Jak już d0110siliśn1ll, zarząd Związku Niewidomych w Łodzi uruchomił w lokalu przy ul. Żwirki 20 warsztat szczotkarski, gdzie zatrudnia bezrobotnych
członków. Na zdjęciu bezrobotni niewidomi pracują nad wyrobem szczotek.
Szalek, J~n Raalek ze Zgi!'rza, JÓ7.cf G'rzyboVl'ski ze w~i Mo~kllłe No,,"!', :/ nn "'a~ink z ulky
Okopowei 2« i StRlIisłnw ~y.(zE'pnnink z ulicy
M"nrYll!lr~kil'i JOl. '\'~zYRtkit'll 1'allny('!t opatrzył
lek&l'z pogolowia. Połiejll l.nrzlldr.iła dochotlzenia.
Z WOIIU ebpedy('yjn('~o na nI. KilitiRkiego 85
Włall)'slllW Bl'e~~ (Hzl{ow~ka 3) i '1'. Czerniew~ki (żytnia 8) Rkl'lulli Rkr7.y/li~ ~ kołlIrami wato'
wa1lymi, łcC'z zoslali ohaj zat /·zymani. Złodzie
jaszków przel;az:l.l1o lIo (/YSll('z)'cji wfallz sarlowy('h.
Na \Ił. Zgiel'skil'i 4f1, J18je('halIY zostal przez
samo('!JC"ł ,,' la".I'"la~ ł'l'zy!Jy_zewKki, lIam. przy
111. Piwnej 47. WI'Z,,"flllY lekarz pogoto\\'ia po opatrzeniu pl'zewiózł rannego do !lomu w stanie
oslabioJlym.
Artur Gebler (Gen. Różyckiego 5) na ulicy
Pabianickiei napadniety zo tał przez .JÓzefa Pliszkę (Sokola 19), ktOl'Y llOy.em zarblł mu sZl'reg
ran glowy i ploców. Rannego opatrzyło pogo(owi~. Pli ..zka został pr'zl'z poli('je zatrzymany.
Na. ul. BrzPlliń!ki~j 5~ zR~łAhl nRll'łe przechorlząCY tlImże \\;ła,jy ~ ław M"tuczc-wski ('l'owi,lń·
skillgo U) i padł nicPJ'Z)'tollU1Y Chorego wnie-

I

siono do pobliskiej apll'ki i WE'zwano pogotowie,

ierłnak przE'd PI'''l'h)ci~m lekarza Matu~zewski
zmarł. Zwłoki pr?~wieziono

_

ł

.ó d

Ł

Ź, 30. 8. W parku miejskim
Trzeciego Maja dozorcy znaleźli w
krzakach zwłoki noworodka płci mę
skiej, liczącego około 7 dni życia.
Zwłoki przcslano do kostnicy.

do prosektorium.

SPORT
strzelanie

-

noworodka
wparku 3 Maja

Ładnie się uczył

na rabina

Ł

ó d ź, 30. 8 - Sl,ld Grodzki w J~o
dzi . kazał 3D-letniego Mojżesza Jablonowicza, absolwenla piQciu kursów
seminarium rabinackiego we \Vilnie
na rok wi!,)zienia za kradzież wiecznego pióra oraz szeregu narzędzi, \V gabinecie dentystki M. Langhof (11 Li"topada 32).

Zawody strzeleckie łódzkich tankowc6w odued/l sie • wl'ze~ia o godz. 9" 1'11.110 na ~tl'zelni
CT łAdzkiego '1'ow. fltrzełeckicgo w ł... odzi przy
ul. Rokicińskiei nr 2;, org:lllizo\cvanc przez Zrzeszenie B. G. K. (koło w ł... odzi). W programie
przewidzia:ne ~Ą strzelania z ~ar8.bint: ~porlowe~
go s odległoMCI 50 m w postacI 1I'ZIlCeJ, kł!lcr-llceJ
i etojĄ('(>j or.az ~ pistoletu. & o~legło~ci 20 m z
W
poslawy sloJl\cl'J z wolnej ~E)kl. Po zawouarh
o godz .. 20 w lokalu koła lódzkipgo Zl:zl'~z~n ia
Ł ó d ź, 30. 8. sprawie podwvż'
l rZ<ldmków B. G. K. PJlZY ul. \\'ÓI(,ZRIlSkIPJ 80
ł
'
'Ó·
.,'
)la~ll\pi uroczysloi5ć l·ozdlł.nia n"gród z",'ycieskim l\.1 p ac SzOfel w l konwo]entow sa7.p'połom i za,,·odnikcom. N~ zakończenie odbę- morhodów transportowych
odbQdzie
dzie si~ heroatka towarzyska.
~
siQ lwnferencja W dniu 5 września rb.

KonferencJ"a
sprawl"e szofero'w

1

,V

E

I
q

Nagłówkowe 8łDwo

(tłusto) li «t'Olzy. katde
d&Isze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, ... Z. a - katde stanowi 1 słowo. ledno ogło
szenie nie mote przekraezac! 100 Iłów, " tyla
5 nagłówkowych.

OGŁOSZENIA

DROBNE

Znak oferty naprzykład: z 18923, n 2745, d 1790
i to d. = l słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmu je
lilt do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą.
tec:me przyjmuje.

7&D.1oŚĆ

Wygoda Nowoezesny

Teraz -jest stosowna pora

kupować w

firmie

do godz. 9.25.

Trwałość
malarz

używa

do malowania parkanów i fasad, gruntowania i t. d.

KAZEINY - "LAKOLIT" lub "TESAL"

ESKA

ponieważ

się

Powłoka nieścieralna i odporna na wszelkie działania atmosferyczne.
Do nabyeia .. składach farb i drogeriach. Uprasza Się żądać prospektów.

Lab. T. SPLITT,

Poznań, św.

Wojciecha 28, tel. 30-00

F."r,;..i:. le ••• lnT i .i:lejó_ chemiczDych.

w czasie od 1. 9. do 3. 9. łącznie dajemy
niżej wymienionych oddziałach na wszystkie
towary - z małymi wyjątkami w naszych

Posady

łllagazyniera. woźnego,
portiera. zlożę gotówk ą 500....
Oferty Orę downik . Pozna1\.

zd 76055

podwójny 8~ rabatu
w znaczkach.
Prosimy odwiedzić nasze oddziały.
Nasza Szanowna Klientela kupuje u nas tanio i dobrze!

Kawa· herbata •Ezekolad, •cukry
i wszelkie

artykuły

kolonialne.

WIII'I!7Jtat kl>ncesjonowwy. piwnice. skład z mieszkaniem. wprost
od wlaśc. domu w miejscu bezkonkuren/'y;nym zaraz do wy·
dzierżawieni",. Antoni Simon.
Gdyni'a 4. Morska 261.
n 16 m

•

"
Sienkiewicza 95

53

"

272.66
272-«

" 20 tel. 278-44
naroi. Głównej
"
" Wólczańskiej 71 naroi. Andrzeja
"
Pabianice przy nI. Warszawskiej 11.
• 1724.2

Maszynistka
Zakład
Wojcieznaillca dobrze stenografie. dobre krawieeki potrzebny.
fryzJerski damsko - meski na świadectwa szuka praktyki miej- chowski. Gluchowo. P. Kościan.
zd 75 585
prowincji "'ydzieJ'ża wie lub od- scowość obojętna. ~fertr Oredam na rachunek. Ofertr Ore- downik. Poznań IW 76 037
downik. Poznań IW 75 778
Czeladnik
pieka.rski. piecowy znajacr MI'
Panna
kiernictwo
zaraz potrzebn~. ZgloGościńca
26 letnia l ep~zej rodzi,ny. 'PT'ZYszenia Agentura Tietz. uborniki
kolooiillki. )lare m6r.e: ziemi ~zu ~loja domatol'ka wykwalifik<Jowan li OG~
kam. Oferty Orędownik. PoznaJI na go.podal·stwie domowym. kobiecym,
smaczme
gotuje.
s·zyie,
zd i6 121
Szlifierz
niemiecki. samodzielnie prowadzi
rJom. jako wl'l't'C'Lycielka lub wy- przyuczony na brzytwy. noży('zkl
chowawczyni KromczYJ1 •.ka. Le- Warunki. o[pl'ty Orędownik, pl).
Poszukuie
szno, WybIckiego.
zdg U 156 znań zd 75847
dzierżawy mlyna do 10 ton,
Oferty Orędownik. Poznań
zd 70 981

Drzewo budowlane

Dom.

~~ ~Mll 111' _,
WS!ł.It.
h. "Ii edm. tlt&"Dd y. Agemej a O-red"wonfukll.. Gostyti.
n lf7 010

Pomocnika
Pomocnik

przy ul. Piotrkowskiej 102 a telefon nr.

"
"

Panienka

S·poŻ ywczy -

eiero1:a z lepszej rCHl~iny Ima
przyjmJ.
sklltd
wyszynkiem. roł!l ",:y: pracr !llaraz w fabryce, Z-," ma· fryzjenkiego mlodszel':O
Pawhcki. Borek.
dzierża"Wi~. Śpychalski. ŚWIt!,tmkl lem wynagrodzeniem. - Oferty zaru. Ozeslaw
n
17
061
pow. Śrem.
n 17 064 Or~ownik. Po~nań zd 75 588

'I.

Adresy naszych oddziałów w Łodzi:

Stróż
do '!"fili. ~najacy sie na ~m.
ctwle. centralnym ogrzewanIU •
możliwie kawaler. osoba zaufani,
Ekspedientka
dobre świadectwa i polecenia PO.POOZątkuÓlI<:.a ze wsi, l!JIJ\lIka PTa- trzebny zaraz w Poznaniu. Ofer·
cy z ka·ucja, branża obojętJna..
ty tylko pi śmienne. odpi8 §w:t·
Ofertr Oren<Jown ik PO'llrIa4\
dectw .. Pa.r.... Al. Marcinkowskie.
2ld. 70 OJ2
go 11. IIod ,,;)4.48" Pg 6499-34,48

du7.y wybór .Iupów dębowych do parkanów
17.0,'
m{)l"Ski/ a,Hu a·l n a; 17,10 audycja wymien·
hehlowane deski poleca po przystępnej cenie
4'OEIPCHla.rczy B. Rus iec- na z Kraoko"'a: 17,50 j:łlk Il,pede.ić
k.iego: 11.10 fr.agmenty z oper święto? 17,55 odczytanie prograSKŁAD DRZEWA BUDOWLANEGO
Dom.
Czwartek. 1 wrześni..
(plyty): 17.50 prog>ra.m na ju :ro; mu; 18,10 mUlliyka SJka.ndynawllka
~
ehlew. ou6d. Ił IIl()rA'i
8,15
audycja
poramna;
7,15
kl>n'
17.1i5
wiadomości
s,portO'We
z
Poplyty
z
,V-wy
;
21.10
.,Przed
~j JJiemi. okoliea. K~ .
n.sdaje .się rui. sklltd lub rzemieśl· cert poranny w wyk. orkiootry ;nOl'za; 18.10 m'llzy'ka Ikand.rnaw- nowym I'okiem pracy Rzem ieslninik sprzedam. Zgloszeni:!. Sołec· mandol.in is tów; 11.57 sygnał cza- ~k a z płyt (z Wa.J'sza",'y); 21.00 do czego Instytu t u im. Józefa PiIChoin,. Piaskowa 4 (Ragowska 127, tel. 260·44
two WilanO'W'O, P<>e!Ita Wolkowo. su; 12,03 audycja południowa; 21.10 ,.RzE-źnJe pubLiezne" - pog. Budskiego w Łodzi": 22,00 w,i apow. Kl}Ści:m.
r;d 75648 15,15 wyprawa po s,karby _ audy- ~Z.OO polska mu~vka kameraJna (z domości sportowe loka.lne; 22,05
cja dla dlZoieci sta'rszych (cześC< IV Wal\';'zawy); 22.51i przeglad prasy koncea't życzeń.
Wlllę
i ()sbtruia); 15,30 skl1zynka og6lna; z WarS:1J8wr.
II ogrodem tanio I!przeda.m. Po- 15,45
wJ.adomOścl gos'podar<YLe;
Katowil'e - 5,11 au.dycj·a pO<I'anPROPONUJEMY
sllCZYk6wko. ul. Piotra WawT7JY16.00 koncert soJlist6w (z Wilna): na: 13.50 wiad{)IDości biełaee;
LAMPOWICZOM
ruakl. 8.
JL 17 066 sl>pran i skrzypee; 16.45 s'Prawie- 14,00 mU~Y'ka obiadowa z płyt dliwy podział j'u.p6w - pogadan- z K ,rakowa; 15,10 gieMa, 15.30
ka - wyg!. dr Zofia Kozłowska. ,,'Vraea.my pellIlii ~loiica i rad();jci"
15,15 Kiinilfsw. - Muz. ka.me" ·ojciechows.ka (z
Pl>z;nania) : - pogad.anka; 17,00 usuwajmy talna. 16,00 'Vroclaw -- Koncert
17,00 muzyka taneczna w wyk . zald'}cenia w odhiol'ze radiowym popularny. Kolonia - Muz. rozzespolu Jana RóżeWICza; 18.00 - pogadanka; 17.10 .. Miniatury l·ywkow a. 17,00 Praga - Koncert
Budowniczy
olimpijs,ki lekaJ'z - pogadanka _ kwartetowe" - z Kra,kowa: 17.50 mu,z. lekkiej. 17,15 Mediolan30 letni. kamipnieą p07.n:ll :panno: "ygl. dr Tadetl$z PawLkowski wia.dl>ffiOŚCi rohlicze; 17,55 pro- Koneen włos.ko - bJ'azylijski. 11.30 bumanistyczne i matematyczno· fizyczne
gotówką 10000,Oferty Orę (z Pozna.nia); 18.10 muzyka skan- g.ram na junro; 18.10 m'llozyka skan- 8~tokllo1m Pieilnj religijne.
downik. Poznań zd 75127
dynaws-ka - plyty; 18.30 orygi. dynaws.ka dY'r. AJwas Jarnefelt Budapeszt - Muz. jazzowa. 18.00
nalny Teatr W'yobraźni: "Szczę: - płyty z W-WY; %J..OO u.lgi celne Lyon - Rozruaito8oi muz:!'czne.
Gosposia
§liwi" - komecj,ja raQiowa Andrze- dla ~rulo(J(J'terów" pogailanka 18,05 Sztokholm - Ulubione me·
~ bloondyn2.. zdrowa, ",Ii- ja RybiC'k iE'go ; 19.00 z naszych Jana Parnowsokiego; 2%,00 wiado- lodi e. 18,30 Londyn Reg. - Trgijna. 35 lat. dwa tysiace 08"~- pieśni. Wykona ch6r "Hasło" z mości s·p ortowe: 22,05 .. 7.a ruje- lantl,z ka mu~. taneczna.
19.00
o.nOŚci wyjdzie zamaż za. rle- Hy(]goszczy: 19,20 pogadanka ak- dzą" - au.dycj.a s~oW'no-ruu.zycz. Lyon - Wsp61czoone mE'Joolie opeŁódi, ulica Boczna 5 - teJ. 121.56
rni8Ślnika do lat 4-5.
Poważne tualna: 19,30 ecba mors<kie - kon- ·na.
retkowe. Droitwich - Muz. taofert,. Oredownik, Pcn;na.ń
~el't rozrywkl>wy - .. Po.2lIl.an ia . Kraków - 8.00 m'llozy,ka le<kks neczna. 19.10 Ryga - Koncert zawiadamia. że el!zaminy, wstępne i rok szkolny rozpoczną
zd 75f24
Wykon.al\.'cy: oktet R oglosnJ. Po- _ plyty', 8,50 ~,k,r.zy<ruka dla cl~l'e- symf. z ud.zialem SQIi~tki (sopran).
~
- k-leJ p)'!'d d y,r. E u.gemusza ci wne.is·ldcb: 14.00 m.uz.r.ka obiau
19,15
- "Co8 się n.ie SIę 3 września o godz.
czynna codziennie
znans
zganzaUonachium
w J er;chow" opt. R. Soldd 8.30.
d' Kancelaria
n
1"
Wdowa
Raabego .. llątka p07)naJl~ka pod r1o""a - plyty: 15,10 loka.lne w.i a- lIera 1930 Praga _ Dalibl>r" o
O go zlny ~- '*.
n 16879
beedsie.t:na pos7.ukuie meh ellle- rlF· Mafl.a na. Ohs·t a. ~arlą Do~- d<)mo~ci I!:0s,pod.arcze; 15,30 o~CZyt Smetan;·. 241.00 K~jundbor
~
ryta 5S---68. Oferty Orędl>wnik , bor - sPlew. 20,45 dZIennik wle- O mektorych naszych zW·leJ'l'te- K
t
';:;.
S g
Poznań zd 'j,~ 521
czorny'• 20'1i5
p<Jogada·nka
aktualna'' t a(' l I . l OWIIl .v•~ I"
ił
J' " f
oll.cer. utworo\v
~a,lIlt
aenea.z
u
.
•
l-,\\,'. Ir.l ,l'
.oze
DroJtwwh
_
KOIJ
C'e rt symf.
21.00 a.udl'CJa d,Ia W!'I: KlI'pno n!1 Fu.dako.\V6'kl, 1.7.00. :, Kra.~ow wczo- 1I,rl~ialem SI>list6w (śpie w i f(Jort.)
Wdowa
r~ty - f.eLieton; 21.10 .. Na SWOJo I·aJ·~.zy, cl,ZISleJs,,:y : ...la"~ P'~Jl An- W PJ'Og'·.: Dwo.-zak. Bax. Haoo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ia.ł 46, wlasnym m~e5zkaniem - ~"ą nutę - koncert I'Ml"ywkowy tonJ Żywokost na Ga'lld.z18raeh deI i };'ran!'k Luk~emlJurg - K<Jonszuka meża. Ofert" Orędownik, \\)konawcy: ~Vanda \Verm ifls!<a. Ga'llc]",ill.rowski ka~Hlyd o,~,·~t na cert ltt"'orÓ~Y Deii.be..8. Hamburg
Poznań zd 75870
"lad . ,Vochmak (s'kl"zypce). Ze· muce... ock.-zyt: 11,10 .. !lo[mlnt,u", y Koncer· z u.lz
Alfreda
spół .ha.rmonis~Ów Suchnckiegą i k\Y3rte,toowe" w 'Wy~ .. kW81'tetu Hoehn'a. 20:30 Sotten~ _ Fe.stiStec-Ia \ Ch6r Zaremby: 21.50 wla· S,~y~rHvegO RooglO;S'Tll Kratkow- wal muzyczny w Lu ce rn :!': kcmdomoocl sportowe: 22;00 pols ka "kleJ; 17,50 od<:z~tan.le. P'!'og.ramll: cert l1ymf. pod dyrp.k cja Me<ngel.
muzyka kam!',ra,lna. ',ykoną!'cy: 17,5<ł "'1 ailom OOCl b lelll ~ce: 18,10 berga. R. Paril!! - Koncert umf.
kwa.rtet p{)lskl (Eugel1la UmJnsk,\ JTlIuzYika skaal~IY'1l:t·w~'k·a - :J:"ly~r ..z
progr. rÓŻne raP6odie.
Króliki
- T skr?:ypce. T()~a;;.z JaWONl.kl Walrszawy; 21.'łtO ... Za!!'adm.eTll8 ,; Rzym - .,Loreley" _o.p. CataJa,n,l eIlnł'I'!'Y bi-ale
do spr7~d ania., 7 - II skrzyopce. M ;eczys~ aw Sza- "CZY PO'IS'ka JCf!t prze.luił n·lon a ? go. Bruksela fr - Koncert ~fmf
mi~ęczne 10.- 7,1. 4 miesięczne lesk,i --;- aI~ów~a. Jerzy Lefeld .- ~ orlczyt W~' gl. r]: Wilktor o,J'm'jC- 21.10 HiIversuni T _ Koncl'rt p~
i ,- zl. Jllmina D ab rowska. Ha- fvrtePlan. Znfla Adamąka - WIO- .k'l, d~ .. U. J.: 2~.OO~IOlkalne WHI- plIla.l'JlY.
KalllDdborlt _
ranów Sandomierski
zd 75 953 bnc.zela; 22,55. przegolą<! pra~y: rlomo.sC\! SPoJ·towe: ~!,91i młl~yka .. Symfonia 21.30
nr. 102" I-Iaydłla. La.
23.00 os·tatnle wlsdorrJo8cJ.
lekka - 1Y!y.ty: !Z,5a pnze.l'ląd pn- ksemburc - Kone ert umf. 22,00
Dom
Sy - z "-wy).
Budapeszt - Koncert ork de tej
!I IJblk1lcjj. chlewy 4500,- wpłllJ
KRA OWE .
Udź .....:. 'II,ZO IDUIIlrall " pl,.t - r: SoCia Mu~. taneczna.' Sztok:
ty 2000,- Pobiedziska.. Lakowa
W-wy:
lS.4ii
u-twor,.
Ka·rol
..
R~y- JJOlm Pios enki i sonaty. ~.%O
7.
zd 75522
ToruJ! - 8.110 muzyka pols>ka manow&kie-g'o iLudomil'1. Ró7.)'c- Mediollln -- Konce.rt nlllz. lekkiej.
,'plyty); 8.55 wiadomo.<ci " Porno- kiego - plyty: 14,15 16tl,zkie w ia- ~3,OO Kiinill'sw. - Koncert popu.- Proszę cię, zwróć mi pożyczone przed rokiem 50 zł,
Wiatrak
rza; 13.00-14.111 dla każol!go L'O§ ,loJllo~ci a-ieJdowe; 14.20 mu,zyka larny. )[onaehium. _ Koneert
~pl'1.:edam pare walcy i kamienie ;adncg!) 'rlyty); 15.30 r07.wiH,z3meI(}hiadows - p/y-[y ; Hi.30 "Chlopi" symf. 24,00 1<'raukfurt i Sztutltart. bo Jutro muszę zapłacić pilny rachunek.
'Viadomosć: Ozork6w G-gO Sier- k()n'k\].l'~ sluchowiska ,.'l'3jemmi- "rt Re)'lmon,h, _ fr ,}&,ment z to- - K~/I ce l't rozm3 Iit~ci: aeren-a<l,.
- No, wiesz, to już jest prawdziwa bezczelność I Dla
pnia 72. Str6jkiewicż.
n 16 867 ca. MUie-CeJeste"; n.4Q po&,a- ID'Il I ..Jes,ień"; 17," PQo&'ad'l Inka .i me.l~ie operetkO'We.
tego, te ty masz płacić rachunek, to ja mam dać pieniądzell
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Adre.

ł
l..JalltOW7 miUm.tr lub klO miejsce koutuj.: " s"ycu.;II,cll .a atrolll. .......
w Po,-" I od~.e:nJ.ID. . IIU\.t, do domll mieeitecznie (7 ru, w Ł-trodnlu)
OSZeDla
mowe; 15 &,roIIZ,., na stronie redakcyjnej (f-lamowej): a) pr&r końcu Clę6ci
Z.łO .8/.. la Iranie. Ulleslf:csnJe od B.OO zł do. 6.00 zł (zaletnie od kraju).
redakcyjne; 30 groszy. b) na .tronie c~"artej 50 a-roey, cI na .tronie druliej 110 IfrolSY.
redakcji I admmi_tracjl eentralnej: Poanań, 'w. Marcin 70. Telefony' 40.72 14.76
dl na stronie wiadomoeel miejsoowych 1.- rl. Drobne oglo~zenia (naj"rłeJ 100 .16w, .. tym
d ...... d .83,07, 44·61, 35·24, 35·25; PO go d?:. 111 oru w niedziełe j święta tylko' 40:72 R~dakt •
(\ PO ....e ~lIIlny: Jan P/nak ' . Poznwia. Za wiadomości' i artykuly & m Lad"od
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5 nagł6wkowych) slowo nagl6w,"owe drukiem tlnsbm, 15 groszy, kaM. dalace 8/.0"0 10 1f1'O'lZ7.
Ogłoszenia wleksze wśr6d drobn"ch l>OC'lYJ1a;ąe od ostatniej stronr. l-l:uąowy milimetr ao Ira·
W/adyslaw Maciu. ł;'Ódt u!. Piotrkowska 91. Za "Kroniktl Wielkiego Po'mona~! od PO W!8da
sz". Ogłoszenia skomplikowa.n., Ir. I!utrsdenlem miejsca - od poszczeg6lnelo "ypadkIl 20'/.
Francll!Ze~ PrzytarsIu II .Poznan.!a. - Za oa-łoszenia i reklamr odpowiada Ant n i L ~o:w~a.da
e .mewIC!
nadwytki. O!rloszenla do bieiącego wydania przyjmnjemy du !rodzinr 10,10, a dn "Yc11l1l
a POmlama. RekoP1S.6w nJ.ezam6wionych redakcja. nie zwraca. _
I 'wiatecznych do ~odzlny 11,80 rano. Za bledr drukuskie, kt6re nie miekaztalcd.
P~dk6'.v·dIPo'IV°ddo"anrch
.lllą. "TZU., przeszk6d W' zakladzie, etrajk6w itp wrdaw~~~t~(t
~r
n ·led-!·eln,.cl!
•
e
• pawia a za
Ołtarczeme pIsma, • prenumeratorzy nie maja prawa do'ma~ani
8'
. d e
treści ogll}Szenia. admini8tracja nie odpowiada. Ogłoezenia prz"jmujem7 tylko sa oplata & IÓTr,
Itarc;ronych numer6w lub odszkodowania.
a
a le me o·
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Kiedy goście poczęli opuszczać go-

,

*

ści!1 n y dom księcia Orłowa, księżna
znow przy boku męża żegnała każdego

grzecznym słówkiem i czaruję,cym uśmiechem.

Roztargnienie, jakie opanowało ją
przy rozpoczęciu balu, udzieliło się teraz jej mężowi, który z trudem tylko
panował nad sobą., aby zadosyć uczynić obowiązkom gospodarza.
Hrabia Borys Sokołow oddalił się

wrl:z z Austra1ijcz~' kiem. prżeścignąć, a przy tym spojrzeć na. jej
- Nasz hodowca jakoś przypiął się twarz. Nie zapomniał też ściągnąć rę
do Solwlowa - rzekł profesor do przy- kawiczki, a rękę oparł tak na gałce lajaciela swego, lit-erata, kiedy razem ski, aby przechodząca dostrzec mogła,
że ma przed sobą kawalera i to zamoż_
wracali do domu.
.
- Ba! - odrzekł tenże - Sokolow nego.
Młoda dziewczyna zeszła
w tej
potr7.ebował dziś pocieszyciela. Rsięż
na martwiła go niemało. Uważał" pan, chwili z chodnika i przeszła na drugłł
jak oboje znikn~li na godzinkę? Po- stronę ulicy. Krysze śpiesznie podążał,
.
dobno rozeszli się na dobre. Co praw- aby ją w~·przedzić.
Pragnienie ujrzenia twarzy niezn&da, to prawda. księżna ma serce ob_
szerne, zmieści się tam i olbrzymi 1.0- jomej tak zajęło całą jego uwagę, że
nie widział, jak spoz.a. narożnika
banow.
- Lecz 7.8. to, jak się zdaje, mąż nie wyjechał tramwaj. Nie zważał ani na
posiada w sercu swe.i żon" ani kę.cika. dzwonek ostrzegający, którym motorŻal mi go serdecznie. Kocha on swą
niczy rozpaczliwie poruszał, nie będąc
żonę namiętnie i t~'ll,o z obawy, aby
już VI' stanie zatrzymać wagonu. 'Vajej zupeł.nie ni(' utracić, zamyka oczy gon uderzył garbusa. i powalił go na
na niejedno. Nieszczęśli.wy to czło ziemię·
wiek pomimo sw;.ch bogactw.
Na krzyk jadących w tramwaju
- Miejmy nadziej/} - rzekł żartu odwróciła się młoda dziewczyna, a widząc, co się dżieje. zanim ' ktokolwiek
ję,c literat że ksi~żna ' kiedyś pozna
zorientował
się,
co czynić naJeży,
się na przymiotach swego męża.
chwyciła leżącego
za kołnierz pła
- Nadziei nie trzeba tracić - zaszcza i wyciągnęła spod wbzu.
śmiał się profesor.
Kiedy kilku mężczyzn przybiegło z
pomocą,
już niebezpieczeństwo
miKiedy. Borys .Sokolow znalazł. się w
nęło.
swym m~eszkam.u wol~y ~ grozącego
Feliks Krysze leżał wprawdzie bezmu ChWIlowo mebezpIeczenstwa. odeprzrtomny i trochę podrapany, ale ży
tchnął g~ęb~ko. ~.. zacisnąwszy zęby
wy i z całymi kośćmi na. chodniku.
sz.e·pnął z menawlsclą:
.
.
Blondynka. stała pochylona nad
"Poczekaj, Sergiejewiczu Łobanow! nim, a w oczach jej malowało się serStokrotnie za-płacisz mi. za to, coś za- deczne współczucie na widok nieszczę
winił wobec mnie i wobec biednego śliwego kaleki, którego uratowała mo..
Pawła!"
że od gorszego jeszcze kalectwa.
Gromadka ludzi zebrała się okolo
nich, a wszyscy wyrażali swój podziw
no i teraz dopiero, kiedy \\' ło;;y siv.iały nad przytomnością umysłu młodei
mu na skroniach, odzywały się w du- dziewczyny.
Zbliżyła się i policja pytając o naszy jego uczucia, pragnął zbliżyć się
zwisko wybawczyni.
do kobiet i zyskać ich przyjaźń.
- Czy to potrzebne koniecznie? Więcej nawet, Feliks I(rysze praoo.pyt.ala blondynka.
gnął miłości.
- Koniecznie - odrzekł policjantDotąd nie znalazł jeszcze wybranej
może beJizie trzeba świadectwa, w tej
swego serca, ale jej szukał.
sprawie.
Idąc ulicą. lub jadą.c tramwajem
- Nazywa,m się Katarzyna Klimke
rozglądał się. ciekawie, czy nie dojrzy
i mieszkam z ciotkl). moją, panną Raład.nej twarzyczki i -pary oczu, które
by z zainteresowaniem patnały na szka, przy Ulicy Piaskowe i nr 102.
niego.
- Dziękuję - odrzekł policjant i
oddalił się, aby bezprzytomnego garZręcznie starał się ukaZywać ręce,
aby wszyscy przekonać się mogIi. że busa; któl'e!!,o nikt nie .znał. kazać odchoć na palcach jego ·połyskiwało duwieźć do miejskie/2'o lazaretu.
już wcześniej

\V oczach hrabiego malowała się
wielka radość.
· - Lidio! - zawołał - tej przysługi
Dle zapomnę ci nigdy! A teraz pójdź
my stąd jak najprędzej.
- Pójdźmy rzekła księżna, a
zwróciwszy się do Australijczvka dodała:
.
-. Pa~ zostanie tutaj. Jeżeli pan
obaWIa SIę wracać sam, to niech pan
zabawi tu z godzinkę, a ja wróciwszy
pneprowadzę pana bezpiecznie.
Lecz mI' Blacklmrn potrząsnął gło
wą i rzekł poważnie:
· - I(si~żna daruje, lecz ja hrabiego
me opusz~zQ. l\foje miejsce jest u jego
boku; moze będzie potrzebował pomocy.
- Zatem pójdź pan z nnmi.
· - Czy drzwiczki tajemne zamkną
SIę za nami? zapytał AustralijczYk.
:- Bądź. pan spokojny. niebezpieczenstwa me ma 7'ldnego.

I

Przygoda pana Feliksa Krysze
Kiedy pan Feliks Krysze własno
ręcznie oddał list na pocztę,
zwrócił
się następnie w stronę parku, aby użyć
przeChadzki.
Po rozmowie z hr. Kwedlinburgiem
czuł

potrzebę

zaczerpnięcia świeżego

powietrza, a więcej może jeszcze manenia o tym, co było naj gorętszym
jego 7,:yc'Len\em.
Ze swobodą. młodzieńczą. zdą.i.3.ł ku
bramie. Umysł jego zajQty był całko
wicie pytaniem, czy też hr. Kwedlinburg zgodzi się n.a to, aby Pł'2yjąć go
za syna i oddać mu swe nazwislw i
swóJ tytUł hrabiowski.
Nie wątpił prawie o tym, znając
rozpaczliwe położenie hrabiego.
Odczuwał już rozkosz na myśl, jak
on to wzniesie się ponad innych. Jak
jemu, pogardzonemu dawniej żebrako
wi, z.azdrościć będą. bogactw i stanowiska; jak wszyscy ubiegać się będą
o jego przyjaźń; jak wszyscy z pomną
o jego kalectwie, jak nawet kObiety
starać się będą o jego względy.
Tak, nawet i kObiety.
Feliks Krysze nie myślał o tym dotąd nigdy. Widocznie cała jego istota
skutkiem kalectwa rozwijała się p6ź-

połysku włosy.

Krysze przepadał za blondynkami.
Przyśpieszył więc kroku. aby
id~cą

ADAM NAWlCZ

2a cubze, winy
Powieść

50)

sensacyj na

Śniła pani dotąd rozkosznie zaś przywiodła tu ręka. przezna-

mnie
czenia na to, abym zbudził panią l
Zajmij pani miejsce, proszę l
Anna nie zważała na niego. Szła
ku drzwiom dumna, wyniosła. lecz zanim zdołała dojść do końca korytarza,
spoczęła. na j~j ramieniu ręk.a. aktora
i zatrzymała j~ Anna odsunęła się
szybko i spojrzała na zuchwałego młodzieńca oczyma pałającymi wzgard liwym oburzeniem.
- Jak pan śmie?
zawołała
gwałtownie jak śmiesz!...
- Ach, pani, ja śmiem jeszcze gorsze czynić rzeczy, - roześmiał się Borowski - dlatego radzę pani być uprzejmę. dla mnie. Jako nieprzyjaciel
umiem być niebezpiecznymI
- Czy to groźb.a?
- Ach. broń Boże! 'Vszak ja tylko
proszę panią., aby pani zechciała wysłuchać tego, co mam jej do powiedzenia.
- Pan nie możesz mieć nic mi do
pmńedzenia - broniła się jeszcz~ ' zbif'Z.a.ł~· m i u <: t'1 !"YJ i, z "'jTaZCm tn"ogi"

*.

żo pierśdeni, ślubnej obrączki pomię

.dzy nimi nie było.
Toteż teraz idąc powoli z radością
spostrzegł,
że o kilka kroków przed
nim zdążała. tą sarną drogą. młoda
dziewczyna. Z rdzkosz(l obrzucił wzrokiem całą je.i postać. Dbl'ana w obciSły żakiet, szła krokiem lekl<im i ela..
stycznym. Spod okrągłego kapelusza
ukazywały się jasne jak len o złotym

. W kilka dni później siedziała. p .
Katarzyna. Klfmke \V, miesżkaniu
swym na czwartym piętrze przy ulicy
Piaskowej.
Pokój był jasny i miły. Sprzęty
choć niemodne, a.le czyste, okryte były lśniąco białymi serwetkami, zakrywającymi zręcznie ślady ich starości.
Ściany, ozdobione pięknymi olejodrukarni. na oknach doniczki kwiatów,
nadawały mieszkaniu wrgl:!.d nioomal

W bliskości pieca siedziała w głę
bokim krześle staruszka, babcia Kata.rzyny; pod oknem siedziały naprzeciw siebie Kasia i . jej cio~
ka, pani Hildegarda Raszk~. Oble
zajęte
były
haftowaniem .bieliznr.
czym zarabi.ały na utrzymame swoJe
i starej babci.
_ Czy też Karol przyjdzie dzisiaj
- przerwała milczenie Katarzyna.
- Już tęsknisz za nim? ~ spytała
ciotka z uśmiechem.
- Ależ ciociu, już trzy dni nie pokazał się, jakżeż nie mam. tęsk~ić -:odrzekła żywo Kasia. NIe pOJmuJ~
doprawdy Rarola.
.
- Zastanów się dziecko - wmIeszała się do rozmowy babusia - K:&1'01 zajęty jest cały d,zień w intereSIe.
a kiedy tu był ostatni raz, nie poz~o
liłaś mu odejść przed dwunastą.. PIęk
nie by wyglądał, gdyby chcia~ c0dziennie przychodzić, zwłas7;eza, ze dO
domu ma p:rowie godzinę ' dr~.
.
Kasia spuściła głowę, a CIotka Jej.
panna Hildegarda, d~ała.: .
.
_ Karola jeszcze kIedy meszczęścle
j~kie spotka, jak tak póżno sam wracać będzie do domu.
_ K,arol nie boi się niczego - prz&rwała. ż)rwo Kasia, podnosząc głowę z
uczuciem dumy. Rzuciwszy przy tym
okiem ' na ulicę, zawołała:
_ Ciociu, babciu, patrzcie tylko,
tam na przeciwko idzie ten .b iedny kaIB.k a, którego wyciągnęłam spod wozu
kolei elektrycznej!
Obie kobiety spojrzały cieka~e w
kierunku wskazanym przez KaSIę·
Po drugiej stronie ulicy szedł wolno p. Krysze, rozglądając się po domach, jakoby czegoś szukał.
_ Nie hojnie obdarzyła. go natura
- rzekła ciotka.
_ Ależ on idzie tu do nas - zawolała. babka na p6ł Z" P ~estr.achem. Pewnie tobie, Kasiu, chce ~złożyć po..w
dziękowanie.
.
' .
_ Tvlko ni~ wiem za co - od
la Kasia - boć w tym chyba nie ma
a.ni nic dziwnego, ani bohaterskiego,
żem go, za kark chwyciwszy, pociągnę
ła. Stałam przecież tuż ~~ok.
- Jednak to pięknie. .z· jego strony,
że chce ci podziękować za to; .przeko- · '
namy się przynajmniej ' osóbiście, . ko- '.
goś

tam śmierci wydarła..
Wszystkie trzy obrzuciły wzrokiem
pokój, czy wszystko jest w porządku!
gdy już -zabrzmiał dzwonek u drZWI
wchodowych. Panna Hildegarda wyszła, aby wpuścić gościa, i po chwili
wszedł Pan Feliks Krysze i nie zdejmując

świąteczny.

tych klejnotów, ani aks.amitów, a jednak byłaś cudownie piękn.a.... Był to
przepyszny dzień latowy ... Malownicza
willa, pokój ładnie i gustownie utzę.dzony, na stolikach bukiety świeżych
kwiatów, & koło okna - śliczne jasnowłose dziewczę, pochylone nad robótką.
Ach, zaczyna pani poznawać obraz?
Okno to było tak niskie, że przechodzący mógł widzieć dokładnie postać
dziewczyny.
Towarzyszką jej była
dawna moja znajoma, jani Czajkowska, którą właśnie zamierzałem odwi&-

modrych oczach.
- Przeciwnie - bardzo nawet ważne rzeczy, zresztą ocenisz to zaraz pani sama.
Anna uS1adła na kanapce, Borowdzić...
ski zaś zajął znów miejsce obok niej.
Czerwone plamy znikły z twarzy
- Porozumieliśmy się nareszcie rzekł zadowolony, biorąc po raz drugi Anny.
- W kilka. lat później spotkałem tę
jej wachlarz. - Teraz możemy rozwasamą dziewczynę na dworcu. Ubrana
żyć dokładnie całe położenie rzeczy.
Anna oddychała szybko, a na twarz wytwornie, otoczona. służbą., wydawała
jej czerwone wystąpHy plamy. Pomi- mi się na razie obcą, ale z.a.raz potem
mo jednak szalonego strachu patrzała poznałem ją. i cała przeszłość stanęła
mi żywo w pamięci.
na aktora z wyzywającą. pogardą.
W parę tygodni potem ujrzałem ją
- Nie po raz pierwszy spotykamy
znowu. Strojna w kosztowne ak samisię, droga pani - zaczął Bor{)wski, ba:
wiąc się jej wachlarzem. - Może papl ty, opuszczała nędzny domek, w któprzypomina sobie,' kiedy i gdzie widzl~ rym mogła chyba odwieazić chorego,
liśmy się po raz ostatni? Widzę, ze nieszczęśliwego człowieka. W tym saprzypomina sobie pani i dodaję, ~e mym tygodniu widziałem ją w loży w
wówczas miałerr zaszczyt przemÓWIĆ teatrze w Inowrocławiu. Występowado pani po raz pierwszy, choci.a.ż zna- łem wtedy także w granej tam sztuce.
I kładąc wachlarz na stoliku, mółem pailią już poprzednio...
.- Nie jestem przecież niewidzialna wił dalej, wpatrując się w nią. uporczywie:
/ - zawołała rozgniewana.
_ Dziwny to dramat. nieprawda?
Borowski uśmiechnął się.
- Gdy wi r1z i al (' m panią po raz Znosić przeciwności - to rzecz nie łatpic l'\\" so y, n j~ ll o"i l aś j Cl:; ZCZ C pani ani wa, niepl~awda? Palli na przyklad nic

płaszcza,

głęboko

skłooił

się

przed kobietami.
'(Cia/! aalszv nasta'Pn

,.

zeszłaby chętnie z wyżyny, na ja.k,iej
się znajduje i nie chciałaby wrócić do

dawniejszych stosunków, nie chciala]jy .
pani wyrzec się zaszczytó, i hołdów,
x.apewnionych obecnym stanowiskiem?
Anna milcz.ała. Borowski pl'zysunął się do niej bliżej i rzeKł cicho: .
- Myśli pani, że to niemożliwe?
Zresztą - kto wie. Bo wszystko od
pani jedynie zależy!
Po tych słowach przykre zapanowało milczenie. Anna. wiedziała już teraz,
że tajemnica tak ściśle zachowywaną,
zależała {)becnie od ł,aski lub niełaski
tego człowieka, który jeżeli . zecl;lce,
może

rozgłosić

całemu

światu;

że

była biedną, podrzędną .aktorką., że ona sama żyła przez tyle lat
na chlebie aktora i utrzymywała się z
tego, co on zarobił. Czuła, że jeżBli Borowski zechce jej z.aszkodzić, to podburzy cały świat arystokratyczny, w któ-

matka jej

rym dotąd królowała i pozbawi ją.
wszystkiego, co nadawało wartość jej
życiu. Wszyscy, nie wyłączając narzeczonego, odwrócą. się od niej i będą.
szydzić: urąg·ać ze zdetronizowanej

piękności.
Powiedziała więc sonie w duszy, że
bą.dź co bądź musi okupić milczenie

tego człowieka.

I-

Podniosła głowę i spojrzała n~ n~e.

go z

wyra~em

mocneg? postanOWIenIa.
.S~onczył pan lUZ? - zapytała
spokOJnIe.
, (Ciąg dalszy na!'t1Pi)

... ..,r--'"

Wi zanka
Żyła za czasów Ludwika XIV, a takte
na jego dworze. Nie jedno ty.cie miała
na sumieniu. Nazywano j"
najpięknłeJlzll diablicą FraacJI.
Była
nielegaln~
córką
arystokraty
francuskiego i prostej wiejskiej dziewczyny, ale była pięknościa,. Poślubił jl\ bogaty właściciel ziemski z Tours de Partier:;;, i wyprowadził na dwór, gdy skoń
czy/a lat 18.
Ludwik XIV rozgorzał namiętnością do
pięknej Luizy.
Po pierwszej jej schadzce
z królem zmarł nagle mąż.
Przyczyny
śmierci nie zdołano dokladnie stwierdzić.
Znaleziono prr;y- nim wiązankę
przedziwnie woniejących r;óż.
Luiza niedługo oddawała się żałobie
po mężu i pocieszyla się wkrótc!' z mło
dym mężczyzną, nazwiskiem Robert Pinac, który catlwwicie uległ urokowi jej
piękności i obsypywal ją podarkami.
,Kiedy o stosunku tym poczęto szeptać
i zachodziło niebezpieczeóstwo, te król
ffiQŹe się o nim dowiedzieć,
madame de
Partirrs postala kochankowi przepiękny
bukiet róż. polecając mu, by osobiście go
odsłonił.
Zachwycony dowodem miłości
swej kochanki, 'Dimic nie zauważył .nawet, że się ukłuł różami. Z\vyczajnieróże mają kolce.
W dwa dni potem Robert nie żył. Służący jego
znalazł we wiązance długą Igłę
i udał się natychmiast do Tours do pani
de Partieres, by ją o tym powiadomić.
Ta jednakże t.ylko wzruszy/a ramionami,
oświadczając, że nie wie, skąd się wzię
ła igła między różami.
Wiernego sługę
jednakże sowicie wynagrodziła i przyjęła
go jako stangreta.
Na dworze sławiono
szlachetność młodej wdowy,
która tak
troskliwie zaopiekowała się słutącym
swego kochanka.
Następnym mi)tczyzn9" który olśniony
został urodą LuiZYt był wIoski hrabia di
Vaglioni Po balu, na którym poznał urocz" wdowę, hrabia, który nie był jut
pierwszej młodości
oświadczył się Lnlzłe,

ale został odpalony. Nie pozostało mu nic
innego, jak zadowolić się rolą płacącego
wielbiciela jej piękności. Towarzyszył on
Luizie niby cień nieodłł\czny, podarował
jej karetę, kosztoWIle toal,ety i wspaniał"
bituterię.

Przyjafń ta trwała równe trzy lat&, a
poniewat Ludwig XIV tymczasem
znalazł się Ju! w innych obJęciach,
przeto madame de Partiers znosiła cierpliwie tę adorację, at jej się wreszcie
sprzykrzyła.
Zaprosiła tedy pewnego razu hrabiego do swego mieszkania w Paryżu i wręczyła mu na powitanie przepi,ę kną wiązankę rót.
Rozkochany starzec namiętnie ściskał róże, chociaż kłu
ły i nie zauważył tet, te ubóstwiana Luiza usunęła z wiązanki kilka róż, gdy
hrabia zabierał się do odejścia.
W kilka dni potem comte di Vaglioni
Zmarł na skutek zatrucia krwi.

~FR~~o;ooo
L;~,1ł
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m'A-I"uf,

zw· astunem

Amantów Luizy ścigało dziwne jakieś
fatum. Doznał tego na sobie w rok po
śmierci hrabiego włoskiego adwokat paryski Cabrout, który po krótkiej znajomości z Luizj\
zakończył swoje tycie
wśród
zagadkowych okoliczności
Ku

wielkiemu zgorszeniu rodziny cały prawie majątek swój Cabrout zapisał LUiZie'1
która teraz na stałe zamieszkała w swym
zamku w Tours.
Przez długi czas nic nie było 8łyehat
o jakichkolwiek awanturach miłosnych
Luizy. Następnie, kiedy ukończyła 36
rok życia, zawarła znajomość z 24-letnim

ZMOTORYZOWAN A KWADRYGA

Dziwnie W1Jgląda ten sportowiec, pozujący na starożytnego rzymianina - ł
dziwna jest jego kwadryga, w której zamiast koni umżeszczono motocykle..•
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•
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W Polsce na • mieszkańca
przypada 56 zł dochodu
W
latach
najlepszej
koniunktury
(1928/9), budżet nasz mieścił się w granicach 2841 milj. zł. wydatków i 3008 milj.
zł. dochodu, nadwyżka wynosiła więc
167 milj. zł. Na dalszych budtetach jednak wywarł swe piętno wszechwladny
kryzys; wszystl.<1e budżety aż do r. 1397/8
były
deficytowe: punkt kulminacyjny
kryzysu budżetowego minął w r. 1933/4 deficyt wynosi! wtedy 371 milj. zł.
porównaniu z innymi pa6stwami
bud7.ct Polski jest nie w~'soki.
Wydatki
An~lii Iw l'. 1933/6) wynosily 841 miljn. f.
szle!'!.. llel,c!'ii 110:23 miln, franków, CzecrlOslo\\'ucji 10098 miln. koron, Francji
409G8 miJn , f!'Clnl,ów. JUjroslawii 6524 miln.
dinarów, W/OCJI 20'?17 miln. lirów. W więk
szości paJ1stw wydali" oraz dochody od
r , 1928 ;l,Ilarznje wzrosly - w Polsce zaś
nIcznacznie zmalaly (jest jednak .,pokryzysowa" tendencja ?:wyżkowa). Belgia, Japonia, Litwa.
Słany Zjednoczone A. P.,
SZ"'u,Icaria i , W/ochy zwiększyly budtet
armii.
\\' Pol"c(> na 1 m i(>szkallca przypada 56
7.1 rlo choLl li palistwa. w Anglii 21 f. szt., w
Belgii 1223 fl·ankÓw. w Czechoslowacji 558
koron. we Fr'an('ji 942 franków, w Jugosławii "Gt) dinf\l'ów.
W ])ucl):prip nf\ ", 19.']7/8 najwięks7.:l suma wydatków przypada na Ministerstwo
S.praw Wojskowych (770 miln. zł.) i Min.
WIr i O~ - 334 milo ił. Dochód pallstwa
wynosi 2373 miln, zl., w czym 1605 miln. 1.1.
wp1ywa od administracji, 1432 miln. zł. z
Min. Skarbu i 664 miln. zł. z monopoli (w
czym 331 miln. zł. monopol tytoniowy i 250
miln. zł. monopol spirytusowy. (Iw.)
_
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s.ptekarzem, nazwiskiem Charles Legrand.
Kochał on ją z zapałem młodzieńczym,
dowodząc, że stan zdrowia Luizy wymaga, by opiekował się nią stale biegły w
lecznictwie aptekan;. Luiza wreszcie wysłucha.ła go i stała mu się powolna,.
Lecz niebawem znudził się jej,
dała

mu

więc terminatkę,

żegnając go wiązank" róź.
Lecz kiedy
aptekarz przy odbieraniu wiązanki poczuł lekkie ukłucie w dłOll, tknięty złym
przeczuciem, rozchylił róże i wydobył z
nich igłę.
- Czy chciałaś mnie otruć - zapytał,
ale Luiza wyśmiała go. Śmiech jej jednakże był jakiś dziwnie nieszczery.
Aptekarz dla pewności rozciął miejsce ukłute,
wycisnął krew i zajodynował ranę.
I to
było jego zbawieniem.
W następnych dwóch latach wykonano kilka zamachów na p. de Partiers. Gdy jechała dyliżansem pocztowym, pojawiał się nagle
nieznajomy Jeździec
i strzelał do niej z pistoletu. Luiza wskazywała na aptekarza
jako na sprawcę
tych zamachów, ale nie wystąpiła z publicznym oskarteniem, gdy aptekarz zagroził
rewelacjami o pewnej wiązance
róż.
Wkrótce Luiza zmarła wśród
okoliczności zagadkowych.
W zamku jej
w Tours wykryto pokój, podobny do pracowni alchemika.
Przy porządkowaniu
papieró,~ wykonawca
testamentu napotkał na dokument, który go przejął zgrozą.
W notatniku Luiza de Partiers starannie zapisała była wszystkie swe morderstwa, odkrywając równocześnie tajemnicę rÓż zabójczych.
Dzisiaj jeszcze znajduje się okropny
ten notatnik w bibliotece kryminalno-naukowej w Paryżu, jako dokument zbrodni "najpiękniejszej diablicy Francji".
KK.

r.
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uniesie się z Doliny Chochołowskiej do lotu w stratosferę

We wrześniu będziemy świadkami ni.elada sensacji. Z pięknej doliny Chochołowskiej wystartuje do stratosfery największy dotąd na świecie balon stratosferyczny w objętości 125 tysięcy metrów
sześciennych.

Trzeba tu wyjaśniĆ, że balon prof. Piccarda miał tylko 14 tys. m sześc. objętości,
najwiękSZY z dotychczas wykonanych, amerykański balon "Explorer" miał 105000
metrów sześciennych.
Poza wielkością balonu, która pozwoli
mu wznieść się na około 30000 metrów i
pobić relwrd amerykański o 8 tysięcy, rewelacją, balonu jest jego powłoka gumowa, która będzie 3 razy lżejszą od powło
ki używanej przez prof. Piccarda. Gumowanie powłoki balonowej oparte jest na
' wynalazku polskim Oskara Schmidta, dra

chemii i Władysława Kubicy, dyrektora
technicznego fabryki gumy "Sanok". Dodać należy, że wynalazkiem "Sanoka" zainteresował się już w 1935 r. prof. Piccard,
aż wreszcie w czerwcu 1937 r. zapadła decyzja zainstalowania aparatury na skalę
techniczną tak, aby można było sprawdzić
poprzednie doświadczenia z wynalazkiem
w normalnych warunkach produkcyjnych.
Wreszcie w dniu 7. 2. rb. wyłoniona została specjalna komisja do sprawy gumowania powłoki balonu stratosferycznego
w składzie: mjr. St. Mazurek, dyrektor dr
Schmidt, prof. ,Sągajłło, prof. Smoleński,
dyr. Kubica Władysław, int. Wolski, inż.
Karpiński.

Wykonanie gumowania tkaniny zostaktóra
koszty

ło powierzone fabryce w Sanoku,
poniosła bezinteresownie wszystkie
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Uprzejmość różnych
M ę~owie
Uprzejmość

W

Bułgarii idą

grzeczność

na ulicy o

jest jedną z
podstawowych cech cywilizowanej społeczności ludzkiej. Z grzecznościl\ i uprzejmością łą.czy się cecha gościnności.
Z
trzech cnót słynęli dawni Polacy, jak i w
ogóle Słowianie.
Uosobieniem najpełniej pojętej grzeczności są Anglicy. Dżentelmen angielski to człowiek, który w każdej sytuaCji życiowej postępuje po rycersku. Szacunek
dla kobiet i gotowość slużE',nia słabl'zym'
w każdej trudnej sytuacji - jest jedną z
podstawowyc
~ch
charakteru angielskiego.
W Londynie można było niedawno widzieć starszego pana, ubranego w nienagaimy żakiet i czarny, jedwabiście lśniący
cylinder, kroczącego z uśmiechem przez
jezdnię z wiadrem w ręku.
Obok niego
szła staruszka, właścicielka wiadł'a, której było za trudno przejść z wiadrem
przez ruchliwą jezdnię.
Towar7.ysząc k,obiecie, dżentelmen angielski nie trzyma się kOllwencjonalnie
lewej strony, ale osłania swą towarzyszkę
zawsze od tej strony, od której może grozić niebezpieczeIlstwo.
Idąc chodnikiem,
zajmuje za w, ze stronę jezdni pozostawiając (lf\rnie swobodną stronę chodnika.
Wspomnieliśmy poprzednio o gościnnO:5ci, jako jednej z cech narodowego charakteru Slowian. Najpelniej bodaj cecha
ta występuje u Bułgarów.
Ktokolwiek
wejdzie do domu bułgarskiego, czy to jako interesant, czy ja ~o gość, musi skoszłlDwać konfitur i kawy po turecku podai

narodów

tr~y

kroki

pr~ed ~oną

nej mu przez grzeczną pania, domu. Dopiero po tym tradycyjnym poczęstunku
może gość przystąpić do wyłuszczenia celu swej wizyty.
Uprzejmość bułgarska pozwala na to,
że mąż, idący w towarzystwie żony, dla
zaznaczenia swej przewagi, idzie trzy kroki naprzód przed żon1;\. Tradycją wiekową. uświęcony ten zwyczaj nikogo nie
raz!.
I{]asycznym krajem grzeczności poza
Anglią jest Japonia, gdzie przyjęciu gościa towarzyszy szereg subtelnych ceremoniałów od powitania gościa przez pania, domu, która na znak usłużności klę
ka i dłońmi dotyka podłogi, do połączo
nego ze skomplikowanym ceremoniałem
podawania herbaty.
W Belgii uprzejmość znosi różnice stanowisk służbowych.
Chłopiec biurowy
przychodząc rano do gabinetu urzędnika,
wita go pozdrowieniem: "Dzień dobry, panie Franciszkul" i podjąwszy podaną sobie dłoń, przyjmuje z uśmie;;hem jego pytanie: "Jak się masz, Pawle?"
Każdy naród wytworzył swoiste formy
uprzejmości, będącej wyrazem pewnego
ładu w stosunkach wzajemnych.
Zawsze w okresach upadku kultury
zanika uprzejmość. Widzieliśmy to wyraźnie po wielkiej wojnie. Są miejsca na
świecie, gdzie dziś jeszcze w 20 lat po zakończeniu wojny, uprzejmość, będąca wykwitem prawdziwej kultury, rozwinąć się
nie 2I(lQlał&"

prób, doświadczeń laboratoryjnych oraz
ustalenia metody fabrykacji. Koszty wła
sne gumowania naszego kolosa-balonu
wyniosły około 50 do 60 tysięcy złotych.
Z sumy powyższej "Sanok" pokrywa zaledwie koszty własnej produkcji bez doliczenia jakiegokOlwiek zysku.
Montaż balony jest obecnie wykończa
ny w Jabłonnie pod Warszawa,. Ostatnie
partie powłoki stratostatu wysłano jut w
tych dniach z Sanoka.
Jak ju! wiemy, cały koszt wyprawy do
stratosfery wynosić będzie 360 000 zł, co
w porównaniu z wyprawami poprzednimi
jest o wiele tańszym przedsięwzięciem.
Organizatorzy lotu, a przede wszystkim
- załoga, którą stanowić będą: znany pilot kpt. Burzyński oraz uczony dr JodkoNarkiewicz licz9" że uda im się osia,gn"ć
wysokość 30 000 metrów, fachowcy zaś
twierdz9" te ·przy sprzyjających okolicznościach balon osiągna,ć może nawet 40000
metrów wysokości.
Byłby to wielkiej miary światowy wyczyn.

Kpt. Je1'zy Eyston, który ustalił now1l
automobilow1f rekord świata wynikiem
555 km 560 m na godzinę

