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Wymiana wynalazków i wiadomości z dziedziny wOjskowej - Wspólne opracowywanie planów przez sztaby generalne - Przyczyny francuskich zarządzeń - Manewry floty brytyjskiej
L o n d y n. (Tel. wł.) Wielką sensawywołała. tu wiadomość,
jakoby
ministerstwa wojskowe Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych wymieniły między sobą plany i patenty dotyczące produkcji samolotów, czołgów,
gazów, dział itp. O tej współpracy zawiadomiono również rząd francuski,
Jrtóremu zaproponowano przystąpienie
do porozumienia. Ścisła współpraca
panuje również między angielskim .
amerykańskim i francuskim II oddziałem, a sztaby generalne
opracowują
wspólne plany strategiczne.
P a ryż. (Tel. wł.) Dopiero teraz
kqła polityczne francuskie wypowiadaj~ się obszerniej
na temat środków
ostrożności
na granicy północno
wschodniej.
Wyjaśniają. one, że ostatn ie zarzą.dzenia woj kO\\'e
ą
tylko wyrazem
fQinoścl wobec mobilizacji
Niemczech, które trzymają dwa mniony żoł
nierzy pod bronią. Vil tych warunkach
postawienie w stani.e gotowości linii
Maginota było koni.ecznością.
Zarzą
dzenie to polegało tylko na cofnięciu
urlopów oficerom i żołnierzom, gdyż
z rezerwy powołano jedynie fortecznych specjalistów.
Cała. prasa zwraca się z apelem do
społeczeństwa, by zachowało spokój !
nie tłumaczyło sobie zarządzeń niewIację

ściwie

:'

zarządzeń

wojskowych
znany był
Anglii już przed 8 dniami i koła angielskie uznały catkowicie konieczność
tych zarządzeń .
L o n d y n. (ATE) Pod dowództwem
admirała sir Charlesa Forbesa wypłynęły wszystkie jednostki floty angiel-

skiej z portów Portsmouth, Chatam i
Devonport na ćwiczenia jesienne na
Morzu PÓłnocnym. Flota operować będzie w rejonach Invergordon od 9
września do 17 października.
Scapa
Plow od 18 października do 25 paź
dziernika i Rosyth od 26 października
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VVrażenie W Nien1czech
N o r y m b e l' g a. (Tel. wl.) Niemiec-

kie koła polityczne, które przybyły na
kongres partyjny
do
Norymbergi,
stwierdzają, że zarządzenia wojskowe
francuskie wywarły tam głębokie wrażenie, ale usiłuje się zachować pozory
idealnego spokoju i nie krytykuje się
tych posunięć, uwai,ając je za w ył ą c zn i e
w e w n ę t r z n e.
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Skocznia, czy stocznia J1dańska

~

Latający

Powiększa się

deficyt

Maluczko, a

odbędzie się uroczyste stoczenie do
członków Rady i pracowników

Wąbrzeźnem

w ę, b r z e i n o, i. S. - Przeszło
rok temu mrśliwym, udaję,cym się na
polowanie nad bagnami w Książkach
w pow. wąbl'zeskim przedstawił się
w mroku poranku okropny widok.
\V wodzie dob!"y metr od brzegu
sterczał, jakb'y wo'łając o pomstę do
nieba, tułów nagiego mężczyzny ... bez
głow~·. Natychmiast pospieszono do
wiosl.i, gdzie z urzędu gminnego zaalannowano komendę P. P. w Wąbrzeźnie. POlicja zaraz przeprowadziła dochodzenia, które jeszcze tego samego
dnia wyjawiły szczegóły zbrodni i ujawniły mordercę.

Ślady nad brzegiem wykazały,

że

tuż nad brzegiem popełniono ohydną
zbrodnię· Naleźa,o więc w pierwszym
rzędzie odszukać głowę zamordowanego, br stwierdzić kim on był. Po-

szukiwano w torfowisku i jego bezpo-

a'J.wlw pr:;cz matkę.

mOr7..a ostatnich polskich
stoczni.

Julów m~i[lYlnJ ~!l ~IOWJ U!fuał l WO~J
Krwawa zbrodnia pod

7-MIESIĘCZNY PODRO'2NIK
Wachmistrz Wright z król. brytyjskiego lcOT1JUSU sygnalistów zabiera z sobq,
wyjeżdżajqc $lużbowo do Chin, swego
7-micsiecznf'(JO s?Jnko. osiC'7'oconego nie-

rower

War s z a w a. (Tel. wł.) W Warszawie przebywa 28-1etni technik z
\ 'ilna, Razimierz R., który jest wynalazcą roweru
powietrznego. Zbudował on ten rower na zasadzie obserwacyj lotu szerzenia. Po długich obserwacjach stwierdził on, że lot szerszenia jest bardzo ekonomiczny i zbudował rower ze skrzydłami.
Pierwsza
próba wypadła pomyślnie. Dwóch ludzi pocią.gnQło ten rower za linkę, wynalazca zaś pedałował. Kiedy znalazł
się na wysokości kilkudziesięciu metrów, rozpoczął lot, przebiegając 4, km,
po czym bez zmęczenia i bez przygód
powrócił na ziemię. Obecnie zapowiada ulepszenie roweru powietrznego,
którego lot oparty będzi.e na konstrukcji skrzydeł chrabąszcza. Zaraz po powrocie do \Vilna rozpocznie przygotowania do nowego lotu. (w.)

Podkreśla się też, że całokształt

War s z a w a. (Tel. wł.) Nasz handel zamorski ma stałą tendencję wzrastającego
deficytu. Za pierwszych
siedem mieSięcy roku bieżącego deficyt ten wynosił 171.646 tys. złotych,
gdy w tym samym okresie roku ub.
wynosił on tylko 121.797 tys. złotych.

do 14 listopada. Powrót f~ot~ do l?ortów macierzystych przewldzlany Jest
na dzień 17 listopada.

średniej okolicy. Zauważono przy tym,
że \V pobliskim, drugim bagnie, oddalonym o około 20 metrów pływa jakiś
szmat. W jego stronę popłynę,ł pewien
chłopiec i wyłowił z wody koszulę i
bluz<;, robotniczą. \" koszuli brła
część mózgu.
Nadlo chlopiec ten w

- Prezydent R. P.
Brylskiego

I

ułaskawił mordercę

wodzie na głębokości okolo jednego śledztwie istotne powody zbrodni. 0metra natrafił na jakiś twardy przed- baj z Schellerem zamierzali przedostać
miot, który wydobył z wody. Była to się nielegalnie do Niemiec w poszukiodcięta od tułowia głowa z rozstrzawaniu pracy. Ponieważ jednak nie
~kaną zupełnie czaszkIJ,. Okazało się, .mieli
pieniędzy,
Brylski namówił
że zwłoki z odciętą. głową. należą. do
Schellera do sprzedania roweru. Gdy
zam.ordowanego.w okrutny sposób 28- Scheller istotnie sprzedał go i dostał
letmego robotmka rolnego R?~erta za niego 28 zł. Bnrlski w cza.sie nocieSc~el.lera, ~ocho~zącego z mleJsco~ gu w lesie zamordował w okrutny
WOSCI. Godzle~bow pow. lubartowslo sposób prz~· .iaciela i zrabował pieniąw wOJ. lubelskIm.
dze. które ten miał przy sobie.
~p. Scheller pracował od dłużRzego
Za bestialską zbrodnię Sąd Okręgoczasu dorywczo w Grudziądzu. Na wy w Toruniu wyrokiem z dnia 5 Iipięć dni przed tragicznlJ, śmiercią. wró- stopada ub. r. skazał mordercę BrylcH do Książek, gdzie przebywał w do.. skiego na karę śmierci przez powiemostwi.e kupca Ploetza, u którego pra- szenie i utratę praw publicznych i hoI
b t
k
norowych na zawsze.
cowa Jego ra ane .
Sąd Apelacyjny, do którego odwołał
Jak ustaliła na miejscu zbrodni się osk. Brylski. zatwierdził powyższy
komisja sę,dowo-lekarska, Scheller zo- wyrok w dniu 8 luteg-o rb., a Sąd Najstał zabity nad bagnem 9 uderzenia- wyższy wyrokiem z 27 czerwca rb. odmi jakiegoś ciężkiego przedmiotu w rzucił kasację skazanego.
głowę, po czym odcięto mu głowę od
Morderca zwrócił się za pośrednic
tułowia, owinięto w koszulę i bluzkę twem swego obrońcy do Prezydenta
ofiary i zatopiono w są.siednim bagnie. R. P. z prośbą. o ułaskawienie . Prośba
Spra"'cą zbrodni okazał się przy- ta odniosła pożą/lany skutek, poniejaciel i towarz~'sz pracy śp. Schellera. waż Prezydent R. P. ułaskawił Stanł
~taniRła\V Br~·lRki. Prz~' ciśnięty do
sława Brylskiego, zamieniaję,c mu karQ
muru bestialski morderca wyjawił w śmierci na dożywotnie wip.zienie.
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a(ja n grani(y ustepstw

Projekt nr 4 nie uwzględnia jedynie tYCh żądań Henleina, których rząd
nie może pogodzić z suwerennością państwa
r Lon

d y n. (ATE) LondYllskie dzienniki wieczorne twierdzą, że nowe propozycje rządu czeskiego, które otrzymały obecnie nazwę "czwartego planu", zawierają. następują.ce trzy głów1'le tezy: 1) uznanie autonomii tery torialnej obszaru sudeckiego, 2) uznanie
całkowitego równouprawnienia Niemców sudeckich, 3) uznanie języka niemieckiego jako jednego z języków
urzędowych w obszarze sudeckim.
Dzienniki wypowiadają: przy tym

~~r~t~:IT!:::1~7Y~~~:i,~~fE'i~i
fermę.

dalSZYCh rokowan z Nlemcaml
sudeckimi. (A TE)
P r a g a. (Tel. wł.) Tutejsza prasa
podkreśla, że ostateczne ustępstwa
rządu Czechosłowacji wyszły daleko
poza granicę, jakiej nie przypuszczali
nawet najwięl<si pesymiści w Czechosłowacji.
Tylko w trzech punktach
ustępstwa rządu różnią. się od żądaJl
Henleina, mianowicie rząd zastrzega
sobie wyłączne prawo prowadzenia
polityki zagranicznej i utrzymywania
siły zbrojnej oraz nie zgadza się na
uznanie
ideOlogii narodowo-socjalistycznej.
Sensacją dnia jest wiadomość, że
Partia Niemców Sudeckich zwołała
na 15 i 16 października kongres par-

co

PISZ4 INNI:

"Legion Pomorski"
Cala prawie prasa polska (gazety "sanacyjne" milczały) poruszyła sprawę tworzenia w Rzeszy Legionu Pomorskiego,
którego członkowie rekrutują się z Niemców-uciekinierów z Polski Jedno z pism
krakowskich otrzymało ob€-cnie w zwią
zku z tą sprawą list od jednego z czytelników. Wyjątki z listu podajemy:
"Ośm pułków mających powstać z
Niemców, zamieszkujących w Polsce, a
będących
obywatelami polskimi, to
przecież zorganiz~nvana działalność an~
typań twowa.
"Jako odpowiedź ze strony Rzeczypospolitej na tę akcję niemiecką nastą
pić winna kontrakcja w formie pozba-

wienia obywatelstwa polskiego nie tylko wszystkich zbiegów, ale również ich
rodzin, łącznie z konfiskata, mienia.
. "Jakkolwiek, w obecnej chwili, chodzić by tu pozornie mogło o zbrojną
akcję przeciw Czechosłowacji, to jednak nie wolno wzmacniać sił zbrojnych
Niemiec kosztem obywateli polskich, bo
to może być broń przeciw nam samym.
Ten Legion Pomorski to przecież forpoczty, obznajmione doskonale z warunkami i stosunkami miejscowymi."

Akcja antyżydowska
nie osłabnie!
Tygodnik narodowy "Naród w walce"
w artykule o zbliżających się wyborach
omawia niewspółmierności między stosunkami w Polsce, a w Rzeszy i we Włoszech:
"Zburzy Mussolini trzy ulice w Rzymie, szpecące miasto, wybuduje całe
nowe miasta, li nas się płoty pomaluje.
(Żywopłot pobieli wapnem).
Zbuduje
Hitler tysiące kilometrów autostrad,
zrobi się u nas tysiące metrów. Odbywają się u sąsiadów przejdźmy do
tematu - wielkie manewry wojenne, tu
u nas już zaczynają się manewry wyborcze".
Jedna tylko rzecz dzieje się u nltS na
historyczną miarę, to uwalnianie Polski
od Żydów, akcja prowadzona. przez Strunnictwo Narodowe. Działalność tę chcą osłabić pewne czynniki przez wciągnięcie
narodowców w kombinacyjki wyborcze:
"Po pierwsze wrogowie Obozu Narodowego chcą stępić ostrze akcji antyżydowskiej, przez takie wciągnięcie
nas w wir wall{ wyborczych, żebyśmy
na rozwiązywanie kwestii żydowskiej
po prostu nie mieli czasu.
Po drugie chcą tak Do·kierować wyborami, żeby Obóz Narodowy wyszedł
z nich nie jako silna i sprężysta organizacja, jaką jest w rzeczywistości, ale
jako zlepek różnych małych obozików,
jakichś
tajemniczych porozumień i
konszachtów, jako tzw. "szeroki obóz
narodowy" z orkiestra. na przedzie, z
Oznonem pośrodku, ze staruszkiem
Czasem" wlokącym się z tyłu".
Nic z tego jednak nie będzie. Władze
S. N. wydadzą w odpowiedniej chwili polecenie, jak ustosunkować się do wyborów.
"Ale nie wolno w tym czasie osła
biać akcji antyżydowskie;
W l1aszp.i
walce zrobiliśmy ostatnio wyraźny i

tyjny do Usti (Aussig). W kongresie
mają wziąć udział wszyscy kierownicy
oddziałów partyjnych, przywódcy 0kręgów i wybitniejsi członkowie partii. Będzie to pierwszy kongres Niemców sudeckich od chwili powstania
partii.
p a ryż. (Tel. wI.) Ostatnie wiadomości z Pragi, jakie tu nadeszły, przyczyniły się do poprawy nastrojów.
Brak jeszcze szczegółów dotyczących

czeskosłowacki

rz~~~w~z~~ti~Jo~~~:~cz~o~t~?O~i:~!:

uchwał rządu czeskoslowackiego. Prasa podkreśla jednak, że jest to ostateczna granica ustępstw i przekroczenie jej byłoby już naruszeniem suw et'enności państwa. Jedynie dzienniki
komunistyczne zarzucaję. Anglii. że
wywiera przesadn~7 nacisk na Pragę,
co ułatwia sprawę Niemcom.
Oczekuje się tutaj, że zarządzone
przez Francję środki bezpieczeństwa
oraz wiadomości z Rumunii skłonią
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Hitlera do dokładnego rozważenia
słów, jakie by wypowiedział w Norymberdze pod adresem Niemców sudeckich. "Sieć ochrony pokoju zaci~
śnia się dokoł.a Niemiec, a jej zerwanie może wywołać dla nich ka'..astrofę" - pisze jeden z dzienników.

I

Henleina odrzucone, to i wówczas Jeszcze istnieje pewna nadzieja pokoj<>wego załatwienia sprawy, gdyż nadanOby zatargowi cha~akter międz.yn~
rodowy, co spro,:a.dzlłoby wy~tąpl~01e
Angl!i w roli . oflcJal~ego posredmka.
AnglIa zwróclłaby Sl~ wtencza~ n~
drod~e dy~l~mat~czneJ.. do J?erlIna 1
PragI. IstnIeje tez :ffi0zhwośc przekazania wówczas całeJ. sprawy l,onferencji międzynM\Odowe).
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·e[y pobiri przez o· (~

Na znak protestu partia niemiecko-sudecka przerwała rokowania
B er l i n. (PAT). Niemieckie Biuro
Informacyjne donosi z Morawskiej Ostrawy o pobiciu przez policję czeską
posła niemiecko-sudeckiego Maya.
Przebieg z,ajścia był następujący:
Do Morawskiej Ostrawy przybyło pię
ciu posłów niemiecko-sudeckich celem
zbadania wiadomości o brutalnym
traktow.aniu w więzieniu czeskim 82
aresztowanych członków partii niemiecko-sudeckiej. Podczas rozmowy z
wł,adzami sądowymi przed lokalem s~
du zgromadził się tłum Niemców. Po-

domość tę należy przyjąć

niami, jako pochodzącą ze
mieckich. - Red.).

Przerwanie

z

rokowań

P r a g a. (P A T). Kierownictwo partii niemiecko-sudeckiej ogłosiło dziś
wieczorem, że przerywa rokowania z

miało być

odwetem za ujęcie w Chojnicach 'trzech celników gdańskich, i
skazanie ich przez sąd na trzy tygodnie aresztu za obrazę narodu polskiego.

ta

Żc.dnego mięsa

nieJegalnie przewożo
nego u aresztowanych nie znalezivllo.
'Vydaje się raczej, że aresztowanie

ne

Należy się spodziewać, że powoła
władze polskie wkrocz~ w tę spra-

wę·

Tajemnicze uprowadzenie

spod

Gdańska

Boj61cka hitlero'Wsl~a Up'ł'otc«(l~ila stall{ mies~ka'J'lkę Cho'ł'~owa c~aso'Wo pr~ebyw(ljl{cq pod Gda.,iskient
,

Nasz korespondent tczewski (a) doOto w biały dziel'l do mieszkania
nosi:
zajmowanego przez Polkę Helioszową
'Ve wtorek z Gdańska do Tczewa do- wdarła się bojówka hitlerowska i silą
tarła przemycona wieść o nowym wy- uprowadziła Helioszową samochodem
czynie hitlerowców, a mianowicie o w nieznanym kierunku.
porwaniu i uprowadzeniu obywatelki
Y,Tedle krążących pogłosek porwana
polskiej Elżbiety Helioszowej, stale za- przez hitlerowców Polka Helioszowa
mieszkałej w Chorzowie, czasowo prze- uprowadzona został~ samochodem na
bywającej na wywczasach na letnisku . teren Prus \Vschodmch.
w Steegen pod Gdańskiem.

Skargi na Polskie Radio

"Dzień Kldł~~ry"
\a Norymberdze

protestu

przeciwko

z,ajściom w Morawskiej Ostrawie.

Przebieg posiedzenia partyjnego,
na którym zapadła ta decyzja, w.edług
komunikatu, ogłoszonego przez wła
dze partyjne, przedstawia się następu

zastrzeże
źródeł nie-

Znowu aresztowanie kolejarzy polskich
wGdańsku
G d a 11 s k. (TeL wł.) We wtorek
aresztowała pol iCja gdańska na dworcu głównym dwóch kolejarzy polskich
z Łodzi, rzekomo z powodu usiłowania
przemycenia 10 kg mięsa do Gdańska.
Sprawa
wygląda dość dziwnie.

rządem na znak

jawHa się policja, przy czym doszło do
starcia z tłumem. Pos. May został pobity przez policję szpicrutą, a trzej
posłowie zostali zatrzymani mimo, że
pokaz,ali legitymacje poselskie. (Wia-

jąco:

Dziś po południu
delegacja partii
niemiecko-sudeckiej zebrała się na posiedzeniu celem zapoznania się z nowymi propozycjami rządu czechosł<>
wackiego. Posłowie Kundt i Rosche
przedstawili sprawozdanie z rozmowy
z premierem Hodżą, podczas której
złożyli w imieniu partii protest z powodu przedwczesnego ogłoszenia pr<>jektu czeskiego, zanim został on zak<>munikowany partii jako stronie rokującej.
Na posiedzeniu postanowiono
prowadziĆ
dalej rokowania z rządem
na podstawie doręczonych propozycyj
i pod kątem widzenia uregulowania
sprawy zgodnie z 5 punktami deklara.cji Henleina, ogłoszonej w K.arlovych
Varach.
PodcUls posiedzenia nadeszły wiadomości z Mor. Ostrawy o · zajściu z po-licją i pobiciu przez politcjantów "poslów ni.emiecko-sudeckich. Delegacja
zawiesiła obrady uchwalając zawiadomić premiera Hodżę, że zmuszona jest
z powodu zajść w Morawskiej·, Ostrawie przerwać rokowania.
Propozycje rządowe - stwieraza
dalej komunikat - muszą wywołać
wśród ludności niemiecko-sudeckiej
wrażenie, że rz~d bierze poważnie pod
k
.
uwagę
wy oname,
poszczególnych
pu.nk.tów swego pr~J~ktu. TYI?czasem
z,aJścla w Mor,awskle) OstrawIe wskazujl}, iż rząd nie panuje nad sytuacją
w takim stopniu, aby móc skutecznie
rozpocząć w obecnym momencie rzeczowe rozmowy i aby mógł je zakOllczyć w spokojnej atmosferze. Postęp<>wanie pOlicji w Mor. Ostrawie stoi w
jaskrawej sprzeczności z zapewnieniem, wyrażonym w drugiej (obecnej)
propozycji rzę.dowej, .a dotyczącym
uregulowania zagadnień narodow<>ściowo-politycznych. W tym wypadku
należy brać przede wszystkim pod uwagę czyny, a nie słowa.
O wytworzonej sytuacji delegacja
partii Niemców sudeckich zawiadomiła prezydent.a BenesUl i lorda Runcimana, który przyjął o godz. 17 delegację Niemców sudeckich pod przewodnictwem posła Franka.

I

War s z a wa. (Tel. wł.). Sensacyjnie zapowiadają się procesy cywilne,
Norymberga. (PAT). Na urowytoczone przez kilku literatów na tle czystym posiedzeniu we wtorek wiesporów między nimi a rozgłośnią ra- czorem w gmachu opery minister Goebdiową. Przedmiotem sporu jest niewybels dokonał wręczenia nagród pań
stawienie przez Radio szeregu utwo- stwowych za z.asługi dla rozwoju kulrów, skeczów i słuchowisk, które w tury Rzeszy. Nagrody zostały rozdane
swoim czasie Radio nabyło. Autorzy tym razem za wybitną twórczość w
powołują się na to, że w myśl rozp<>dziedzinie techniki. Otrzymali je: gerządzenia o prawie autorskim Radio
neralny inspektor budowy dróg niema nie tylko prawo, ale również obo- mieckich dr Todt. konstruktor głośne
Demonstracje Niemców
wiązek wykorzystania nabytych dzieł.
go "samochodu ludowego" (K. D. F.
Autorzy będą. domagać się wysokich Volkswagen) dr Poersche oraz konMor. Ostrawa. (PAT). Dziś (w
odszkodowań. (w)
struktorzy samolotów Heinkel i Mes- środę) przed południem Morawska 0serschmidt, pomiędzy których nagroda strawa była. widownią demonstracyj
zosw.ła podzielona.
miejscowej ludności niemieckiej, skieZ pobytu gen. Zamorsliiego rowanych przeciw czeskim władzom
Centrolny Ma/Cazyn Pianin
Poznań., Pierackiego 11
N Dr y m b er ga. (PAT). Bawi tu policyjnym i rządowym.
nllipopularniej~r:y i
najlepiej
Przed południem zgromadziły się
zaopatrzony skład fortepian6w jako gość kanclerza komendant główny
Policji Państw. gen. Zamorski. Przy- przed budynkiem sądu okręgowego
Tak piszą nasi klienci:
.. Z pianina Je~tem bardzo ZA' jętr on był przez kanclerz.a Hitlera, we tłumy ludności niemieckiej, domagadowolona. P<lteżny, mily , ,vtorek zaś udał się na dwudniowy
ją.ce :,ię
zwolnienia aresztowanych
śpiewny ton, jak i strona ze'
wnetrzna podobają się og61- pobyt do Monachium dla zwiedzenia członków partii. Na przestrzeni niemal
nie. Dziękuję Z" staramnIl ob- ośrodków policji. W piątek gen. ZamorNg 17181/'%
kilometra
dookoła
budynku sądu
sługę. (-) M, B . .t>oznafi".
ski powraca do Norymbergi.
wszelkie przejścia i boczne ulice z-lt.ję
te były szczelnie przez demonstruj~ce
widoczny krok: zapoczątkowaliśmy resze wysiłki, dodane do siebie, ale to jest grupy ludności niemieckiej. Przybyłe
alizację ghetta dla Żydów, przez akcję,
różnica między sumą
wysiłków
na- na miejsce silne oddziały policji rozzmierzającą do usunięcia Żydów z oszych, ,a sumą przeciwstawiających się
kolic kościołów i obiektów wojskonam sił żydostwa i jego przybudówek. proszyły zgromadzonych i przez dłuż
wych. Ta akcja musi robić stałe postę
Te siły żydowskie są duże, a ich wy- szy czas dla utrzymania spokoju papy. Musimy sobje zdawać sprawę z tesiłki będą coraz większe. Człowiek, któtrolowały budynek sądowy.
go, . ~e cią~ly postęp w realizacji nary walczy ze śmiercią. potrafi się zdoszych planów, to nie są tylko same nabyć na wrsilek olbrzymi".
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ZGIN L(Ł W KAT ABTROFIE

Z NASZEGO STANOW ISKA

Od pewnego czasu prasa rządowa
Gaje nauki "opozyc.H". Nauki dobrego
wychowania politycznego. I jak dobry
pedagog, stawia najlepsze przykłady;
każ e wzorować się na angielskiej opozycji, klóra w pewnych wypadkach
'''spółdziala
z rządzącą większością,
której przywódca otrzymuje nawet pensję z kasy paI1sbvowej. Zarzuca się "opozycji", w szczególności "endekom",
że ci odgradzają się chirlskim murem
oel grupy rządzącej, że żyją w odosobnionym zacietrze,vieniu.
Istotnie, angielska opozycja jest opozycją Jego Królewskiej Mości (His Majes ty Opposition). Ale właśnie w tym
tkwi olbrzymia różnica między naszymi
a angielskimi wallunkami. W Anglii
istnieje czynnik naprawdę nadrzędny,
któremu nie wolno się wiązać z żadn'1
grupą rządzącą, który nie hołduje żad
nej polityczno-partyjnej ideologii. Czynnik, który z równą lojalnością współ
pracuje z każdą z grup, zmieniających
się u rządów. A to jest naprawdę istotna różnica.
Idżmy dalej. "Opozycja" ma ten lub
inny charaider, zależnie od systemu
rządzenia. Można by powiedzieć: jakie
rządy, taka i opozycja. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zdobywa się
wJadzę i tę władzę utrzymuje. Wszystko
zale ży od metod post~powania grupy
rządzącej. A pod tym względem inaczej
jest w Anglii, a inaczej w Polsce.
Powiedział ktoś niedawno że uznaje zasadę równego startu d'la ws~yst
kich. Temu angielsk~mu terminowi
odpowiada inne angielskie pojęcie: "fair
play".
Zasada lojalnego,
uczciwego
'" spólza ,,' odnictwa, walki, prowadzoneJ
,vedlug reguł, do których wszyscy się
",,\'ClS\l1l\, których wszyscy p;zestl'zegają.
Zasady te obowiązują zarówno więk
sz o ś ć rząclzącą,
jak i mniejszość, nie
sprawującą wladzy. I jeżeli chce się naślado,yać Anglię, trzeba ją naśladować
konsekwentnie.
Dajmy konkretny przyldad: radio
angielski Nie zajmuje się ono propagandą polityczną na rzecz stronnictwa
rz ądzącego. Podaje bezstronnie wszyst.kie informacje. Nie zanudza słuchaczów
mowami różnych większych i mniejszych dostojników, poświęconymi politycznej czy osobistej reklamie. A gdy
nadchodzą wybory, wtedy mogą przez
radio przemawiać także i przedstawiciele opozycji, a leader grupy rządzącej
nie ma żadnego monopolu czy przywi-

Z satyry politycznej
Zwietrzały

ozon

- Slys z ałeś:
Mist1'Z fizyki i nauk tajemnych prof.
Wolfkc organizuje łot do stratosfery calkiem be;:,interesownie, bo kosztem
funduszów pulJlicznych - i sam nie leci. TV górę balonem. Powrót gwarantowany prawem c,iążenia do ziemi. Rad z ą w:iqć z sobą spadochron i butelkę.
Każdy ma p1'al00 nab'ić w butelItę górskiego powielr:a ze stratosfery, ile S1ę
zmi e ści.
- Pr:Ni('ż

u nas u'yraóiane jest
górskir pOlvielr::,e . ..
- Tak, ale u nas o:on zwietrzały ...
"Myśl Narodowa".

Genialny elektrotechnik
Najgenialnirjszym elektrotechniTdetn
'świata jest Hitler: wylączył Żydów,
pr zy lączyl Aust1'ię i zrobił krótkie spię
cie na całym świecie.
"Szpilki".

Uczciwe wybory
TViesz, w Sowietach mają być teraz uc:ciwe wybory ...
- Co to znac;:,y ucżciwe~
- Ze uczciwi lud::.ie nie wezmą w
nich ud::.ialu .. ,
,,'Vróble na Dachu".

~~_

leju. Bardzo pi~lmy angielski przykład
do naśladowania przez polskie radio.
W Anglii przywódca opozycji w parlamencie wedlug dawnego zwyczaju 0trzymuje pensję. Ale istotą rzeczy jest
to, że rządzące sŁronnicŁ\\'o utrzymuje
się, podobnie .iak i stronnictwo opozycyjne, ze sklaclek swoich czlonków, a
nie czerpie środków swego utrzymania
z funduszów publicznych. Budżet angielski nie zna funduszu dyspozycyjnego, przeznaczonego na wewnętrzno-polityczne cele. Nie ma w Anglii sub"'encjollowanej prasy. Anglia nie ma również takiej oryginalnej polskiej instytucji, jak monopol ogloszeó komorników,
przyznany jednemu dziennikowi.
W Anglii opozy~ja jest opozycją dlatego, że w delnej chwili większość narodu nie życzy sobie rządów danej grupy.
Jej przywódcy nie mogą mieć żalu do
rządu, bo nie ten rząd pozbawił ich
władzy wzglt:dnie do niej nie dopuścił.
Nieznane są nadużycia wyborcze. Nikt
tam nie mianuje kandydatów na posłów, nie unieważnia glosów przeciwnika, nie robi cudów nad urną, nie zmu-

._,,"_

.. _ ~.
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sza urzędników do glosowania na list,(;
"rządową".
Urzędnik w Anglii nie t.raci posady

z powodu wyznawanych przez siehie
przekonall. Nie wypędza się zwolenników innego programu po dojściu do
władzy. Nie tworzy nowych posad i synekur dla swoich. Anglia nie zna poję
cia "młodych emerytów".
Istotnie w niejednym przypadku
można się powolać na angielskie przykłady. Jednakże pano,vie entuzjaści angielskiej opozycji! Zostaócie najpierw
entuzjastami zasady ,,fair play", przejmijcie sit: angielskimi metodami postę
powania w polityce. Naśladujcie Anglię sami, zamiast pouczać ,.opozycję".
Bo te nauki, to pO,,"lolywanie się na
przyklady angielskie, robią dzisiaj komiczne wrażenie. Nie można ich brać
na serio. Bo trudno uwierzyć, by ten.
kto w polityce rządzi metodami, pozostającymi jak najdalej
od angielskich
metod, chcial naprawdę naśladowa~
Anglię. Każe ją naśladować tylko "opozycji",
ROMAN RYBARSKI

I

Jak donosiliśmy zmarł wsk.utelc wypadku samochodowego infant Al( ons, najstarsz?/ syn b. króla Hiszpanii, Alfonsa
XJll, ks. Asturii. Inia.nt Alfons urodził
się w Madrycie w dniu 10 maja 1907 r. Po
upadku monarchii, w dniu 11 czerwca
1933 r., zrzekł' się prawa do tronu i przyjął tytuł księcia Covadonga, po czym
ożenił się w Lozannie w dniu 21 czerwca tegoż roku z panią Edelmirą Sampedro-Ocejo y Robato, urodzoną na wyspie
Kuba w r. 1906. Po roztviązaniu tego
małźe7'tstwa książę Covadonga ożenił się
przed dwoma laty po raz drugi, również
z bogatą Kubanką.
Na. zdjęciu hr. Covadonga na statku,
w drodze do Nowego Jorku.
rad powIatowych, które przypadną zatem na r. 1939 i początek r. 1940. Także
i te wybory mają charakter pośredni,
a zatem przeprowadzGnie ich będzie
możliwe dopiero po ukol1czeniu w danym powiecie wyborów do rad gminnych, wie.iskich oraz do rad miejskich
miast ni.ewydzielonych z powiatowych
związków samorządowych,
tj. miast
liczących poniżej 25.000 mieszkańców."

Czas z tym

skończyć

Wczoraj referowaliśmy o podpaleniu
zagl'ody kpt. Koziarsklego, działacza narodowegQ na Wołyniu. Lwowskie "Słowo
Narodowe" donosi znowu o napadzie bo.iówk i .,ukraillskie-j" na polski festyri, urzą
dzony w Ctyżykowie pod Lwowem.
W zw~ązku z tymi wypadkami pismo
lwowskie pisze:

Na Filipinach wulkan Mayou zieje ogniem, po 10-letniej

Terminv wyborów
Prasa "sanacyjna" ogłasza komunikat półoficjalnej agencji "Iskra" o terminach wyborów samorządowych.
Komunikat ten brzmi:
"Dwie ust.awy z dn1.a 16 lipca 1935 r.,
tj. ustawa o wyboraCh do rad gromadzkich, gminnych i powiatowych, oraz ustawa o wyborze radnych miejskich
weszły w życie z dniem 9 sierpnia rb.
na całym obsz,arze pal'lstwa, z wyjątkiem wojeWÓdztwa śląskiego.
,,\V około 40.500 gromadach odbędą
się wybory radnYCh gromadzkich, lub
wybory deleg,a tów do gminnego kolegium wyborczego w tych gromadach,
gdzie funkcje rad gromadzkich pełnią
zebrani.a gromadzkie. Wokoło 2.700
gminach wiejskiCh odbędą się wybory
do rad gminnych. W 5GO mLastach od..
będlJ. się wybory do rad miejskiCh. \V
230 powi,atowych zwiąl\kach sam orzą<1m,vyrll oclh~dQ. się wybory do rad po"yiatmv~' ch.
,,\V~' ))ory muszą hyć

przeprowanzone pl'zeu uply",em 5-leln iej kadencji,
którą dla rad gromadzkich i miejskich
przeWiduje ustawa samorządowa z dn.
23 marca 1933 r. W związku z tym wybory muszą być wcześniej z.arządzone,
a mianowicie co najmniej 40 dni przed
upływem k.adencji rad gromadzkich, a
50 do 80 dni w miastach. Z upływem
kadencji dawne r.ady gromadzlde miejskie, gminne i powiatowe ustępują automaŁycznie bez potrzeby rozwiązywania tych organów.
"W 1938 r., w listopadzie i grudniu
w 9 ,'vojewództwach centralnych i
wschodnich odbędą siQ wybory w okolo 30.000 gromadach. W 1939 r. w pierwszym kwartale na tym samym obsza-

bezczynności.

samorządowych

rze odbędą się wybory do 1600 rad
gminnych.
W 1939 r. j e s i e n i ą
o d b ę d ą s i ę w y b o l' y n a o bszarze
województw połudn i o wy ch
i
za c h o d n i c h
w
o koł o 10.500' g l' o m a d a ch.
\V
1939 r. (w o s t a t n i c h m i e s i ą
c a c h) i w r. 1940 o db ę d ą s i ę
w ybor y
d o 1100 l' a d
g m i nn y ch
na
ob s za r z e
woj ew ó d z t w P o ł u d n i o w y c h i z ac h o d n i c h . Należy przypomnieć, że
wybory do rad gminnych są dokonywane pośrednio, a mianowicie przez kolegia wyborcze, do których wchodzą radni gromadzcy, sołtysi i podsoltysi, a w
tych gromadach, które nie posi,adają
rad gromadzkich, delegaci zebrań gromadzkich. Dlatego' wybory do rad
gminnych mogą się odbywać dopiero
po Ukol'lczeniu wyborów gromadzkich.
"W listopadzie i grudniu
Hl38 r. odbędą się wybory w
79
lU. i a s t a c h
woj e w ó d z t w
p o ł u cI n i o w y c b i z a c h o d n i c h,
tj. województwa krakowskiego, Iwowskiego, stanisławowskiego, p o z n a ńs k i e g o, p o m etr s k i e g
i tarnopolskiego, oraz w Warszawie i Lodzl.
Na
p o c z ą t kur o k u
1.939
odbędą
się
w ybory
w
89
miastach
na
tym
samym
o b s z a l' z e. W kwietniu . i maju roku
1939 odbędą się wybory na obszarze
województw centralnych i wschodnich
oraz w miesiącach od marca do maja
w reszcie miast na obszarze woje~'ództw południowych i zachodnich,
tj. razem około w 380 mia~tach.
"Następstwem wyborów do rad gromadzkich i gminnych będą. wybory do
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"Tak długo być nie może. Nie może
.wielkie j poteżne państwo pozwolić. aby
.lego obywatele j to ci, którzy stanowią
poc1sta lVę palistwa. bvli codziennie narażeni na napady. szkody i nawet na śmierć.
Ni~ ~:nOl!ą oni' przcciei żyć w ciągłej czujDOSCI, niepewni dnia ani godziny. ani na'"
we:t ki(;'rUllku, z któl'cgo uderzenie przyjdZIe i w jakie ich dobro ugodzi...
.:?bsenvowaliśmy w ub . .roku natężenie
a~cp tenorystycznej, której ukoronowallleffi byt ohydn~r mord popełniony na ro.
dzeI'istwie Jasillskich. Obse.rwo·waliśmy
kil)ianaście innych podobnych wypadków,
kt~re jednak nie zakończyły się procesami
am wyrokami. bo bezpośrednich sprawców
nie wykryt.o. Nawet w rol,u bieżącym takich wypadków nie brakło. Zamorclowano
Polaka. członka Stł'onnictwa Narodowego,
w okolicy Buska. coś się dzieje ze sołty
,sami z Borek Wielkich koło Tarnopola,
bo co parę lat gina, bez śladu. a ostatni
z nich właśnie przed kill,u miesiącami. ....
"Trze,b a więc powziąć środki zaradcze.
Nie możemy ich żądać od społeczeństwa
separatystów ukraińskich. bo to przeżarte
jest nienawiścia, do szpiku kości i nawet
własnej szkody, "i ynikającej z takiego stanu rze·czy nie rozumie.
"Nat~miast polskie czynniki państwo
we powmny poważnie za·stanowić się nad
rOZWO.lem wypadków. r to nie t'lle czynniki miejscowe, ile rząd i miJlistro,vie.
Niech zażądają dokładnych sprawozclaii
z ilości sabotażów w osta t.n ich d wu latach
i niech te·n materiał podadzą analizie.
"A wte·d" zobaczą. że fa la terroru musi
być powstJ'zymana pod grozą. jak najgorszyc}1.sku~ków dla .całości pnństwa w przySZJOSC1. a ]C'go bezplecZ('ństwa już w czasie
najhliż!';zym. Zohacza, tnl,że. i:!: 'oprócz środ
ków natury czysto porządkowej i mechanicznej. jak wzmocnienie sil polic\' inych
i ich środków działania szczególnie' \.V ' zakresie dochodzeń śledczych. - potrzebna
jest rewizja dotychczasowei polityki wobec separatyzmu "ukraińskiC'g'o". Środki
policyjne mogą wystarczyć i zaradzić terrorowi indywidualnemu. Źródla terroru
masowego kryją się o wiele głębiej."
O zmianę polityki polskiej w tzw.
"sprawie ukrail'tskiej" społeczeństwo pQlskie woła już od dawna. Jak dotychczas _
na próźno ...

Dr med. H. ZIOMKOWSKi
łlpecj.

chor6b skór. wener. , moczop/("owYl'h
L6dź, 6 Sierpnia 2,
teL 118-33.

Przyjmuje 9-12 j 3-9,
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K~muni~tJ[lna ~Jwer~ja we frau[ji i AnIIii

Komuniści w obronie 40-god zinnego tygodnia pracy - Strajk wangielskim przemyśle
lotniczym

W Londynie spadł we wtorek samolot wol8kowy natychmiast PO starcie i IPlonąl. Dwaj
piloci zlCinęli.

*

W Kłajpedzie spłonęla czę§(! wielkiej bbrokl
nawozów sztucznych .. Union". Przy ca82eiliu
poza ru zginął jeden strażak, a 10 atratak6w 0raz 10 robotnik6w odniosło rany i poparzeniL
Straty wynoszą pól miliona lit6w.

P a ryż. (PAT). N3.mi~tna agitacJa,
,V dniu wczorajszym akcja strajlw'l wyt""arzające części skladowe, nie jest
prowadzona nie tyle płozez organy Ge- wa og,arnęł.a także niektóre zakłady jednak wykluczone. że strajk ogarnie
Przylądek Muroto w Japonii. 'Poło~ony o 180
na południe od Osaka, naWiedzony tOltal
neralnej Konfederacji Pracy, ile raczej przemysłu lotniczego w Londynie. Na cały ogól robotniczy, zatrudniony w km
przez tajfun. 62 osoby straciły życie.
przez czynniki komunistyczne,
na razie akcja ta objęła jedynie fabryki przemyśle lotniczym.
Niemieckie Towarzystwo Opieki nad Zwierzecz obrony rzekomo zagrożonego urzętami ogłosiło statystykę, według której li clĄ.
st~woda\\stwa społecznego i
40·gogu 5 ostatnich lat zabito przy pomocy ulmeel.
elektrycznego" około 45 tysięcy psów oraz 75 tJ.
dzmnego h 'godnia pl'ac~r. doprowadziła
siecy kotów. Karę śmierci na ludziach wY~On7'
do kilku zatargów i zajść, które podwa się w Rze$zf Niemieckiej przez ścięcie,
trzymują pOdniecenie w robotniczych
W Bari (Włochy) otwarte zostały "Tlrrl
kołach Francji.
Zwycięs/ca ofensywa m"mii gen. FJ'anco 3 bomby spadły W"chodnie'"
Wystawia tam również kilka fillll
polskich.
Górnicze związki zawodowe deparna angielski stalele
tamentu Nord uchwaliły nie uznać uDelegacja kombatant6w polsk'ch bawląet Od
S a I a m a n k a. (ATE). Komunikat bity. "Marvia" jest statkiem o pojemmowy zbioro vej, zawai·tej w dniu l
kiJku dni w Niemczech, zwisdl:1la w niedliel,
wojsk
gen.
Franco
donosi,
że
wojska
ności
2.000
ton,
który
przybył
do
Aliwrześnia pomiędzy przedstawicielami
osobliwości i zabytki Magdeburga, oprowadzI.
Ogólno-francusldego Związku Narodo- narodowe kontynuowały na froncie cante z Marsylii z ładunkiem pszenicy na przez kombatantów niemieck'ch.
wego Górnil<ów a pracodawcami prze- Ebro zwycięską ofensywę zdObywając i innymi prowiantami.
Według obliczeń dokon8Jl7ch przes dzl 8!ll!ft
mysłu górniczego.
szer~g nowyc~ pozycyj. Nieprzyjaci~1
uTI Tevere" liczba profe80r6w ~ydów na lilii.
L o n d y n. (A TE) Akcja strajkowa pomósł powazne straty, oraz utraCIł
wersytetach włoskich wzrosła II 41 w roku 1911
G d a 11 s k. (ATE) Władze podat- do 174 w r. 1938. Stosunek procentowy 2rd6w
w angielskim przemyśle lotniczym za- dużą ilość sprzętu wojennego, który
do og6lnej liczby profesor6w zwiękuyl lię I
czyna przybierać niepokojące rozmia- wpadł w ręce wojSk narodowych. W kowe gdańskie wymierzyły Tow. Przy- 4,8
pct do 12,4 pct.
j,aci6ł
Nauki
i
Sztuki
w
Gdańsku
pociągu
ostatnich
trzech
dni
wzięto
do
ry. Strajk, który poci koniec ubiegłego
datek
dOChodowy
w
kwocie
5
tys.
zło
niewoli
zgórą.
3000
jeńców
oraz
zdobytygodnia rozpoczął się w zakładach
Przeszło stu włoskich przewódców młodsl!17
,,~ustina': w Birmingham, rozszerzył to 9 armat, 80 ciężldch karabinów ma- tych. Towarzystwo nie posiad.a jed- przybyło w poniedziałek rano do NOl'fmberri
nak żadnych dochodów, ani majątku, celem wzięcia udziału w kongresie partyjnym:
SIę obecme na fabryki "Fisher" i
Lu- szynowych i kilkadziesiąt lekkich.
przybyła tam grupa pnlewódC6.
A I i c a n t e. (A TE). 5 samolotów a wydatki na wydawnictwo pokrywa R6wnoczeiIDie
" " Tszystkie te zakłady zatrud"
dl.ow.
młodzieży japOńskiej, bawiących w NiemClłth
jedynie
ze
składek
i
dotacyj.
Termin
n.arodowych
wykonało
wczoraj
w
pood
lipca
rb.
mone są obecnie wykonaniem więk
szych zlecen dla Ministerstwa Lotnic- łudnie nalot na port w Alicante. 3 z.apłaty upływa 15 bm. W związku z
W Wytnic7 na BukowInie odbyła III, kon.
twa. Liczba strajkujących w Birming- bomby padły na statek angielski tym towarzystwu grozi zamknięcie i li- ferencja
komisji polsko-rumuńskiej, dotJCJ.\ca
"Marvia". Jeden marynarz · został za- cytacja biblioteki.
ham wynosi około 10.000 osób.
rzeki Czeremosza. Stronę polską repreuntowal
int. Fryzer. M. in. postanowiono usprawnić
Powagę sytuacji pO~'iększa fakt, że
splaw na rzece Czeremosz.
załoga zakładów "Daimlera" w Coventry grozi przyłączen iem się do strajku
PodC7la8 niedzielnych ror;ruch15w w R&l\łOOII
celem poparcia postulatów strajko(stolica Birmy) 12 ludzi zostało zabitych, 56 ran·
nych.
wych. To samo uczyniła załoga wielpoleca
kiej fabryki lotniczej "Rooto" w CovenW dalszym cluu akcji lIkwidowUI!a 2t1..
try, która w:vpowiedziała istniejącą unej Gwardii, wlad2le rumuńskie internowalJ 5
mowę zbiorową z ważnością od 17 wrze- n 16877
członk6w tej organizacji w pOrcie łlHercUla Olu·

*
*

t)(zerwoni" ZHiszpanii porzucają broń

*

I

*

*

Gdan'sk a sztuka

*

*

U(ZNIOWSK EUBRANKA· PŁASZ(lE

*

*

A. NIEBU DA, ŁÓDŹ

śnia.

P~OTBB:O'WSKA

Wykonuje

AkCja antyżydowska
w Tarnowie
T a r. n ó w. (Tel. wn Zostały na szereS'u ulIC Tarnowa wymalowane miE>czĄ
Ch.r0hrl? ~~ z napisami wzywającymi dl)
hOJkotu fll'In żydowskich. (w)

TELEFON 249-49

J41

się

wszelkie za mówi en I a w wl8sM; pracowni.

SPRAWY GOSPODARCZE

Wprowadzenie

opł

'" z",illzku z wydaniem ustawy o opłatach od mllki i kaszy oraz zgłoszonym
rozpol'ziv1zeniem wykonawczym do tej ustawy, l,lórej pl'z<,pisy obowiązuja, od
dni.a 5 września Hl38 - Wielkopolslm Izba
Rolnicza podaje do wiadomości:
l} Opłacie nie podlegają mq.ld, l,asze i
wszelluego rodzaju śruty, uzyskane ze
zboża rolników lub pracowników rolnych
i służq.ce do spożycia lub zużytkowania w
dowolnych ilościach we własnym gospodarstwie rolnika lub pracownika rolnego.
2. Za rolnj],a uważa się: właściciela,
dzierżawcę lub użytkownika gospodarstwa
rolnego, leśnego, ogrodowego, nasienno·
hodowlanego, rybnego lub pszczelarskiego
- położonego:
a} na terenie gminy wiejskiej,
b) na terenie gminy miejskiej, o ile gospoclarstwo to stanowi główne źródło dochod u posiad acza.
.
3. Za pracownika rolnika uważa się
każdą osobę, która jest zatrudniona w gospodarstwie wiejskim (jak podano w
punh:cie 2) lub też w zakładach przemysłowych i warsztatach rzemieślniczych tego gospodarstwa. Praca pracowni1;a może
być stała lub dorywcza, przy czym musi
być jednak jego glównym źródłem .utrzy·
mania.
4. Przez spożycie we własnym gospodarstwie rolnika lub pracownika rolnego

t od mąki i kaszy
b) pracownj](a rolnego oraz domowniżyjących z nim we wsp6lności domo-

k6w
wej.

SpaRrlnle mf\ld, kaszy i śrutów
przez inwentarz rolnika lub jego pracownika. .
5. Rolnik względnie pracownik wymie;,Ukraińca"
niony w punkcie 3 chcący korzystać z
Kał u s z (Tel. wl.)
Sąd Grod7.ki w
przemiału gospodarczego jest zobowiąza
Kałuszu skazał na 4 miesiące aresztu
,ny:
Michala Kowalczuka 7.e wsi Ró\Vfte, któa) do nabycia u soltysa lub w zarzą
dzie miejskim karty kontroli przemiału
ry zerwał godło pallstwowe, wisz ące \v
gospoGarczego za opłatl\ 10 gr,
spÓłdzielni i zniszczył je. (w)
b) do starannego przechowywania. karty kontroli przemiału przy sobie, szczególnie IV czasie transportu wszelkich produkt6w przemiału w drodze z młyna. do
Warszawa. (PAT). Dowódca 0domu w celu umożliwienia odnośnym
kr~tu szlwlnego marynarki wojennej
władzom należytej kontroli.
"Iskra" donosi, że " dnia\5 września
6. Karty kontroli, jak również mąki i
północy okręt znajdował . się o 450 mil
kaRze pochodzące z przemiału gospodar·
~la północ od wyspy\ San 1Miguel, naleczego. nie mogą być odstępowane osobom
trzecim, nawet w wypadku gdyby one byz:>Qce j do Azorów. Z\Portu tej wyspy _
y uprawnione do przemiału zbo?;a bet
lonta Dolgana - ..,,,Iskra" odpłynęła
opIaty.
1 września rb. Kurs\prowadzi do Am7. r-.fąld i kas:>:e do obrotu gospodarcz6
sterdamu, dokąd okręt ~ ma przyJ)\' ć 17
go mogą wydawać na podstawie kart konwrześnia.
I
troli zakłady przemiału równie?; w drodze
wymiany zboża na mąkę i kaSZE).
~onfiskata
8. Zamiana przez rolników względnie
"Kurieral Poznańskiego"
p~acownjk6w rolnych mq.Jd na chleb jest
mecloz\\·olona.
Dopu~zcza lna
natomiast
Nun:er 406 "Kuriera Poznańskiego" należy zrozu~~eć:.
(\vyclame główne) został skonfiskowaI. ZaspakaJame potrzeb ~ywnościo- jest znmiana zboża na chleb w piekarni~ch s półdzielczych i kół gospodyń wiejny
. k u a d w.?P IWYCh:
' za
. wiadomość o .\\rrll?S.
a) rolnika, jego rorlziny oraz osób bę· SklCh, klórym przysługuje prawo zwrotu
zo:vsl\l~go w spravne lllZ. Doboszyn- clących na jego utrzymaniu i przebywają- uiszczon ej opIaty od mąki zużytej do wypieku chleba.
sklego.
\
cych u niego,
9. Sprzedaż chleba wypieczonego we
własn):m gospocl.arstwie z mąki nie podlegaJąceJ oplacle Jest niedozwolona.
10 \Vi5zelkie nndużycia tak ze strony
rolników, jak i osób innych bęclą surowo
karane.
\Ve własnym inter('sie oraz w interesie
mającego powstać z opłat funduszu na
podtrzymanie cen zboża winni rolnicy
firmy
przestrzegać tych pl'7.!'pisów.
Należy też
czuwać. by ze strony innych osób przepisy te były szanowane, by nie było naduiyć i hy mąka przeznaczona na s przedaż
po s iadała etykiety - gcl~rż pru'pL y te wy ..
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 10 (I·sze plr.) Telef. 37-32
dane zostały dIn. dobl·(t rolnictwa i przeslr7.eganie ich le?;y w interesie samych
POLECA:
N 17148
l'olnil,ów.

Ukaranie
butnego

Z ORP ".Iskra"

o

s

lA

II.

LN

BACON EXPORT GNIEZNO S. A.
śniadania
smaczne -

obfite -

- obiady - kolacje
tanie.

Piwa dobrze

pielęgnowane
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Otwarta codziennie od godziny 8-22
1111111111'1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lłflltłlIUIIIIIIII'IIIIII~lJlllllłlllIIllIlIlllllIlllllllllllllll1ll1l1llłłlllllltnlJllIIlI

Skład

detalicznej sprzedaty przy nI.

Gdańskiej

10 Telefon 16-80

poleca znane z dobroci WYBOROWE

WĘDLINł

Pomoc dla rolnictwa
War s z a w a (Tel. wł.) Pomoc pań
stwa, udzielona w ciągu lata dotknię
tym klęskami żywiołowymi, specjalnie
ella gospodarstw, które ucierpialy wskutek gradobicia i burz, wyniosła 51.1 tys.
zł. z tego i~t tys. zł z dotacyj Ministerslwa nolOlctwa, 225 tys. - PaI1stw
Bank Rolny, a i75 tys. zł centralne kaRY
spółek rolniczych. Pomoc ta przeznaczona jest specjalnie dla dot~niętych
gradoblClem w Kieleckim i Wi.eńskim.

culuL

*

Włoski minister I!Ipraw wewnętrJmych uilllelit 2O-dniowej zwłoki farmerom fra.ncuekim li
miejscowości pogranicznej !sola, ktÓnl7 otm·
mali polecenie opuszczenia lwoich ferm, polo»
nych na terytorium włoskim.

*

W Nówym Jorku na 11klep Jubllerski )11'7'
A venue trzech bandytów na oczach kilku \!Oli·
ciantów dokonało amialego !lIapadu z broni, li
ręku. Zrabowawszy biżuteri., wlIrtości 100 111,
dolarów, bandyci zbiegli.

*

'

Z Trivandrum (Indie polud .-lIiIlchod.) donOfI.
w miejscowości Neyatinkara. policja dała II:·
\V4I w tłum demonstrujnCY przeciwko zarZĄdu·
niom wladz brytyjskIch. 5 osób zostało zabitlch
i 5 ciężko rannych.

że

"Bom Modelowy"
Kozłowska - Mikulska

tódi, Piotrkowska 136, tel. 234-99
poleoa
PALTA, SUKNIE,
KOSTIUMY, FUTRA
oraz ubIory Uczniowskie
Przyjmuje zamówienia
z Własnych i powierzo·
nych materiałów. Pra·
cownia na mieJSCU. Cen 11292
ny u m i ark o w a n e

Obniżenie cen
przędZY bawełnianej

War s z a w a. (Tel. wI.) W związku
z akcją o obniżkę Cen przędzy baweł·
nianej, którą podjęly władze urzędowe,
firmy bawełniane obniżyły w nowych
cennikach fabrycznych ceny przeciętnie
o 8 pet. (w)

Notowania giełd
zboż~wo.towarowych
B y d g o s z c z, 7. 9. ~yto 14.50-14.75: psze-

nica 19- 19.25; jęczmień I st. 14.75-15 II st.
H.50-1~.75; owies 14.-14.2S; otrGby żytnie lO,ji
do 11.2... ; .0trGby pszenne m. 1l.23-11.7S. śr.
11.75- 12.2.:>, gr. 12.50- 13: mąka ~ytnia 65'/,24.25
do 24.75; mllku psze nna Go'/' 31.!iO- :\2.!i0.
z
K a t o w i c e, 7. 9. Żyto 16.7.;- 17' p~zenica
cz: 22.1i0- 23, j. 22- 22.[iO, z~. 21.!i0':'22: jęcz'
!ll1ell [l1·Zt!I1J. 17-1 i.:iO, JlU~t. lU 1H.iiO: owies
Jedn. ]6.15- 17.2.;, zb. ]3.7:>- lIj.22.;; otr~hy żytnIe
10-:10.~0: _ olr.;hy pSZl'lIne gr]~.2:j-12.i3. śr;
10.7,)- 11.2;). m. 10- ]0.5U ; mak u żylnia 6j'/, 26,j,
do 27.2:;; milka p~Eenl1U ()~'/, :\1 - 36.
.
9 ł:,,~ ~l t. 7. 9. ~yto 11l.-] (j.2..j; pszenica JPJ'
w2 __ "JO, zb. 21.7,)- 22; JGczmlcli przem. 14 aO
do ]5; owies jedn. 16.30-17 zb. 16-16.50, o·
j reby ~ytnie !ł.50 -9 . 75: otręby pszenne śr. 10,25
do 10.~0, gr. 10 ..:>0- 10.75; mąkn v.ytnin 65'/' 21.50
do 28 ..)0; mąka pszenna 6S'/, 3;),50- 38.50.
L J'ł Qw, 7. 9. żyto I st. 15.2:) 15.50 II ,t
]5-!.) . ~,); !?szen i('a cz. 21.50- 21.75. zb. 23.76-24.
~~ 2~).2;)~}.50, zb. 24.2&-24.50; jęczmień prz!!D.
,,,.1~ -jlLa pa~t. 1350-13.75; o\\'il's I ~t. 1, flII
11.2<>, II st. 16.00 - 17; otręby l';ytnie 8-8.25: o·
trę!}y p,szen.ne gr. 9.7&-10. ~r. 8.75-9. m. 10-11:
nUlka zytnl3 II.W. 27.75- 28.25' milka pszenna
G:i'/, !l7.50-:38.1iO.
.
. 'V .. r s z a w 11. 7. 9. ?;yto l4.7ii - 13.M: p'ze'
gJS~ ('~. 2:\.25 ~3.15 j. 22.2.; - 22.75. zh 21.75 do
~~',:.J; Jl.'czmlcfi I st. 15.50-16. ]l st. 1.; 2';-13 ..i0:
OWI!'S I st. 15-15.50: otręby żytnie 9-9.;;0: otr~by p~zenne gr. 11.1&-12.2:). ~r. 11 113U m,
11- 11.50; mąka tytnla 65'/, 24-21.i3; maka
psze.nna 65'/, 3~3;)~ _ _

II Władze ustaliły w Urzędowym Spisie Leków i Zwil\zków Chemicznyoh, że po~tac i własno~ci (a wi.ęc
zdrowotQo'ć) octa z eseBej' octowej są zapełnie t~ .am~, co przy OCele ferment.~eYJnym .• Uzy_
wajeie więQ do konserw I marynat czystego, bezbakterYlaego 1 trwałego octa z eseaCll octowe1 800 /0

LEKARZE ORZEKLI
' . · tOkr:aU dZtwo WTUI[:le
h
l
· y[hU:aDe SWle
~~:gIOC~~i~~.z·~~d;~~r~~~~~~ k~i~~t~n~~
U
Nles
wyrabillnej przez ZAKt.ADY CHEMICZNE,. G R O D Z 1S K" S. A. ze znakiem "RAK" na buteleczce.

ł

ny przez

Bandyci wtargnęli do kościoła przez okno i skradli wszystkie wota

.
.
.
. C.ud,aml ~I):nąca fIgura .MatkI B?-.
Sklej 1uleckJ.e,l, otacza~la WIelką C.ZClą
przez lud wJelkopols.kl ~ okradzlOoa
zestala w nocy z ponJedzlałk~ na wtorek z w:;zystluch kosztownoscl.
Świętokradcy \vta~·g.nęlj do koś~iola
przez OkJlOiPJ"Zysta\YlaJ~e pJ'zyn~e s!oll.ą
ze sobą di'a~Jnę, po ktore] ~\'s pJQlJ SIę
na wysolwśc okolo 10 m~trow. Lekl(~
PfzymknlQte 01010 złOCZY~lCY otWOl'z)-.!J
bez trud,:!. a ~astęprlle, .lak "'ska~u~~
pozostaWIone slad~·. po Ill1le spusclh
się do wnętrza śWiąt~-Ili.
W kościele bezbożnic~' otworz~'1i
skarbonki prz~' bocZI1~-m oltarzu ~latki
Bosl\iej Pocieszenia i przed figurą. św.
f,ntoniego. Ś,,-iętokradcy nie znajdując w skarbonkach spodziewanego łu
pu, gdyż pieniądze z nich w~; brane były w niedzielę, wyciągnęli s,ye grabież
cze dl oni e do cudownej figury l\Iatki
Boskiej Tuleckiej.
By nie pozostawiĆ po sobie śladów
ohmvia. zdjęli je z nóg i stanąwszy na
- tl:bernakulum, rozcięli obraz, zasłania

. .. '. _"

... .... .

l1luk postanOWIł zablć Smoclczukową.
W Kołomyi poznał Bazvlego Sorocha-

~~tÓ!tó~ł

miesi~cy.

H'Y!l'ąd cudoll'/1pj figury w Tzdcach po
,~';a zdjęciu lt'irlf/ć
odchylo1'lp
plótno o I1r(/:, II
ro:,ciętl'{Jo
pr:,cz świętokradców.

CudO/Clla fig/frr] Matki Roskir.j Tulec-

kiPj przed .ŚlI'ie foJ.-rrulzt/l·(,n7. Do figury

do!co 17(117 ('j :.brodni.

tej ro/;roc-:'17ir spipszq tłumy piC:lgr:.y
mów z ea/rj Wid1.:opolski.

1/1/1//11/11/111111/""/1/ /II /1/1/11/1//1//1//1" I,I/mll/"""" III 1/11/ 11/1/111/" 1//1111111" II/I /1/111/'"

na harcerzy polskich

H.il!.."

(l.~ieci

\V a r s z a W a. (Tel. wł.) Stan zatrudnienia we wszystkich przedsię
hiorst\Yach prz. emysłowycb w kraju,
które zatru(lniają powyżej 20 rol1otników, wyraża się w cyfrze 837.103 ludzi.
W porównaniu z tym samym okresem
uh. roku wzrost zatrudnienia wyniósł
55 tys. osób. (w.)

/I'" IJ" J1/"1/1' 11/1 /I "'" /11 /I, /I"" /11/" ///" J' /1/1 "m

Nowy napad hajdamaków

pobitych cir.H.-o '(,ijfl1ni i lwmietliam.i

Kobieta-gangster

Komunista pod

porwała

25 dzieci

'B -------- la zapłatą 10 zł zamordował kobietę
CynicznJ! ~:brodl't;arz i jego wsp61nicy pr~e(l sqtlent
tV

Koło nl

KolomY'i

r.i a. -

Przed Sądem 0kręgow~' m zasiadł c:.-niczny zbrodniarz
Bazyl i Sorochan oraz c:del'r osoby, oskarżone o to, ~e wynajęly Sorocha-

na do 7.amol'dowania niejakiej ~laJ-ji
Smodczuk.
~[arja Smodczuk uroclzii:a nieślu 1J
ne dziecko, ojcem którego został uzna-

.. \ViadoJllo, 7.P

Palacz ugotował si

wi -lu lat nic sl~'sz~'Jl1Y tam o nJC'7.ym tnnym, jak tylJ;:o
wyborarh. yVybol'Y !l1~
i ą być podobno t~ nU.lcudowl1lC'.lSUl, r?zdzką, która " 'YZ\\'O ll ełlergt~ społeczną I popro,,-adzi ją w krainę nJeznanego szczę

°

ścia."

śmiesznv

Wybuch

niezrę czl1ic'

czu~!

Ł

kotła

Wybuch petardy
na zebraniu żydowskim

Na zebraniu organizacyj żydowskich w
lol,alu klubu "Bej tar" w Wolkowysku
rzucono petardę, której wybuch wywołał
nieopisaną panikę wśród obecnych.
Odczyt l, tól'y wygtaszat na temat zagadnień
palestyńskich prelegeot Barasz z Białego
stoku, przerwała policja, aresztując Żyda
Lejzora Szefera, podejrzanego o rzucenie
petardy. Za.mach jest wynikiem porachunków partyjnych pomiędzy syjonistami i rewizjonistami grupy ŻabotYllskiego.

Międzynarodowy

kongres
odlewniczy

Dnia 8 września nastąpi w Auli Politechniki \Varszawskiej uroczyste otwarcie Międzynarodowego I\ongresu Odlewniczego. \V otwar'ciu wezmą udział przedstawiciele rzqrlu. wojskowości, przemystu i nauki, oraz liczni delegaci stowarzyszerl odle.wniczych.
Liczba zgłoszo
nych u('.zpstników kongresu dochodzi do
490. Wśród zgłoszonyeh f jg uru.ią delegaci Anglii. Au s( rnlii. Slanów Zjprlnoczonych, Bułgarii, Czcchosto\\'arji. Hoiandii,
Francji, .Kiemi('c, Rumunii, Y\'ęgicr j Italii.

•

Z

w fabry ce Rozenblatta w Łodzi

Wczoraj o godz. 18 w stał dach i z\l,:alona' cZQŚć ściany. Na
ratunek przybył piąty pluton Straży
(Żwirki 36) z
llieustaloJlych na razie przyczyn na- Pożarnej pod komendą. naczeinika Kostą.pił wybuch kotła parowego.
Po- sa.
tężna detonacja wstrzą.snęla
położo
Dwaj strażacy, plutonowy Śmiela i
n)'mi w sąsiedztwie wysokimi budyn- Herman, ubrani w ubrania azbestowe,
z aparatami tlenowymi zdołali wydokami fabrycznymi.
Budynek kOtłOWll i zostal częściowo rb~ć palacza, 54-letniego Hipolita Lauszkodzony, a mianowicie Zel'WHny ZQ- dlOwicza z wnętrza kotłowni. Ocze
ó d t, 7. 9.

zakładach Rozenblatta.

pierzyną

War s z a w a. (Tel. wł.) Przed sę.
rlem. stanęli dziś Cymermanowie, 0skarżeni o ukrywanie ZO-letniego Lejzora Cyml'rmana, znanego działacza
kom1.mist~-czneg o.
Zamieszkują
oni
przy ul. Zielnej 5. Gdy do miesl':kania.
przybyli wywiadowcy, Cymermanowie
odpowiedzieli, że nikogo w domu nie
ma, poza córkami. Wywiadowcy jednak nie zrezygnowali, obejrzeli dokładnie całe mieszkanie i stwierdzili,
że w sypialni leży Lejzor Cymerman,
ukryty pod pierzynQ.. (w.)

I

nL

jest ten p. Hl'abyk, kiedy tak
lisiluje zanHl:skować .zloŚć, że
Slr'onnictwo ~ul'odowp nie dalo Się złapać
na baczyk WybOI'ÓW. Pan Hl'abyk myślat,
że ol811icni zidiżajQCYDli się wyhorami zaprzestaną narodowcy IIp. akcji,
antyży
dowskiej. .Kie picT\vszy to zawod p. Ihatykat Na.ikapitalnicjszy je~t jedn~k tcn
p. Hrub~·k . kiedy z powciągmt:tą funą :zuca się Ila Stronnictwo .Karodowe za .lego
odpowiedź: "nam się nie śpieszy".
I po
co denerwować się p. Hr.? My mamy

(w).

Stan zatrudnienia

-..._------.....-..._-_......-.........

będą wybory. W szlabaćh nac;z~'ch pa]'t~-.inych ghett powinna
pano\\' ać gOl"ilCzka ś\yi~lcgo zapa.lu, bo .od

.l~~en~~~zeP~:~fr~~wet

Zbrodniarz po krótkich
targach zgodził się zabić kobietę za 10
zł. \V marcu rh. Soror!lan napotkawszv Smoclczukowl). w lesie, rozpłatał
je.) rz.a!"zkę siekierą.
Po luótkim śledztwie schwytano
mordercę. któn" pr7.~·zna l '."ię do ~hrodni, oświaclczajlJc,iż m.lmówili go Oleniukowie, "którz~' 81). porządnymi gospodarzami, a on chciał zarobić .....
Proces SOI'oehana i Ołeniul<ów wy,,'olal w I\:olOlnyi olbrzymią sensację.

z adwokatami

tak:

za

własną. matkę.

do leqii Akademickiei

Zatarg Kiepury

P. II: I (a.u cI iu:"z) IIr (abyk), najgorlhrszy
wf:rótl "sa 11,11 Ol'ÓW" "sanator", czołowy
przcclsta\\'icol ldórc.iś już tam brygady,
za.imujc siQ w ,.I\ul'icrze Porannym" clziwllyrn (\red ł ug. nir~o) ustosunko,w,anlen,l
się opozycji IIrab~' I, ma l~a mrSll S. N.
- do 7.blil.Hjąc~-(:l1 f'tę wyborowo Pan I~I'a
b~'k usil uj c by ć sprytnym, pisze bOWiem

Oł~l!iuk .. Ołelli,uk

War s z a w a. (Tel. wł.) Naczelny
komendant Legii Akademickiej płk.
Tomaszewsl,i wydał zarządzenie, którego sens jest ten, że zarówno nowowstępujl}cy na wyższe uczelnie, jak i
starsi słuchacze obowią.zani są do stawien ia. się do rejestracji wojskowej,
która się odbędzie w końcu września,
W mieojscach wyznaczonych przez wladze wojskowe. Podczas tej rejestraccji wszyscy muszą przedstawić swe
dokumenty, dotyczące stosunku do
obowi1).zku wojskowego. Kto nie stawi się do rejestracji i nie odbędzie 6dniowych ćwiczeń, które będą wyznaczone w terminie od 27 września do 2
paźclziernika, hędzie ukarany grzywnę. do 2.000 zł lub karą aresztu do 2

L w Ó \\'.
Wieś
Czyżyków pod
poczoli bić rlzieci kamieniami i Iii j a.L"'owem h.da wiclo\ynią. bezczelnego mi. \\'iel e dzieci zO!-ltało pobi1rt:h do
w!-stąpienia
"Ckl aJJlcó\v",
działają
krwi. Rozw~7 dł'Zeni "Ukraillc.v" rzucili
I się na.stQpnie na postenlllkowego, któcych pocI fil'm<) ..Pl'oświty".
;\łłodzirż J}olska \V cIniu t~'m żl'g!1ary chciał ich aresztować. W pewnym
: la uroczyście harcerzy. Kied:. po,,;ra- momencie jedtlO z pro,vodyró\\' Eotr7.e·
cający z uroczystości
harcerze pl'ze- I ił do posterunl\Owego, kule na szczę
Trzech najgol'!;,tszych
\V a r s z a ". a. (Tel. wł.). Rada Ad- rhodzili kolo domu "Pl'oświtr', napa- ście ch~·bil\· .
wokacka ma " "ystoso,,..·a~ list do Jana dła na nich bojówka mołojców, którzy ,;CkraiilcÓw" aresztDwano.
KiepUl',V w odpowiedzi na jego list w
sprawie głośnego przemówienia
zu"'odzie adwok.ackim. Jak wiadomo,
w z,Yiązku z procesem, wytoczonym
Kiepul'ze przez adw. Hofmokl-Ostrowskiego o obrazę stanu adwokackiego,
POł'wane dzieci sp,.zeda'U'ala Cygano"n
Rada ogłosiła komunikat, że nikogo
B u kar e s z t. - Olbrzymią sensa-I od 7 do 9 lat j sprzedała je crganom.
nie upo,y.ażniła do wytacz.ania takiecję wywołało w cał~-m kraju aeeszto\Vykrycie afery Barbalachowej wygo procesu.. (w)
wallie w Jassach niejakiej Katinki jaśniło ostatnie tajemnicze zaginiQcia
Barbalachowej, która w ciągu ostat- dzieci, którymi zaniepokojona była caniego roku pon...·ala 25 dzieci w wieku ła Rumunia..

°

Bazyli

Zqłoszenia

ją.cy cudowną figurę·
Z wnęki, w której

znajduje się cudowna figura, rabusie sl,radli wsz~'st
kie wot.a, sli:ładane Najświętszei Panience za doznane laski i cudowne uzdrowienia. Łupem złOCZ~'llCÓW padlo
okol0 20 wot srebrn~.. cb w post.aci serc,
2G sznurów prawdziwych korali. róża
niec srebrny i sznur korali białych.
Święt.okradcy zdarli następnie srebrnE- korony z gł\)wy cudowl1l'j figury
Matki Bo~kiej i głó,vki Dzieriątl<a Jezus, dalej wyrwali berło z ręl,i l\:Iatki
Eo~l\iej oraz jabłko z rączki Dzieciątka
Jezus.
!{orony s1'e111'\1e, które wiCli.CZ~· ly cudami sb"nącą figurę, pochodziły, jak
głosił na nich napis, z 1686 r.
Zuchwali
zlodzieje,
obIadowani
świętokradzkim łupem, po linie wspię
!j się ZJJon'u na w.n;oko~ć okna i po
drabinie zeszli na cmentarz .. okalają.cy
€owi l1tynlę·
W -pośpiechu z~ubni w kościele
pięć skradzionych ',"ot srebrnych oraz
kn,:.d.,"k, złożony u stóp Najświętszej
Panienki, .lako wotum dzi.ękczynne.
Rano, kiedy dostrzeżono święto
łTadztwo, ?:awiadomiotlo niezwłocznie
policję
pa11stwov,7ą,
która wszczęła
pierwsze dochodz€'llia.

sąd

kujący

c

lekarz PCK ograniczYł się do
stwierdzenia ZgOl.lU nieszczęśli\vego
palacza, który ugotował się żywcem.
Eksplozja jedynie dzięki szczęśliwemu
zbiegowi okoliczności nie pociągnęła
za sobą. Więcej ofiar.
\V sprawie przyczyn wypadku wła
dze prowadzą. dochodzenie.
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płynie ulicą Chłodną

ź, 7. 9. Od mieszkallców dzielnicy południowo-zachodniej otrzymaliśmy list z prośbą. o opublikowanie:
"Ul. Chłodna, na odcinku między
ul. Widok a ul. Brzeską. jest w stanie

ód

fatalnym. Cała ulica jest
i szerz porżnięta rowami, głę
bokimi na 3 metry, pełnymi cuchną
cej wody. Jest to po prostu bajoro,
!{tóre wyziewami zatruwa całą. dzielnicę. Toteż ulica ta jest utrapieniem
mieszkańców, którzy nie mogą przebrnąć ptzez błoto i muszą. czynić akrobatyczne wyczyny, by jakoś dostać się
do miejsca suchego.
"Ulicą. tą. płynie na przestrzeni 300
m jeden z dopływów - rzeczki Łódki,
czyniąc ją. niezdatną do użytku.
W
innym miejscu znowu drugi dopływ
I .ódki utworzył wielkie bajoro, głębo
Ide do 4 m, w którym w ubiegłym roku utopiło się dwoje dzieci.
. "Dostać się przez ul. Chłodną. na
tym odcinku nie można, mostek drewniany zbudowany kiedyś, obecnie jest
całkowicie zrujnowany i niedostępny
dla przechodniów, gdyż znajduje się
za ogrodzeniem magistrackiej posesji.
. "Fatalnym stanem ul. Chłodnej
Ja~oś .nikt się. I~ie interesuje. Odpowledllle czynIllki, które dbają. o centJ-um miasta, nie wykazują inicjatywy
w celu zlikwidowania tego stanu rzeczy.
. "Może przez pUbliczne poruszenie
tych bolączek zwrócą. się oczy magistrackich czynn~ków na ul. Chłodną."

"Cadyk z Widzewa" lubi

wprost

wzdłuż

ó d ź, 6. 9. Czytelnicy przypomisobie zapewne ostatnie, wrQcz
dramatyczne walne zebranie akcjonariuszy "vVidzewskiej Manufaktury"
stanowiącej własność
rodziny l(ohnów.
Przypominaję. sobie napewno i pamiętają. doskonale, że na tym zebraniu
padły pod adresem obecnego zarządu
Ł
nają.

zamierzał poślUbić niezamożną. pannę.

i drUZ-I
krytyki.
P. Ziegler jeden z nadzorców 0świadczył, że on również jest winny
częściowo za obecny stan gospodarki
"Widzewskiej Manufaktury" i chce za
swe poprzednie niedopatrzenia i uchybienia odpokutowa~, g.dyź nie ch.ce
obarczać swego
sumlema odpoWIe-

Łód~ otr~yJna jes~c~e

jeclen stadion, dostoso'w any do spotkaJ' o skali 'lnięd~ynał'odowej

Klub PracownikóW Zjednoczonych
WłókienniCZYCh K. Scheiblera i L. Grohmana w Łodzi urz~dza
w niedzielę, dn. 11 bm. uroczystość
poświęcenia. sztandaru i otwarcia nowego stadionu sportowego (róg uL
Emilii i Kilińskiego). Nabożenstwo i
poświęcenie
sztandaru w katedrze
odbędzie się o godz. 9.
Stadion przy ul. Emilii i Kiiill~kie
go dostosowany jest do spotkail sporZakładów

towych w skali międzyokręgowej i
międzypaństwowej. Trybuny stadionu
mogą. pomieścić do 8 000 osób. Boisko
o

rozmiarach

Olimpijskich

wraz

nej przez klub pracowników Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych
Scheiblera i Grohmanna.

K i e l c e 7. 9. Na drodze prowado wsi Dąbie, gm. Chrząstów, w
pow. wloszczowskim kilku parobczaków
pobiło
dotkliwie kijami Stanisława
Czerwińskiego, który wskutek odniesionych ciężkich obrażeń ciała zmarł po
upływie pół godziny.
dzącej

Jak się okazalo, napastnicy pobili
Czerwil'lskiego z zemsŁy za to, że ich, jako nieproszonych gości, usunął z wesela.
Bestialskich napastników aresztowano.

Tragiczna zabawa

uprawnień pl"zemysłowych

W dniu ingresu i konsekracji J. Em. ks. biskupa dra Czeslall.:a Kaczmarka bogato przystrojony był wspaniały pałac biskupi w Kielcach

płoty, odświeżono

Ł

ó cl Ź, 7. 9. - Im bardziej mnoż~'
w związku z nastaniem jesieni
liczba des7.czowych dni, tym bardziej
wzmaga się fala napływających do redakcji skarg na stan ulic na przedsię

mieściac.h.
Mieszkańcy przedmieść skarżą. się
na nieuporzą.dkowane jezdnie i cho-

dniki. Podnoszą. się głosy, że roboty
inwestycyjne przeprowadza się przede wszystkim w rejonie śródmiej
f'kim, podczas gdy dzielnice peryfer)' jne pozostawia się własnemu losowi.
l tak na przykład na Chojnach
sieć bruków
przedstawia się bardzo
mizernie. Wiele ulic, a przede wszystkim myślimy tu o przecwicach ulicy
Rzgowskiej, położonych po lewej stronie, nie posiada całkowicie brukowanej nawierzchni. Ulice te mało różnią
się od wioskowych gości!lców.
Wiele względów przemawia za doprowadzeniem do europejskiego wygladu śródmicści-a. Nie bez znaczenia
jest moment reprezentacji. Jednak polityka inwestycyjna miejska musi

PERKALIKI I SAMOCHODY
Jeśli już

piszemy o Kohnie,' więc
dorzucimy jeszcze jeden kwiatek do
wieńca "nieśmiertelnych" czynów "Cadyka z \\Tidzewa". Powszechnie wia- ,
domo, że I{ohn w swych zakładach
wyrabia perkaliki. Co mają. perkaliki
wspólnego z produkcją. samochodów?
Nic. Rzecz wyglą.da tak samo, jakby
kowal chciał wprawiać zęby. A jednak kiedyś głośno było o tym, że Kohn
chce produkować samochody. Ale nie
tylko to. Przed kilkoma laty, kiedy
mówiło się głośno o konieczności przystąpienia
do instalowania nowych
maszyn skackich w przemyśle włó
kienniczym i uniezależnienia się od
zagranicy, wtedy to prasę obiegła sensacyjna pogłoska, że już siQ znalazł
poważny fabrykant, który ma przystą
pić do produkcji maszyn włókienni

też.

..PROSZ~ O PLÓTNO Z KOTONINł-"
Obecnie w przemyśle włókienni

~ I!n~ra OJ "r~m~nr'
Pomalowano

Ogłoszonymi przez nas rewelacjami na ten temat opinia publiczna była poruszona. Zainteresowały się również i odpowiednie czynniki.
Jak nas
informują. p. Ziegler był przesłuchi
wany przez prokuratora w sprawie gospodarki Kohna. Jak daleko śledzwo
w tej sprawie się posunęło - oczywiśtie informować nie możemy.
Ale poczekamy na proces, który niewątpli
wie sprawę gruntownie i wszechstron·
nie wyjaśni i oświetli.

Przed dwoma laty w zwią.7ku z
wołaniem o szybsze tempo motoryzacji kraju zaczęto mówić o tym, że trzeba by przystąpić do budowy samochodów ludowych po cenach przystęp
nych dla szerokich mas ludności. I
pra~ę znów obiegJa plotka, że już się
taki przedsiQbiorca znalazł, który m\"śli poważnie o u:;;zczęśliwienh.. 'kraju
tanimi, ludow~'mi samochodami.
Kto? Uszer Kohn. Tym razem nie
bardzo wierzyli, ale może jednak.
Skończyło się jednak na plotce.

Kontrola szyldów

ścicieli zakładów.

PROKURATOR JUż SI~ ZAINTERE.
SOW AL

zapomnieli i Kohn

lewą. dłoń.

Ł ó d ź, 7. 9. Ostatnio, jak nas informuje Wydział Przemysłowy Zarzą.
du Miejskiego, wyruszyI i na miasto
kontrolerzy, badają.cy sprawę szyldów
i uprawnień przemysłowych.
W czasie od 28 sierpnia do 6 bm.
skontrolowano ogółem 311 zakładów
przemysłowych i handlowych.
W 63
wypadkach sporządzono
protokóły,
kierują.c wniosek celem ukarania wła

za to co się dzialo.
Drobni akcjonariusze na podstawie
posiadanego materiału wnieśli do protokółu zdanie, że domagają. się "pocią
gnięcia do odpowiedzialności karnej i
cywilnej władz pod firmą "Widzewsl,a Manufaktura".

chodził w glorii wielkiego pioniera rodzimego
przemyslu maszynowego,
zbierał slowa uznania i pochwał.
Ale na tym się skończyło. Lud'lle

ó d ź, 7. 9. Zamieszkały w Aleksandrowie 25-1etni Heinz Bischof
(Wierzbińska 31), zabawiają.c się straszakiem, spowodował wystrw.ł. \\Ty_
buch rozerwał Bischofowi całkowicie

i

dzialności

czych.
Kto? Uszer Kohn. On to był. Szumu i huczku narobiło się wiele, Kohn

mieSięcy więzienia.

Ł

z

bieżnią. ciężkotorową., długości 400 m.
Również w niedzielę, dnia 11 bm.
nastąpi otwarcie wystawy sportowej i
kuJturalno-oświatowej,
zorganizowa-

Zbrodnicza zemsta nieproszonvch
gości weselnvch

na ślubny kobierzec,
a poszedł do więzienia

Wygodzki, pragnąc się uniezależnić finansowo, wziął się do handlu.
Początek był ten, że sfałszował
weksle, podpisując żyro przemysłow
ca Józefa Jersaka i weksle takie na
sumę 800 zł chciał zdyskontować, lecz
go zdemaskowano.
Są.d Okręgowy w Łodzi skazał 29letniego Leona Wygodzkiego na 9

słowa pełne oskarżenia

gocą.cej

Otwarcie nowego stadionu sportowego

Chciał

. ł: ó d ź, 7. 9. Leon Wygodzki (Śród
mIeJska 86) pokłócił się z ojcem, gdyż

fabryki

reklamę

oli[ na ~fle~miei[ia[~

domy, a kiedy przyjdzie kolej na
chodników i jezdni?

być tak prowadzona, aby w pewnym,
przynajmniej koniecznym i nie cierpią.cym zwłoki zakresie,
uwzględnia
ne były także potrzeby przedmieść.

USUNlt:CIE BAJORA I TOPIELISKA
Nie od razu da się oczywiście "y-

asfaltować ulice przedmieść. Ale teź
nikt nie żąda, aby od razu dokon.\ "'a-

no tak kosztownych inwestycyj.

Mie-

szka:t'tc~r przedmieść będę. zadowoleni,
jeśli usunie się bajora i topieliska, .ieśli miweluje się ulice, jeśli umożliwi
się dojście do domów w każdej porze

roku.

Nie można lekceważyć słusznYCh
postulatów mieszkaIlców dzielnic peryferyjnych. Przecież opłacają oni podatki na rzecz miasta na równi ze
wszystkimi. Za ich wysiłek finansowy
trzeba dać im pewien równoważnik.
O ZAGADNIENIE ROZBUDOWY
MIASTA

na

Z wielu stron wysuwa się uwagQ,
zupelny
braI\.
zajlicia
bi~

uporządkowanie

przedmieściami,

niedostateczna

dba-

lość
o
należyte,
normalne
połączenia peryferyj z centrum wpły
wają. hamują.co na rozbudowę miasta.

Ten i ów wybUdowałby sobie mieszkanie na krańcu miasta, ale odstrasza
go od tego kroku myśl, że będzie musiał w czasie jesiennych deszczów i
wiosennych roztopów brodzić po wosię w błocie.

*

że trudno jest równorzędnie uwzględnić potrzeby wszystkich przedmieść i wyposażyć .ie ou

Bezsprzecznie,

razu we wszystko. Wf każdym bę.dź razie bezwzględnie trzeba dokonać inwestycyj nie cierpią.cych zwłoki. Nie
można skazywać ludZi na zapadr.nie
się w bŁocie.
Pomalowano plqty, nałożono WIele
mandatów za nieprzeprowadzanie remontu domów. Czy przyjdzie kiedy
kolej na generalny "remont" uUe, jezdni i chodnlków Da przedmieśclaeh?
(ł)

?zym aktualna jest kotonina. I{ohn,
.Jak zresztą. wszrscy fabrykanci włó
kienniczy - musi obecnie stosować \V
produkcji pewien procent domieszki
kotoniny. Ale sprytny I(ohn musi się
pochwalić, że to czyni. Na mieście o.
powiada ~ię taką historyjkę:
Do "Rhon-sumu" przychodzi jakaś
robotnica, która chce nabyć kilka metrów płótna. Subiekt daje kobiecie
towar.
Wtedy robotnica przyjrzawszy się
pilnie towarowi powiada:
"Ja chcę z kotoniną.". Subiekt jakby celebrował nabożeństwo przynosi
towar z kotoniną..
_ Czy nie .iest to wyreżyserowany obrazek, obliczony na reklamę r,asJug
Ę:ohnów? Tak samo było z h'mi maszynami włókiennicr,yn1i, tak ' :;;amo z
samochodami. Kohn lubi reklamę f
docenia jej

potęgQ.

(m. w.)

Plan zelektryfikowania

połudnIowej części powiatu łódzkiego
'ł~ ó d ź, 7. 9. - Na skutek zabiegów

samor~ądów i organizacy.i obywatelskich 1'uszrna, Rzgowa i okolic opracowany został plan zelektryfikowania,
południowej części powiatu łódzkiego.
Po zatwierdzeniu planu przez "'Jadze ma się prz~rstąpić clo prac jes<.cze
na jesieni rb.

Gwałtowna

burza
wTruskawcu

Nad Truskawcem przeszła gwałtowna
burza, która wyrządziła szkody, sięgające
sumy 100 tys. zł. Woda zalała niźej polo!tone domy, zerwała jeden zmpstów, u·
s~k~rl:ziła kilka domów i Sklepów. Kwietmln ~ drzewa w par);:u zdrojow~' m uleglI
prawIe callwwitcmu zniszcz.eniu.

,I

Wrzesień

ORĘnovVNIK,

Num!'r 206

R"'!~nrlarz dcwiańskt

8J

Czwartek~ Radosława
Piątek: S:biebór

Program

Adre! re~ak[ii i a~mini!tra[ii
VI todli
tel. 173-55 ,
Piotrkowska 91,
Godziny

przyjęć r

11 - 13 i 16 - 17

DYżURY

APTEK
Nj}cy dzisieJ$,zej dytu\I"ują nastepujac~ apteki:
Rasperkiewicz. Zgierska 54, RychtN i Lob()da.
11 Listopada 86. Zundelewicza (3yd). Plotrkow.
ska 25, Bj}jarski i Rchntz, Przl'hzd 19 R",tel.
Kopemi,ka 26, Lipipc (ż,d). Piotrkowśka' 1~3
Kowals'ki i S-ka. Rzgowska 147.
•
Pogotowie miejskie 102,90.
Pogotowie P. O. K. 102·40.
Pogotowie lekarzy chrześcIJan 111 , 19
Pogotowie Ubezpieczalni 208,10.
Strazy PożarLej S.

Pożar
T'r~y

TEATRY
Tentt Polski - Cegielniane 27 .. Astl\Jltka. ...
Teatr Popularny - "Dallla od MahSIt1a.'·,

KINA

y

Capito! - ,.Rapscd!a"
Oorso - "Serce i szpaja"
Ikar - "Motyl hiszPliftSki".
Metro - "Pensjonarka".
Oświatowy -S łońce "Nledora.Jda"
Palace - "Ozardasz".
Przedwiośnie ,.Dunia cMka pocztńlisttU"
Rialto - "Reidi"
Stylowy - "Szeik".

KOMUNIKATY
Komunikat star. grOdzkiego
I
'Starostwo Grodzkie Łódzkie podaje do
wiadomości, że do czasu ukończenia robót
na ul. Piotrkowskiej postój dorożek konnych i samochodowych zostaje przeniesiony z ul. Zamenhofa na ul. Nawrot, róg ul.
Piotrkowskiej.
ReJestracja mętczyzn rocznika 1920-1921.
, Dnia 8 wrzc~nia rb. w godzinach od 8
'do 15 winn: się zgJ.osić mętezyini wspomnianych roczników. zamief~zl<ali na terenie
III komieariatu P. P. o naz\l'i.~l\ll.ch rozpo-

1938

St.rona 7 ,

uroczystości powitania wojsk łódzkiego

Ł ód ź, 7. 9. W związku ze zbliżającym się terminem powrotu wojsk garnizonu łódzkiego z maneWrów letnich
odbyło się pod przewodnictwem tymczasowego prezydenta Godlewskiego
przy obecności pułk. Jasiewicza, naczelnika
dra
Stanisława Wrony,
podinsp. Niedzielskiego, wicestarosty
grodzkiego Giełczyńsldego, dyr. M. Ka-/
linowskiego, kierownika l'.Iadziejowskiego, inż. Lipskiego, prezesa Synd)r-

TELEFONY

wrzpśnia

godnie powita powra[a· ~[e wojsko

Słońca:

wschód 5,14
zachód 18,26
Ozwartek
Długość dnia 13 g, 12 min.
Księżyca: wschóc! 17.26
zachód 3,44
Faza: 1 dziell przed petnią

dnia 9

&&1

Łódź

KaleDdan rzvm.-kal
Czw~rtek: Narodz , NMP,
Piątek: Piotr Klawer

piąt~k.

katu Dzienikarzy Łódzkich ' red, Gumkowskiego, dyrektora rozgłośni łódz
kiej Polsl\.iego Radia Sto Nowakowskiego, - posiedzenie komitetu powitania oddziałów wojskowych.
Na posiedzeniu stwierdzono, że wojsko powraca z ćwiczeil w dniu 12 bm.
i zatrzyma się u granic miasta o~{Qło
godz. 18. ZdecydoWano tedy, zeby
pierwsze powitanie
powraca,iących
woj sk nast~piło pod wiaduktem, na

'w fabryce braci laibert

odcbialy 8trcti;y IJoiltrnej poii:ar

ł. 6 d Ź, 7. 9. '~fabrycE bracia
Zajl:ert (Suwalska 6) o godz. 18 wybuchł pożar na oddziale suszai'ui,
mieszczącym się w parterowyrn budynku fabTycznym. Od nadmiernego
gOl'ara zapaliła się bawełna.
Ogiel'l. rozszerzył się' z błyskm,v icznę. szybkością,

natrafiając

na

~lokali~ouJaly

palne materiały. Na ratunek przybyły
trzy Oddziały straży pożarnej, grlyż
zagl'ożone

były

5;ąsiednie 3-pIętrJwe

gmachy fabryczne.
Pożar po 2-godzinnej pracy opanowano. Zniszczone zostało wnętrze :mszarni i dach.

łalw')-

•

Zatwierdzenie projektów
urządzeń zakładów przemy-

sezonowców

lądania
Dęlegacja se~ono 'wc6'W

pr*ed lO~II'a ty'łnc~asowenł.U
dentowi Gocllewslt.ie'tnu swoje postulaty

Słowych

Ł ód ź, 7. 9. Wydział Przemysłowy
Zarządu Miejsl{iego zatwierdził 13 projektów urządzeń zakładów przemysło

pre~y

wych.

ni, którzy po osiągnięciu już B-miesięcz
nego okresu, kwalifikującego do zasił
ków ustawowych, otrzymali wymówienie. 3) Przyznanie sezonowcom 3D zł
jednorazowego ekwiwalentu.
Tymcz. prezydent Godlewski przyrzekł udzielić odpowiedzi w dniu 8 bm,

Ł

ó d Ź. 7. 9. - U tymczasowego prezydenta Godlewskiego odbyła się konferencja z przedstawicielami robotników
sezonowych, którzy przedstawili nast,
żądania:

1) Przyjęcie do pracy pozostalych
bezrobotnych w liczbie 400. 2) Pozostawienia przy pracy robotników bekoniar-

Aresztowanie amatora
cudzych pieniędzy
Ł ó d ź, 7. 9. We wsi Przedslaw
pod Łodzią policja zatrzymała 20-1etniego Woźniaka z '~arszawy (Nowy
Świat 24).
Woźniak na stanowisku
woźnego w Patronacie nad
Nieletnimi w Warszmvie Skl'8.dł z kasy 730 !ł
i , rewolwer.

•

Budowa ulic

Likwidacja zatargów

Zak'onczenie robót na ulicy Pabi(1;tickiej
1, ó d

ź,

Ł

ó d Ź, 7. 9, Wynikły w tkalni
,,'V6Jczallhl." (\Vól czanka 56) zatarg
na Ue wypłacania należności za po.stój został zlikwidowany.
' Powstały z powodu niehonorowania
umowy zbiorowej i obniżenia plac
strajk okupacyjny w tkalni mechanicznej Polaldewicz (Piotrkowska) 213 został zlikwidowany, gdyż zakład zgodził
się załatwić sporne sprawy.

piono, po z.akoJlczeniu robót kanaliza-

7. 9. -

Obecnie wobec zblicz)"nających się 0([ llter: G, II. Ch, L. J
oraz męt.czyźni. 1.amie~7.kali na te'renie żają.cej się zimy na robotach dr-ogo"lU komisariatu P. P., których na7.w\slka wrch przy budowie nawierzchni staje
rozpoczynają się od liter: A, B, C, D, E, F,
siQ wa:lna spra\va jak naj szybszego
Gl H. Ch.
oddania tych ulic d{) uŻYtlm.
Zgłaszający się do rejestracji mUS'lą ipo,Obecnie zostały już zakollczone 1'0siadać rIowód osobi tv lub metrYkę ll'I"odzebot.y na. ul. Pabianickiej i w dniu 12
:nia \yzgiędnie wyciąg z rejestru mieszkallbm. będzie na niej ruch przywrócony.
ców i do\\'6d zQn~eldowaillja w Łodzi.
Również na ul. Piotl'kowskiej pl'zystą -

cyjnYCh, do pracy.
Prowadzi się również roboty na ul.
And\'zeja, Bandurskiego, Sienl),le\loicza.
KOllCZy 3ię jU:l budowQ ul. św. Stanisława,
która otrzymała nawierzchnie z klinkieru.

KRONII(A MIEJSCOWA" machu Izby :":zemieślnłczef
dzisiejszy cz wartek nastp.oi o god~.
18 uroczyste poświęcenie gmachu Izby Rze
lllieślniczej w Łodzi przy ul. łvf.ontU'szki 8.

Zakończenie

Poświęcenie
,~T

Spadek kosztów utrzymania
Komisja woje\\'ódzka ustaliła, że koszty
utrzymania rodziny pracowniczej 4·osobowej w sierpniu rb, wynosily zł 4.77, czyli
0,1,17 pet niżs7.e niż w lipcu rb. Na spadek wpłynęla zniżka cen chleba, mąki,
kaszy, grochu i ziemniak6w.
Wzrost abonentów radiowych
Licz)Ja abonentów radiowych w okresie
siel'pnia wzrosła o 93. Na l bm. zarejestrowano w Łodzi ogółem 3S.897 radioodbiorników.
.Kurs dla gajOWYCh
Łódzka Izba Rolnicza organizuje w dniu
24 września ~b. j~dnodniowy kurS dla gajowych.
Kurs orlbędzle Slp' w nadleśnictwie m, Radomska. Program kursu przewiduje om6wienie i
praktyczne przerobiE-nie, sposobów racjonalnego
przygotowama do z:desleń poszczególnych gleb
leśnych. Biiższe szczególy otrzymać można w
inspektoracie Ipśnictwa Łódzkiej Izby Rolniczej
w Łouzi przy ul. Piotrkowskiej 96.

,KRONIKA DNIA
33-letnia Eugenia Grzelak (Chłodna 18) najeCh'llllt zostala przez samochód i odniosla ogólne ourażenia ciala. Ranna opatrzylo pogotowie.
W' mieszkaniu Wla.'311ym przy ul. 6 Sierpnia
80 w cell\('!t samo!JC,j ('zych żnLI'ula się jodYJlll
23-Jetnia .J uninn Onll1tko\\'ska. DeRPNatkę prze'
',,'iozlo po!{oLo\\'ie UO sZ[li1 a In , Powodtjw zamn·
chu nie u~tnIOJlo.
Na ul. Nowej 48 w eza~ie hiijki sąsicrl7.kiej
zostala pohita t<)PYIll lIarZt:<IzlUll, i odlliosla 1'11ny gtOWY i twarZy :W-letnin Mariann:! Hohieckn,
Rannej uuzeli/o pomocy POKotowie rut\1nlcowe.
W mieszkanttl przy ul. RzgowRkiej 23 PO
sprzeczce z mp'7.cm usilo,,'ala rozbawić sip, v.ycia prze? zatnJ('ie jp,h'lIf1 3S-letnia m\lg~lIia Borowska. DesP('J'utln) lJO!;otowie od",iozlo rio 5zvitala.
J 6zefa 1:'ietl'U~zewska dozorczyni domu przy
nI. Kili(iskicgo 13 zrmelrlowal~. i:e mąt Jej (;3letni Ignacy W3'S!:NII z domll J3 lipca rb, i zaginąl uez wieści. Policja zllrząuzila poszukiwania.
Na tle porachunków osohistych na ul. Majowej został p/'z('?: nieznllllyC'h SPl'llwCÓ\V llapadnięty :!~-lcLlli ]t'ryrlryrl! ,,';ljS (Stalowa, 34),
NapastniCY przehili \\'fljsowi 111'Zlll'h i piersi.
Rannego w stanie bal'Jzo cif:żkilll przewieziono
,do szpitala.
Szu1im Madrak (Zgier ka 40) llfl. tle konkurencji rozhit \Volfowj Parzęczewskiemu skrzyn-

garnizonu

szosie pabianickiej, przez przedstawicieli komitetu.
Program powitania przewiduje dalej przemówi eni e gen. ThoIll;me, dowódcy OK. IV, wypuszczenie tysiąca
gołębi pocztowych,
wręczenie
kwiatów przez delegację dziewczą.t· Część
ta transmitowana będzie przez rozgło
śnię łódzką Pol!'\kiego Radia.
'Vojsko przejdzie szosą pabIani.cką,
ul. W ólczaIls1{ą; Zamenhofa i Piotrkowską do placu Wolności. Tutaj nastąpi d e fil ada. Ulice miasta, którymi
przemasl\erują oddziały będą udekorov;f>.ne flagami państwowymi i kwieciem. Plac 'Wolności będzie udekorowany zielenią, kwieciem i chorą.gwia
mi oraz oświetlony reflektorami.
\Vzdłuż ulic, którymi przejdzie wojsko. ustawi się młodzież szkół śred
nich i powszechnych, zajmując wyznaczone im miejsca. Porządku dopilnuje straż pożarna. Komitet wydał
Go społeczeństwa specjalną odezwę·

Podpisanie

strajku transportowców

Cztery miesiące aresztu
za opór polic ii

tt'łnOwy ~biorowej,
s~c~ególnych

ustalajqcej ~arobld dla pokategoryj pracowni1ców

Ł ó d ź, 7. 9. Podpisana zostal,a
na okres do 31 grudnia 1939 r. um-owa
dla pracowników biur ekspeClycyjllych
szoferów samochodów transportowych
ich zastępców i konwojentów.
Umowa ustala wysokość płac dla
szoferów na zł 70, zastępców na zł 50

Lód

i konwojentów na zł 40; tygodniowo.
Kwestia zatrudniania wieczorem bę
dzie oddzielnie rozstrzygnięta przez
arbitraż Inspektora Pracy.
O godz. 12 strajk został przerwany i pracownicy w liczbie 1400 przystąpili do pracy.
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Mistrzostwa drużynowe
kl. A LOZB
n

.

'.'

,

.

.

wszelką cenę strac się też o nawiązanie kon~~~i~ z silnymi drużynami, rćwnież zagraniez-

.

"v. na]bllzszą ruedzleJę rozpoczną SlEl w
Łodz!
mistrza twa drużynowe kL A: W
'
ŁodZi walczyć będą: Gey~r --:- II{P l Ha-

koah --:- \Vlma, oraz KE ,l Z}ednocżone w
PabianIcach, Mistrz Łoc1z1, hS. Geyer wyslawia przeci wko lEP następującą drużynę: Usielskl, Szrajtcr, AUgllstowicz, 'Vojciechow"ki II, l\Iikolnjc7.yk, Ostrowski i
Pisarski.

Pięściarstwo

l

Bardzo ważną kwestią jest sprawa trenerów.
niejednokroblie stWierdziliśmy, że w n; ektórych klubach prowadzą funkcje trenerów,
starsi zawodnicy daneg-o klubu. Jesteśmy przeciwni~ami takich trenel;ów. gdyż drużyna która
tremue starszy zawodnik nie posiada takiej dl's~yplLny a z biegiem czasu lekrcwa7.y sobie takl~go t!-e!Wl·a. 'l'aki starszy tl'ener-amator pracUJn~y llad slab~zyu:i kolegami, sam zatraca
styl I w kon~ekwellCJ1 WYChodZI I'. formy ObecIlle nadchodzl pelny sezon bokserski, należy wiGC
pomyi\leć o sprawie trenerów i instrnktol'ów i
zastanowić się nnd nawiflzaniem kontRktn z sill1ymi clrnżynumi.
Już,

Ź. 7. 9. -

Dnia 26 maja rb. na
boisku "Sokola" podczas zawodów pił
ki nożnej między drużynami "Sokola"
i "Burzy" wynikł incydent. 32-1etni
Hieronim ElaszczyIlski (Przędzalniana
13) spowodował zajście, w czasie którego sŁawił opór władzy.
"
Sąd Okręgo\\w w Łodzi skazał Elaszczyńskiego na 4 mies. aresztu za opór
policji.

D~lenacja na zjaZd Związku
Giełd Zbożowo-Towarowych
Ł ó d ź, 7. 9, - Z ramienia Łódzkiej
Giełdy Zbo,zowo-Towarowej na zjazd
Rady Związku Giełd Zbożowo-Tov,a
rowyc11 wyjeżdża delegacja z prezesem
inż. 'Vil sldm na czele.
W delegacji bierze też udział dyr.
Adam Wojtecki.
.

Tragiczna
Ł ód ź,

śmierć

robotnika

~a torze między stacjami Widawa I Kożuby dostał się
pod pociąg towarowy, zdążający do
Łodzi,
robotnik 32-1etni Franciszek
TIosiak i poniÓSł śmierć na miejscu.

I

7. 9.

Podstępne

bankructwo

Jak wyszl{olić bok~er6w? F;~z(m bokser.~ld w
Lodzl roz\1ocz:!l sit) już. ,V c~lnch ' podcingnięcia
•
•
'
I~ ód ź, 7. 9. Przeciw Szmarag-'
formy i 1)ozi011111 ZR woclnikuw ornz wyszkolenioPiłka nozna
d,oWi Ajzikowi z Konina, który zawiewych przyjęto "gOlnie zal<n!lę rozgrywlmia za·
wod6w z dl'uŻYllami silnymi. Poziom takich za·
MIstf7.08hva kI. A. ŁOZPN. W dalszym cill- SIł wypła.ty, n~araża.iąc dostawców w
,,'orlów iest zn\V z!' wyz~zy i dnje stronom gU rozgrywek ,o m,istrzostwo k.l. A. LUZPN od- wysokośCI.ok., O tys. złotych, toczy się
większe korzygci. Drl1ż)'ny lódzl;:ie powinny za
l.J~dll SIę w, flled~I(~lę nllstępUJa<,e spot~ania: o
dorhodzel1le karne, gdyż upadłość ::na
gOd,z. 11: Ł'I SG l SI~S !la bOIsk II "'yKtl Burza cechY podstępnego bankructwa
t ZJednoczone w Pabwnlcach fia boISku Sokoła:'
.
.
o godz. 11,30 80kól i W KS na boisku IV Zgie'
h z owocem na llaluckim Rynku Na tym tle rzu; o godz. J6: Sokół (Pab,) i Wimal1: boisku
doszło miGrlz;v ohl.l h~ncllnrzaml do uójki, w ClaSokola W Pabianicach,
PRENUMERATĘ
sie któl'{!j zal'Ówno Mąrll'ak jak i Parzęczewski
Widzew w Id. B LOZPN. Jak jU:i; ostatnio
o{]nieg!i !i('zne obra*enia. POI'nnionyC'!t opatI·zy/ pisall"tny, sp rawa Widzewa zostala przekozana
Ickn rz 11\lgOtowi:t.
"Orędownika" w Łodzi
lio (/pcyzji PZPN. 'Vc7.ol'ai nadeszla do Łodzi
\V mie~zR3nil1 ", Iasnym przy \lI. MUl'cllwt:'j 3 Wi:lllol110:ll\ że PZPN postanowił sprawę Wi'można
zamawiać telefonicznie
wskutQk Qksplozji bQ11zYJ1Y przy CZyszcz<,niu dzewa zalatwić w ten spesób, jak wyma?3jll
gnrrleroby zostala poparzona Henryka Stefa- tego przepisy, to znaczy. że 'Vidzew zg()dnie
telefon 11"3-SS_
nia.k. ~tcfalliakó\\'lla 0<1ni081a ('g,jlne nOPA.rzenia :! wYllikami uzyskanymi na boisku. będzie muca lego ciala i przewieziollo ją do szpitala.
sial spuść do kI. l'

bRĘDOWNIK, piąteK,

[

Naglówkowe sklwo (tłustO) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, S liczb = jedno słowo,
i, w, Z, a - każde stanowi 1 słowo, Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tym
5 nagłówkowych,

ania 9 wrzeSnia 1938

OGŁOSZENIA
Ogioszenla

wśród

Numer 2M

Znak oferty

DROBNE

drobnych: l-lamowy

młUmełr

naprzykład: z 18923, n 2745, d 1790 II

i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświl\
tet:zne przyjmuje się do godz. g.:?;:,.

3. grony.

SLEDZIE

Polskie - Szkockie - Jarmuckie oraz nowe
Matiasy angielskie i islandzkie. Sardele i sardynk

HURTOWNIA KOLONIALNA

ST.

BAREŁKOWSKI

Poznań, Woźna

18

Tel. 39-00 i 56-56
Ugloszenia do 3U slów dla poazu·
ku: ,cycb pusady w tej rubryce
obliczamy po Jed nej trzeciej cenie
drobnych .

Osiedle Strzeszvn

pi~knie pclożone wśr6d

Inni
Cukiernik

las6w i jezior - w odległOŚCI
z ladną plażą i okazją

lat U. dobry far'llOwiec pos~uku
je POE:l.,ly. Oferty Orędol'"TIlk. Gniezno l()j7.
n 1741,l4

8 kim od centrum Poznania ,

do wtldkowania.
Na sprzedaż okolo 300 parcel budowlanych od 1200
do 2.200 mu.' - w cenie od 1,10 do 1,80 za 1 mtr.',
W. a r u 11 k i k u p n a:

.

Wpłata przy przedwstępnej umowie
250,- z!
przy umowie notarialnej
250,- z/
Reszta ceny 'kupna płalna w ciągu 10-15 lat ratam'
amortyzacyjnymi
nie przekraczającymi 20,- zI
miesięcznie, przy oprocentowaniu S·/••
Dla ur7.ędników państwowych specjalne ulgi pr:r,y
wplacie. Koszty urządzenia dróg. chorJników, bruków
oraz zieleilcy - ponosi sprzedający.

Sprzedaż

Uczeń ogrodniczy
silny poszukuje trzyle-tniej nauki
ogrodniczej w większym zakła
dzie ogrodniczym. licząc IM 17.
Oferty Orędownik . Poznań
zrl 80372

Poszukuie

Pg 6860/1-35122 '3

oraz informacje

dla mojego syna. łat 19. mające-
6 klas gimnazjum
(starego typu) posa<:l.v jako uczI,ask a we zgloni a do drogerii.
szenia przyjmuje M. KOllczakowa. Krotoszyn. Rynek 2.
Pg 6856-71.170

GUTSCHE - PĘDOWSKI
Pozna'li, Plac Wolności 11 -

gO ukończone

tel. 58-15.

<
do stratosfery.
p ed polskim lotemrnentu do Buku.

rz , . etna senty
.
podro z P
k' AJ Gdynt,
Statek Litew~ L ;848 w Buku, ..
Krwawe dnt .~. Czechoslo~clh. ściarskiclt,
Ciożkie chtVt .e . struktorotC ptą
'<
l
ku.rs tn
.
Centra. l~y tV LondynIe,
TeLewINk.,.~a Dalka ch ,
kern",
D . n t w
m ur
w:~alce z. "cze:::~~~ _ n.owela, _
..
ilość i ,ftla,telt
'oYr filateltstY7k)a r JI.ustrac]l
d ULm ,
(3 n "

Zamienię

[,{lO mórg żytniej. nowy dom Po-

zr:ań. 80 000.-.
Oferty
nik, Poznali zd 80 187

I[

Orędow·

11

16. SZUKA POKOJU

M

Pokoju

Emeryt

t<.meblowanego
poszukuje
saJat 38. szuka wspólniczki. gotów. motny P!ill' .Zgłoszenia O ..ędow· ~
\ia .ponad }. 000.-. 7,1 celem za!o- k, li3-iJi).
ł~ódJ. PIOtrkowska 91.. J;ele-I "
zema wspolnego IIlteresu udzlal
n li 296
gwarantowany, Oferty Orędow.
nik. Wejherowo. Śm.iechowska 23
n 17 5ii8
'

.._----6,

Dział mO,

Fryzjerka

dobra sila w ż e la zkowej potrzebna na stale z utl·zYlllaniem. Kru.
szwica, Rynek 1.i. Fry-zjer,
n 180i9

Pomocnik

najn01AJSZY
zedaży,
oto co. P:'~Ylk~~:.Y już jest tv spr

Która

uczeń

potrzebni nat,chmia'lt.
Kai1;l!kows,ki. DamasIawek., pow, Wl\';I'owiec.
n lIS 074

poLsktel

~i~~~~~~~~~~~~~~iiji~iiiiiii~iiiiii;i~iii~iii[~:::~~~~~~:::~~
Piekarnia

z u,~za,dze,llie-m, mie,s zkaniem i
s<kładem od zaraz do wydlZiel'ża·
wie.nia. Zgło~,zen-ia OrWow,nik.
Wieleń nad Kotecią.
n 18 (}82

.

wieK średni. wyprawa.. szuka mE!.
stanowisku. Oferty Oredow.
nik. Poznań zd 80 283

(płyty): 13.00
ładnego (plyty):
chać \V święto?

dla każdcgo coś
17.00 dnklld je'
17.0ó w.ązanka
melodyj tanecznych z płyt; 17.00
w;arlolllości sportowe z Pomo·rza:
17.55 program na jutrv 18.10 ei.
którzy odeszli CSl'Ilso-Szalapin;
21.00 rozmowa ze słuchaczami;
22.00 koncert symfonicz.ny (z War·
ski

ża

25 letnia

wypra'l\·a. majątek szuka m~ta
na stanowisku. Oferty Oredow.
nik. Poznań zd 80 284
sa;mo.tny 40-00 stanowiSKU ~e
~laJnm, które<IDu nie zależy ma.
Jątku poślubi przystojną .. ieq-otę.
30. Ofe-rty Oredo''''nik, Poznal]
W 80 5099

Nauczyciela

szatynka lat 2"7 (4000)
Oferty Kl1rier Pozna Ilski
wg 80 582/3

_li

:0

muzy'ka
tanec?;naLudowej
l
rozrywkowa
l
. P:rij~t~~~~h~;.
.:'. ' U'J(~ k'"IK .._ak;;vY3)~
t ce.
~r.'.lzJka rozry.~·ko.
10ZlY\\ ko·
w ~·y.k. Kape,li
Ifeliksa Z~~~.
I\:a. S7..t."l~l!rt.
"!etle!l . .. hollc,ert.
DZlerzanowsklego; 18.00 przyro· "200 " l
<.
t , . 2905 \\y. 19,30 Safla ... Uyganer,a op.
da i techniKa - pogar/anka - -:.
~Ja(,OmOSCI sopor o." e. 2;;"1" Pucciniego. 20.00 Praga. KO'Ilcert
Fryzjerzy!
wygł.. .dr 1810
Kons,tanty Jodko·Nar· _[.oZU1JOVia z~.s1~chacz,\?\ :-. ~ C'!lóru nauczycieli. Eiffla.
k'
f t
. "oncert 50 ISltoW.
J,ona\~cy. honcert sol'lstow. 20.10 Kopenha •
Be~k()n.kurencyjny plyn do trwa- • l~tl{)ZŚ ' S h
t or(efl,~n)~w:: Roman 'Yl'aga -:- bas. E 'u,zeblUsz ~a. Muzyka Qtliis·ka (festiwal mu.
le; ondula~ji .. Fala de Pans" - 1~45rcz~";~.j.kac lite~~;ka P.ir ~p'rac Rog-ow,s,ju - wlolo,nezela .
zyczny). 20.20 ~roitwich. Koncert
złotych 5.- za litr. Koszt8 prze·
Kraków - 8.10 mu.zyka leklka pe~tho\:cl1')\\'~kl z Queens-Hal!.
"y/ki doliczam. Rzepkowski - Jana Ne-"pomucena ~ [illera: 19.00
recital śpiewaczy \Vło<:lzimierza (płyta za p'łyta); l1.:lo ł<rN1cert 20.,,0 L)lll~. I\.}lD;,ert symf. z VI'
Łódź, W ólcza ńsk a 112/4.
Del'wie.s3: 19.20 pogadanka aktu· symfo·nicZlny (plytYI: 14.00 IllI1ZY' phy. l ar!s p [1. Koncert SY'lTIf .
. n 17283
alna: 19.30 .. Ploteczki" I'~z3 cz. ka ohiado-w8 (płyty); 15.10 lokal· 2L,~0 Mediolan. ,,,Fnnfan la 'l'wli·
koncertu rozrywkowego. '1'I·a.n8- ne wiadomości gospodarcze: 17.00:p e oPt. Vamey a. RzylU. Koncert
misja z terenu Doroczne' Wysta· . Dokąd jechać IV święto?" 17.10 symfonlcz-IlY. 21.10 Praga. Sym·
Duży warsztat
wy Radiowej. \V przerwie: Co koncert solistów (z Łodzi): 17.00 f o.n:a h'lloll' D\yorz:~ka. - 21.45
kowalski
~lychać? - rO'Łmówka Jerzego z od'czytanip. prOglrHmu; 17.55 wia· Strasbl~rg . "Papce op. Leonca·
.
.•
•
Karlz:usiem w wyk Jerzego RO'ł Ciomo~ci biei:'lce: 18.10 z fortepia' "aUa. ~2.00 Sofia. Koncert. 22.0ó
wra,; ,; zabu?ow.a~llallll I duzym landa i Tadeu"za ~,ocheii,kiego: n()\\"cj twórczości ~["liułlerra (pły' ~111(La,)cszt. 1'.[lIizyka c)".guń~ka. _
podw6rzel"!1. lStlllCJilC;V 40 lat, ,":: 20.~5 rlziennik wieC20rIlY: 20.55 po. t~ z ~}'nr"z:l,WY): 21.00 'l'a,Je.l "" :-2.10 Sz~o~.IiOln~. J\Iel?-"\7 8npne'go
pełnym biegu . .dou!,ze zaprOVia gadanka 3_I<lualna: 21.00 skrzynka hl1dlJll.~I,,: llrng!TIe-llt z llIC\\"yJ!h. Z. OIJl'ltUd .. l,ar·;lCCIO. - 2'~.30
dzqny. z .n arzp,rlzl~n:1 lub b.ez. n.a·!I"().lllicza: 21.10 IT.·ga C'z!'ść koil('~r" Tlej powieści .. l i r·oki". cz)"!~ %n:,' (,11)~k. M;lzY'kn r(),urwkowa i ta'
g?JąCY. sle. na kazde Plzpdslę- tll rozrywkowego: 21.50 windo. IlIl1nt l~strŁ'ir'''(-I': 22,00 l,"(nln~ !1."(·Z"'l., I r!lga. 1Sl'ell al wlo.1onc~.
blorst\\o }e~t:z powodu c~ąromo~r'i "porlow~: 22.00 kOIlC'f'rt wi:1domnści ~Pl}l·t"l\'e; 22.05 m". 2.1.0t! h.oelllgw. l\.lli.1pert wlNlell'
dz1e I\vlIJ[oniczlIY
. y I)a
w wyk Ol·k. P It· tyka lekka (płyty)
,kleJ ol'łe ~YIJJr. LI,Jsk, Muzyka
l ~r7.erłR( <ąd'entł wJ
ZGaówk;. 9 rettsc 1nel er.
ro 37'9 2\!.~ 22.55 PI'zeg],lrl Pl'asy': 23.00 Ostai:
'
rozI"YII"lwwa. }"tlltIio Pllri.~ i ~lz!lIt.
r I ....
zd
j j
nie wiadomości.
Łódź - 6.20 11l1hZyk" (płyty z ::,"'1. hO-lIr. norny. 24.011 J{Oelli~s,
\Varszawy); 11.30 IlIelo<lie lu,low .. wlI~lel·halls,,". Knncel't nocny (od
(plyty); 1:1.45 f,l' UgnH'nt y z oper 0.45 rlyly, od 1.0t; z ł<'rankfllrtll).
S przed am
G. Ve.rd'i~go (płyty); 14.11i ló(lzkie Królewiec, Wiedeń itd. Konce,rt
lu<b :zami. enię li() KM. mo,tor MP~.r1
wiadomości gieklowe: 14.20 mu· orkiestl'Y (IllUIZ. le,kka i taneczna).
l1a podwoziu na l:? lub 14 KM.
Toruń - 8.10 muzy-ka ro,zryw- zy,ka obiadowa (płyty): 17.0il I:<'rankfllrt i Sztntgart. Koncert
Oferty Orędownik Poz.nań
kowa (płyty): 8.55 w:adomości . z "iVMór! twardych ltl!lzi" - f~lie- nocny z 91rt (od gocliZ. 2 z Kr6.
n 18081
Po.morza; 1130 Henryl WiEmiaw' tom.; 17.10 koncert solistów. Wy· lewca).

Ś

,v.

s'tałą posadę

Dziewczynę

z 1!01"ow~niem do wS'zelkkh lJr3C
d'o 'illowych
pos'Ziukuję.
Oferty
Or~do,,·ni,k. GI'llJ'ziądz. Ogrodo"'a 33.
n 18093

4
ES-Ha
et
;:~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~

ŻAGIEW
d
I.

iedyny niezawodny
i najtanszy środek

.

•

O rozp a anI a ognia w pIecu.

Zastępuje naftę lub drżazgę.
Nie kopci, nie
smoli, bezwonna. Do n a b .•~.' ci a w KAZDYM
sklepie. Sprzedaż w sklM1z,e papieru Łódź,
Kilińskiego 147, telefon 193·19.
n 17270

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Humor zagranl·czny

'i'

I

OO'łoszenia l·lamowy milimetr lub 'ell'o miejsce K08ztuje: "

zw)'czajnych na stronIe 1I·la!ó
mowej 15 ~ros,;y, na IItronie redakcyjnej (4-łamowej): a) przy końcu cześcl
redakcl'jne; 30 groszy, bl na stronie czwartej 50 grony, c) na stronie drugiej 60 groszy.
dl na stronie wiadomoAcI miejscowych 1.- zł. Drobne ogło~zenia (najwyżej 100 sl6w. w tym
i) nagł6wkowych) .. Iowo nagłówfrcwe drukiem tłustym, 15 groszy. każde dalsze słowo 10 gro~zy.
Ogłoszenia witlksze wśród drobnych poczynając od ostabliej strony, l-łamowy milimetr 30 gro.
szy. Ogłoszenia skomplikowllIł&, 1\ zastl"zeteniem miejsca - od poszczeg6lnego wypadku 20'/.
nadwyżki. Ogłoszenia do bieżącego wydania przyjmujemy
do goaziny 10.30. a d~ wy<1'ań
nied,;ieln)'ch i świątecznych do godziny 11,80 rano. Za blędy drukarskie, kt6re nie zniekształcaja
treści ogloszenia. administracja nie odpowiada. Ogloszenia przyjmujemy tylko Z'l oplata z g6ry.
Nakład I czcionki: Drukarnia Pobka S. A. w Poznaniu. - Konto P. K. O.

dob~ze

tl'ze-hny zarD z.
Ad res w's-ka:ie
Ore-rlo\\"nik, Po-znań n 17 61}4
cukie-I'nictwo na
po.

l

(plyty).
22.05
muzyka taneczna i piose.nJd
Katowice - 5.15 audycja po·
r3nna; 11.30 muzyka z ply-t (z
\\' al's·zawy): 15.30 wiadomości bie·
ince' 1400 muzy'ka obiadowa z
1600 K '
K
sta~·s.-zych: 15.30 ~eportaż z radi.o· . ,;łrt '(z l(;'akowa); 15.10 giell,da: _ . , , ' ,
o~n~gg~." , C?1 cert rmfonJzowa-nego szpJtala w PlJznanlU 1700 Jak spędzić święto~" (z IY\\ kO," Y. 16.1a I ra .. a I Bratysla·
(z P07Jnanla): 1~.50 wiad0I!l0ści go· K~a.ko\~·a): ~ 17.0'5 "Jak S,pęilXlĆ' wa. ~~on?er,t 1'0Zl"ywkow~. 17,00
s'podarcze; 16.00 potpourri z ope· ,święto'!"; 17.10 konce-rt solistów z' Koep"'''s:~. ~ZonaRt? b-dur .Scbuher.
retek Pawła Abrahama w wyk II u'1 1750 . d
" j
la. ra~<1.
latyslawy. 18.00
Ol"k. Rozg!, Wileńskie; (z Wilna);'
.,z1 ;" 55'
":,;~ omOSCl gt~S~O{8~IO L,ondyn. Hc/!. Muzyka lekka. 18.20
I k
\V l d'
cze, 1.. PJ'ooJ.am I]a lU,1 O.
.
l,"r6łewli!c. Ch61' i Ol'ga ny. 18.45
1 64- u l
l. o ",... aopo s a
t5C 10 mawy·z ,zl forte-manoweJ
tworCZo"Cl
'.) I. .. V·
.~ . . . . k'om. mu·
okna
wa~&nu p()gadanka
.t (l ,.
\V.
. .). ~chl1'
9100 D'·l
101 WI!
.1t~I.IlJa
g!o.si M3~;a Dąbro.wska: 17.00 - ,1'~'d~Kl~rjlj~.Sd: #:.~~~~~lz'ni;,,:y. zrczn}.1!I,~OO LII)sk. n-.fnr?ze.i ~· ~I.

b

n ip pcrna.d 2-3 Jat z.najllCY

konawcy: Olga Mus,iałowa - 50'
pran, Kazimierz Szu.pko - tenor;
Czeladź
17.50 o WSZyStkim po troslZku: sZe'ws'ka po,tl"z e<bna na mMka
li.55 odczytanie programu: 18.10
i dams,ką. paso'",ą: J)iel'ws'zorzeplyty z Warszawy; 21.00 "Ochro·
Przybłąkał
dne sily, płacę zł 10.-. Zgloszepa ro&1in w ogl'ódiku miejskim" sie pies biały. żółte łatki. Ode·;nia:
Nowal.St()wski. By,rlg'n,s~
- pogadan,ka pnzYl'odnicza: 22.00 brać: Łódź. Wróbla 14.
Al. Mickiewicza 5. tel. 219-79.
wiadomości Slpol'towe Jo,kalne: n 17 299
n 17 978

szawy).

Który

SPRZEDA2E

kra~ecki

do,bry na stale Ol"ilZ

.

Czeladnik piekarski

pani jako to""arzyszka życia
pomoże do ukol1czenia domu na
mQdej parceli. Oferty li>rędowni,k.
, ynia pod ,,10 000".
n 17 560

lJ)OśIu.bi

Potrzebny

czeladnik i po<!i'()CZllY nit ~zytą
robo te. Łódź, 6-go Sierpnia 78front.
n 17 297

02ENKI

Szatvnka

Fryzjerski

pomocnik szuka posady na pri>windi. wzglę<:lnie malym mieści~
od zaraz. Oferty Orędowruk Pozn ań zd 80 266

Ich marzenie '-I
t,Politiken", Kopenhaga),

Prenumerata W' Polace I odn~.zen<!.m.wazety do dom1l miesięcznie (7 razy w tygodniu)
2,50 .zl. za ~ramcą mIeSIęcznie od 3.00 zł do. 6.00 :r,ł (zależnie od kraju).
Ad res redakcji I admmist!acJi centralnej: P07JI1ań, łw. Marcin 70. Telefon)" 40-72 1476

d
. d .3~.07. 44-61, 35-24, 3a-25: po gorlz. 19 oraz w niedziele i święta tylko' 40' 7" R' d k't '
(\ powie Z13 ny: Jan Płazak z Poznania. Za wiadomości i artykuly
j' .-. d e 9. OT
Wład~sław Maciąg, I,ódi. ul. Piotrkowska 91. Za ,Kronik Wi II'
z m.
.l~! o POw!sda
Franclsze~ Przytarski z Poznania • .- Za Ogłoszenia i rekl~my ~d~~;"~afa°~~a.
Lrl~o;.vJa.'ja
z Poznallla. Reliopis6w Jliezam6wionych redakcja nie zwraca
'V nl
e.i1lelVlCZ
padkó,:" spowodowanych .~ilą. wyższą, przeszk6d w zakładzie, strajk6w 'itp- w d rnz~e wY(·
odpOWiada za do,,-tarczenle Plsma, a prenumeratony nie mają prawa domag~!lWIllC Wt"dnie
starczonych numer6w lub odszkodowania.
la 8le llIe o·
Poznań 200149. Pocztowe konto rozrachunkowe: P07JI1ań 3. numer kartotek 03 .
.. Lo'

...

!

21)

nie.
To powiedziawszy, podeszła
niego i na usta ch nieszczęśliwego

Za to Szargaczowa oniemiała z prze- Chciałbym tylko - rzekł komisarz - aby pan udał się tu ze mną. rażenia. Szeroko otwartymi oczyma.
do przyległego pokoju i zwykłym gło patrzyła na drzwi przyległego pokoju,
ską.d tak wyraźnie dochodziły glosy
sem wypowiedział 00, o co poproszę.
Przez zręcznie umieszczone okien- rozmawiają.cych. Strach śmiertelny
ko można było z przyległego pokoju malował się na jej twarzy.
- I pan ma dowody, że S~argaczo
widzieć
wszystko, co się w biurze
wa jest także winna. tej zbrodni?
działo, a głównie ławę, na któreJ usa_ Naturalnie - odpowiedział Podzono wprowadzonego na rozkaz kokrowo
misarza Rumianka i Szargaczową..
Szargaczowa zmartwiała.
I{omisarz pochwycił spojrzenie, ja- "Czerwona maska" - szepnęła
kim obrzuciło się dwoje tych ludzi spojrzenie, pełne nienawiści. Przeto zbielałymi usty.
Nie trudne już teraz było zadanie
tym śmielej mówił do Pokrowa:
- Jeżeli pan opowie wszystko, eo komisarza. Szargaczowa wyśpiewała.
wie o tej sprawie, zostanie pan uwol- wszystko.
Opowiadała długo I szeroko, jak
niony natychmiast.
,
Na to porucznik Pokrow swym wariat doktor ucią.ł głowę dziewczy.
nie, ·a ciało wyniÓSł wieczorem. Jak
dźwięcznym głosem odpowiedział:
- Jeżeli mnie natychmia.st wypu- ona chciała. chętnie zarobić 1000 ma~
rek i przyszła już na. policję, aby wy~
ścicie, jestem gotów dostarczyć wam
8Z8. ..
dowody winy Konrada Flurmana. T~ dać doktora, choć wiedziała, że stoi
mu gałganowi należy się dawno szu- on pod przemożną opieką "czerwonej
maski" i jak jej w tym przeszkodził
bienica..
Komisarz bacznie przyglądał się a- Patyra.k zwany także Korusem. Wiel!ię glośM i z ożywieniem op ow"ia'dał resztantowi. Tv,'arz jego nie zdradza- działa też, że "czerwona maska" uprocoś swemu OOwarzyszowi.
W bramie ła zdziwienia, a tym mniej przeraże wadzi doktora, ale kim był ten, eo
zbliżyłem się do nich,
powiedziałem
nia. Głos Pokrowa, który miał być po- zwał się "czerwoną. m aską." , ani kim
kim jestem i prosiłem o podanie na- dobny do głosu "czerwonej maski", był doktor, ani wreszcie, gdzie "ma".
zwisk.
ska" mieszkał - nie wiedziała. .. I.
nie zrobił na nim żadnego wrażenia.
- Co to znaczy? - zawołał wyso]d czy policja pilnuje tego domu 7
- Potwierdziłem to. - No, to dobrze
- powiedział - bo to zdaje się podejBył zmrok. Szare chmury zwiesza- głosu wydobyć. Dwocli silnych męz,.
rzana buda. Ma tu pan moją karlę, t<> ly się nad stolicą.. W parku księcia czyzn przystąpiło do niego i powalipewnie wystarczy. Kiedy mi oddał Orłowa topniejący na drzewach śnieg wszy na ziemię, w kilka minut sk.rę
swoją. kartę wizytową.,
pozwoliliśmy padał gęstymi kroplami na ziemię i
powało go.
im wyjść.
tworzył kałuże błota. W pałacu było
Przemione oczy zwrócił Lobanow
- Pozwól sobie pan powiedzieć ciemno. Ani ' jedno okno nie było w stronę mówią.cego. Nad nim stał
- rzekł Valentini żeś pan zrobił oświetlone.
Borys Sokołow. A Mtem uległ w walwielkie głupstwo. Miałem pana za tro\V parku także panowała ciemność ce z wrogiem śmiertelnymi Wpadł w
chę bystrzejszego.
zupełna. Pawilonik, stoj~cy w gęstwi- zasadzkę, którą. zastawił na niego So- Panie komisarzu - uniewinniał nie drzew, niczym nie zapraszał prz~ kołow przy pomocy pięknej Lidii.
sl~ wachmistrz - to nie był żaden z chodnia do wejścia.
- Baronie Łobanow - zabrzmiał
"naszych". Znam przecież wszystkich
Baron Łobanow - wróg Borysa i surowy, choć dźwięczny głos Borysa
dobrze...
zaprzysiężony tępiciel nihilistów, do
- godzina twoja nadeszła. Ty sługo '.
- Ho, ho... wszystkich... A ci jak których Borys należał, a nawet był ich carski nie bedziesz już więcej grzał się
wy gl ą.dali?
wodzem - przystanął. Wahał się kil- w słońcu carSkiej łaski. Oto biorę
- Niższy 'Panie komisarzu, m6gł ka minut, nasłuchując.
pomstę na tobie za. tych wszystkich,
mieć okolo 30 lat, był średniego wzroPotem kilku duż.ymi krokami zbli- których złość twoja i podłość wtrą.ciły
stu i nosił długie jasno blond włosy. żył się do drzwi pawilonu, które dziś w przepaść nieszczęścia. A i własne
Wyższy za to miał minę oficera w cy- także nie były na klucz zamknięte. W rachunki mamy do załatwienia mięwilnym ubraniu. Mówiłem zaraz do pokoju nie było światła. Tylko ogień dzy sobą.. Pamiętasz, baronie ŁobakOlegi, że on tak mówi, jak nasz po- na kominku rzucał czerwony blask na. now, owe czasy, gdy nas łę.czyła. przyrucznik Pokrow.
obok stojące sprzęty.
jaźń? Sprzedałeś mnie, zdrajco. za. te
- Tak1
- Nie ma nikogo - szepną.ł Łoba- sznury i frendzle, którymi ozdObiony
- Podobieństwo Jest tak wielkie, now - mam nadzieję, że długo czekać jest twój uniform! Ścigałeś mnie z
że na. niewidzianego można by wzią.ć
nie będę w samotności; tymczasem wytrwałością ogara., a kiedyś mnie
jednego za drugiego.
zapalmy sobie lampę.
dostać nie mógł, począłeś znęcać się
- Bardza dobrze rzekł komiWtem głos surowy zabrzmiał mu nad biednym Pawłem, aby mnie zdra.sarz. - A teraz dowiedz się pan, że nad uchem:
dził. Biedny chłopak nie przetrzymał
nie ma żadnego kapitana Utrychthau- Nie potrzeba, baronie, damy so- m~k - umysł jego nie odzyska jut
sen; jest to nazwisko zmyślone.
bie radę z panem i po ciemku.
nigdy dawniejszej bystrości. Hal ZaWachmistrz Filips wyszedł, a ko-I
ł,obanow odwrócił się gwałtownie, płacisz mi dziś za wszystko!
misarz kazał poprosić porucznika Po- lecz w tej chwili poczuł, jak mu coś
krowa.
ścisnęło szyję okrutnie. Nie mógł już
rCia!! "i'laT~zv l1a~fapiY

niedopitą kawą. i napoczęte ciastka.
Przed pół godziną. siedzieli tu wszyscy razem, weseli i rozmawiali o szczę
śliwej przyszłości. Teraz babka i ciotka płaczlłt jakby im serce pęknąć
miało, ona jest jak ogłuszona a
Karol w więzieniu.
Siłą woli
opanowała
wzburzone
nerwy i wziąwszy filiżankę, z której
pił Karol, podeszła do szafki, aby ją
tam schować. Wzrok jej padł przy
tym na puzderke zawierające drogocenny wspaniały nas1.yjnik, pocI arowany jej przez pana Krysze w dniu,
kiedy uratowała mu życie.
Wyjęła naszyjnik z puzderka i
oglądała go ze wzruszeniem.
- Jutro - rzekła do siebie - wyświadczysz mi przysługę, o jakiej z
pewnością nie myślał pan Feliks Rry-

vVierzę ci Karolu rzekła Kasia z prostotą, choć wzruszenie tamowało jej głos. Wierzę ci bezgranicz-

-

do
zło

żyła pocałunek.

Babka i ciotka Hildegarda płakały
Nie widziały nawet bolesnego
wzroku jaki im na pożegnanie rzucił
Lemiesz - one czuły tylko hańbę, jaka stała się ich udziałem przez to, że
w ich mieszkaniu aresztowano morgłośno.

dercę·

Kasia wyszła ze swym narzeczonym, aż na ulicę. Dopiero kiedy dorożka odwoż~('.a go do gmachu policji skręciła w bocznę. ulicę, dziewczyna wróciła do mieszkania. Błędnym
wzrokiem obrzuciła pokoik.
Na stole stały jeszcze filiżanki z

Komisarz Valentinl na tropie
Komisarz kryminalny Valentini,
któremu oddana została sprawa. znalezionych przez Rottmana. zwłok dziewczęcia, usiadł wlaśne prz:{ !!wym stoliku i przeglądał wszystkie pisma poranne. Nikt nie byłby domyślił sił) z
twarzy komisarza., że przepracował
całą noc, i tylko dwie godzinki zdn:emnął się na starej kanapie "służoowaj", stoję.cej w tym samym pokoju.
Yalentini za.jęcta komisarza śledczego uprawia.ł z zamiłowaniem i tylko wtedy, kiedy nie mógł niczego doczekać się i ni.c WYŚledzić, bywał zły
i zgryźliwy. Dziś mial minę wesołą i
zadowoloną.. Wczorajszy wi~zór rzucH choć maleńką tylko iskierk~ światła w ciemną. doł.ę.d sprawQ. Zeznania
Smrgaczowej, choć bałamutne. na.prowa.dziły go na ~16.d zbrodni. Do zupelnego jej wykrycia było jeszcze daleko,
ale od czegóż rozum i dowcip 'ledczy?
Wzrok komisarza. J)8.dł na. leq.cą. na
stole kartkę, na której widniał napis:
Edward baron Utrychthausen, kapitan
rezerwy.
, - Przywołać tu wachmistrza Filipsa. - rozkaza.ł.
- Opowiedz mi pan jeszcze raz, w
jaki sposób dostała się panu ta kartka
- rzekł, skoro wachmistrz wszedł do
pokoju.
,
- Wedle
otrzymanego rozkuu
stalem z kolegą.. w bramie domu przy
ulicy Felczerskiej 73. Wejść pozwoliliśmy każdemu, ale wychodząc, musieli się wszyscy legitymować. Około
godziI;ly 10 wyszło z podwórza. dwóch
panów. Jeden z nich wysoki i wspaniałej postawy, ubrany był w ltosztowne futro, drugi był nieco niższy, śmiał

Wpawilonie
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ADAM NAWICZ

Za cuDze winy
PowieU sensacyjna
kratkę., piękną narzeczonę. przystojnejej zaufania. i zdradzo- go i zamożnego człowieka ...
- Nieprawda! Nieprawdat - pono ją haniebnie - stare dzieje - nieprawda? Nie potrzeba bliższych na to wtarzała. Anna bezmyślnie.
- .tahlj~ bardzo, ale tak jest, jak
wyjaśnień. Nie pytała też () to Anna
Zborska, sama opuszczona i nieszczę mówię!
- Nie! Pan żartuje tylko! - krzyśliwa, przytuliła do serca biednę. dzieknęła., wyciągając ręce. Pan żartu
cinę, która z łaski ojca., jakiegoś nikczemnika, miała obecnie tylko kona- je, albo chce mnie pan przestraszyć.
Wiem - czuję, że mnie pan nienawijącą już matkę i jl). na całym świecie.
- Nieprawda! Nieprawda! - za- dzi, że nienawidził mnie pan od pierwszej chwili naszego spotkania, więc
wołała Anna zbielałymi z przerażenia
wymyślił pan sobie tę historię, by mi
ustami.
- Owszem, mam na to dowody. zaszkodzić, aby mnie upokorzyć! Ale
Helena Zborska umarła, pozostawia- to nieprawda!
- Przypisuję mi pani, jak widzę,
jąc swoje dziecko bez nazwiska opiece siostry, która, straciwszy niedawno wdzo bujną. fantazję. Nie żartuję i
nie kłamię - : gdyby mnie okolicznpwłasnego ~ynk.a.,
przygarnęła biedną.
ścl nie zmusz,ały do wyznania prawsierotkę. Konając, wymogła Helena na
siostrze przysięgę, że nigdy nie wyja- dy, wszystko bym zamilczał.
- Co pana zmusza do dręczenia
wi sierotce przeszłości jej matki i że
mnie tak okrutnie? Czemu mnie pan
uważać ją. będzie za córkę. Widziałem
w kilka lat później małę. Annę, a te- lepiej od razu nie zabije?
Borowski roześmiał się głośno.
raz widzę ją znowu .lako wytworną
- Doskonale to pani powiedziała
damę wielkiego świata! Dziewczynka,
Prawie tak jak pani
której urodzenie było hańbą. dla ma- - 7...awołal. tki i której pierwsze lata życia były rzeczywista matka., która byłaby się
nieustannym pasmem nędzy i niedo- stała sławną artystką, gdyby nie".
Tu wzruszył ramionami i spojrzesLatku, jest obecnie milionową. arysto-

57)

-

Nadużyto

I

niem dopowiedział reszty.
Anna siedziała nieruchoma,

nle

mogąc zebrać myśli. Słońce posuwało
się coraz wyżej i w pałacu zapanowało normalne życie dnia powszedniego.
Rażdej chwili mógł ktoś nadejŚĆ. Bo-

rowski, zaniepokojony
milczeniem
Anny, przysunął się do niej i dotknął
jej ręki, zwieszonej bezwładnie ku
ziemi.
- Hrabianko Siekierska - zawołał pani Siekierska!
Gdy wymówił "PO raz drugi nazwisko, pod którym Anna znana byia
przez trzy najszczęśliwsze lata swego
ż~rcia, otworzyła oczy i spojrzała
na
niego jak nieprzytomna.
- Czy pani mnie słyszy? - zapytał,
przestMszony jej bladością.
Niech pani otrząśnie się z wrażenia i
zapanuje nad sobą.! - dodał ostrzej.
- Czy koniecznie wszyscy maję. się
dowied;.;ieć, kto pani jest właściwie?
To powinno być naszą tajemnicą!
- Tajemnicą? - powtórzyła bezwiednie.
- Naturalnie! Dopóki pani milczy,
nikt się o tym nie dowie. Ja panię. nie
zdradzę, jeśli mnie J)ani nie zmUsi do
tego!
Na te słowa podniosła Anna gło
wę i spojrzała aktorowi badawczo w
oczy. Zaczęła pojmować właściwy sens
słów jego.
- Nikt o tym wiedzieć nie potrzebuje - powtórzył z naeiskem - dopóki się pani sama nie Zdl'uclzi. Nie był-

bym doprawdy posądzał panią o taką.
słabość charakteru.
Lekki rumieniec wystąpił na twarz
dziewczęcia.

- O, teraz już lepiej - zawołał
- tak to lubię. Panuj pani nad sobą.
aby nikt nie zajrzał w gł~b twej duE:zy! Ja nic nie powiem - nie zdradziłem tajeml}icy tej przez tyle lat, aby '
ją. dziś bez przyczyny całemu ogłosić
światu!

- Ach, sądzi pan, że ja panu wie-rzę? Nie, to jest podłe kłamstwo!
Przestraszył mnie pan na razie, a gra
pan tak dobrze s,,'oj~ niegodziwą rolę, że potrafił pan wstrząsn~ć mymi
nerwami. To pewnie wyjątek z jakiego niewydanego dramatu!
- Ma pani słuszność. Jest to dramat dot~d nie znany szerszej publiczności, ale niestety aż nadto prawdzjwy. Zresztą, może pani w teJ sprawie
zapytać Andrzeja Ormi11skiego, on ...
- On o niczym nie wie!
- Przeciwnie, sprawa ta nie jest
mu obca. Uwiadomiłem go o tej historii i on zdaje się też coś wiedzieć.:.
- Dobrze, niech Andrzej rozstrzygnie!
.
I nie patrząc już na aktora, zwróciła się Anna ku domowi. Gdyby nie
nadzwyczajna bladość twarzy, nic nie
byłoby zdradziło strasznej burzy, sza- '
lejącej w jej sercu.
(Dalszy
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Tabelę
WYQ.RANE,
10.000,- na nr 49826
10.000,- na nr 120618
10.000,- na nr 145613
padły wczoraj w kol.
DZIERŻANOWSKIEGO

(EI\lTRALA I Warszawa, Nowy Świat M.
ODDi:,AŁ, Gniezno, Chrobrego 2.

I:oterii Panstwowej podajemy bez gwarancji

1927 - Francja - Ameryka 3:2.
1928 - Francja - Ameryka 4:1.
1929 - Francja - Ameryka 3:2.
1930 - Francja - Ameryka 4:1.
1931 - Francja - Anglia 3:2.
1932 - Francja - Ameryka 3:2.
1933 - Anglia - Francja 3:2.
1934 - Anglia - Ameryka 4:1.
1935 - Anglia - Ameryka 5:0.
1036 - Anglia - A.ustralia 3:2.
1937 - A.meryka - Anglia 4:1.

Mistrzowie Europy -

Pr 6740-62 657

100 m -

PDRT

Ameryka

zatrzymała

6~ ~~?~~87ig2~ : ~~

puchar

Davisa
Finalowe spotkanie tenisowe o puchar DaviBA pomiędzy Ameryką i A ustra\ią zakoticzylo się
ostatecznie nieznacznym zwycięslwem Amet·yki,
w stosunku 3:2, o czym donosiliśmy w wydaniu
porannym.
Ameryka w ten sposób zdobyta puchar po raz
13. Dotychczas puchar był w posiadaniu nastę
pujących państw:

1900 - Ameryka, która w finale pokonala
Anglie 3:0.
1901 - Ameryka bez walki.
1902 - Ameryka - Anglia 3:2.
1903 - Anglia - Ameryka 4:1.
1H04 - Anglia - Belgia 5:0.
190;; - Anglia - Ameryka 5:0.
1906 - Anglia - Ameryka 5:0.
1907 - Australia - Anglia 3:2.
1908 - Australia - Ameryka 5:0.
1910 - Australia bez walki.
1911 - Australia - Ameryka 5:0.
1912 - Anglia - Australia 3:2.
1913 - Ameryka - Anglia 3:2.
1914 - Australia - Ameryka 3:2.
1919 - Australia - Anglia 4:1.
1920 - Ameryka - Auslralia 5:0.
1921 - Ameryka - Japonia 5:0.
1922 - Ameryka - Australia 4:1.
1923 - Ameryka - Australia 4:1.
1924 - Ameryka - Australia 5:0.
1925 - Ameryka - Francja 5:0.
1926 ..,. Ameryka. ~ .Francja 4:1.

1938 r.

Osendarp (Holandija) - 10,5;
w przedbiegach.
200 ID - Osendarp (HoJ.andia) - 21,2;
Zasłona odpadł w półfinale.
400 ID - Brown (Anglia) - 47,6.
800 ID - IIarbig (Niemcy) - 1:50,6.
5 km - Maki (Finlandia) - 14:26,8;
:s. Noj,i 14:47,8.
110 ID pl. - Finlay (Anglia) - 1·40.3.
400 m pl. - Joye (Francja) - 53,1.
Maraton - Mui'IlOnen (Finlandia)
2:37:28,8.
50 km chód - Whitlock (Anglia)
4:41 :50.
W dal - Leichu'IIl (Niemcy) - 765.
Tyczka Sutter (Niemcy) 405;
4. Szne)der 4 m.
Trójskok - Rajasaari (Finhmdia) 15,32.
Kula - Kreek (Estonia) - 15,83; Gierutto odpadł w eliminacji.
O;;zczep - Jiirvinen (Fi nlandia) - 76,87.
l\flot - IIein (Niemcy) - 58,77.
1.500 m - WooclersoJl (Anglia) - 3:536;
6. Stan iszews,l< i.
3.000 m p,·zp sr.ko(lnmi - Larsson (Szwecja) - !l:l!l.Z; li. SoJdan :l:~)~U.
10.000 m - Salm '\len tFinlandia) 30:52.4.
Skok w zwy't - Lindquist (Szwecja) 1,97.
Dysk - Schroder (Niemcy) - .9.70.
.
~~ ~
-Zasłona odpadł

.-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
W drugim dniu

wygrana

ciągnienia

IV klasy 42 Loterii wielka dzienna

zł 20 000
padła

w

szczęśliwej

Bolesława
Łódź,

na nr 19820

kolekturze

Bonczyka

Piotrkowska 117, telefon 248-68

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dziesięciobój

-

Bexe.J (Szwecja) -

przeciwnika, prosi o zwrócenie uwagi zawodnikom, że podobne wlasne enuncjacje w prasie uważa za nieoJpowiednie. Wydział gier i dyscypliny Ligi zwraca się z apelem do pilkarzy o
nieudzielanie wywiadów prasowych. Wydział
uprzedza. że w wypadku niezastosowania się do
tego zarządzenia będzie wyciąga! oZ tego odpowiednie wnioski i kara! winnych.

7.214

p., 2. Gierutto 7.006 p., 6. Pławczyk.

4Xl00 m Niemcy - 40,9.
4X400 m - Niemcy - 3:13,6.

Lekka atletyka
Ostatnil' konkurencje Ipkkoatletyczne o mistrzostwo Polski odbędą sip, 25 bm. w Krakowie:
chód na 50 km. 3000 fi 7. przeszkodami, sztafeta
4 X ~OO m. szla feta szwedzka.
Czwórmecz lekkoatletyczny o drużynowe mistrzostwo ok"p,gu łódzkiego odbędzie się w nic·
dzielę na stadionie ŁKS-u.

Union Touring walczy
z mistrzem Łucka
w

Piłka nożna
~polkanie Polska NiemfY ktÓ1'E' ~ip o"lw
(l~ip Hl hm. w Kamienicy. Rp.d7.iowa(· b,:d7.il:' za
zgodll ol 'u stron ~7.waj r,,1' \\'uetllPrich.

Liga aprluje do l,ilkarzy. aby nie udzielali
wywiadów. Ostatnio w prasie ukazują si~ czę
slo wywiady, w których poszczególni pilkarze
WylUSZCZRją swoje osobiste poglądy na roz"grane za\\'ony. Zarząd Ligi. uważając. że poglądy
tE' ~n często nipzgorlnp z faktycznym ~tanem i

.

nos1ta :,p.ic'.,yie <..t'd CI1r1hpr7"1' ·"r'2 i S··1- .... · lI i . y dl; ..

najbliższą niedzielę na boisku ŁKS
odbędą się cickawe zawody
finałowe
o
wcjście do ligi paI'lsLwowej między drużynami UT i PKS (I.ut:k).
Zawody rozpOCZTI1\, się o god;>;. ]5,30. Sędziuje p. Kmicillski 7. Warszawy.
I,KS wyje?dża w niedzielę, 11 września
cło C11orzowa, gdzip rozegra zawody o mi-

sLrozstwo ligi z AI\S-cm.

Im mniej wyjazdów za granicę
- tym więcej pieniędzy
pa surowce.

---

