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hałastrofalne skutki huraganów

u l e w a i p io r u n y
Nad Wflnetr i OKohcą przeciągu*
la gwałtowna bur u połączona z ulut-4 i pioranami Uarze, Która trw.ua
przeszło 3 godziny, znaczniejsze „zko
dy wyrządziła w miejscowościach
podmiejskich. W Czarnym Porze
doszczętnie zniszczone został, trzy
lomy i porażone trzy osoby. \V po
lu znaleziono wiele sztuk ki ntuzjowa
ne jo bydła.
W samym mieście gwałtowna ule
wa, ktoru ulice zamieniła w rwące
potoi 1, zalała kilka mieszkań i piw
nie. Piorun] bPy raz w raz buuząc
paniki jeder pionu- uderzył w basz
tę na Górze Zamkowej 1 poraził
dwucn robotników, zajętych przy
pracach „onserwatorskich,
którzy
ochronił, się we framudze okiennej
haazty.

25 P O Ż A R Ó W
Na terenie województw poleskie
go zai.olow ano wczoraj 25 wypad
ków pozarow, powstałych wskutek
uderzenia pioruna.
Straty s i dość
znaczne, lecz trudno jo ustalić. Pożar
został Drawie w zarodku ugaszony
prze; miejscową ludność.

P IO R U N U D E R Z Y Ł
W C E R K IE W
We wsi -Kaczanowicach, powiatu
pińskiego, podczas burzy piorun iiikrzył w cerkiew prawosławną, wsku
tek czego cenciew ,a drewniana spło
nęła doszczętnie. Z powodu silnego
wiatru akcja ratunkowa Dyła niemoż
liwa.
Nad gminą Telechany, powiatu ko
sowskiego przeszła burza z gradem,
wskute„ czego zniszczone zostały na
przestrzeni 2 kim. zboże i okopowizna oraz warzywa v 20 do 30 proc.,
przy czym powybijane szyby we
wszystkich oknach i częściowo po
zrywane dachy z budjnkńw. Prócz
tego burza połamała 1000 drzew z
majątku
Nowiny-Upierowe i około
1500 drzew owocowych w majątku

Deszcze i burze
Przewidywany przebieg pogody w
dn!u 21 bm.:
Pogoda o zachmurzeniu dużym,
miejscami deszcze i burze'tempera
tura bez większych . mian. Umiarko
wane wiatry południowo _- zchodnie
5 zachodnie. Przejrzystość powietrza
dobra.
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rdechany. Straty ozromne lecz do urządziła z b io ro w e m o d ły o o d w r ó 
tychczas nie usta,one.
cenie klęski bUiz.
)o uderzeni.1 pioruna zabity został
i»-letni Michał bisan, zam. we wsi G R A D W IE L K O Ś C I J A J
Nad Barcinem pod Puznaniem szaBór. powiatu stolińskiego. Jego kole
ga Grzegorz Rowkacz doznał cięż ,ała gradowa burza Grad wielkości
kurzych jaj zniszczył wszelkie płody
kich obrażeń.
obie, pochdzierał liście z dr«jw, po
dziurawił dachy zagród oraz potłukł
TRAGF.IrR:
DonaJ loO szyb. Gd burzy ucierpiaW C H U ł m O ŁO U Ó W
y róvviiież ptaki i mniejsze zwiei żę
W czasie przechodzącej ourzy pio- ta, jak zające, które znajdowano
tun merzył w dom Maksyma Solo- m rtwe na polach.
suika, zam. na chut. Moiodów, po
Podobnie silna burza przeszła nad
wiatu arobnickiego, wskutek czego Żniiem, niszcząc tegoroczne plony.
zostało zabitych 3 dzieci, które sch1„ Pewien pastuch, pasący bydło na po
nilj się przed Durzą ,a mianowicie "J został rak silnie pokaleczony lo
14-iet. Jan Terlecki, 9-ic(. Wiktor dem w głowę, że musiano go oddać
> .kulczyk i 6-Iet. Ordyński Aleksan ■ pod opiekę lekarską .
der. Po tym tragicznym dniu ludność
Burza gradowa zniszczyła także
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KATOWICE, 20.7. Sąd Apela
cyjny w Katowicach rozpatrywał
we wtorek, jako instancja odwo
ławcza, głośną w 3woim" czasie
sprawę działaczy wywrotowych:
Jana Kubicy, Pawła Machońskiego z Nowej Wsi, którzy wespół
ze zmarłym niedawno w więzie
niu katowickim komunistą Mazu
rem prowadzili przez szereg lat
działalność komunistyczną na
Śląsku, szczególnie wśród robot
ników kopalnianych na terenie
Nowej Wsi, Katowic i Janowa oraz utrzymywali łączność z dzia
łaczami Komunistycznymi tej mia
ry. co Hajman-Matla, Nowo
grodzkim oraz znaną emisariuszką wywrotową, Eisebanówną, z

którymi spotykali się w mieszka
niu siostry Kubicy, Kuśnierzowej
1 ’ czasie rewizji przy areszto
waniu ich znaleziono w mieszka
niu liczne broszmy komunistycz
ne, ulotki i manuskrypty.
W 1-szej instancji skazano
Machońskiego i i. p. Mazura na
karę po 8 lata więzienia, a Ku
bicę na 2 lata, przy czym orze
czono w szy stk im utratę praw obywatelskieh na lat 5. W drugiej
instancji sprawę przeciwko Ma
zurowi, wobec jego śmierci, umo
rzono, natomiast wyrok w stosun
ku od pozostałych zatwierdzono
w całej rozciągłości.

K r e d y t u
W kuńcu czerwca Komitet
ekonom iczny Ministrów usta
lił sumę kredytów zbożow ych
na nadchodzącą kampanię w
tej samej wysokości, jaka by
ła prelimi now ans w roku ubiegłym, a mianowicie na 55
m ilionów złotych.
Kredyty zbożowe w Polsce
mają już swoją tradycję. Pd
raz pierwszy w latach 1928-29
otrzymało rolnictwo 10 mi io
nów złotych w form ie kredy
tu rejestrowego pod zastaw
zboża. Już w następnej kamp a
nii kredyt ten przekroczył 30
m ilionow złotych, a niezależ
nie w tym samym roku ostał
uruchomiony nowy kredyt w
wysokości 6 miln. zł., specjal
nie dla mniejszej własnoari
rolnej, t. zw kredyTt zaliczko
wy.
Kredyty zbożowe — reje
strowy i zaliczkowy osiągnęły
swój najwyższy poziom w la
tach 1930-31, przekraczając 58
miln. zł., w następnych jed
nak latach uległy e ae znacz
nej reaukcji aż do 15 mun. zł.
w r. 1932-33. Od tego okresu
kredyty te rok rocznie są zwię
kszsn€«
Obliczając koszty kredytów

zbożowych widzimy, że w tym
względzie rząd uczynił znacz
ny wysiłek, aby kredyty te by
ły tanie. Począwszy od kampa
nii 1932-33 określono maksy
malne oprocentowanie kredy
tów zbożow ych, które nie mo
że być wyższe od stopy Ban
ku Polskiego, zwiększone, o
1.75 proc., a począwszy od
kampanii 1933-34 obniżone uprocentowanie przez specialne dopłaty ze strony Skarbu
1’ aństwa. Najniższa stopa pro
centowa kredytów7 zbożowych
była w latach 1935-37 i wyno
siła 3 proc., w bieżącym okre
sie wynosi ona 4,5 proc, i w tej
samej wysokości jest projek
towana na nadchodzącą kam
panię.
Pom im o jednak całego sze
regu udogodnień i stosunko
wej taniości, a poza tym pgromnego zapotrzebowania na
gutówkę na wsi, kredyty le nie
sa przez rolnictw o w całej w..
soKości
wykorzysty wane. I
.ak w bieżącej kampanii prelim m owaiio 55 miln. zl.. a ustutecznie wykorzystano jedyme 43,5 miln. zł., t. j. niecałe
80 proc. D ow odzi to, że om a
wiane kredyty posiadają tego

w

s t r a jk u

plony w okolicznych miejscowoś
ciach ja- Orcnowo, Gębice i tśiedluchno. Straty rolników są olbrzy
mie,

20 OSÓB N A B IT Y C H
NILŚWIEŻ, 20. 7. W ciągu
bieżąrego lata pioruny zabiły w
powiecie iiieświeskim ukute 20 osob, a drugie tyle raziły. Najstar
si ludzie nie pamiętają tak ogro
mnej ilości śmiertelnych wypad
ków oraz pożarów spowodowa
nych przez pioruny.

r o ln y m

zienia, Władysławowi Ryneanowi z
1 i pół roku na 10 mies. „ięrie a,
Janowi Kai osiowi z ? roku na 8 mie
sięcy, natomiast Janowi Kłapsiowi
wyrok pierwszej insta. cp, kaznjący
go na 6 miesięcy więzienia sąd za
twierdził.

KRAKÓW, 20. 7. Sąd apelacyjny
w Krakowie zmniejszył kary uczest
nikom ~*jść sierpniowych roku ubie
głego z okazji strajku rolnego w po
wiecie boheńskiwi. Wincentemu Ryncarzowi z 2 i pół roku na 1 rok wię

20 zabitych w pow . Nieśw:eskim
Burzfe szalejące nad całą Polską
wyrządzi” olbrzymie szke dy.
Obliczono już straty, wyrzą
dzone przez huragan, jaki prze
szedł nad pcw. osziruańskim. Hu
ragan nawiedził 115 miejscowo
ści, . wyrządzając szkody w 1802
gospodarstwach i pozostawiając
6466 rodzin, w tym 3757 dzieci w
obliczu1 nędzy i głodu. Obszar
zniszczeiiie wynosi 8251 ha zasie
wów, 123 budyrki mieszkalne i
gospodarcze .Straty wynoszą około miliona złotych. Obecnie czy
nione są starania o pomoc siew
ną w postaci 11.700 q ZDOźa oraz
na dożywianie dotkniętych klę
ską gradobicia 6200 q zbożu. Roz
poczęto energiczną akcję, w celu
przyjściu z pomocą ludności zniszczonycn osiedli.

u d z ia ł

Na jesieni nowe wybory
d o

p a r la m e n tu

MOR. OSTRAWA, 20. 7. Wy
chodzący w Ołomuńcu „Nasinec“
organ ministra Sramka, podaje,
że czeska partia agrarna rozesła
ła du zaprzyjaźnionych przedsię
biorstw poufne zlecenia wpłace
nia na rachunek partii pewnych

P r a w o

c z e s k ie g o

sum pieniędzy, motywując to
tym. że w jesieni odbędą się nie
tylko wybory gminne w tych gmi
nach, gdzie nie rozpisano ich do
tychczas, ale należy się również
liczyć z rozpisaniem nowych wy
borów parlamentarnych.

s e r L t ...

lw io tra g ic zn e iia ta s tro fy
w 2 a d lę b iu W ę g l o w y m
CHORZÓW, 20. 7. Na kopalni
„Walenty - Wawel" w Rudzie
dziś o godz. 7.45 nastąpił silny
wstrząs, wskutek czego 12 ludzi
zostało zasypanych. Przystąpiono
natychmiast do akcji ratunkowej.
Po 2 - godzinnej akcji ratunko
wej wydobyto z podziemi 11 za
sypanych górników, z których je
den poniósł śmierć w czasie wypaJku. 10 innych odniosło lekk;e
obrażenia.
Akcja
ratunkowa
trwa.
SOSNOWIEC (tel. WL). vVp wto
rek wieczorem w podziemiach kopa
ni Renard w Sosnowca wydarzyła
się straszna katastrofa górnicza.
Mianowicie na glibcwości j00 me
trów nastąpiło tak zwane tąpnięcie.
Zawalił się strop, zasypując i odcina
jąc pięciu pracujących w podzie
miach górników.

Natychmiast zOi ganizowauu akcję
ratunkową. Po całonocnym odkopy
waniu dotarto dc 2 ciężko rannych
góiników Paska i Kity. Wkrótce yy.
dobyto zmasakrowane zwłoki górni
ka Albery oraz zwłoki elektromonte

P rzed

s łu ż b a

w o js k o w ą

Z a p is y w a ć
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W związku z wejściem w życie
nowej ustawy o powszechnym 0 bowiązku wojskowym maturzy
ści, którzy uzyskali świadectw,
dojrzałości w roku bież. zostaną
powołani w jesieni przed rozpo

z B »o to w e
rodzaju b^aki. które uniem o
żliwiają pełne ich upowszech
nienie.
Niewątpliwie poza stosunko
wo skomplikowaną mam pula
cją oraz bardzo niew ygodny
mi terminami spłat, których
pierwsza rata przypada przed
samymi świętami Bożego Na
rodzenia, a więc w okresie du
żego sezonowego zapotrzebo
wania na gotówkę, kredyty
zbożowe mają zasadniczy błąd
strategiczny. Będąc kredytami
czysto zbożowym i, me są w ni
czym związane z poziom em
cen zbóż w Polsce. Roln; k, za
ciągając na jesieni kredyt zbo
żow y rejestrowy, czy też za
liczkow y, zobow iązuje się do
nie sprzedania i przechowania
ilości zboża, odpow iadającej
wysokości kredytu i tym przy
czynią się do zmniejszenia w
tym obrocie podaży zboża i do
utrzymania cen na w yżsrjm
poziom ie. Następnie jednak
prawie we wszystkich latach
ostatniego dziesięciolecia, rea
Hzujac swoie zboża na wiosnę
po sałacie kredytu, uzyskiwał
ceny inne od cen jesiennych,
dokładając do całej transak
cji nie tylko koszty kredytu i

ra Kocha. Elektromonter w chwili ka
tasirofy ; kładą) przewody dektryci
ne i poniósł śmierć wskutek pOiażenia prądem.
Nie zdoła nu dotrzeć jeszcze do za
sypanego górnika Nieitiadowskiego.

przechowania zboża, ale w
pierwszym rzędzie tracąc i to
znacznie na różnicy samej, ce
ny zboża.
Tego rodzaju rozwiązanie
kredy tu zbożow ego w ydaje m
się zasadniczo niesłuszne, a
specjalnie krzywdzące, jeżeli
chodzi o mniejszą własność,
która i tak w gorących w7arun
kacli w7yprodukow7ane przez
siebie zboże realizuje.
Tylko ścisłe związanie kre
dytów7 zbożow ych z poziom em
cen zbóż w7 Polsce, a więc w
razie ich spadku — redukowa
nie wysokości kredytu o róż
nicę ceny zboża w okresie za
ciągnięcia kredytu i jego spła
ty, może zagadnienie to p o
stawić na właściwej platfor
mie x przyczyn.ć się do unor
mowania rentowności pr ^duk
cji rolnej w kraju, l y m iardziej, że bezpośrednie zainte
resowanie Skarbu Państwa —
który wspomniane redukcje
obciążałyby — poziom em cen
zbóż w okresie spłat kredy
tów7 niewątpliwie będzie m ia
ło dodatni w pływ na ustabili
zowanie tego poziom u.
Stefan O polski

s ię

u c z e ln ie
czeciem studiów akademickich du
odbycia służby wojskowej. Mini
sterstwo W. R. i O. P. zwraca uwagę, że w interesie tych abitu
rientów leży, aby ci z nich, którzy
zamierzają uczęszczać do szkól ,akademickich już jssienią r. b. do
pełnili wszystkich warunków,
koniecznych do wstąpienia na da
ną uczelnię, Warunki przyjęcia,
jak terminy wnoszenia podań,
wykaz potrzebnych dokumentów,
terminy składania
egzaminów
wstępnych podadzą do wiadomo
ści szkoły akademickie.
Ministerstwo W R. i O. P. za
chęca zatym młodzież do ubiega
nia się o przyjęcie do szkół aka
demickich już jesienią r. b., gdyż
po dokonanym wpisie do szkól
studenci otrzymają unop aka
demicki dla odbycia służby woj
skowej, a v/ jesieni 1939 r. będą
mogl: rozpocząć studia bez pono
wnego ubiegania się o przyjęcie.

Groteskow a
S p raw a
Sąd Grodzki oddział XII w
Warszawie naznaczył rozpraw?ę
przeciwne Janowi Kiepurze, oskarźonemu przez adw7. HofmoklOctrowskiego o obrazę stanu
adw7okackiego — na 12 sierpnia
b. r.
Sprawa odbędzie się w lokalu
przy ul. Trębackiej* 1. .rń: —y-Jak wńadcmo Kiepura zaprzeczył
już jakoby użył słów inkrknmowanych mu przez adwokata Hofmokl-Ostrowskiego. Cała sprawa
zakrawa więc ra groteskę.
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D z i ś św. P ra ks ed y.
Jutro św. Marii Ma gd al en y.

TFATR NAkODOWY : Punkt, o g.

8-ej wleci. „~.=*>ony frak".

TEATR YOWI: Punkc 8 wiccz.
dowcipna i wesoła komedia Niewiarowicza „J*. nnaneK Io ja-*.
TEATR LETNI: O godz. 8 wijv.
arcyWesoła farsa ,,Cn i jego sobow
tór".
INSTYTUT REDUTY: Nieczynny
TEATR POLSKI: Dziś i codzien
nie barwne i wesołe widowisko H.
Murgera f T Barr?"re“a „Cyganeria
Paijaka",
TEATR MAtY N*ecŁynny.
TEATR MALICKIEJ: fsfieczjTiny.
OPERETKA „8.15“ . .K.ysi. Le
śniczanka" ze Szczepańską i Mes«ai
KAMERALNY: Dziś powtórzenie
premiery doskonałej komedii Kira ■
beau wZbyt liczna rodzina ', PrzeWad
M. Berkowskiej, reżyseria Zelwero
wiczowej.

i
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J2-56 | 13-42
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U k r a d ł

GDAŃSK, 20 . 7. W ciągi’ paru
ostatnich
dni, przez granicę
gdańsko - pruska w miejscowości
Piekło, przejechało kilka Koiumn
samocnodów ciężarowych wiozą
cych z Rzeszy Niemieckiej- do
Wolnego Miasta broń, amunicję,
hełmy szturmowe, maski przeciw
gazowe, mundury, tornistry, sło
wem normalny sprzęt bojowy
piechoty. Samochody przejeżdża
ły jawnie w dzień, nie zatrzymu
jąc się przy strażnicach celnych.
Do Gdańska przybywają stale
transporty najrozmaitszych przed
miotów, poczynając od mundu
rów partyjnych i kończąc na sa

jo

ROMA: „Chłopcy z Tyrolu".
SOKÓŁ
(Marszałkowska 69):
„Sonata Kreutzerowska" I „Królo
wa rytmu".
STUDIO (C smielna 7): „Indyjski
Grono* iec'.
SORRENTO, <Kry» ska 341 „Nie
oddam dziecka*’ i ,MaguuBa“.
YWIAT: „Nie ctluj v. kinie" 1
„Zabronione szczęście".

te

(AP) We wtorek na „okandcie są
du apelacyjnego znalazła się sensa
mochodach Za wszystkie te przed położyć kres okradaniu Polski cyjna sprawa, w której na ławie omioty, przemycone jawnie na te przez Gdańszczan i zbrojeniu Ich skarżonych r: siadl szo/n z zawodu,
rytorium Gdańska, skarb polski pod naszym nosem.
’
1 Jan Urbaś
nie otrzymał ani grosza cła. Ruch
„pograniczny" odbywa się już
bez żadnych formalności, jakby
Gdańsk stanoydł składową część
Rzeszy. Po każdej wycieczce do
zn ow u
p rzed są d em
Prus Wschodnich, Gdańszczanie
Słynny z procesu „Fidutii" wi swych klientek. Warto zaznaczyć,
powracają ze Świeżo nabytymi leński adwokat cyd Dłupacz, wy że Długacz, skazany w procesie
przedmiotami. Przedmioty te bar stąpił znowu na arenie sądowej, „Fidutii" na 2 lata wiezienia i 5
dzo często zdążają legalnie do tym razem w Lidzie. Długacz o- tys. zł. grzywny, przebywa na
Polski, jako wyrób gdański, za skarżony jest o sprzeniewierze wolności za kaucją, a od wyroku
dewizy i za polskie złote. Dzięki nie 9.000 zł. na szkodę jednej ze tego zapowiedział apelację. vfc>)
tym malwersacjom Gdańszczan,
Polska traci rocznie około 60 mi
lionów złotych. Najwyższy czas

„ B o h a t e r ’ ' Fidutii

A d w . D łu y a c z

il m

Pomysłowy rolnik
„ z a a n e k t o w a ł” te r y to r iu m
n ia m S e d c a
GDYNIA, 19. 7 W nadgranicz bierając dla siebie kawałek tery
nej wiosce Borek, pęwiatu mor torium niemieckiego. Niezwykły
skiego, rolnik Józet Maszota, któ „zdobywca" zasiadł na ławie orego grunta bezpośrednio przyle skarżonych i został skazany na 6
v,.
gały do granicy, .. poprzestawiał miesięcy więzienia.
kilkakrotnie znaki graniczne, za

U G Z N A fo
I i
Historia dwóch domagają się podwyższenia zarobku
dziennego o 50 groszy.'
Dotychczasow y zarobek dzienny
KIMA
ADRIA: „Amerykańska awanta-* wynosił .jeden zlotv.
ŻYDZI W PUSZCZ YKOWIt
a POLLO:
„Ekspres Paryż" —
Do PuszczyKowa i Puszczykówka
T mon".
przyjechały na lato gromady żydów.
CORSO: „Walka z Sobowtórem"
Niestety znaleźli się Polacy, Którzy
GlORśA: „Zaufaj mi".
wyanjęli żydom mieszKania. Żydzi za
OWI \ZDA: Zbuntowana".
METROPOLIS: „Za kulisami sła- chowują się jakby u sieDie w Pale
stynie hałasując i awanturując się.
wy".
OŚWIATOWE T. C. L.: „Księżnicz Jest to pierwszy wypadek przyjazdu
żydów aa letnisko w poznam. e.
ki. czardasza",
SPmŁDZINLn IE SZEWCÓW
SFINKS: „Tajemnica Panny Brinx“
W poniedziałek wieczorem odbęło
SŁOŃCE: ,Romantyczny kawa
się w Domu Rzemieślniczym zebra
ler".
nie Lniormacyjne w sprawić założo
ŚWIT- „Aiarm na morzu".
TĘCZA Łazarz: ,,Zdemaskowany nej fliedawno w Poznaniu spółdzielni
szewców i cholewkarzy. Celem.- tej
jpźdzkc .
TĘCZA-Wildą: „Cały Paryż śpie spółdzielni jest wypalcie z rj nki. pol
skiego wyrobów żydowskich zagra
wa".
nicznych i dostarczenie członkom
WILSONA: „Lot Straceńca".
spółdzielni pracy na doby rrh warun
S7RYJK ROLNY
Pod Jarocinem w maj;ti»ości Szy- kach. Do spółdzielni napływają już
płów, należącej dc p. r.dm. ida Ta zamówienia, m. in. na 8Ckj i 4Ó0 par
czanowskiego, wybuchł strajk toiny. bucików. Spółdzielnia urządzać bę
Zastrajkowato 16 osób, w tym 10 dzie też kursy dokształcające a dzfedziewcząt i 6 chłopaków. Robotnicy łatność jej oprze się na nowoczes
nych zasadach handlowych i produk
cyjnych.
CUDZOZIEMKI N\ PRAKTYCE
W Ubezpieezalni Społecznej w Pos
znaniu zajęte są obecnie na praktj ce
n i FC / / ĆZ( ‘
wakacyjnej dwie cudzoz’emki. Mia'
~
r.owicie »» szpitalu chorób wewmętrz
/OdJt,yfCci’/bxrX'/'<'tiZw<z 704-* nych praktykuje Greczynka Corinne
ĆJ^fTLĆe/źnctSS,ytint V
Monte banto, lekarka a' v ap’ ere U3
** c? ~
,iWęgierka Olga Gy5ri jako farmacejutka.
J
NOWY KOŚCIÓŁ
W Lesunie odbyło się v niedzielę
uroczyste poświęcenie kamienia wę
gielnego pod budov'e nowego koś
cioła pod "'ezwaniem Sw. Szczepana.
(ATEL
BASENY PŁYWACKIE
Na krańcach popularnego w Pozna
stwowych, przyszło z pomocą eme niu parku Solackiego kończy się bu
rytom tudziez wdowom i sierotom dowa dwu nowych basenów pływac
po tunkcjonariuszach państwowyeh, kich, obok wybudowanego i urucho
przez uchylenie krzywdzącego ich w mionego już w roku poprzednim ba
wvsokim stopniu dekretu listopado senu dla nieumiejącycn pływać. Dno
wego.
tych basenów wyłożone jest klin
Wzywamy wszystkie związki i sto kierem a całe urządzenie jest przy
warzj uzenia wchodzące w skiad stosowane Jo potrzeb racjonalnego
Związku polskich in< zen emeryml- sportu pływackiego.
Obok basenu
nyc" do zajęcia sif zbiórką składek zbudowano trybuny, które pomieścić
me ^ylko od swoich członków. lecz mogą 3.000 osób. W niedzielę, 24 b.
tawkże od niezrzeszonycł enierytów m odbędzie «ię uroczyste poświęce
miesricajacych w danym nkręgu. U- nie i otwarcie tych nowych basenów
ważamj, re każdy emeryt powinbn
na ten wzniosły i szlachetny cel ofia
rować przynaimniej 1 procent swrgo
uposażeni?" emerytalnego, otrzymane
go w dniu 1. 7. 1938 r.

Emeryci na F. O .N .
Związek polskich zrzeszeń emorycalny-ch zwraca się ao wszystkich e,nerytóv. stowarzyszeń i związków
emerytów państwowych z następu
jący™ apelem:
„Dzisiaj, gdy wszystkie warstwy
tpóteczeńa.w polskiego, „amorzutme
ofiarują pańsb u swoją pomoc muieriaiai nr dozbrojenie naszej armii,
Ttojącej na sti lży bezpieczeństwa
granic państwa, tudzież ładu i portąiku wewnątrz kraju — emeryci
państwowi nie mogi» p*«ostać w ty
ła. lecz miszą równ eż^ i to jak naj
rychlej zamanifestowr ć swoją of.arneść. oatriotyzm, fdjałnóść wobec
państwa, które ft ostatnich czasach,
nr runach obecnych możliwości pań

p o r z u c i

Gdańska

TEATR POLSKI:
se-c.

KINA CHRZEŚCIJAŃSKIE
Informacjo o filmach dozwolonych
dla młodzieży teL 7.11-25
*_
AS (Grójecka 56): „Matma" i
„Detektyv z Honolulu".
HOLLYWOOD: Od poniedziahru
nieczynna
ITALIA: ,,Co m ó j mąż robł w no
cy",
.
„ i.
JURATA* Od poniedziałiŁU nitrKINO PARAFII sW. ANDRZcJA
(CTPodn- 9): „3# i.aral )v: »zci„ścla“
(Chłodna 49): „Przy
goda pod Paryłem- i rewia
MARS: „Je i pierwszy bal".
KINO MIEJSKIE — HŁpoWfcaia 8
„Pfifłro wyż«j A
PRAGAi Od poniedziałku nie
czynne.
PRASKIE OKO (Zygmuntowska
10): Zwyciężyły kobiety" i „Tru-

t a k s ó w k ę

4.000 robotników
s t r a jk u je

•TEATR MIEJSKI NA POHULAN
CE: Szosie piętro.
TEATR LUTNIA: Pst... Janie!
BRUDY YV ŻYDOWSKICH
PIEKAkNiaCH
Komisja porządkowo - sanitarna w
wyniku przeprowadzonej
lustracji
s'wierd-ziła, że na 200 znajdujących
się w Wilnie piekarń 15 proc. znaj
duje się w stanie niesłychanego nie
chlujstwa.- Są to przeważnie piekar
nie żydowskie, na które spisano protokuly i zarządzono przeprowadzenie
gruntownego remontu, (s)
ŻYDżl
PRZESTĘPCY
W Dziśnie i Łuzkach na sesjach
wyjazdowych sądu, rozpatrywano
kilkanaście spraw za nielegalny ubój
bydia. Skazani zostali po 30 dni a ■
resztu borucn Chitro i jociiei Fiejszer, oraz dwutygodniowym aresz
tem ukarano Heras.ma Zyngiela i
bzyję Kwika za umyślne ukrywanie
bię przed zaśtępczą oracą powszechengo obowiązku wojskowego, (s)
UPADŁOŚCI W WILNIE
Za pierwsze półrocze zanotowano
w okręgu Wileńskiej Izby Pizemysłowo-Handlowej 23 ogłoszonych Upadlości, z czego 8 przypada na
przedsiębiorstwa jednoosobowe.
KURS SZYBOWCOWA
Na kursie szybowcowym w Bros
ławi u prócz słuchaczy z I-go i 2-go

M u sie li

s z o p ie

20-go stycznia 1933 t . Jar, Łzyba
zajechał prowadzoną przez siebie i aksówka przed restaurację na uL Ko
ścielnej 17 Tutaj taksówkę, która
była własnością Bolesława Zaborowslciego, pozostawił na ulicy, sam zaś
udał się do restauracji. Po wyjściu z
restauracji stwierdził, iż samochodu
już nie ma. Okazało się, iż,przed nim
#. restauracji wyszedł jakA człowiek,
który wsiadł do samochodu i odje
chał.
W kilka dni później pościg połicyj
ny, goniący inną zaginioną takso* kę
w osadzie Wygoda, w restauracji nie
jakiego Małeckiego znalazł stojącą
w szopie taksówkę.
Małecki zeznał, że 23 “tytonia
przyjechał do niego jakiś człowiek
taksówką i mówiąc, że Zab, <kło mu
pieniędzy na benzynę, sprze lał iu ko
żuch szoferski, poczyni udał łfę po
benzynę i od tego czasu aię nie zja
wił
Złodziejem okazał mię Jan L baś,
szofer z zawodu, który «aaiadł na
ławie oskarżonych.
W pierwszej instancji Urbaś rostał skazany na jeden rok więzienia,
Sąd apelacyjn wyrok poprzedniej
instancji uch3 lił, skazując go na ptł
roku więzienia z zaliczeniem 5-miesięcznego areazfu.

D o n .o s ła i m p r e z a
Kalendarzyk Szkolr.y Związku Pilskiego
w nakładzie 100 OBO egz.
Kalendrzyk na 1938/39 będzie Ław,erat obok zwykłego calenciarium sze
reg źródłowych artykułów. Kalen
darzyk bedzie wydany w większej
objętości niż w ioku zeszłam. W ar
tykulikach zostaną otnówione zagad-nienia szkolne, społeczne i t. d.
Ohok artykułów oświetlających
niebezpieczeństwo komunistyczne i ży
dowskie znajdzie czytelnik pozytyw
no wiaaomcści z zakresu- polskiej Ma
cierzy Szkolnej, LOPP, Ligi Mor
skiej i Kolonialnej, oiganizacji Oszczędności (PKO i KKO) i wiele
innych.

Kalendarzyk zawierając obszer
ny spis branżowych firm chrzcjcdjaftskich, stanie się niezbędnym przewo
dnikiem ucznia i jego rodziców przy
wszelkiego oaz?>.ju z. kupach.
Należy wyrazić zadowolenie, że
dzięki inicjatywie Z* iązku Polskiego
znikną z ryi*ku prj-watne wydawnic
twa tego rodzaju, które niepotrzeb
nie narażały na straty kupiectwo
chrześcijańskie, a wobec nikłych na
kładów i niesolidnego wykonania
nie przynosiły nikomu większej ko
rzyści.

ii
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i i Waiasiewiuownd
na m h d zyn a rc d o w ycn za w o ia r h w Berlinie
S ta
w s ic l d o p i ń n o c z w a r ł i •
We wtorek wieczorem odbyły
się w Berlinie wielkie międzynaro
dowe zawody lekkoatletyczne. Du
że zainteresowanie wywołał start
Polaków.
Na 100 m. nań Walasiewiczówna
wygrała zdecydowanie i bez naj
mniejszego wysiłku, prowadząc od
startu do mety. Najgroźniejsza jej
przeciwniczka Niemka Kraus nie
stanęła na starcie, tromaez^c się za
ziębieniem. Walasiewiczówna uzy
skała czas 11,8 sek. Druga z kolei
Niemlt 1 Zimmer osiągnęła zaled
wie 12,5, a trzecia Niemka Albus
— 12.6,
Na 800 m. panów wygrał rów
nież pewnie Gąssowski, który w

połowie drugiego okrążenia objął
prowadzenie nie oddając go już do
końca. Gąssowski ukończył bieg o
10 m. ytzed Holendrem Buumanew.
Czas Gąssowskijgo wynosił 1,53.1,
a czas B tumana 1:54.2. W pobitym
polu znaieźli się Scńumacher (Niem
cy), Brandschcidf (Niemcy) oraz
znany z pobytu w Warszawie Fran
cuz Goix.
Trzeci z Polaków Staniszewski
niestety zawiódł. Startował on na
1500 m., D ęaąc przez wszystkich ty
powany na pierwsze miejsce. Stani
szewski biegł na dalszej pozycji.
Trzykrotnie usiłuje wyjść na czoło,
ale zamknięty przez N ie m c ó w zosta
je znów zepchnięty na ualszą pozy

cję. Dopiero na fir! t r Staniszeu
skl wydostaje się na trzmJt miej
sce, ale w ostatmen sokunuaefa mi
ja go Niemiec Suhaumbarg, taż że
ostatecznie Polak sklasyfikował się
na czwartym mii Wcu. 1) JacJb
(Niemcy) 3:58,2, 2) Normand (Fr.)
3:59,4, 3) Schaumburg (N.) 3:59,6,
4) Staniszewski 4:009.
Ciekawsze wyniki nozostałych
konkurencji przedsti..* lają się oastępująro:
100 m. Osscndarp .Holandia.)
10,5 przed Niemcem Kruchem 10.6.
200 m. Schambur? (N.) 21.7
przed van Bereren (Hol.) 21.9.
Oszczep Bule (Ket.) 72.22 przed
Isaiek (EsL) 71.8S.

nie chce walczyć z Kusocińskim

LekMetyuoe mistr/nstwa Polski
E lfta
W . ohotę i w niedzielę odbędą feię W
Warszawie lekkoatletyczne mistrzo
stwa polskie, które zgromauza na
starcie wszystkich pra< /ie najlepszych
lekkoatletów
Niestety, cały szereg zawodników,
jak tię dowiadujemy,
amiwz po
dzielić sl: tytuia ii mistrzowskimi w
drodze umów, tak, że mistrzostwa
w ten spuSub strat" charakter praw
dziwej walki, a nabiorą posmak, róż
nych klubowych kombinaeyłek.
)o mistrzostw zgłosił się Kusoclriskł, który podobno jeet w niezłej for
mie i miał namiar zmie/zyć swe siły
z Nojim w biegu na 5.000 km. Tym-

ŁODŹ, 19 7. W dniu dzisiej
szym rozpoczął się strajk robot
ników przemysłu azfanego - fan
tazyjnego
Zastrajkowało około
GIEŁDA PIEN iĘZN A
GIEŁDA ZB O ŻO W A
4.000 robotników, domagają się
Pszenic: jednolita 27.25 — 27.75; oni 10 proc. podwyżki płac, z
Dewizy: Holandia 2P1.65. Brukse zbierana 20 75 — 2n 2b; tyt( I st.
la 89 75 Konenhaira 116.65, Londyn !G.25 - 20.75; uwie„ I ;t. 1 2a — wańcia układu zbiorowego i t. d3b.ll, lediolan 27.96, No vy Jork 21,75; II st 19-25 — 19 75; jęczmień
5.80 i 7/8, Nowy Jurk (kala..) 5.31 j ,' 50 ’ — 17.75; grocł polnv °4.0o «
^
Y
i 1 /8 , O sie 131.25, Fary* 14.«8, Pra 27.1*3,
Vitorla 3JaiO — 91 ,o0. zlega 1C.36, Sztokholm 134.65, Zurych loni 27.00 — 28.00; łubin nie
bieski 17.75 — 18.25; li bin
óRy
121 .So.
Papiery procentowe: 3 proc. preru. 20 00—20.50; wyka jara 21.75—22.7j;
iszki 25.00 — 26.q0 -zepak ozinwestyc. 4 -5®1. 83.25, II em. 82.00;
a b y
u ją ć a r e s z t a n t a
Doiurowłca 21.50 — 41.75; 4 oroc. mj „6.00 — 47.00: ma,'a pszen
na
gat.
ł
43.00
45.50;
gat.
kom olid. 67.88 — 68.00; 4 i pół proc.
W Rzeszowie z nakazu proku z rąk policji, wyzywając przy
ll 32,'JO — 33.50, pastę* na 1 i.50 wewn. państw. 67.50;
ratury
posterunkowi mieli aresz tym posterunkowych. Po użyciu
17.50; żytnia gat. 1 3,4.50 -—34.50;
LoSt; zastawne- 8 proc. ziemskie gat. II 21.50—32.75; razowa 25.25 — tować Waleriana Malca. Gdy jed siły zoolano wyprowadzić Malca
dciar. gwaj. kupon 17.56; 4,5 iroc. 2b 25; otręby pszenne grube 12.25— nak przyszli do domu Malca, ten z mieszkania.
zietnak e ■seria V 64.75 — 64.63; 5 12/3; brednie 11.25— il.75q miałkie ukrył się w kominie. Wówczas
Obecnie tak Malec, jak i jego
UTOŁ Warsrawy 89.50; 5 preę. War- ll.Ar — 11.73; żytnie 10.50— l.OO;
obrońcy,
odpowiadali przed są
policjanci
rozebrali
komin
i
wy
snwry (1938 r.) 74.0t> — 73.50; 5 makuchy lniane 2t-00 — 21.50; n»a
dem okręgowym w Rzeszowie i w
t
Lodzi (1933 r.) 66.00; 5 prpc. kuchy rzepak. 14.00—14.50; śrut soj. dostali Malca
m. Płocka 70.00.
W tej chwili jednak w obronie wyniku przeprowadzonej rozpra
22.50 -23.1 O; słoma prasowana (żyt___________________
nia)6.00 — 6.50; siano
prasowane
Akcje:
Bank Polski 126.00; Warsz.
aresztowanego
stanęła cała jege wy zestali skazani na kary are
Tow Faur. Cukru 35 75; Lilpop 34.50 Isłodkie now1 7.50 — 8.00; prasowa- rodzina w licznie 8 osób, które sztu od jednego do 7 łnfćkięcy.
SŁw Starachowice 38.00 — 38,25 , ne 5.50 — 6.5O; ziemniaki 4.fX> — poczęły wy ry wać aresztowanego
Babecbti-h 18.00.
'4.50.

Notowania giełd warszawskich

roku CIWF szkolą się także w lata
niu Rumuni, którzy dzięki stypen
dium przyjecnau speciatnie, aby za
poznać się z orgnizacją sportu pol
skiego. Na kursie tym jest również
licznie reprezentowana Kolonia za
graniczna
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czasem jak się ikazuje, N o j i nfe bi- •
dzie biegał 5 kilometrów, a tylko
I5O0 kin. Tymczasem jak się okazu
je, Noji nie będzie biegał 5 kilome
trów, a tylko 1500 m., wykrętnie się
tłumacząc, że nłe może biegać *.ego
dystansu przed mistrzostwami Euro
py, żebv tlę ni o s ł a b i ć .
Rzecz jdsna, że nie można zawod
nikowi nakazać startu, jeunakżr te
go rodzaju postępowania Noiego za
sługuje na surowe potępienie ł jest
ot »awem zwykłego tchórzostwa przed
ewentualną porażką. Noji jest zaled
wie biegaczem o przeciętnej kia ne
europejskiej i biegaczy sepszyeh od
nlegu znajduje się w Europie conajmniej 10-ciu. Na mistrzostwach więc
Europy, Noji wiec i tak nie ma ab
solutnie żadnych szans. Jeśli boi się
biegać, niech się przynajmniej mą
drze, tłumaczy.
Tak samu pewne obrwy wzbudza
bieg na 10.000 m. gdzie miał sie "dbyć pojetdmek Ma. ynowskiego i Wir
kusa. Otóż pouobno bieg ma być ukartowai.y. (Ciekawe, żc właśnie ta
ką koncepcję, iako najlepsza, wysu
wa czerwona prasa).
W sprintach zwycięstwo prawdo
podobnie odniesie Zasłona. O drugie
.Jejsce będą walczyć Trojanowrkf,
Danowski 1 Dunecki
4OO m. :—: domeną Gasowskiego,
któ,emu nie jgrozi ani Mheiitadt, ani Drozdowski.
Wobec abstynencji Kucharskiego
bieg na 800 m przyniesie łatwe zwy-

tfeitwu Staniszewskiemu, który po
biegnie tj lko na tym dystansie, odda
jąc bieg na i500 m. Nojemu, który
ta.,1 pubieguie z Soldaiicm.
Bieg ul 5000 m. mimo nieobecnoś
ci Nojego będzie buraka ciekawy u>
Względu na star/ Ausoclńskiego. Ma
rynOWSWege i Wirkusa.
W płotkach start Samldta jęst
bardzo wątpliwy. Dojdzie jedna*, io
spotkania między Sulikowskim a Hasplam.
Po nieszczęśliwej kontuzji w Kró
lewcu, Schneider prawdopodobnie nie
będzie mógł starto, rać. Skok o tycz
ce straci więc element pojćdynku
Schneider — Morończyk. Lo wicemi
strzostwa pretenduje tutaj Mucha,
Skok w dal rozegrany będzie ,,Wr«
dżinie" jM>miedzv H( fmanamL W trójskoku zobaczymy po jedyne* Hofma
na z Luckhauseti.
Skok wzwyż zgromadzi izereg mło
dych lawodników skaczących 1 m 81
z Keiske i Lubowitza na czele. Tu
taj stawka jest miejsce w reprezen
tacji Polski ia meczu w Rumunii.
W kuli Gieruito jest bezkonkuren
cyjny, a w dysku Fltdoruk. Może na
reszcie m mistrzostwach -mbaczymy
iaklegos utalentowanego młodego
zawodnika w tych konkurencjach.
W oszczepie koa.icja tirac1 Mikrutów apotka się a Gburczyklem.
Mamy nadzieję, że wszystkie po
głoski u ukartowaniu uiegów i innych
macherkach, okażą się tylko... pogło
skami.
,

m
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K a ż d y N ie m ie c w P o ls c e
na usługach propagandy niemiechtej
W roga agitacja zalew a Ziem ie Zachodnie
(Od specjalnego wysranntaa)
Ziemie zachodnie znajdują się
stale pod obstrzałem niemieckiej
propagandy działającej w wszyst
kich możliwych kierunkach. Pro
paganda ta zmierza do wykaza
nia, że ziemie zachodnie są rze
komo proniemieckie, że najsilniej
sze są więzy, łączące je z Niem
cami, które nigdy nie wyrzekną
Się Śląsk? Wielkopolski i Pomo
rza.

P R A S A N IE M IE C K A
Najpoważniejszym narzędziem
propagandy niemieckiej jest pra
sa niemiecka tak importowana z
Niemiec czy Gdauska, iak również
krajowa. P*smą niemieckie wy
raźnie są obliczono na propago
wanie nioitiieckości. Wynika to
zresztą najdobitniej z wysokich
rafc-stów stonowanych p*zez te
pisma.
Ponadto
niesprzedane
egzemplarze rozdaje się bezpłat
nie. Jeżeli weźmiemy pod uwa
gę okoliczność, ze niektóre, szcze
golnie pisma gdanskie mają spe
cjalne mutacje przedstawiające
stosunki polskie w dogodnym
świetle ula ceiów propagandy
niemieckiej z nazwami niemiecki
mi miast polskich, to zrozmniemy,
o co* chodzi N.omcom. Gazety
niemieckie są zresztą rozchwyty
wane chociażby dla tęgi, że o
widu zagadnieniach polskich pi
szą prędzej od gazet polskich.

TYLK O
P<", N IE M IE C K U
Oprócz prasy ważną rolę propa
gandową spełmiją wszyscy Niem
cy mieszkający w Polsce. Mają
oni wyraźne instrukcje, by pu
blicznie używać języka niemiec
kiego. W tramwajach, lokalach a
naw c w urzędach Niemcy uży
wają prowokacyjnie jeżyka nietniedkieffo & zazwyczaj otrzymu.
ją również odpowiedzi w języku
niemiejkim Zresztą, w listach
firm niemieckich z klientami uży
wany jesi język niemiecki, a skle
py czy przedsiębiorstwa niemiec
kie oprócz polskscb napisów ma
ją również niemieckie co szcze
gólnie zaobserwować można w
mniejszych miastach.

a g it a t o r z y
Jednym z dalszych środków pro
pogandj na rzecz niemicckości to
agitacja. Agitatorzy są niesłycha
nie ruchliwi i zawsze znajdują
sposób podejścia do mieszkań
ców ziem ZŁcnodnich, szczególnie
tych, którzy się stali ofiarami kry
zysu.
Działalność owych agitatorów
była bardzo wielka i widoczna,
szczególnie w ubiegłym roku. Ich
dziełem były tysiączne wypadki
pneluoc. nu granicj boisko niemieckiej przez bezrobotnych,
którzy szli za pracą do Niemiec.
Opuszczone wioski, tysiące zbała
muconych, oto plon agitatorów.
Część zbałamuconych wróciła
wyzyskana do Polski i kinie Niem
ców Jednak nie zahamowało to
agitacji niemieckiej.
'o wsiach
znowu krążą agitatorzy i znowu
szuk iją naiwnych, a agitacja gło
si, że ci, którzy wrociii, tc rzesze
pokrzywdzonych, to zwykli^ prze
stępcy.
ktorzj pracować nie
ent-eh. Agitacja naprawia błędy
brutalności i wyzyskiwania naiw
nych. szukając nowych ofiar.
W ĘDROW NI
n a u c z y c ie l e
Agitatorzy -ekrutują się z róż
nych sfer Szczególnie czynni na
tym polu są wędrowni nauczyc ele; wędrują oni od wiosk, do
wioski, od domu do domu n.emieck.ego i tam uczą potajen. nie,
uzupełniają tajemniczymi wyk »dnmi legalne nauczanie w szko
łach niemieckich
:n. Taki
A“ lkl nauczy
7 "—
ciel w czasu swoich wę o
chętnie rozprawia z napotkanymi
ł opowiada, że w Niemczech nie

n,a bezrobotnych, że jest tam raj
na ziemi.
Dziełem tych agitatorów są
plotka które w niezliczonej ilości
krążą po ziemiach zachodnich,
podrywając autorytet władz pol
skich i budząc niepokój wśród lud
ności.
Rolę agitatorów spełniają rown.eż ci wszyscy, którzy przyjeż
dżają do Polski do krewnych swo
ich gloryfikując stosunki w Niem
czech,

E >ŻYNKI
I Z E B R A N IA

do Prus Wschodnich, to środki pro
pagandy Niemiec. Władze nie'
mitekie udzielają samochodom,
jadącym tranzytem, specjalnej
ulgi od cen rynkowych benzyny,
a ponadto nie pozwalają na prze
jazd starszym wozom, które mogły
by byc dowodem, że i w Niem
czech me wszystkie limuzj ny są
nowoczesne.
Przejeżdżający tranzytem, czę
sto zatrzymują się w różnych
miejscowościach i tum bezkarnie
agitują na rzecz Niemiec. Do
twierdzeń, będących na porządku
dziennym, należy, że bliski już
jest dzień połączenia się Prus,
Gdańska, Pomoiza, Wielkopolski
i śląska oraz Niemiec w jedną nie
rozerwalną całość1*.
Wielkie pociągi ramochodowe,
kursujące również tranzytem ze
specjalnie szkoloną i agitując*
obsługą — to jeszcze jeden środek
chwalenia niemieckości.

Organizacje mniejszości niemie
ckiej urządzają niezliczoną ilość
zebrań, zjazdów i wielkie dożyn
ki. Wszjstkie te uroczystości od
bywają się z zastosowaniem pew
nej, specjalnie w Polsce wprowa
dzonej obrzędowości. Obrzędo
wość ta, to owe tam-tamy — chó
rowe śpiewy — raporty ślubowa
nie wierności dla Niemiec. Wielka
Z A L E W JR O S Z U R
Karność organizacyjna, używanie
umundurowań i wykrzykiwanie
Uzupełnieniem tych wszystkich
publicznie — „Heil!“ wszystko to środków propagandowych są bro
są tylko środki wykazania, iak szury, masowo rozsyłane z Nie
niemieckie są zierr.ie zachodnie.
miec z pieczątką pocztową Hei
delberg, wysyłane imiennie do
T i IA N Z Y T J A K O
mieszkańców ziem zachodnich.
P H aPł G A N D I
Broszury te zawierają w tlomacze
N IE M IE C
niu polskim, często Lardzo nie
Nawet liczne przejeżdżające udolnym, mowy kanclerza Hitle
przez Pomorze samochody, jadące ra i obrazują żądania Niemiec czy
na prawach tranzytu z Niemiec to na terenie międzynarodowym,

List

do

czy też drogi, po których kroczy!
i kroczy narodowy socjalizm w
Niemczech. Ziemie zachodnie za
lane są tymi broszurami
Niewątpliwie penetracja czynni
ków niemieckich w stosunki we
wnętrzne Polski, szczególnie w
dziedzinie gospodarczej i przez
propagandę jest bardzo wielka i
należy temu w zdecydowany spo
sób zapobiec.
Obraz nasz nie byłby pełny,
gdybyśmy w następnych artyku
łach nie omówili jeszcze tak waż
nych problemów, jak szkolnictwo
mniejszości niemieckiej i organi
zacje niemieckie.
Osa

w

o g ło s z o n e j

a n k ie c ie

P. Samuel Hirszhorn w „Na
szym Przegłądzie”, nanarmiony
gdzieś jakim iś nowymJ nadi.ieja
jami znowu uapęczniał i z wy
żyn swej waśkości, jak za daw
nych czasów, poucza Polaków.
Teraz pisze o roli stronnictw i o
konieczność zmiany, ich podstaw.
Niektóre partie — twierdzi — to
jakby kupy luźne.
Paitia „kufliowa” jest partią kiep-

u d zia ł
o c h o tn ic z e S

gu całej historii. Polka zajmuje
stanowisko wybitne, a w roku
1920 narożni z żołnierzem znaj
duje się w walkach frontowych,
postępuje w pierwszej iinii z bro
nią lub niesie pomuc sanitarną.
Czy w ogniu czy — poza fron-

tem spełnia swe obowiązki nie
raz b. ciężkie .przewyższające jej
siły.
Nie zap o/pnijmy więc, co je
steśmy winni Kobiecie - Polce.
Spoazie’. rum się, że moj skrom
ny list s,powoduje współudział
Ochotniczek, które na łamacn
„ABC** obok Ochotników z r.
1920 zabiorą głos w ankiecie.
Czytelniczka
Redakcj i „ABC' z prawdziwą
przyjemnością drukuje powyższy
W ie lk ie z e b r a n ie w
B e r iin ie
list i jednocześnie zaznacza, że
Niedawno odbyło się w Wiedniu darczego Indii. Celem łatwiejsze podając ankietę mian, na myśli
w salonach hotelu „Imperial” go urzeczywistnienia tych planów, wszystkich ochotników z r. 192U,
wielkie zebranie hindusko - nie ma powstać w Wiedniu sp ecjaln y a więc 1 Kobi.ty, których pełna
mieckie z inicjatywy „Indian In- „Dom Hinduski”, którego zada poświecenifet i owocna praca dla
stitute oi1Science and Commerce” niem będzie rozbudowa ścisłej go Ojczyzny zawsze znajdowała i
w obecności najwybitniejszych spoaarczo - kulturalnej współpra znajduje ./cenę i zrozumienie
przedstawicieli miejscowego świa cy pomiędzy Indiami a Niemcami.1społeczeństwa.
ta gospodarczego i kuitux'alnego.
Delegacji Hinduskiej przewodni
czył maharadża Patwardhan oraz
prezes wsopmnianego instytutu
dr. Agnibotri, który zwrócił uwa
gę na "ńdoki otwierające się
o z a g in ię c iu g e n . Z a g ó r s k ie g o
przed hinduskim światem j ospc darczym i kulturalnym w związ
Zgodnie z decyzją V wydziału o za gin ięci gen. Władysława
ku z przyłączeniem Austrii do cywilnego warszawskiego sądu Zagórskiego. W myśl ubowiązu
Niemiec. Zapowiedział on zbliże okręgowego, w jednym z najbliż jących przepisów, ogłoszenia te
nie przemysłu niemieckiego do roz szych numerów „Monitora Pol- poprzedzaj# postanowienia sądo
kwitającego młodego życia gospo skiego” ukaże s,ę zawiadomienie we o uznanie za zmarłego. Jak
wiadomo, o- uznanie gen. Zagór
skiego za zunarłego, ubiega się
jego rodzina* w związku z koniecz
nuścią załatwienia spraw spod
kowych.

DO RFDAKCJI „ABC”
Ogłoszoną
przez
Redakcję
„ABC1 ankietę proponuję uzupeł
nić przez przystąpieme do dysku
sji także ochotniczek z r. 1920.
Kobieta w dziejach naszego Na
roau odgiywa wielką rolę, w cią

Zbliżenie h ndusko-n emiecKie

O fic ja ln e o g ło s z e n ie

Trzęsienie ziemi w Grecji
N o c

g r o z y

w

O r o p o s

Co

p is z e

„S ło w o ”

W „Słowie” znajdujemy arty
kuł, który na tle wizyty króla an
gielskiego w Paryżu, omawia sy
tuację zagraniczną i zawiera ta
ki dziwny ustęp:
W stosunkach polsko - fraueuskicn, a tym bardziej polsko - ems
kich znaczną część trudności i dyro
nansów należy przypisać stałym pró
bom Paryża a zwłaszcza Prag* utrą
cenia nś szcgo ministra spr. zagr.
pułk. Becka różne koszachty ? dale
ko sięgając* planj, połączone z na
dzieją Jojścia do władzy Frontu Mor
ges czy ludowców, czy Witosa, czy
Ber. żorskiego, cz) choćby p. A.
Zaleskiego, lub p. Giaiyńskiego.

M V D ŁQ

ALKALICZNE
dła

/utyskującą
rrd m ru u M tfą g ftfw

W ile ń s k ie ?
Sądzimy,

n ie

że takie s fo rm u ło w a 
przy czyn zadrażnionych sto

su n ków

z

n a jm n ie j

rękę
M. S. Z.

n aszego

C zech o sło w a cją bj iOby
na

kierow nicty u

__________
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ŁAŃ CUCH I KŁÓDKA
O b ó z Z j ed n o c z e n i e N a r o d o 
w e g o w p o s z u k i w a n i u godł a
dl a s w o j e j or ganiz ac ji w y b r a ł
s obi e łańcuch.
Ze s w e j s t r o n y p r o p o n u j e m y
jeszcze
prócz
łańcucha i
kłódkę.
L oń cu ch i kłćdica — najl e
p iej by odpowiadały trady
cjom i m etodom postępowa
n ia sanacji.

CCI

Rozkazy p. Hirsshcrna

Redakcji

w z ią ć

PolsKa i Czechosłowacja

j*o g » ir d » er?. „ K u p y

Kobiety, byłe ochotniczki
c h c ą

3

W TAR N O PO LU

można
zaprenumerować ABC
SO o s ó b z a b ity c h
u p. Szpaiczyńsfciego Józefa
ATENY, 20. 7. Donoszą tu, że sobą 50 ofiar w ludziach. Dotych
ul. Tarnowskiego 2.
w czasie trzęsienia ziemi nocy u- czasowe jednak wiadomości nie
biegłej zostało całkowicie znisz są prawdopodobnie kompletne.
czone wiezienie Oropos. 5 funk
cjonariuszy policyjnych zginęło
W IO S K A
pod gruzami wiezienia, 5 odnioz a p a l t a sie
s ą s ia d o w i
sio rany. W czasie katastrofy 500
P O D Z IE M IE
j w i ę £ n j (^w u s iło w a ło zbiec, j ednak
ATENY, 20. 7. (PAT). Ofiarą
KOLBUSZOWA, 20. 7. W wiosce
zaalarmowane strzałami warty trzęsienia ziemi padło 15 zabitych Sr.iolesie. powiatu kolbuszewskiego,
zdołały ucieczkę uniemożliwić. i ó0 rannych. Najbardziej ucier minaa miejsce przerazy ca zbrodnia,
Jak przypuszczają, w katastrofie piało 8 wiosek w pobliżu Oropos Jedea z mieszkańców wioski w ;zasie koszenia trawy nosprzeczał r ; ze
zginęło również kilkunastu więź i
alatia. Wieś Halkussi całko swjti sąsiadem który leżał obok na
W PIOTRKOW IE KUJAW niów.
V czasie spraecuki koszący
wicie zapadła się w wielkich łąct
saprenumerować „ABC* można
Według dotychczasowych w ia- szczelinach. Trzęsienie ziemi w trawę wieśniak zamierzył się na sąuiada kosą i uuełrzył go z taidni roz
domości, w całej prowincji Atty- Atenach trwało 10 sekjnd.
■ p. Edwarda Puszą,
machem w szyj/c, że kdnym cięciem
ka trzęsienie ziemi pociągnęło za
odciął mu głowę.
■L 3-go Maja (kiosk).

Odciął głowę

ską. Nie wolno przeczyć, że na ,,ku- klasowe skupienie- zwolenników
powość” chorują niektóre partie zachowuje żydowski publicysta
polsnie ale to jest wlaśrie ich wadą, dla organizacyj sjonistycznych.
którą nsłeży leczyć, ale nie przez
Zresztą i na polu gospodar
skasowanie stronnictw lecz przez ich
naprawienie. JKupą- partia staje się czym żydom wszystkich warstw
w.edy, gdy zamiast repre tentować społecznych wolno ze sobą współ
określoną warstwę społeczną, udaje pracować w jednej organizacji.
przedstawicielkę całego narodu, co Na to pozwoli p. Hirszhorn napejest rzeczą niemożliwą, bo każda
warstwa lub grupa ideowa posiaus wno. Oto, co czytamy w żargono
odmienny sposób rozwiązania prob wym „Momencie” z dnia 13 lipca
lemów ogólnych i szczegółowych. b. r.:
Typowym wzorem „kupy” była za
W tych dniach odbyło się zebranie
wsze Endecja, która chcąc zadowolić ogólne żydowskiego komitetu gospo
wszystkich Polaków, nie zadawalnia darczego. Zebranie zagaił prezes ko
ła nikogo a przeto łatwo zos ala o- mitetu p. ar. Rozmaryn, który stwier
batona podczas swego chwilowego dził, że komitetowi g »«poaarczemu
dojścia do ,/ładzy przez rewolucję udato się skonsolidować w jedną in
majową.
stytucję, do wspólnych wysiłków,
Czyli p. Hirszhorn zezwala przedstawicieli wszystkich żydow
imieniem żydów tylko na działa skich grup gospodai -zych I stworze
nia z żydowskiego komitetu gosp '•
nie stronnictw klasowych. Niech aarczeg„ centrum żydowskiej myśli
się Polacy żrą o geszefty, niech gospodarczej
Ot. co! Centrum. Dla Polaków
z soba nawet nie rozmawiają.
Ideałem dla p. Hirszhorna jest zostawia p. Hirszhcrn „ walkę
PPS. Albowiem monopol na bez- Iklasową'
ommmmmmmammaamammmmm^mma^mmm^mmmam

w zy to m o iS tw e ?
J e d n o

p o ls k ie n a z w is k o
Manager, S. L. Winckelman, Assistant, S. Rylski.
Cruise Dept.: A. M. Shelow,
Manager, L. Adler.
Prepaid: M. Jafft.
Agency and Sales Promction:
Joseph Torck, Manager, S. Dattner.
scandinavian Dep.: W. Jacobsen, H. J. P. Enemark.
,
Jak widzimy, na 15 nazwisk
jeno zaledwie ma brzmienie pol
skie, 8 wyraźnie żydowskie, na
GDVNIA - a MERICa
LIN3 rodowość
poziostałych sześciu
32 Pearl Street, Nev York City. trudno określić, niewątpliwie jed
Bowling Greeh 9-1919. D. Israels nak część z nich ukrywa też sy
Passenger Trąfic Manager. S. nów Izraela. Czyż zarząd Linii
Y. Smith Assistant Passenger Gdynia - Ameryka nie mógł na
Trafie Manager, A M. Shelow prawdę znaleźć wśród Polonii
Asóistant Passenger Trafie Ma Amerykańskiej 15 rdzennych Po
nager.
laków, i czy interesy pierwszej
Tooriat Claris Lept : S. Y. polskiej światowej Linii Okręto
Smith, Manager, S Sztam, Assi wej koniecznie muszą reprezen
stant.
tować Israelsy, Adlery, DattTbirt| Class Dept.: L. Komer, nery?

Jeden z naszych czytelników
amerykańskich przesyła nam Nr
5 z czerwca 1938 r. pisma „Travel
Trade” , zawierający między in
nymi spis ważniejszych urzędni
ków, pracujących w nowojor
skich oddziałach amerykańskich
i europejskich limj okrętowych.
Na str. 29 cytowanego wyżej cza
sopisma znajdujemy następujące
dane dotyczące naszej pół-państwowej Linii Gdynia - Ameryka:

Radio na Kresach
powinno służyć propagandzie polskości
Wśród wielu listów, które napły
wają 'odzień do „ak-zynl-i" radio
kio ukrrza rozgłośni wgoUiopolskiej
w W-wie, znalazł się jecen bard-o
charaktery! yczny, napisany przez
łrorcrwnikp szkoły pow; zechnej w
Hncie Nowej p. Mieczysława Stach
nika.
Autor listu zapewira, ie Huta
Nowa jest ^sią eolską, ale, że za
równo dzieci jak i starsi w domu, mó
wią po polaku słabo, aibc wcale.
Wieś liiy na terenie najwięknzej w
Polsce gminy Ludwipol na t- zw.
„Zasłuczu” w poleci'' Kostopolskim.
Po graicy £./wielkiej jeat zaledwie
FOo mtr. Wieś otaczają lasy, bagna
i piuskń. Komunikacja fatalna, zwła
szcza w okresie roztopów wiosennych
opadów jesiennych. Przy tym wszysi fń wieś jest biedna,
W Hucie Nowej je:.. ;„Koia w któ
re, uczy sr około 70 dzieci. Niektórę Frz,»chcKteą z ■
‘aleka — z domów
ook-rły,h xi szkoły o 4 i yiecoj ki
lometrow. Gdy ą nie ofiamoś." żoł
nierzy KL -u, którzy usypali ścieżki
z e. zo_ — v de dzieci nie mogłoby
d >brnąc do szkoły. Drżą pomoc oka
zują „kom pracownicy Oddziału

Banku Uospodars tw!• Krajowego w
Równem Z *ogo źródła dzieci d£ sta
ją od czasu do czasu poży.. .enie, o-,
dzież, książld i pomoce szkclne.
Wielaą uroczystością dla szkoły
l, ‘ dzień, w którym koło pracowni
ków BGK w Równem fiarowale
szkoli Zbiornik ia1ipowy. O tym wy
darz, niu p. Stachnik mówi w sło
wach następujących:
,, -"zwolę »bie zaznaczyć, że jak
kolwiek radio ma tak doniosłe zna< ‘ ne w wychowaniu cztc—ieka to
szczegołną wagę ma tu na Kresach
Wschodnicii. Wszyscy są tu Polakamv czują po polsku, ale nie umieją
mówić po polsku. Szkoła robi wszel
kie wysiłki, aoy rauczyć dzieci mowy
ojczystej, ale cóż, kiedy dom, śro
dowisko całe nie mówi pt pokfcu
Dziecku jest obca mowo polska w d
mu i zdaje mu się, że :est to język
urzędowy, którym się mówi tylko w
szkole. 'Dlatego też radio może przy
czyniać się do krzewienia duetu, pol
skiego na kresach, zarówno vvjróu
dzieci, jak młodzi zy siarszej i ro
dziców. Rola radia na K.resoch W ich.
jest naorawdę olbrzymi”'’.
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Zmora iydowskich kamienicmlkiw
D iotyiu i i iradwości lumalesienia

Kupiectwo najsilniejszym filarem potęgi oańsiwa
W Nr. 13 cŁsSopiśina „Kupiec
Polski” organu '"rakorskiej oraz
Lwowskiej Kongregacji Kupieckiej
ukazał sit; artykuł p. t. „O młode
pokolenie kupieckie", który w ca
łości zamieszczamy.
Stoimy przed otwarciem nowe
go roku szkolnego, a z nim nowe
troski rodziców — dokąd skiero
wać młodzież po ukończonej szko
le powszechnej?
Dwie wysuwają się alternaty
wy, jeżeli chodzi o dalsze kształ
cenie — gimnazjum ogólnokształ
cące lub zawodowe. -Jasną jest
rzeczą, że poważny odsetek mło
dzieży powinien wybrać to pierw
sze. Jeżeli w grę wchodzi gim
nazjum zawodowe — to należy w
pierwszym rzędzie stai innie prze
myśleć celowość i uzdolnienie
kandydata, zanim zgłosi się go
do szkoły zawodowej.
Dzisiejsze gimnazjum Kupiec
kie w programach swoich i ich
wykonaniu eparte jest w zupeł
ności na praktycznym nrzygotowanin przyszłego narybku ku
pieckiego, a w przyszłości «ałuodzielnego kuyca - detalisty, obeznanego dokładnie z warszta
tem pracy. Wychowany w sza cunku do pracy kupca, jako wy
soce produkty wnej o nastawie
nia ekonomiczno - społecznym
absolwent gimnazjum kupieckie
go, po odbyciu praktyki we wzo
rowo zorganizowanym przedsię
biorstwie handlowym, powinien

dać sobie radę w każdej sytuacji
życiowej.
Silny charaKterera i wiedzą
zdobyć powinien tak. warsztat
pracy, który odpowiada jego uzdolnieniom i możliwościom życiowym.
Handel polaki, jeżeli mowr o
całym obszarze Rzeczypospolitej",
ma także horoskopy, że każda jed
nostka uzdolniona musi znaleźć
dla siebie komórkę, jeżeli na
prawdę chce i potrafi pracowaćMamy tak wiele zaległości do
odrobienia w dziedzinie handlu
rodzimego, że z całym zaufaniem
mogą rodzice skierować swoje
dzieci do gimnazjum kupieckie
go.
Historia jest najlepszym spraw
dzianem życia i jeżeli rzuciłby
retrospektywnie okiem na karty
dziejów Polski przedrozbiorowej
— to musimy przyznać, że jak
długu handel i rzemiosło, jednym
słowem mieszczaństwo polskie,
miały możliwości
swobodnego
rozwoju — tak długo polska by
ła ekonomicznie silna i zdolna do
obrony swoich granic. Wprawdzie
wai unki się zmieniły — ale myśl
przewodnia pozostała ta sama.
Pytanie, jaką młodzież należy
kierować do gimnazjum kupiec
kiego’ Ofóż w pierwszym rzędzi®
młodzież męską i bardzo zdolną.
Raczej przy biurku urzędnik na
wet z wyższym wykształceniem —
może być mniej uzdolniony, ani
żeli kupiec, który poza umiejęt
nością swujego zawodu musi ści
śle śledzić rynek podaży i popy
•
łŁ.o
i.: ■‘ ' ’ ■ ł tu z kapryśnymi nieraz koniun
Restauratorów
kturalnymi zmianami, do których
musi dostosować swój warsztat i
Dworcowych
swoje pociągnięcia, za któ^e po
W lokalu Związku Restauratorów nosi pełną odpowiedzialność
w Katowicach, przy bardzo licznym
W pierwszym rzędzie każdy ku
udziale członków, oabyło się Warne
Zefc ranie Dzierżawców Restauracji piec polski powinien swojego sy
Dworcowych s terenu'D. O. K P. Ka na skierować do gimnazjum ku
towice. Do zarządu wybrano: prezes pieckiego. Kupiec, szanujący swo
p. Stopczyński, w-prezec p. Koryca, ją placówkę, powinien przynaj
mniej jednego z uwoich synóv.
sekretarz — p Wenclanik.
W rezolucji podkreślono szkodliwą skierować do handlu, trr w pJerw
działalność konkurencyjną ,,Roaziny szyn rzędzie podła symać placów
kę, a dalej wytworzyć tradycję —
Kol ijowej".
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Powieść współczesna z Dzikiego Zachodu
Banda opryszków, wjnajętych przez dra Cringwha, aaopatrzo
na w znaczną liczbę Kar»te-nów m»*syntfwych o1- adriła wzgó
rze Koło obozu robota czego inś Kość eszy. Przjrw dca orpar^ików
wysłał do ‘bozu parlamentąriuuza > ząidaniem natuchmiastowego
pr^-ez robotników.

Przestąpił bojazrłiwie próg baraku, zbliżył się do jlołu,
przy którym zasiadał dow ódca obozu m * swoim sr-tabem
i drżącą ręką podał „P aszy" kartkę. Petrow w ręczył ją z ko
lei K oścjcszn
Polak przebiegł oczam i pismo.
— Ultimalum... hm... mają fantazję, psiakrew ' Słuebajp/zeczytam wam tak zw a"e ultimatum:
„Jesii w ciągu godzm y nie wyniesiecie, się do diabła,
to urządz.imy wam taką ła: trę, i e ją długo będziecie pam ietab W siadajcie ao sw oicb łodzi i w ypłyńcie na śro
dek fiord u ; reszta niech wieje na południe. Każdego kto
odważy się pozostać, zastrzelimy jak parszy wego Dsa“ .
Pasza" zaczął kląć, Bud Keułing w tórow ał mu godni®.
— Czekajcie! — zaw ołał Kościesza, potrząsając pismem.—
Tu jest jeszcze dopUek:
„M am y dwadzieścia karabinów maszynowych, skit-rowa.p.Tch na wasz obóz. Zasypiem y was ketami, jeśli się
ośmiofigie w zyw ać pom ocy przez radio. Będziemy o tym
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silne rody kupieckie ł — z czasem
patriarchalne, które [wówczas od
grywać będą pierwsjzorzędną ro
lę w życiu gospodarczym, poli
tycznym i społecznym.
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Jak sir dowiadujemy, Zrzei cenie
Kupców Uatęzi Radiotechnicznej w
Warszawie zdecydowało się wziąć udzial w formie zorganizowania włas
nego stoiska w Wystawie Radiofo
nicznej, mającej się odbyć w sier
pniu w Warszawie w gmachu YMCA.

Dn. 6 lipcu odbyło się -w Goiubiu
zebranie Towarzystwa Kupców Sa
modzielnych, na które pnzgbyli rów
nież kupcy z Dobrzynia. Ifc ( mówie
niu wymagającego sic niebezpieczeń
stwa żydowsbego postanowiono re
organizację Towarzystwa.

w to ru n iu

Na plenarnym zebraniu Chrześci
Wtesclciel przedsiębiorstwa
jańskich Kupców Podr. i przedstawi
cieli Handlowych v Torunia! omówio
no bieżące prace Związku.; Stowarzy
może sam wyoisywać bloczk* kasowe
szenie urządziło w oprodipe Zieleńca
W Toruniu zabr.wę letnią,,, która się
Ostatnio -apaifl wyrok Najwyis-*- stały nr sti nowisku, że ktarec Wypi nadzwyczaj udali.
go Trybunału WnTnłstracyji go w sując sam bloczki kasowe umniejsza
w : 9 E E E D im M IE
nlezw rkie ważnej dla kupiectwr spra j sumy wpływu.
B S.9?7^
BR09HIIOWO
N. T. A. stanął na stanowisku, że
‘wie
Mianowicie władze skarbowe uzna bloczki ka”owe mosrą być wypisywa
AMUHfCYJ30EJ
ły księgi hanfllowe jednego z Kup ne y.eisnoreczide prze? właściciela
Dni 1 31 bm odbędziei-ąKęj w lokalu
ców -a rieorawidłowe, ponieważ bło- przedsiębiorstwa, i że okoliczność to Stowarzyszenia Kupców Polskich w
uki rasowe wypisywane byty rei 4 nie może powodować uznania ksiąg Warszawie walne zebrani c Stowarzy
! zenid K’tpców i Pnzejmyslowtów
właściciela przedsiębiorstwa nie zaś za ieprawkiłowe.
(Wyrok N. T. A. rej. 7958,34).
kogoś z współprac iwników. Władze
Branży Broniowo - Amunicyjnej.
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Zaniepokojone sfery kupieckie więc być ona jak najbardziej po
Z terenu COP dochodzą do na*
niepokojące w.adomości o szyb zwracają się z apelem ao społe ważnie potraktowana zarówno
ko wzrastającej drożyźnie i trud czeństwa polskiego o ułatwianie przez społeczeństwo, jak i czyn
nościach wynajmu lokali handlo kupcom osiedlania się na te nenie niki miarodajne, które powinny
dopuścić do olruDOw«ni»
wych w miastach i miasteczkach. C. O. P. przez udostępnianie wy nie
Kupcy, zwłaszcza z Zachodniej najmu lok1*li handlowych.
przez handel, rzemiosło i prze
Syn kupca, obejmujący war
Polski, którzy tak licznie zaczęli
Sprawa poruszona
powyżej, mysł żydowski, a więc wro#i Pol
sztat ojca, bęuzie miał ambicję
się przesiedlać na teren C. O, P. jest niezmiernie ważna, winna sce, jej centrum przemysłowego.
nie tylko utrzymać ale rozwinąć
h w a g — o—
■■m
spotykają się w ostatnich cza
go podnieść na wy;ższy poziom
sach niekiedy z zupełną niemoż
rozwoju, w kierunku rzawodowym,
nością znalezienia odpowiedniego
zawsze w tym przekonaniu, że lokalu na sklep, przede wszyst
jesł jednostką twórczy pełnowar kim w najruchliwszej handlowo
tościową, a zaiym pożyteczną.
Stowarzyszenia Ku ców P i skich
dzielnicy, to znaczy w śródmieś
Dziś, kiedy mam?” swoją wolną ciu.
W ostatnim czasie założone zo biani, wygłaszając referat na te
Ojczyznę i drzwi i okna otwarte
Prym w podwyższaniu cen lo stały dwa nowe Odda.aty Stowa mat: „Współpraca
społeczeń
na świat, kupiec i p.rzemysłowiec kali handlowych w!odą natural rzyszenia Kupców Polskich: w stwa polskiego z polskim kupiectma szanse nieograirtoone.
nie żydzi, którzy, jak wiemy, zwy Ciechanowcu woj. Białostockiego weui". Liczne audytorium, składa
■kie
są w posiadaniu kamienic, ota (Prezes Józef Fernezy) oraz w jące się w znacznej części * urzę
Uczciwe kupiectwo. jest szla
czających
rynki naszych miast.
Zwierzyńcu Lubelskim (Prezes dników Głównej Dyrekcji Ordyna
chetnym warsztatem ł pracy.
W niektórych miejscowościach Józef Stelmaszuk).
cji Zamoyskiej, gorącu przyjęło
Kupiec i przemysllowiec daje mamy do czynienia t>o prostu z so
W
zebraniu
organizacyjnym
Od
wywody prelegenta i Dortanowuo
chleb rzemiosłu oraz ludziom Jidarną zmową żydowskich kamie
nauki i sztuki, prawnikom, inży miczników, którzy — nierzadko w działu w Zwierzyńcu wziął udział solidarnie poprzeć miejscowe skle
nierom i technikom; Itworzy sta ibóżuicy — uchwalają, że nie bę wizytator S. K P. p. Tadeusz Fa py polskie.
le nowe warsztaty pracy, nowe dą wynajmować lokali „gojom".
przedsiębiorstwa, daj© sposobność
W sporadycznych wypadkach
do pracy i zysku tysiącznym rze- ? spotykano się jednakże niestety
szom.
i u Polaków właściciel’ domów z
t e są c h rz£ # ę iia ń s k :e fir m y
Kupiec i przemysłowiec jest' nicobywatelskim stanowiskiem i
regulatorem i jednym z najsil-1 skwapliwym dyskontowaniem oW laszytn życiu gospoćarca ym za Wacław Bieniek kierujący robotami
niejszych filarów 'potęgi pań-; zywienia gospodarczego C. 0. P. korzeniły się rozmaite przyzwyczaje przy obu tych ‘ udowi-ch zastosował
nia, których nie sposób niczym uspra zip-awy pochodzcce c żydowskiej
przez śrubowanie cen lokali.
stwa.
•
wiedliwić.
Niestety, znajdują się firmy „Terrazyt”, mimo i* oflarowy .
Najlepiej
wychowane,
wy
wót od nas jednostki postępujące w weno mu po znacznie tiższyrit ce
kształcone,
najinteligentniejsze
myśl szczytnej zarady ,,przekonania nach dostawę -apraw -lochodzących
[ swoją diogą a przyzwyczajenia swo z wytwórni polskich. N;a skierowane
jednostki powinny się garnąć w
ją" świadczy o tym najwięcej tuki doń - apytani dał rozbrajającą odpo
szeregi samodzielnych; kupców i
W ostatnim ndinerze „Polskie tal t, który podajemy niżej:
wiedź: „wzięliśmy „Terrazy*’’, bo
przemysłowców.
Wyikażą
onte
Przy wykańczaniu domu hr. Tai- przyzwyczailiśmy się do niego".
go
Przemysłu
Restauracyjnego’*
wnet zdolności nieprzeciętne
i
lowsklej (róg Walecznej i Francus
znajdujemy "eiieton, o tym, jak kiej
Z takimi przyzwyczajeniami już
na Saskiej Kępie) oraz domu hr.
wpływem swoim oraz maturalnjsm
biegiem rozwoju usuną zanoiry io wynaleziono likier, który zmu T. Zamojskiego (Racławicka 3) inż. najwyższy czas byłoby zerwać.
szał, po jego wypiciu, do mówie
b'urokracji, braki ustawodaw
nia prawdy.
stwa oraz spowodują, więcej ce
Otóż browarnicy niemieccy tak
rys, ■
lowe nastawienie władiz^ i spokemówili pod wpływem likieru vericzerstwa do zagadnień:: handlu
h sn d liu z a g r a n i c z n e g o
tatis: „Donner vetter!“ Gdyby
przemysłu.
I
Pol-acy io--robili-w Niemczech, co
Prowadzon. pr-ez Ministerstwu eksportowi - importowych, araz 4 ch
A zatym najzdolniejszy syn do my w Polsce, to by im „Gestapo" Przeniyrtu i tlandlu i Radę Handlu w tego rodzaju przedsiębiorstwach
Zagranicznego akcja kształcenia fa ’»granicznvch; w Londyn3 H&die,
handlu!
pokazało, gdzie raki zimują".
chowców dla han ilu zagranicznego — Hatnburgu i Koń ze.
rozwija się pomyślnie. Komitet rgaRada Handlu Zagranicznego roz
.izacji Wywozu Rady Handlu Zagra- poczęła starania o pozyskanie eta
ricj nego u okował dotychczas 20 tów praktyk w przedsiębiurstwach im
z Ż y c ia o r s a n iz a c y j k u p ie c k ic h
praktykantów w krajowych fumach pudowych.

Ważny wyrok N.T.A.
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Zarząd kupcóv wiejskich i straganiarzy w Oszrnianie przystąpił do oudowy własnej hali targowej. Hala
stanie na rynku Oszmiańskhm; wiel
kość jej wynosi 61 m. długości i 5 m.
szerokości. W hali znajdzie pomie
szczenie 20 sklepów, zaopatizonych
w -hłodnie i piwnice.
Hala ta jest pierwszą na Wileń
szczyźnie halą, służącą wyłącznie
kupiectwu chiześcijańskiemu i nie
wątpliwie przyczyni się do gruntow
nego odtydzenia handlu na tych zie
miach. (s).

wiedzieli, bo mrUbiny odbiornik."
— W szystko wdedzą... — mruknął Kościesza.
Petrow znowu zjaklął.
— Jeszcze nie koniec, chłopcy! — przerwał mu Koście
sza. — Nie przypuszczałem , że gangsterzy tak lubią pisać. Na
drugiej stronie jesft jeszcze kilka wierszy. Piszą, że nie zro
bią nam nic złego^jjeśli spełnim y dokładnie ich żadan 1 i że
będziemy mogli p(WTÓc;ć do obozu, gdy oni pozwolą... Są dla
nas bardzo łaskaiwi! W ysadzą w powietrze naszą budow ę
i myślą, że będsiem y się temu przypatrywali bezczynnie...
Muszę odpowi«dc:Ąeć tym bandytom chicagoskim !
W y ją ł z kiesaxani ołów ek oraz podręczny zeszyt, w któ
rym robił różnej ©otatki, dotyczące budowi i skreślił parę
zdań.
— Coś napisirfcł, Janie? — zapytał „Pasza", który nie
umiał czytać.
— O dpow iadam tak: „W ynoście się do diabła, który na
■was dawno czeka i nie pokazujcie się nam na oczy. Dla ta
kich, ak wy, łoiitów. mamy cukierki — kto je p o łk n i:, z pe
wnością oie wsstanie, bo umiemy nimi częstować. W ra ca j
cie do C bijago, półn oc jest dla was niezdrow a".
— Doskonałcs! Diabelnie dobrze pow iedziane! — zaw ołał
z uznaniem Peiiirow i reszta podzieliła w zupełności jego
zdanie.
Kościesza w ę c z y ł odpow iedź sta ^ m u In dianowi, kłóry
udał się pośpiesznie do ^przystani obozow ej, w skoczył do
czółna i odpłytnął.
— Ciekawym , co oni»Ueraz zrobią? — pom yślał a c głos
Karol Sołden.
— P raw dopodobn ie pracyftHą Indianina z drogim ultima
tum — odparł Pjolak.

Wiadomość/, gospodarcze
WZKOST WYWOZU ZJEM NIAKóW
W związku z lepszymi zbiorami
ziemniaków w r. ub. zaznaczył się też
wzrost ich eksportu przez port gdań
ski. W pierwszym półroczu r. b. wy
wieziono ogółem 5.560 ton ziemnia
ków wobec 2.951 ton w analogicz
nym okresie r. ub. co oznacza wzrost
eksportu o 81 proc.
*
INWESTYCJE
W PRZEMYŚLE GÓRNOŚLĄSKIM
Huta „Piłsudski” przystępuję nie
bawem do budowy nowego labora
torium mechanicznego dla badania
wytrzymałości i jakości żelaza. Kosz
ty budowy nowsgo laboratorium wy
niosą około 300 tys. zł.
ZJAZD KORPORACYJ MIEJSKICH
Z inicjatyjęy izby P.-zen.yslowoTlandlowej odbędzie się v jesieni r.
b. zjazd korporacyj miejskich i przed

stawicieli życia g lopodarcz^go, w ce
lu omówienia spraw "njmodarczych
1 przyjsc.a z pomocą południ®* -Mł
odniej połaci wojew. poznańskiego.
WYWÓZ IVEGLA
_W cstatnim tygodniu zanotowano
wielkie wzmożenie eksportu węgla.
Węgiel polski wywożony jest maso
wo, w szczególności do stacji bunkro
wych na Dalekim Wschodzie. Ostat
nie transporty węgla za ub. okre2 i póf miesięcy, wykazał również
nasilenie, iak w okresie pierwnych
4 mieś, b. r.
IMPORT
OWOCÓW POŁUDNIOWYCH
W ostatnich dniach przybył do
portu gdyńskiego poważny t.ansport
cytryn oraz innych owoców południa*
wyco, suszonych. Ładunek cytrj^n
wyniósł 14 tys. skrzyń. W związlcu
z tym zanotowano lekką zniżkę cen
cytryn.
9

— Jak to? W ięc do walki nie d ojd zie? — zawołał rozcza
rowany „Pasza".
Innym też miny zrzedły.
— Sądzę, że dojdzie — odpow iedział Kościesza.
Bułgar poweselał.
— W yobrażam sobie, jak oni się zdziw ią, gdy zatrzeszczy
dwieście osiemdziesiąt karabinów ! — roześm iał się hała
śliwie.
— Obawiam się czego innego — zauwauył w zamyśleniu
Kościesza. — Zaczną grać na zwłokę, udawać, że chcą z nam , dojść do porozum ienia, a w nocy zasypią nas ogniem
i spróbują wysadzić w powietrze zaporę wodną. No, ale m iej
my nadzieję, że pułkow nik do tego nie dopuści. W ierze
w nieao i )< stem zupełnie spokojny. Zuch jakich m a ło l^
Spojrzał w okuo i zaw ołał: — A co, nie m ów iłem !.. Indif®
nin już w rócił! No, zobaczym y, co nam p r ^ w ió z ł!
Po pa^u minutach stary Indianin w kroczył już nieco
śmielej do baraku i położył na stoł kartkę od herszta gang
sterów.
Kościesza ją rozw inął i przeczytał na głos :
„Os tr zeż en ie d ru gi e i o s t a t n i e !
Jeśli nie wyniesiecie się za p ół godziny, to podpalim y
parszywe budy, w których siedzicie".
— I to wszystko? — zapytał Solden.
Polak twierdząco skinął głową.
— b zd u ry! — splunął pogardliw ie Petrow.
— Niezupełnie — mruknął Kościesza. — Są pocislri za
palające...
— A to łotry!... Skończeni szubrawcy! — zawołał p**rywczy W łoch, Czarny Um beito.
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fzłn y itfst l e r M g n d i i Eenlefts
Czechosłowacja rozczłonkow ana na okręgi narodow ościow i
R
PRAGA, 19. 7. łriuro pras*„„
partii niemiecko - sudecKiej ogłosiło
pełny tekst memorandum, złożonego
rządowi praskiemu w sprawacn na
rodówościowych.
W pierwbzy.n punkcie
.emcranduni Niemców sudecklcn ustalon. zo
stała zasada całkowitego równo
uprawnienia wszystkim grup narodowościowycn w Czechoałowacii. Za
sada ta miałaby być uznana i Zagwa
rantowana konstytucvjme w ten spo
sób, aDj żadna z grup narodowościo
wych nie mogła zając <»tan„wiska
uprzywilejowanego w stosunku do
pozostałych.
_
.

Denacjonaiizac]a nanstwa
W drugim punkcie memorandum
stwierdza, że demok-utycMi zasada
suwerenności ludu może być ro ~iąg_
nięta nft wszystkie grupj rr odowościowe jedynie po u tnanlu _jej przez
zainteresowane naro-low iści. Podsta
wowymi zasadami, na których opie
rać sie ma współżycie naiodowośtj w
ramacti państwa ma hy*• wolność i
zabezpieczenie całkowitego równou
prawnienia 1 możliwość rozwojowych
wszystkich narodow ości, Zderiacjonalizowanie państwa i przen.esienie całoksz/athi .lagadiiień natury \><ć 3two
wo - administracyjnej na pot zczegóine grupy narodowościowe na zamie
szkałych przefc nie terenarh

RozcztePKOwunle
t e r y t o r ia ln e
Punkt trzeci stwierdza, ic dla zre-

z ą c fy w
rę k a ch g ru p n a r o d o w o ś c io w y c h
aliz, wania wylusaczo.iych w poprze ze rgromadkeiiia nnrodowego i przed stwa obrony, spraw zagranicznych ■
dnich punktach zasad cal) obszar stawiciel&iir poszczególnych grup finansów.
Zarządzenia ustaw^ciawcze, wpro
państwa musi ulec rogionaihej decen nt.odowośoiowych. Zgromadzenie na
tralizacji i rozczłonkowaniu na ob rodowa wybierane byłoby w drodze wadzające autonomiczny samorząd
szary zamieszkałe przez Czecn w, głosowania powozechnego, bezpośre narodowościowy, wydane tostaną
Niemców, Słowaków i im,c narodo dniego i tajnego w poszczególnych przez dyrektorium. Następnie utwo
wości. Dla ustalenia granie teren >w, kuriach narodowościowych. W zał-res rzone mej: być również autonomicz
zamieszkałych przez poszcs :góln ■ spraw zgrom idzenia
narodowego ne okręgi i zarządy krajowe waz od
narodowości, a w szczególności dla wejdą «tszyrtkie zagadnienia, nie powlednio pragmatyka urzędnicza.
usfalenia granic obszaru Niemciw podlegające - kompetencji ciał samo
Jako podstawowa zarflda prryjęia
sudeckich, przyjęty zostanie stan rządowych posz. zegolnych narodo ma być w myśl punktu 8-(.o mętnorzeczy z r. 1913.
wości. Przedstawicielstwa narodowo randurn, że urzędnicy pańflwow1 na
ściowe tworzyć będą członkowie ktfrii
teryioriacl narodo
Kompetencje samorządu narodowościow i ch zgromadzenia na poszczególnych
wościowych musz? być te samej ni
W punkcie 4-tym partia Niemców rodowego. W zakres spraw podlegają rodowości, na której obszarach peł
sudeckich żąda ustalenia podstaw cych kompetencji przedstawicieis*w nią służbę, Sądy dyscyplinarne muszą
organiza .jjnych dla ciał ustawodaw narodowościowych wchodzić będą składać się z p . zedsrawiciell poszcze
czych i adminislrat) jnych oraz roz sprawy ustawodawcze, objęte samo gólnych narodowości dla każdego z
graniczenia organów państwowej rządom narodowościowym, a więc; obszarów z osobna.
władzy wykonawczej i organów samo wybór przewodniczącego samorządu
rządowych grup n ironowośicow ych, krajoy ego, prawo budżetowe, upra
R ń v ifrtoy jira w n ?en le
a także t amorzndu gminnego V ;a- wnienła w zakresie zmian konsty
ję z y k o w e
kres spraw administracyjnych, które tucyjnych ,td. Kontrola polityczna
przejść m ają w ręce samorządu na działolności ustawodawczej jamoW
punkcie
9-yłn memorandum orodowościowego, wchodzą m. in. :a- rządów narodowościowych należeć
rząd finansami publicznymi, zmiana bedzie do uprawnień prezydenta pań mawia sprawy sądownictwa, oparte
nazwisk, całość spraw, dotyczących stwa. Przedstawicielstwa narodowo go również o zasadę autonomii na
wychowania i szkoinictwr włącznie ściowe pos/adać będą prawo inicja rodowościowej.
W punkcie 10-,ym ustalona zosta
ze sprawą przysposobienia wojsko tywy ustawodawczej w zgromadzeniu
ła zasada językowa, w myśf której
wego, sprawy kuitury i sztuki, op-eki narodowym.
językiem państwowym jest język je
społecznej, sDrawy i.sicdlci cze, sp^u
go jDywateli, czyli wprowadzona
wy izb handlowych i rzeimiesinirzyth,
Orąanitócja władz
zostaje zasad.* równouprawnienia jęsprawy wywłaszczeń i odszkodowań,
prawo twoizeuia org„ lizacyj zawo
W punkcie szóstym memorandum zyHowego wszystkich narodowości,
dowych, sprawy podatkowe i wiele omawia organizację władz central pr/easta^iciele wyższej administracji
nych. a wiec przewodniczący, przed muszą j-ostugiwać się jeżykiem niż
innych.
W punkcie piątym memorandum stawicielstw narodowościowych wcho szych funkcjonariuszów.
Vv punkcie Jl-yni memorandum oomawia sprawę ustroju władzy usta dzić mają- w skład rz,ądu i mają być
wodawczej, która składać się będzie niezależni od ."gromadzenia narodo niawia Szereg spraw, dotyczących
wego. Przewodniczący samorządu na przebudowy istniejących zakładów i
rodo-vościowe go wybrani być mają instytucy, państwowych. Wreszcit
na lat a przeć przedstawicielstw^, P w punkcie l2-yin omawiana jtsł
rudor-oścłowe. Wybór ten będzie za sprawa ustawodawstwa hnansowe
twierdzany pizez prezyderti., podo go, k.óre nit będzie mogło być zmic
bnie jak i wybór wszystkich kierow ni< ie bez zgody wszystkich bez wyi iatek
ników najwyższych urzędów samo jątku grup narodowościowych, za 
6.15 Pieśń „Kiei j "anne wstają zo- rządowych, którzy wraz z przewod mieszkałych ne terenie par<atw-a. Pre
rz 6.Z0 Muzy» a. o.4b Gimnastyka. 7 00 niczącym stanowią Jyrektorum sa liminarz Budżetowy opierać się ma
Dzie -nij 7.15 Muzyka,
’ 57 oygnal cz„su i hojna? z Kiakowa. morządu. Przewodniczący samorządu na zasadzie klucza narodowościowe12.03 Au<’ vcja południowa
bedzie wchodził w skład najwyższej go_ wszystkich kurii przedkładany be
1515 „G.ośno szumią Gnpł- tal"’1. 15.33 rady obrony państwa.
dzie zgromadzeniu narodowemu.
Rozmuwa z chorymi. 15.45 W,ad.,.ności
Punkt 13 -ty omawia zasady ustagospodarcze. IB.uO Walc, romanse i d, ”
,-enady. 6.45 „C. O. P.“ — repor'..,:. Skasowania 3 ministerstw wodnwtze, które mają uniemożliwić
17.00 Muzyka taneczna. >8.00 Rzeczy cie
zmajor>'zoTvanie Innych grup przez
kąwę z techniki i przyrody. 18,10 Utwo
°unht siódmy memorandum oma którakolwiek z grup naiodowośclory fortepianowe. 15.45 Nowości (te. aCkie. wia organizację władz centralnych wych.
19.00 Piesiu polski*. 19.30 Pbgadinka
* lunkcu 14-tym memorandum
19.30 ,W romantycznym kaiejuoskopie" pa istwa, w których skasowane zo
— kc,,cai.. 20.15 Dziennik, zo.55 Poga- stają ministerstwa oświaty opieki ajmuje się sprawami, dotyczącymi
dai.ka: 21.00 Skrzynka rolnicza, 21.10 "polecanej 1 zdrowia publicznego. restyt cji atrat, jakie ponieśli przed
„Te twzóz kuka, ren bieg wo j; “ — au
dycja Jewno - muzyczna 31.30 Wiado Całość bowiem zdań tych ministerstw stawiciele ludności niemieckiej w
mości apertowe, 22.00 Ludwik ■ Retho- przechodzi na samorzad naród.}woś Oecnoi,.owacji naskntek reformy rolven. Z2.55 Przegląd prasy. 23.00 Ostatnie ciuwy.
tV pozostałych minister nej, rełormy szkolnictwa, sanacji
wiadomości.
śtwach utworzone zostają sekcje na bankowości, ustawy o t. zw. , legiorodowościowe z wyjątkiem minister narzach'' 1 t: dr *NAjCUsKAWakB AUDYCJH:

R A CM O
CZWARTEK.

0.15* Pi< »6 ..Kiedy rai te
ra); z
rze” S.20 Muz; ka 6.45 G.mnastyka 7 00
Dziennik. 7.15 Muzyka.
lial Sygnai czasu i nejnai * łvra_cow, 12.03 om ycia uułuJniowa.
15.13
wakacje*
łB-30 Muzyka
lekka
15 4* WizJoiiości gospodarcze.
X' I.Of, Koneert solistów '■
•j **
u * —
, luuiiu
1..U) Muiyi.a tanetio*
18 Oj
Przegląd wydawnictw 18.10 Arie i pic;, u
1" są 81ucl.o\Jtske „Powiót* 19.00 K uCo, i rozrywkowy 20.45 dziennik z t.jo
Pa adanka
21 u0 „Zbiera,mj
miód"
21 o Skrzypce i m ndnliny’1 21.55 Wia
domości sportowa 22.0(1 Kuncert kam
J 22.35 Gr, Wlfli -n. P i—irose. 22.33
Prze; lad pi y. 23.00 Ost „n ie wiadomo
ści,
NAJCIEKAWSZE AUDYCJE:
19.00 Koncert lolistów.
16.45 C. O. P. — rep c/tei.
17.00 Muzyka taneczna.
18.35 , Powrót"'
słuohowuko Stef.
Bar lińskiego.
19.00 Koncert rozrywkowy.
WARSZAWA II

16.45 ,.C u. P ." - -euortaż.
19.00 P eśnl polskie.
19,JO Koncert rozrywkowy.
22.00 Muzyka kameralna: L.
Beethoven.
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13.00 Koncert. 14.05 Parę informacji.
13.00 Piosenki taneczne. 13.55 ,P*rę <nfoiuiacji. .4 OC Program
14.06 Kon, rt. 14.10 Program. 14.15 Koncert *olistów.
15.00 Wiadomości sportowe 15.05 Kon 15.00 Wiadomości sportowe. 15.05 Zespół
Lewandowskiego.
cert.
17.00 Pogadanka. 17.10 Orkiestra Sto
17.00 Jak -pędzić święto. 17 10 Pogaa: nr a spoict :na. 17,1.. Utwory Czajkow warzyszenia Koncertowego Lamoureux.
18.10
Mutyka lekka.
skiego. >8.15 Muzyi.j lekka.
22-00 „Ogródki Jordanowskie". 22.15
22.00 „Eadio odkryto sto lat temu"
22 20 Muzyka lekka. 23.00 Chóry i Łespo- Jcdlerskie piosenki. 22.30 Muzyka tane
czne z dane. „Cafć Ciub‘\
ly wokalne opery „Ua Scala"
AUDYCJE KRÓTKOFALOWE:
AUDYCJK
KRÓTKOFALOWE:
24.00 Zapowiedź atacji i dzi«nnik. 0.15
Omówienie
programu na tydzień przy
24.00 Zapowiedź stacji. 0.15 Pogadanka
aktualna, 0 20 Pieśni i piosenki 0.50 c ' szły. 0.20 Pieśni ludu gostyńskiego. 0.50
ptzyniosla poczta zza oceanu? 1.00 Pol; Jakie wartości wnoszą reemigranci do
polskiej wsi. 1*00 „Pieśni o morzu, ma
skie roiwtki. 140 „Kazimierz Wielk, i rynarzach
i rybakach". 2.00 Preludia i
Jagieho' 2.00 „Mazurek zdobywa Swia'
pieśni Opieńskiego. 2.50 program*
2.50 Program

„ p o ż y c z y ł” , c u d zy
W sądzie okręgowym, ns sali
XI na ląwie oskarżonych zasiadi
17-łetni Mar-an Grigoriew, potomek
ałyi.nego rodu rosy skiej arystokracji,
osl.arśnny » kradzież aam^chodu.
W aońcosych Jniiach kwietnia
prrea domem Jane Ostrowskiego ad
wokalu, siat jego samochód. Akurat
przechodził tamtędy Grigorlew, i wi
dząc, ie ł luceyk nłe jest wyjęty z
motoru, w*mdł, zapuścił . lotnr i od
jechał. Przez trzy dni Grigoriew roz-
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8 6 145271/ 373 lą7521 148365 43h
149149 18? 6O3 74 150436 567 776
151865 938 152061 535 15301? 148
582 836 154424 47 671 135215 883
1j6126 458 657 803 157146 J58181
159 617

sam ochód

bi,at się pó Warszawie i okolicach i
skradzionym aucie, a wreszcie, gi
! rnoch ju się zepsuł, porzucił «« i
ulicy Marszałkowskiej.
Zaznaczyć należy, ii ojciec Grig
riewa jest inżynierem.
Sąd skazał go na półtora roku wi
zi nia r. zawieszeniem, w motyw*
zaznaczając, iż niski wymiar ka
■na zastosowanie z tego wzgięóu,
Grigorie c jest jeszcze nie h„ra iy
niepełnoletni.

Wygrane po 62,50 zł. *
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Niebywały cnlnilazm w Paryżu
( D a l s z o
PARYŻ, 19. 7. W chwili gdy po
ciąg wjeżdżał na dworzec baterie
r«tawinne na Mont Vaierien rozpo
częły oddawać salwy nouorowe na
„oeść dostojnych gości angieisKien.
Ogć icuł oddano 101 salw. Wśród
akhułiai ji olbrzymich tłumów pub
liczności podniesione zostają na
2-ch masztach, ustawionych obok
nomnika Republiki Francuskiej
przed dworcem, flagi o barwami na
rodowych angielskich i francu
skich. Na wieży Eiffla wywieszono
olbrzymie!: rozmiarów chorągiew
angielską, btói.. widać z s wszyst
Kich punktów miasta i której cień
pana na Pole Marsowe.
W chwili przybycia pociągu na
stację- wypjszczono w lasku Bulońskim tysiące gołębi, które prze*
kilka chwil zawisły Diałą cnmura
na tle błękitnego nieba.

Świta królewska
W salonach recepcyjnych dwor
ca odbywa się powitanie pr?ez pre
zydenta republiki Lebrun i jego
m..i ,nkę gości angielskich. Ki oł
Jerzy VI ubrany jest w mundur ga
lowy wielkiego admirała i przepa
sany wielką wstęgą oł dem Fran
cuskiej Legii Honorowej. AngiełsLIej parze królewskiej towarzyszą:
w idia ochmistrzyni dworu ks.
Narthumberland, pierwsza dama
dworu hr. Spencer, lord Halifax,
u . Beaufort — wielki konlus*/
Królewski szambelan dworu h rólcwuj lord Airlie i feldmarszałek lord
Btmwood, sir Aleksander Hardinge osobisty sekretarz króla, sto
Erick Mieville drugi Ł-a-.retarz kró
la, aćbutant Króla kapitan Charles
Lambe, kpt. iticnard Streaftieid osobisty sekretarz królowej oraz se
kretarz min. Haluaza uiirer Har
ley.

Pod eskortą spihisów
Formuje się orszak 1 rusza w
drogę. W pierwszym pojeżdzie zalął miejsce król Jerzy VI z prezydcii
le i Lobrun, w dragi_i królowa i
małżonka prezydenta Lebrun, u. lej
zereg i>o;‘ azdów (w liczbie 9-ciu)
wiezie osoby towarzysząc królew
skiej parze angielskie' iraz dostoj
ników ze świty prezydenta repubnn
zamyka orszak gwardia i .puLu"ańsl a orar rrwadron spahisów.
Szpaler utworzony jest z "dariatów wojsk lądowycn, norsncn 1
lotniezycr pod dowództwem gen.
BOlotc. wojskowego gubernatora
miasta Pan m.
- Orszak poprzedzany jest przez
spahisów w czerwonych bl „ch
niebieskich spodniach i Marych bnz
nosach, które wiatr wzdyma, oka
zując ich czerwoną podszewkę
Pn-d nim! poczet sztandarowy i
tanfarzyśei otwierają pochód wita
ni gorąco prze pubFczność, której
ukkik przechodzą na widok poja
wiających się poiazdów, wiozących
gości królewskich w istny szał en
tuzjazmu.

Szał entuzjazmu
Atmosfera przypomina nastrój,
jaki panował w czasie zwycięskiej
defilady z r. 1919. Tak jak i w tym
dniu większość paryżan nosi w bu
tonierkach małe trójkolorowe ko
kardki lub też wstążeczki w angiel
skich barwach narodowych.
Cała ulica parysna bierze idxial
w powitaniu króla Jerzego VI i je
go małżonki na ziemi francuskiej.
Na rogaci ulic przygodni śpiewacy
śpiewają ,God save the King" i
„It*s a long way to Tipperary". Na
jednej z trybm. ustawionych na
Avenu" Fochę, 4000 dzieci witało
przejeżdżającą parę królewską chó
rałnyn rytmicznie skandowanym
okrzykiem powiewając przy tym
chorągiew ami o angielskich bar
wach narodowych.
Poczwórn;r szpaler utworzony
wojska i policji powstrzymuje roz
entmjazr owuny tłum. l T drzwiczek
pojazdów a a g io s k ie j pary królew 
skiej galopują oficerow ie. Zarów no
król jak 1 królow a zasKOczeni są
tym żvw lołow ym en tu -azm em pub
łicm osci Francuskiej, ale z w idocz
n ie zadow olonym uśm iechem , dzię
k u ją za owacje.

W pałacu Elizejskim

na

c ia t t z«e s ir . 1

królowej Elżbiecie insygnia wiel nie rezydencją króle, zrczęll napły adiutantów. Ambasador angielski
wać ambasadorowie i nosłowie przedstawiał monarsze przybyłych
kiego krzvża Legii Honorowej.
akredy towani przy rząuzie francu- dyplomatów.
Audiencja w Palais
kim.
Pc skończoi *j prezentacji knu
d’0rsay
Wkrótce potym d.-rwi wielkiego lekkim skinieniem głowy daje znać
Pouczas wizyty angielskiej pary salonu Quai d-Orsay ciworzyiy się że audiencja jest skończona.
królewskiej w pałam E’izejskim i do pokoju wszeał nrói i e r V I ,
O *<xb 18 m. 40 król wra* z odo pałacu d‘Orsay- który jest obec poprzedzany przez rzamoeianow i tocz< niem opuszcza salę.
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BuKARjJiSz.T, 19. 7. W związ
ku ze śmiercią królowej matiu
Marii, król Karol zarządził 6-cio
miesięczną żałobę dla dworu i
armii. Jednocześnie rrąd rumuń
ski ogłosił dekret o 8-<łniowej
żałobie narodowej. Zwłol. królo
wej zostały dziś rano zabalsamo
wane i przewiezione do zamku
Pelesz, gdzie ustawiono je na w"
dok pudiczny.
Jutro zwłoki królowej będą

s tłin ie

przewiezione
do
Bukajraztu,
gdzie zostaną wystawione na wi
dok publiczny w pałacu królew
skim, zaś pogrzeb odbędzie się w
|sobotę w klasztorze Curtea do
i Argea.
W połuduie odbyło się w obec
ności króla Karola .członków ro
dziny królewskiej, premier, i mi: nistra sprawiedliwości otwarcie
testamentu królowej Ma ii
Zgodnie z wolą zmarłej serce
jej ma być umieszczone w arnie,
która zostanie złożona w kaplicy
pałacu Bałcie nad morzem Czar
nym. Kolorem żałoby będzie nie
czarny lec* fioletowy.

aoboszyński po raz trzeci przed sądem
O bron a
LWÓW, 19. 7. (telefon własny)
Sąd Okręsowy we Lwowu wy
znaczył 'errarn rozpoznania spra
wy inż Adama Dobosz-* nskiogo
aa 29 sierpnia. Przewodniczy ć
będzie sędzia Sądu Okręgowego

p o w o łu je
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Ponurkiewiez. Nazwiska dwóch
pozostałych sędziów nie są do
tychczas znane. Pewnym jest je
dynie, ii w skład kompletu nie
będzie wchodzić żaden z sędziów,
którzy dotychczas sądzili sp m .ę.

ja t t o
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Sprawa oblicz&ua jest nu kilka
dni. Wiąże się to z Koniecznością
przeprowadzenia
postępowym',
dowodowego oczywiście w ra
mach wyłącznie punktu 3-go ak
tu oskarżenia.

Pomimo zastrzegli i sitciietól
Komisja pnyjęlb projekt ustawy
o

i n i e r o e n e f i n a

Sejmowa komuja specjalna ob
radowała we wtorek przez cały
dzień nad projektem ustawy o
środkach finansowych na popie
ranie gospodarczo uzasadnionego
?'9ztartowania cen artykułów rol
niczych
Ustawa wychodzi z założenia,
ze poziom cen żyta poniżej 20 zł.
za 100 kg. jest gospodarczo szko
dliwy. Dla .ego, jeteli w ciągu 20
dni przeciętna cena na giełdzie
warszawskiej utrzymywać się bę
dzie poniżej tej granicy, wtedy
ustawa przewiduje wprowadaąnie opłaty od mąki i kaszy o ile
nie są one przeznaczone do spo
życia we własnym gospodarstwie
producenta lun pracownika rol
nego, lrb też na wywóz za grani
cę. Kwoty te przekazywane będą
na specjalny rachunek, a skarb
państwa doda od siebie dotację
w wysokości połowy Kwoty, któ
ra wpłynie z opłat. Techniczną
atronę wykonania przestawia się
rozporządzeniu ministra skarbu
w zrozumieniu z zainteresowa
nymi ministrami. Utworzony w
ten spo3ób fundusz byłby zużyty
na kredyty zastawowc dla rolnic
twa i zwrot premii eksportowych
Sprawozdawca poseł Sobczyk
zgłosił szereg poprawek, przewa
żnie uzgodnionych z rządem, z
których najważniejsza opiewa, że
opłacie podlega nie tylko mąka i
kasza wytworzona w kraju, lecz
.akie sprowadzona z zagranicy
lub z Gdańska.

Etykiety na każdym worku
.Wicemin Morawski wyjaśnił,
ze system kontroli nie jest jesz
cze całkowicie ustalony. Orlaty
będą prawdopodobnie u.szczane
drogą wykupu specjalnej etykie
ty, przytwierdzanej do Każdego
worka w ten sposób, aby przy
otwieraniu ulegała częściowemu
zniszczeniu. Sprzedawca będzie
musiał przechowywać etykiety,
tak, aby przy kontroli mógł się
wylegitymować legalnością sprze
dąży. Wykonanie kontroli w prak
tyce będzie bardzo trudne i mo
że dać rezultaty tylko przy po
parciu ogółu rolnikow i współ
ćizałaniu samorządu oraz orga
nizacji rolniczych i młynarskich.

r a n k a

Wzitałtowanie się cen. Domagali
się wp 'owadzeni* powszechności
opłaty, pizy której odpadnie pa
radoks, że w kraju mającym nad
wyżkę zbożową, t-zeba zaglądać
do każdego worka. Stworzenie
przy projektowanej opłacie po
ważnej różnicy miedzy ceną chle
ba miejską a wiejską, stworzy
wiele pokus, prowadzących do
nadużyć. Będzie się opł cało nie
legalne dostarczanie chleba
ypiehu wiejskiego do miast, co
może zniszczyć przemysł piekar
ski.

Akcja Jest konieczna
Z kilku atron podniesiono, że
ustawa ma wiele usterea i wad,
ale wobec sytuecji gorszej, niż w
latach 1936,*37, akcja jest konie
czna, Niepokój budzi rozważanie,
czy środki przewidywane przez
ustawę będą dostateczne. Należy
się liczyć z tym, ie przy spadku
cen zboża może nastąpić spadek
cen mięsa, a środki zaradcze bę
dą musiały być rozciągnięte na
produkcję hodowlaną.
Mogą się też rodzić obawy, ie
trudno będzie uniknąć, aby usta
wa zamiast pow otrzymać cenę
zD oża , nie wywołała w rezultacie
zniżki ceny. Niebezpieczeństwo
je3t .akc, że może zostać z d e z o r 
ganizowany rynek zbożowy i mączny.

Premia dla nieuczciwości
Opłata 3-złoto*va od stu kilo
gramów jest tak wysoKa w sto
sunku do zarobku młynarza i pie
karze, że stanowi wielką premię
dla nieuczciwości. Istnieje też
obawa, że duże ilości mąki nieo
płaconej będą mogły być przemy
cane, szczególnie w małych mia
steczkach i na peryferiach wiel
kich miast. Niewątpliwi
też
zwiększy się dowóz wiejskiego
chleba do miast, a więc chleba,
który nie opłaca tej opłaty. Wła
ściwe ujęcie tej sprawy jest nie
słychanie trudne, dlatego ustawa
powinna być tylko ramowa, a
rząd w rozporządzeniach wyko
nawczych może należycie te rze
czy uregulować.

Cały ciężar spada
na miasta

Wkrótce po swym przybyciu król
Wiele pokus
Jerzy VI i królowa Elżbieta udali
Wysunięto też zar :ut, że cały
się z gmachu Quai d‘Orsay do pa
dla
spekulantów
ciężar utrzymania opłacalnych
łacu Elizejskiego, gdzie złożyli wi
zytę prezydentowi republiki i pani
Posłowie rolnicy wyrazili za cen rolniczych ustawa przerzuca
Lebrun. Król Jerzy VI udekorował dowolenie, że rząd wchodzi na na miasta. Wywoła to skutki nie
prezydenta
Lebrjn
insygniami
albowiem
mimo
wielkiego krzyża orderu Lazni. Na drogę polityki prorolniczej i bę bezpieczne,
stępnie prezydent I.eb nn wrer»vł dzie mia’ wpływ na gospodarcze rmniejszenia siły nabywczej kon
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sumenta miejskiego, a zwłaszcza
robotnika, cena chleba będzie utrzj mana na ni* zmienionym po
ziomie.
Fizeciwko ustawie wypowie
dział się jedyn; fe poseł Waszkie
wicz, gdyż zadniem jego jest ona
antyspołeczną- a ciężar opodatko
wania godzi w warstwy najbied
niejsze. W budżecie bezrobotnego
wydatki na żywność wynoszą 70
procent wszystkich wydatków
W budżecie robotniKa 63, pracow
nika umysłowego 30, a u dyrek
tora fabryki tylko kilka procent.
"e^roLotni będą wiec dźwigali
największy ciężar i na nich ma
się opierać opłacalność rolnictwa.
Ustawę uchwalono z - popraw
kami zaproponowanymi przez re
ferenta. Wajdzie ona na porządek
dzienny Sejmu we czwartek.

W związku z wy jaśnienim Są
du Najwyższego- , że co do intepretacji werdyktu powołani są
wyłącznie
przysięgli,
obrona
zgłasza sensacyjny wniosek o po
wołanie w charakterze świadków
wszystkich dwunastu przysię
głych celem ustalenia intencji ła
wy przysięgłych, jak również ce
lem stwierdzenia, że przewodni
czący tybunałn sędzia Dysiewicz
wyjaśnił przysięgłym, że w razie
odpowiedzi twierdzącej na zmo •
dyfikowane pytani* 4-te inżynie
rowi Doboszyńskiemu grozi jedy
nie kara grzywny.
Inżynier Doboszyński czuje się
dobrze, .rękopis z jego pracy nau
kowej dotychczas nie został mu
zwrócony. W chwili obecnej inż.
Doboszyński zajęty jest pisaniem
sztuki teatralnej osnutej na tle
życia więziennego.

Hei w Brazylii
RIO DE JANEIRO, 19. 7. W
związku z pogłoskami o znaleziena terytorium Brazylii helium,
kierownik inatyoitu geologiczne
go ministerstwa rolnictwa oświadczył, ii istotnie w szeregu
miejscowości odk ryto ter gaz.
Kwestia zużytkowania go zależ
na jest od przeprowadzanych
obecnie b ad ań .

BELGRAD 19. 7. Przybył tu
samolotem z Wenecji młodszy
brat króla rumuńskiego Karola
IL b. książę Mikołaj który uzy
ska! zezwolenie na wzięcie udzia
łu w pogrzebie królowej wdowy
Marii.
Książę orzybył w godzinach po
łudniowych i po krótkim odpo
czynku odleciał do Bukaresztu.

Porw anie
sekretarza Trock ego
PARYŻ, 19. 7 Eir:grant nie
miecki, przebywający w Paryżu,
który był przez dłuższy czas ezaa
sekretarzem Lwa Trockiego w
czasie kiedy Trocki mieszkał w
Barbizon pod Paryżem, niejaki
Rudolf Clement zniknął bez śladu
cd dnia 12 lipca.
Ciemert był ostatnio sekreta
rzem 4-ej międzynarodówki i mie
szkał w Paryżu pod ..ałszywym
nazwiskiem Bertranda,
Organizacja „trockistów1 zgło
siła za pośrednictwem adwokata
Rosentnala doniesienie do proku
ratora, wyrażając obawę, że CIcment mógł zostać porwany pnes
agentów G. P. U., na co mają pe
wne dane posiadane przez „troc
kistów" francuskich. Zagadko
wym momentem w tej sprawie
iest fakt, że przyjaciele zaginio
nego otrzymali przedwczoraj list
z Perginan na granicy hiszpań
skiej, datowany 15 lipca i podpi
sany przez Clernent‘a aczkolwiek
zdaniem tych przyjaciół podpt" i
tekst listu są sfałszowane.

Terror czeski szaleje

Dalsze aresztowania i represje
w

stosu n k u

MORAWSKA OSTRAWA, 19 7.
Wczoraj w godzinach wieczor
nych żandarmeria przeprowadzi
ła dalsze aresztowania wśród
'•zołowych działaczy Związku Po
laków w Trzyńcu. Aresztowano
rzędników hut trzynieckich Fr.
Balcarka i A. Smółkę.
Balcarek jest wiceprezesem od
działu Związku Polaków w Trzyń
su, prezesem tamtejszej ochotni
czej straty pożarnej i należy
do najruchliwszych pracowników
polskich organizacji, zgodnie z
dotychczasową praktyką w hu
tach trzynii ckich. Aresztowanych
pod jakimkolwiek pozorem pra
cowników narodowości polskiej
zwalnia się natychmiast z pracy.
Jak nas informują, żaden z do
tychczas aresztowanycn Polaków
Z hut trzyniecki* h nie został
przyjęty z powrutem do pracy,
mimo, żt w wielu wypadkach
śledztwo umorzono z braku pod
staw prawnych i mimo, że spra
wa przyjęcia z powrotem do pra
cy zwolnionych hutników i urzę
dników była wysunięta na czoło
postulatów polskich w czasie kil
kakrotnych rozmów z premierem
Hodżą.
Zwraca się uwagę na fakt, że
obaj aresztowani zostali przy
ostatnich wyborach wybrani do

d o

lu d n o ś c i

p o ls k ie j

rady gminnej, a w nadchodzący
czwartek odbywają się właśnie
w Trzyńcu wybory burmistrza.
MORAWSKA OSTRAWA, 19 7.
Niezależnie od przeprowadzonych
aresztowań wśród działaczy pol
skich organa policyjne skazuja
w drodze administracyjnej licz
nych pracowników Związku Pola
ków za prowadzenie agitacji
przedwyborczej. Wczoraj orze
czono kare 48-godzinnego aresz
tu w dyrekcji policji w Czeskim
Cieszynie w postępowaniu prze
ciwko Kazimierzowi Cięciala z
Jabłonkowa i Edwardowi Poty-

szowi,
sekretarzowi Polskiego
Związku Młodzieży za rozdawa
nie w okresie wyborczym ulotek,
nawołujących do głosowania aa
listę Związku Polaków
MORAWSKA OSTRAWA, 19 7.
Według nad szłych wiańnnoścf
żandarmeria w Trzyńcu areszto
wała również 17 letniego harce
rza polskiego z Końskiej w zwią
zku z zajściami w KarpatneJ,
wywołanymi przez grupę cze v
kich działaczy w czasie polskiego
ogniska harcerskiego.
A resztowanego przewieziono
do więzienia w Mor. Ostrawk.

H a c ó w k ę akcji w yw rotow ej
w y k ry to

w

JEROZOLIMA, 19. 7. W zwią

T el

A v iv

maite druki i powielacze Aresz

zku z ostatnimi krwawymi wyda towano kilka osób, w tej liczbie
rzeniami w Tel-Avivie policja
przeprowadza szereg rewizji. Pod
czas rew.zji w jednym z domów
w Tel - Avivie dokonanej w po
niedziałek, skonfiskowano prze
szło 1.000 ulotek wyuanych w ję
zykach : angielskim, iraoskim,
niemieckim i hebrajskim, nawo
łujących do powstania przeciwko
władzoin angielskim oraz roz

Jedną kobietę. Nazwiska areszto
wanych nie zostały, ze względu
na toczące się śledztwo, oodane
do wiadomości publicznej
Jeden z wysokich ur zędników
oświadczył, że policja udołsła
wykryć bardzo ważną placówkę
akcji wywrotowej na Bliskim
Wschodzie.
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