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Do Polski przyjadą nowe łysi [e...
Szczegóły

porozumienia pOlsko -niemieckiego w sprawie wysiedleńców lydów

pokrótce donosiliśmy, za- by~ zorganizowany, aby ostatnia grupertraktacje polsko- pa wysiedleńców mogła wyjechać do
niemieckie . w sprawie wysiedlonych z Niemiec najpóźniej w dniu 31 llpca rb.
Trzeciej Rzeszy zydów. W wyniku perRodziny wysiedleńc6w, znajdują
traktacyj - jak juź takźe informowa- cych si, w Polsce, przebywające dotąd
liśmy postanowiono, że wysiedleni na terenie Trzeciej Rzeszy, otrzymają
z Niemiec zydzi będą mieli prawo cza- odpowiednie adnotacje w paszportach,
sowego powrotu do Rzeszy dla zllkwi- umożliwiające im powrót do Polski.
dowania swoich mieszkań, majątków
W pierwszej partii będzie mogło
i interesów, po czym mają znowu po- wrócić do Polski tysiąc osób, wśród
,.rócić do Polski, tym razem na sta.łe.
których będą żony i rodziny tych wyObecnie na konferencji przedsta- siedleńców, którzy są w Polsce i nie
~'icieli prasy żydowskiej w Warszawie wyjadą do Niemiec w celu załatwienia
Komitet Pomocy Uchodźcom żydow- swoich spraw majątkowtch.
skim z Niemiec podał szczegóły poroRodziny w Niemczech otrzymają
zumienia polsko-niemieckiego w spra- zezwolenie wyjazdu do Polski również
wie wysiedleńców żydów .
na zasadzie indywidualnych podań.
Jak z tych informacyj wynika, wyUrząd dewizowy w Niemczech udalem w dniach 28-29 października dzielać będzie wysiedleńcom i Ich roroku ub. z Niemiec Żydzi, zarówno ci, ~zinom b~z ~adny~~ specjalny~h onłał
którzy znajdują się w Zbąszyniu, jak l potrącen z!zwolen nil wywóz z Nł-::
I ci, którzy znajdują się w innych mla- mlec urządzen mieszkaniowych, meblI,
stach na terenie Rzeczypospolitej, będą
mogli wrócić do Niemiec na pewien
Jak

juź

kończone zostały

f

I

j:::s~~:~a.w~;::z~~w~:~s~nJ:s~~:
miec i wjazd do Niemiec zostanie ze-

zwolony tym wysiedleńcom na podstawie podań indywidualnych.
Władze
niemieckie udzielać będą wizy na pewien okres czasu, który by umożliwił
zlikwidowanie spraw w Niemczech, co
do terminu decydować będzie jednak
komisja polsko-niemiecka.
Pierwsza partia powinna bjć przygotowana do wyjazdu \"T czasie jak
naj krótszym, w . ilości do tysiąca osób.
W okresie najpóźniej do dn. 161utego rb. Ogólny Komitet Pom. U..:hodź
com Żydom z Niemiec ma przedstawić
komisji mieszanej polsko-niemieckiej
pOdania - kwestionariusze w:;zystkich
wysied.leńców, którzy pragną wyjechać
do Niemiec. W ten sposób wyjazd ma

Doktorat honorowy
dla leopolda Staffa

.

Echa

Dotknięte

przedmiotów codziennego użytku, instrumentów lekarskich, maszyn dla
rzemieślników, jak również wszelkich
kosztowności, o Ue wszystkie te przedmioty nabyte zostały przez obywateli
polskich przed 26 października 1938 r.
Wszelkie sumy pieniężne, osiąg
niQte z likwidacji nieruchomości, muszą być wpłacone na konto
zablokowane w Dresdner Bank i kiedy konto
to będzie sformułowane po zakończe
niu całej sprawy, a więc po 31 lipca
r. 1939 - oba rządy przystąpiQ do rokowań rozrachunkowych i ustalą spoDOWODCA WOJSK WŁOSKICH
sób transferu.
W HISZPANII
Porozumienie polsko-niemieckie w 'Jen. Berti (z prawej) omawia z gen.
sprawie wysiedlonych Zydów nie wyFranco plan bitwy
maga komentarzy. W jego wyniku do
Polski wrócą nie tylko wszyscy ci Zydzi, których Rzesza wysiedliła, ale naciskiem kół rządowych wycofali się.
także i tysiące nowych.
We wszystkich miasteczkach i
wsiach rozrzucono wiele ulotek, wzy·
wających do głosowania na listę Wołoszyna.
Ulotka organizacji "Sicz"
wzywa do udziału w głosowaniu pod
hasłem "Precz z Czechami".

-------.. . .----

łrzesienia
,

ziemi w Chile

obs~ary utraciły ć'wierć
~aludn.ie'ltia

katastrofq

s 'l Cego

(d) S a n t i ag o d e C h i l l e (PAT) " ~i~, zaś stolica Conception jest częsCJOwo zburzona.,.
.
sienia ziemi w Chile świadczy fakt, że . Wobec przy~;ro~ellla połąc~en koleilość ofiar wynosi _ według dotvch- J?Wr ch aprowlza~Ja zbur.zonyc~ ok?czasowych o])'liczei'l - 25 procent ogó- hc Jest wysłarczaJ?-ca ...Nlebezplecz~n
lu ludności w dotkniętych klęską oko- stwo wybuchu epldemn zostało zazelicach. Strefa trzęsienia ziemi zamie- g n a n e . .
., . .
szkana była przez 200 tys. ludności,
Rząd zamler~a p.rz~prowa,~:-lc zmskupionej głównie w miastach, z któ-I w~ p~zy pOJ?ocy wOJsI,a, gd: z utr?-ta
rych 15 uległo doszczętnemu zniszcze- zblOrow pociągnęłaBy dla krajU grozne
O rozmiarach skutków ostatniego trzę-

r:astępstwa.

Oburzenie

Parodia wyborów na Rusi Podkarpackiej
Uw~ględniono

tylko

jedną listę
Wolos~yna

(d) H u s z t. (P A T). Organ Wołoszyna "Nowa Swoboda" ogłasza protokół
komisji wyborczej, stwierdzający, że
poza rządowq. listą kandydatów żadna inna nie została dopuszczona. Jako
powód niedopuszczenia karpatoruskiej
listy, na której czele stał pos. Kossey
oraz b. minister dr Baczyński, protokół podaje poza szeregiem przyczyn
formalnych fakt, że lista ta nie została zgłoszona w
imieniu żadnego
st!onnictwa politycznego, gdyż stron-I
OJctwa takie muszq. być organizacją

kandydatów

r~ądu

trwałą, podczas gdy zgrupowano tylko przygodnych ludzi.
Przypomnieć należy, że dekret Wołoszyna rozwiązał wszystkie stronnietwa polityczne tak, że żq.danie, by lista została zgłoszona przez stronnictwo polityczne, jest co najmniej dziwne.
Poza tym protokół stwierd:r.a, że
pełnomocnicy, wskazani przez kandydatów, oświadczyli, iż nic wyrazili
swojej zgody na. spełnienie tych funkcyj. Uważane to jest za dowód, że pod

Nowa prowokacja
Niesłychany

Uroczyste nadanie stopnia doktora 'zlozofii honoris causa na Wydziale kumaflistycznym Leopoldowi Staffowi przez
rektora. U. J, P• .A.nt01WWic~

"Wolność"

wyborów

U n g war
(P AT.)
Nauczyciele
i młodzież karpatoruska w Swalawie
postanowili
wystawić
własnq.
listę
karpatoruskq. w zapowiedzianych wyhorach do sejmu. W tym celu zwrócili
się do \Vołoszyna, proszq.c o zatwierdzenie t cj listy.
Wołoszyn
Odl'~" (' ił
prośbę karpatorusinów, polecając jednocześn i e aresztować głównych ich
przewódców. AJ'es:r.towani zostali trzej
np.uczyciele, kilku zbiegło do lasów a
dwóch schroniło się na terytorium
węgierskie.
Węgrów

(d) B u d a p e s z t. (A TE). Roz'Niq.zanie węgierskiej partii na Rusi Podkarpackiej wywołało silne oburzenie
prasy, która stwierdza, że Węgry nie
zgodzq. się na to dowolne zarządzenie
rzq.du Wołoszyna. Dzfenniki wzywają
rząd centralny w Pradze do cofnięcia
tego zarządzenia we własnym interesie.
Narodowy chrześcijański "Nem~eti
Ujsag" oświadcza, że stosunki, pa<lUjące obecnie na Rusi Podkarpackiej,
sq. nie do utrzymania na dalsza metę.

Min. Beck przyjmuje
War s z a w a. (Tel. wl.) Min. Beck
przyjął ambasadorów:
francuskiego,
włoskiego i rumuńskiego. (w)

Cidańska

napad na dom polskich inspeldorów celnych

(d) G d Y 11 i a. (Tel. wł.). Przed ty- wiście, że ,afisz czytali specjalnie nagodniem "Danziger Vorposten" został syłani szturmowcy nar:-socjalistyczni,
przez władze polskie skonfiskowany za którzy "oburzeni" na Polskę z powodu
artykuł szkalują.cy policję polską. Ar- rzekomych f,aktów, opisanych w ulottykuł ten w f()rmie ulotki rozplakato- ce, powybijali wszystkie szyby w dowano na obszarze Wolnego Miasta. Na- mu inspektorów celnych.
lepiono go też na bUdynku, z,amieszkaNowa ta prowokacja gdańska jest
łym przez polskich inspektorów cel- tylko
fragmentem
systematycznej
nych we wsi granicznej Kalthof. Oczy'- kampanii p-ro.wadzonej. prz~iJfkQ ~~

skim inspektorom celnym. Ludziom
tym wypowiacLa się ' mieszkania, od.
mawia się im sprzedaży produktów
żywnościowych, ostrzega
się 'mieszkańców przed rozmowami z nimi, Jako
"polskimi szpiegami". Prowokacje te
są. swego rodz.aju
systemem, którym
rqd polski ~ si~ energiczni~
za~..<Pl

!4trona!
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bliżu
granicy francuskiej w okręgu
Puigcerda anarchiści usiłowali opanować wszystkie urzędy
gmachy

lantei~~ie ~[enJ wtunelu mi!~lynarO~owJm
Po

zwycięstwie I(atalońskim

gen. Franco panika ogarnęła "czerwonych" głoski - Zarząd zenia we Francj i

(d) P a ryż (PAT). Pierwsze miejsca
dzienników paryskich z.ajęły w niedzielę kOl~spondencje nadzwycz.ajnych wysłanników z nad granicy francuskohiszpańskiej z fotografiami, przedstawiającymi tragiczne momenty p.anicznej ucieczki ludności do Francji.
Nie ulega wątpliwości, iż czynniki
administracyjne francuskie zost.ały zaskoczone tempem rozwoju wypadków
K tal"
w a 01111.
Spóźniona

akcja

rządu

Rz "d p.al'yskl·,

. t
.
't'
zonen owawszy SIę,
iż projekty zorganizowania jaldeJś
neutralnej strefy - azylu dla uchodźrów po stronie hiszpańskiej Pirenejów
są. nierealne, podjął
z dwudniowym
opóźnieniem energiczne środki działa
nia w celu opanowania sytuacji.
Pierwotne decyzje rządu, iż na teren francuski mogą być dopuszczeni
jedynie starcy, ranni, chorzy, kobiety
i dzieci, mają być odtQd stosowane z
całym rygorem.
15.000 uchodźców, przepuszczonych
przez granicę w sobotę, nie będzie wydalonych, zostaną oni wysłani do dalszych departamentów francuskich.
Natomiast od ni-edzieli rana gwardia lotna, której dodano do pomocy oddziały strz-elców senegalskich, wpuszcz.a tylko kobiety, dzieci i starców.
Wszyscy natomiast mężczyźni zdrowi, którzy przedostają się na granicę,
są. z powrotem odsyłani w głąb terytorium hiszpańskiego.

W tunelu

międzynarodowym

Jak donoszą z Perpignan, w słyn
nym tunelu międzynarodowym, łączą
cym Francję z Hiszpanią. przez Cerbere i Port Bou, rozciągającym się na
przestrz-eoi jednego l,iłometra, dziać się
mają dantejskie sceny.
Tunel został
zawalony przez uciekinierów - milicjantów, torujących sobie drogę poprzez kobiety i dzieci. Wiele osób zginęło tam w natłoku.
Prasa paryska stara się zbad.ać przyczynę tej p.anicznej ucieczki
ludności
cywilnej. Ucieczka ta jest nieuzasadniona, ponieważ wojska narodowe poobsadzeniu poszczególnych miejscowości Katalonii przystępują natychmiast
.do organizacji opieki i wyżywienia
ludności.
Tymczasem
jednak
kierownicy
lokalnych
prowincjonalnych . organizacyj anarchistycznych
i komunistycznych rozpowszechniają wśród
ludności
pogranicza wieści, jakoby wojsk.a narodowe natychmiast po obsadzeniu j,akiejś miejscowości dokonywały masowych egzekucyj. Te fałszywe pogłoski wytworzyły
stan p.aniki wśród ludności cywilnej
pogr,a nicz.a Katalonii.
Korespondenci dzienników paryskich atakują w swoich sprawozdaniach centralne władze Paryża, iż nie
przewidziały zupełnie i nie przygotowały się na tak masowy i gwałtowny
napływ uciekinierów.
Według
ich obliczel1, na terenie
Hiszpanii w pobliżu granicy francuskiej znajduje się 150 tys. ludzi, spodziewających się uZYl5kać schronienie
we Francji.
Zarządzenia

wojskowe

Korespondent "Epoque" donosi, iż
dowódca 16 pognanicznego okręgu wojskowego gen. Felgrade na własną. rękę
musiał zarządzić nadzwyczajne środki
wojskowe ze względu na to, iż ucieczka oddziałów czerwonych milicjantów
mogłaby się łatwo przemienić w zbroj~"_"

__ " ______ '_'''_<ł

Komunikat meteorologiczny

Mglisto i .mroźniej

W Polsce panowała wczoraJ pogoda
chmurna, miejscami padał śnieg. Wiał
umiarkowany wiatr z północnego zachodu, a temI?eratura. wynosiła od plus 2 ~t.
na ,~ybrzezu d? mmus 2 st. na wschodZIe.
St::cJe
górskIe
notowały:
Kasprowy
WIerch temperaturę - 8 st., w chmurach przy słabym wietrze zachodnim
Pop Iwan temperaturę - 9 st., pochmur~
no przy słabym wietrze zachodnim.
PR~EWIDYWANY PRZEBIEG
POGODY NA WTOREK:

Chmurno, miejscami śnieg, zwlaszcza w dzielnicach północnych. Na ltVileńszczyźnic i w górach umiarkowany,
poza tym lekki mróz. Słabe wiatry z północnego zachodu. Rano mglisto.

Fałszywe

rządowe.

Pomiędzy hiszpańskimi wojs}<-ami
czerwonymi" a anarchistami doszło
"do krwawego starcia, które za k onczy.
ło się rozproszeniem
anarchistów.
Dowódca garnizonu w Puigcerda płk.
Guerdana odpOWiada przed sQ.dem
wojennym za niezapobieżenie rozruchom.

po-

I

ny najazd na terytorium francuskie. ków. Niektórzy milicjanci oświadczają,
Gdy się widzi dowódców tych oddzia- że za żadną cenę nie pozwolą się przełów czerwonych mi1lcj,a ntów, rozbrojo- prowadzić z powrotem przez granicę·
nych przez gwardię lotną i wojska Z tych więc względów w niedzielę z
francuskie - pisze korespondent - to odległych garnizonów, jak np. ze Strasro~umie się wtedy istotne ~owody klę- burga, ściągnięto posiłki wojskowe,
SkI. czerwonyc.h. Dow~dcy c~ są to prze- nie wylączając nawet artylerii.
~azni~ młod~1 20-letm l';1d~le, rek~'utuNa skutek źle zorganizowanej opie~ący Się sposród robot~Ikow, poslada- ki lel<arskiej zachodzi również obawa
jący t~lko przeszkole~le pr.oI?agando- przeniesienia się z Hiszpanii do Franwo-polItyczne, często me UmIejący ::zy- cji różnych epidemii.
tać i nie orientujący się wcale w maPodobno w Figueras i w Geron i e
pach.
panuje epidemia dyfterytu,
Władze fra~cu.skie obawiają się, iż
Tłuką się między sob A
rozkaz odstaWIanIa z powrotem zagl'a'"'E
nicę wszystkich zdrowych mężcz~rzn
P a ryż (PAT.) \Vedług otrzymamoże doprowadzić do innych wypad- nych tu wiadomości, ub. nocy w po-

Ministrowie jadą na granicę
Paryż (PAT.)

Ministr~~ie ::::~

Rucart opuścIll ~aryz.
udając się nad granicę hls~p8' kę.,
aby na miejscu zorientować SIę w s~
tuacjl w związku z napływem uchodzców z Hiszpanii.
Główna
uwaga
będzie przede
wszystkim zwrócona na stosun~i sanitarne i na konieczność zabezplecz~
nia ludności F'zed niebezpieczeń
stwem epidemii.

raut i Marc

I

Sojusz wojskOWY niemiecko-włosko-japoński?
Tajemnicze narady dyplomatów japońskich w Paryżu -

(d) P a ryż. (Tel. wł.). Bawią tu
równocześnie amba!'adorowie japońscy

I

no przygotowanie techniczne sojuszu
wojskowego, który niebawE>m miałby
z Londynu, Berlina, Rzymu, warsza-I zastąpić pakt antylwmunistyczny niewy i Brukseli, tudzież posel z '3 eI'n a. miecko-włosko-japoński.
Tematem obrad zjazdu jest podobSpotkanie to różni się od perio-

przewodniczącym

- Pełnomocnictwa dla
Mowa H iłlera

B e r l i n. (PAT) Stolica Niemiec
pod znakiem obrad Reichstagu.
miasto przybr,ane zostało na rozkaz min. Fricka i Goebbelsa flagami,
a trasa przejazdu kanclerza do Reichstagu jest bogato udekorowana sztandar.ami i złotymi wstęgami oraz rzęsiści~ oświetlon.a.
Wzdłuż trasy ustawiono umundurow,anych robotników
or.az potrójny kordon formacyj p.arŁyjnych i wojska.
Reichstag zebrał się w operze Krolla. Obecni~ Reichstag skł.ada się z 855
posłów, z czego po r.az pierwszy bierze
udzi,ał w zebr,aniu 73 posłów austriackich i 41 posłÓW sudeckich. Prz,emówienie kanclerza tr,ansmitowane było
przez rozgłośnie St. Zjednoczonych,
Ameryki Południowej, \\ łoch i wielu
innych krajów.

Miarodajne koła japońskie zaprzewszelkim doniesieniom n:,. ten
temat twierdząc, że nie ma w Paryżu
żadnych specjalnych narad.

-

com na podstawie traktatu pokojowego, mimo równoczesnego wprowadzenia do traktatu wersalskiego przepisów o samostanowieniu narodu. Żą.da
nia zwrotu kolonij przez Niemcy są
tak samo uzasadnione, .iak ich wszystkie dotychczasowe żądania, które w
stu procentach zdołały Niemcy prze-

żyje
Całe

prowadzić.

Punktualnie o godz. 8 Goering otwo-

rzył posiedzenie nowego Reichstagu i
udzielił głosu min. Frickowi, jako dawnemu przewodniczącemu frakcji naro-

dowo - socj,alistycznej w parlamencie
Rzeszy.
Min. Frick z kolei post.awił wniosek,
aby na przewodniczącego Reichstagu
powołać ponownie Goeringa, a na zastępców pos. Ken'la, von Eppa i Straussa. Jednomyślna uchwała powzięta
została przez powstanie z miejsc.
Po złożeniu przez Reichstag hołdu
zmarłym członkom parlamentu, zabrał
głos min. Frick, który zaproponował
Izbie przedłużenie ust.awy o pełnomocnictwach dla rządu Rzeszy do r. 1943,
aczkolwiek ustawa jest ważna do r.
1941. Uchwała ta - mówił min. Frick
ma być manifestacją zaufania
Reichstagu dl.a rządów Adolfa Hitler.a.
Ukonstytuowanie się Reichstagu
oraz uchwalenie wniosku min. Fricka
trwało 11 minut.
Następnie z.abrał głos kanclerz Hitler.
Mowa Hitlera
Dwugodzinne swoje przemówienie
rozpoczął Hitler od przedstawienia dokonań n~odowego socjalizmu. w ciągu 6-letmego okresu rządów hItlerowskich.
..
. .
NastęI,>me . HItler .0mo~Ił próby
zwalczama l wyzysknvallla Rr.eszy
przez siły obce, podkreślając, że nierozsądna ta polityka doprowadziła jednak raczej do zmartwychwstania
Niemiec To czego dokonało się w 0.., .
.
statmch sześclU latach było dZIełem,
o którym nie marzyli nawet najśmielsi, a które niejednokrotnie dokonywalo się w cią.gu setek lat.
W dalszym ciągu kanclerz Hitler
zapewniał, że nie pomogą żadne represjs gospodarcze i groźby w stosunku
do Niemiec, które w swoim dążeniu
rozrostu gospodayczego nie ust~nQ,
. Zrabow.a no kolome bezpr,awnie NIem-

rządu

I

I

włoskiej.

czają

Posiedzenie Reichstagu
Goering

Zaprzeczenia oficjalne
dycznych konferencyj dyplomatów japońskich w Europie i
zwołane być
miało z inicjatywy ambasadorów w
Berlinie i Rzymie, którzy zjeChali się
przed kilku tygodniami na Riwierze

W r m miejscu Hitler przypomniał
zgromadzeniu, że dziś, kiedy nadal
czyhają. sprzysiężone przeciwko Niemcom moce, wymagana jest taka sama
zdecydowana postawa jak dotąd. Nie
odmawiając słusznYCh praw i rozumo""ania innym narodom, kanclerz Hitler domagał się, ażeby Niemcom nie
odmawiano tego samego.
Francja - mówił kanclerz - dla
Francuzów, Anglia dla Anglików, Amen'ka dla Amerykan, Niemcy są. tylko dla Niemców i o ich życiu decydować będą. oni sami tylko. Ironizując
i polemizując z pol{tykami i systemami demokratycznrmi, kanclerz Hitler
zaznaczył, że sprawa kolonialna musi
być rozwiązana i to w duchu zgodnym
z równouprawnieniem wszystkiCh narodów, a szczególnie 80-milionowym
mocarstwem niemieckim.
Przechodząc do spr,awy żydowskiej,
kanclerz Hitler podkreślił, że nie roniono lez, gdy Niemcom działa się krzywda, gdy ich gw,ałtem chciano zniszczyć,
a teraz świ,atowa demokracja roni łzy
z powodu klęski i nędzy żydostwa.
Sprawa żydowska musi być rozwiąza
na. Im prędzej się to stanie, tym ła
twiej to przyjdzie. PaI1stwa demokratyczne, moc,arstwa, posiadające wielkie
przestrzenie niez,aludnionych wrenów,
odmawiają przyjęci,a żydostwa, zmusz.ają.c za to inne narody, a zwłaszcza
Niemcy, do utrzymania Żydów.
Wielokrotnie - mówił Hitler - byłem już prorokiem. Chciałbym się dzisiaj znowu z.abawić w proroka. Międzynarodowe żydostwo wpędziło ludzkość w wojnę światową. Międzynarodowe żydostwo dą.ży do nowych powikłań. Nie d,a j Boże nowych powikłań.
Nowe starcie wojenne byłoby dla Żydów
zgubą· Hasło "Proletariusze
wszystkich krajów, łączcie się!" nie
sianie się wówcz.as powszechnym hasłem. Narody nie chcą. umierać dzisiaj
na polach bitew za sprawę żydowską..
Gdyby wojna wybuchła, wówcz.as wynikiem takieJ' 'woJ'ny będzie śml'erć z'ydostwa w Europie.
W końcowych rozważaniach swego
przemówienia HitJ,er z,aklinal się, operując cyfrowymi danymi, że w Niemczech nigd)r nie istni,ała walka z religią.
i że narodowy socjp.alizm nie ma tego
na celu.
(Przemówienie Hitlera. ze względu
na !'późnioną. porę podaj-emy jedynie
w obszernym streszcz·eniu.) .

Wykrycie brudnej afery
War s z a w a. (Tel. wł.) Przy ul.
Elektoralnej zlikwidowano potajemny
dom schadzek, którego właścicielem
był Hofman. Aresztowano 79 osób, w
tym wiele osób ze świata przestępcz&
go. (w)

Seyss-Inquart ustępuje
War s z a w a. (Tel. wł.) Według
doniesień z Wiednia,
dotychczasowy
namiestnik Seyss-Inquart, ma ustąpić,
a jego miejsce ma objąć gauleiter partyjny Burke!. (w)

Szlifiernie diamentów
UCiekają do Ameryki
War s z a w a. (Tel. wI.)
Według
z Amsterdamu część szlifierni diamentów, których sporo jest
w Holandii, ma przenieść się do Stanów Zjednoczonych. (w)
doniesień

Znowu

trzęsienie

ziemi

R z y m. (PAT) Obserwatorium seismogr,aficzne w Siennie zanotowało w
poniedziałek o godz. 15 bardzo gwał
towne wstrząsy, których ośrodek znajdował się w odległości ok. 8 tys. km.

Przeciw gen. Prchali
U n g war (PAT.)
O natężeniu
kaMpanii przeciwko gen. Prchali na
Rusi Podkaroackiej świadczy najlepiej fakt, że czeska rada narodowfl na
Rusi Podkarpackie.i, reprez ::ntu i '" ra
interesy tamtejszych urzędników i
], lonist~ .. czeskich. nod Pl'esj~ l'">;fłdu
\Vołoszyna,
przyłączyła
się
do uchwały protestacyjnej przeciw nomin;: cj: <Yen. Prchn li.

Notowania giełd
zbożowo-t"warowych .
B y d g o s z c z, 30. 1. 39. r. - Pszemica 18.75

do 19.25; żyto 14.70-14.85; jęczmień I 17-17.25,
II 16.50-7~ owil'S 1~.25-75; mąka pszenna M'"
32.25-33.25; mąka żytnia SS", 24-25; otręby
pszenne m. 12-12.50. śr. 12-12.50, gr, 12.7ii -13'
o-tr~by żytnie 11.50 -12.
'
~ a. t o w ~ c e, 30. 1. 39. r. Pszenica C'll.
21.7il~22·ą J. 2.1-21.50, ~b. 20.25-75: żyto 15.26
do 1".50: J~c~leń pr-zean. 17.50-18, pa6t. 16.50
do 17; ()\~les J. 16.50-17. zb. 16-10.50: mąka
,l}§óZ~na SS", 33-34: mąka żytnia G5", 24.7.3 do
2,>.2.>; otręby pszenne gr. 12.25-50 §r 1075 do
11,2S, m .• 10.2,3-i';: otręby żytnie iO.7Ś-11.2.5
Ł 6 d z, 30. 1. 3u. r. Pszen:ca 2050-75
2lb. 2Q.25-;;0; żyto 14-14.2~; jęc2Imień przem'
15.75-16.25; owies 1. 16.2:;-75, II 15.25-75:
malka ps.zenna ();;o" 38.;;0-34.50' ma'ka żytnia
65", 24.50--:.2\1.50; otrę.by pszenne gr. 1l.2a-li0.
śr. 11;.:11.2.5. m. 11.2.)-50; otręby żytnie lJ.OO
do 10.~il.
?
w.O w. 3Q. 1. 39. r. - Pszenica cz. 22.25 do
23.;<;;>,). 19.7il-~. zb. 18.75-19; żyto l 14.25
do 14./5. II 13.25-50; jęczmieti I)]'zem 1725 do
17.~lQ, past. 16.50-7:>;
owies j. 1(J.75~17: zb.
16.~il-50: mąka p zenna 65", 34-3.3 50' mąka
żytnia !}S0" 24.~-20.50; otrQby pszenne gr. 11.00
do 11.,?a, gr. 9.70-10. m. 11-11.7.3; otręby żytnie
9-9.25.
•
War s z a w a, 110. 1. 39. r. - Pszenica cz
22.25-J5, j .. 20.~75, zb. 19.7.5-2Q.25:' żyto 14.0Ó
dą 14 ..)0; J_ec2lIP-leti -l 17-17.25. II 16.i5-i7; o":les J)4./o1-1;>. II 14-14.50; m'lka fl<zpnna r,:;".
35-36.,,0; otręby_ ps~_enne gr. 12.23- 7.3. "r. 11.25
do 11.75, m. 11.2<>- 7<>: otręby żytni- '" ').;-1~

J:
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Z NASZEGO STANOWISKA

tamtejszego Itarolty, te roztloC?;ęt~ zbi6r~
na ten cel, oraz te Jut polowa tyd6w-ucieklnler6w z Niemiec z
tego obozu wyszła a l reszta wyjdzie.
Premier apelował r6wnie! do Żydów
wsp6łpracę w tych sprawach.
Podczas dyskusji nad budżetem Min.
Sprawiedliwości usłyszeliśmy z ust referenta budżetu "prawo narodowe nie dało
by się pogodzi~ z duchem ani trełcią, konstytucJi kwietulowej". Sta,d wniooek, te
ustawodawstwo polskie musi równo traktować wszystkich O'bywateli.
WreS2:cie podczas debaty nad budżetem
Ministerstwa Oświaty padły z ust referenta posła Stahla zarzuty pod adresem polskiej młodzieży szkolnej i uniwersyteckieJ że ta młodzież zbyt ulega wpływom
Str~nnlctwa Narodowego. A p. min. Świę
tosławski stwierdził, te "wY'bujały ponad
wszelka, miarę nacjonalizm . dOP~~8Jd1.a
często do niezdrowego podmecem·a . Minister również oświadczył, że "usIluje
wszystkimi dostępnymi środkami osłabl~
te wpływy."
Oto kilka próbek "ooonowego". ~a?jo
nali'zmu. Oto zarazem przykład, J.akl Jest
stosunek "Ozonu" do tych. wSZr,StkICh, kt?~
rzy na jego zjednoczemowe wezwama
nie chcą' się łą~zyć pod Jego partyjnymi
sztandaramL
Prawdziwe zjednoczenie narodu rośnłe
i dojrzewa gdzie indziej.
kę pieniętna,

°

W całym kraju odbywają się
oprócz wyborów samorządowych w
miastach także wybory do samorządu wiejskiego,
wybory gromadzkie. Nie wszyscy jeszcze sobie uświa
damiają
ich wagę, a przecież mają
one . pod wielu względami ogromne
maczenie.
Gdy się mówi o wyborach gromadzkich, ma się często na uwadze
t y l k o g o s p o d ark ę w
groma'dach. Samorząd gromadzki jest oczywiście bardzo ważny i z tego względu:
choć obejmuje mały obszar, ale decyduje o wielu bardzo żywotnych interesach mieszkańców wsi i jest najniższą po d s t a w o w ą
komórką ży
cia zbiorowego.
Nie na tym jednak kończy się znaczenie wyboru radnych gromadzkich
oraz wyboru przez te rady sołtysów
i podsoltysów, tych gospodarzy i orę
downików
interesów
gromady
w
gminie.
Od składu
bowiem
rad
gromadzkich zależy skład
r ad
gmi nny ch i
p o w i a t ow y c h, a w ś l a d z a t y m z a r z ą
d ó w g m i n n y c h o r a z w y d z i ał a c 1t p o w i a t o w Y c h.
Wszystkie bowiem wybory w tych
wyższych stopniach samorządu: gmina«:h, obejmuiących po kilkanaśr.ie
wsi (gromad) i wip.cej, oraz powiatach są już tylko
n o ś r e d n i e.
Radnych gminnych wybierają radni
gromadzcy z sołtysami i podsołtysami,
a ci radni pminni wybierają zar7:tdy
gminne, wójtów i podwójcich. Radnych powiatowych wybierają. radni
gminni i radni miejscy, a wydziały powiatowe są wybierane przez te rady
powiatowe.
Jakie
zatem
będą rady
A r o m a d z k i e, t a k i e b ę d ą r a d y
ił m i n n e i p o w i a t o w e. Odnosi się
to oczywiście nie tylko do o s ó b, choć
\V wielu WYT!adkach rad.ni Jlt'om1łdzcy
wejdą w skład rad i zar7?dów samorządn wyż!'lzego stopnia, ile do p r z ek o n a ń. Wiekszość radnych gromadzkich zadecyduje w radach gminnych.
a razem z przekonaniami więk,"zości
radnych miejskich w radach i wydzIałach
powiatowych o przekonaniarh i dężnościach w snrawach gos1"Cllarczych, społecznych i kulturalnych.
Przy dzisiejszej ordynacji wyborczej do Sejmu rady powiatowe mają
nawet wielld wpływ na wybory
s e j m o w e. Licząc jednak na to. że
system ów się nie utrzyma, stwierdzić
należy, że wyniki wyborów gromadzkich d ec y d o wać b ę d I). bezwzględ
nie o w s z y s t k i c h i n t e r e s a c h
w s i w s a m o rząd z i e, a pośrednio,
przez samorząd powiatowy także o interesach w samor7adzie lu. dności mi"iskiej. A że ludność wsi jest "pacznle
lic7niejsza od lur.171ości miejsk;ei. to
choćby
u7uać w'?,ksza sprawność reprezenta.ntów ludności miejskiej w
sprawach nublicznych i uwzglednić
hez""rzec"nie wieks7a różnorodność
jej intere"ów. jest rzecz~ jasną, że
wybory wiejskie nie są w żadnym ra:de czymś mniej ważnym od wyborów
miejskich.
Pod tym kątem widzenia trzeba
patrzeć na obecne wybory gromadzkIe, które zadecydują o składzie organów nie tylko gromadzkich, ale także
gminnych i powiatowych na całych
lat njęć.
Ze stanowiska obozu narodowego
mają te wybory jeszcze jedno, bardzo
ważne znarzenie. Obóz narodowy stoi
jak wiadomo na stanowisku
s o l i d a r n o ś c i wszystkich stanów
i zawolł.ów w harmonijnej współllracy
d l a d o b r a n a rodu, w którvm
wszystkie stany i zawody sa łednako
wo :rainteresowanp. i od siebie wzajemnie zależne.
W br ew h a słom
k l a s o w y m, które wygrywają jeden
stan nrzeciw druqiemu WYWOłU13C
~7kod.liwą dJa
ogółu
narodu walkę
klasową, r}lcb narodowy głosi zasadę
2jednorzema wysiłków całego narodu
przy właściwym, słusznym uwzględ
'"\ienln potrzeb l rozwoju wszystkich
stanów, hasło s p r a w i e d I i w o ś c i
s 11 o ł e c z n e j.
s o li d a r n o ś c i l
t w Ó t' C Z o Ś c i
w s z y s t k i c h z aw o d ó w d l a p o d n i e s i e n f a n ar o d u w e w s z y s t k i c h d z i e d z {n a «: h ż v c i a.
W tak ujętym programIe nie ma
alejsca Da sztuczne l 'zkodli-

w e p r z e c i w s t a w i a n i e i n t e- prawa w dąże.Ju do nowoczesnego
r e s ó w w s i i n t e r e s om m i a s t rozwoju gospodarczego i kulturalnego;
i odwrotnie, lecz za pierwsze zadanie bez niego nie podniesie się ogólny potrzeba uważać r o z u m n e i c e l o w e ziom państwa.
u s t alenie
rów n o l e g l e i d ,JaJl: miasta skupiaj" przetwarzają
c y c h l i n i j r o z woj o w y c h w s i i rozprowadzaj, dorobek swoich okoi m i a s t dla wzajemnego oddziały- lic, tak wieś jest nie tylko tym, co
wania ku podniesieniu stanu gospo- żywi, ale dostarcza stale świeżych 50darczego i kulturalnego calego kraju. ków do miast, dosyłajQc im ciągle noPod tym hasłem skupił też ruch na- we siły w ludziach i świeżej żywot
rOdowy w swej organizacji wielkie ności.
A że miasta nie mogą kwitmasy mieszczańskie i włościańskie. nąć gospodarczo, gdy wieś jest biedna,
Zwłaszcza w ostatnich latach r u c h
wspólną troską wszystkich czynnin ar od owy
odbyw a
p r z e z ków w kraju jest r o z w Ó j g o s p owi eś
p o l s kąp o c h ó d
n i e- d a r c z y w s i.
w s t r z y m a n y, nawet tam, gdzie go I
T oteż
j e d n y m z n a c z e Ido niedawna nie było.
nych h a seł
o b o z u n a r o d oPotrzeby wsi polskiej są wego jest podnIesienie goo g r o m n e i mimo widocznego po- s p o d a r c z e l k u l t u raI n e w s i
stępu bardzo dalekie jeszcze od zaspo-. I p o l s k i ej i z tym h asłem
kojenia. Wieś przestała być tym, i d z i e S t r o n n i c t woN a r o d 0czym była niegdyś.
Ma ona równe wed o w y b o rów 'Y i e j s k i c h.

I
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"RZĄDY" PREMIERA
WOŁOSZYNA
Wybory do sejmu karpa to-ruskie~6
maja, się odbyć 12 lutego. Najzaciętszy
zwolennik autonomlt tego kraju, premier
Wołoszyn, bardzo niepopulamy wśród
mas ludności, uciekł się do fortelu, by
uniknąć kompromitacji wybor~zej.
Oto
dekret swój, z dnia 12 styC?;ma,. wyz~a
czaja,cy wybory na 12 lutego OgłOSIł dO-P1e~
ro w sobotę, 21 stycznia z tym, .te t~%O
samego dnia o godz. 12 w pOłud:ue miJał
termin składania list kandydackich. Ludność więc otrzymała dosłownie kilka godzin czasu na przygotowanie się do wyborów.
_
By zaś "zwycięstwo" wyborcze "rza,dU':
\Vołoszyna było zupełne, rozwiązano ~a

raz następnego dnia wszystkie st~onnlc
twa polityczue tworząc jedną partię pod
nazwa, "Ukraińskie Zjednoczenie .Na~odo
we". Teraz już - dla braku przec!wmk6~
w walce wyborczej - wybory mewątpll
wie wykażą, że \Vołoszyn ma sto pro~en,~
ludności "za sobą" a "Karpacka Ukrama
jest całkowicie "ukraińska".
To przeciąganie struny "IV dTażnieIl:i~
ludności rdzennej na Rusi Poc1ka'J1lackleJ
może mleć nieobliczalne skutkL Sprawują
tam bowiem rządy ludzie, kt6rzy nawet
przynależności do tego kraju nie mają, a
ludność miejscowa nie może sł6wka pisnąć I dlatego wzburzenie Jej z
dnia nR
dzień wzrasta.
Warunkiem powrotu stosunków ' na
Rusi Podkarpackiej do normalnego stanu
jest danie ludności motności .wyratenia
swej woli co do przynaletnoścl. państwo
wej. To zaś n aletałoby poprzedZIĆ wysiedleniem wszystkich Imigrant6w, kt6rzy w
ostatnich czasach masowo należdżaJą,
ten kraj. 'Wtedy nie będzie kto miał "rohić Ukrainy" i cała
afera skończy się
sama.

PRZEGLĄD

PRASY

"Tragedia" Żydów z Niemiec

Gen. Franco wraz ze

swą C61'ką

Carmen (wg ostatniego

zdjęcia)
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ZYCIE POLITYCZNE
"OZONOWY" NAC.JONALIZM
W S Eol M I E

W czasie tJczącej się w kom lsjl bucHe·
towej Sejmu debaty nad budżetem poszczególnycb l'eS0rtów mieliśmy okazję
zaobserwować,
Jak w praktyce wygląda

l

"narodowe" nastawienie posłów "ozonowych" w .. kilku ~prawach zasadniczych.
Przypomnl]my solne pa rę szczęgółów.
Przy omawianiu budżetu Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych pt'emier Skłarlkow
ski zn.pewnił pm;la-Zyda Sommersteina,
że
Żydzi w Zbąszyniu otrzymali pomoc
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Roman Dmowski mówi:
Czas już, aby dzisiejsi kandydaci na przewódców narodu zrozumieli, że społeczeństwo polskie nie jest już tym przeżytkiem dawnej przeszłości, jakim było doniedawna przed wstąpieniem na drogę
szybkiej, społecznej ewolucji. Naród dziś Obejmuje wszystkie warstwy, opinja jego to opinja wszystkich ludzi myślących w jego łonie:
ten naród w niczyje ręce nie składa prawa decydowania o jego losach. Dla jego dobra, dla jego postępu t1'2eba, ażeby każde stronnictwo, każda grupa, każda jednostka nawet występowała w życiu publicznem zgodnie ze swojem przekonaniem, ze swem obywatelskiem
sumieniem, t1'2eba cywilnej odwagi, nakazującej stawić czoło nawet
opinji całego ogółu, gdy ma się przekonanie, że ta jest w "łędzie. Ale walcząc o swe zasady najuparciej nawewnątrz, nazewnątrz musimy być jednym narodem. Tam nie wolno wbrew opinji narodu w Imieniu jego działać luh przema wiać, nie wolno go po swojemu zbawiać, tam każdemu Polakowi wolno być tylko wykonawcą woli na-

roda.

("Przegląd

Wszechpolski" -

listopad 1902)

Jak wiadomo, Zydzi-uciekinierzy z Niemiec mają - w myśl pOdpisanego w Berlinie porozumienia między Polską a Niemcami - wyjeChać do Niemiec dla zlikwidowania majątków i p o w r ó c i ć w r 1.1 z
z r o d z i n a m i d o P o l s k i. ;1;ydowski "Nasz Przegląd" nawet z tego nie je:st
jeszcze zadowolony:
"W myśl porozumien,ia polsko-niemieckieO'o do Polski powrÓCIĆ będą mogły tylko "żony oraz dzieci do lat 18 wysiedleń
ców przebywających w Polsce. Los pozostałych czło.nków rodzin jak rodziców-staruszków, względnie dzieci ponad 18 lat po
liJnvidacji interesów w Niemczech stanie
się więc tragiczny, sytuacia ich będzie
bez wyjRcia."

;1; y d z i w i n n i p a m i ę t a Ć, Ż e w
ogóle ich pobyt w Polsce jest
p o b y t em
t y m c z a s o w y m.
Niech
nie podnosza, rejwachu. Sytuacja ich
stanie się "bez wyjścia" i "tragiczna"
wówczas, gdy przyjdzie im Polskę opuszczać i to OPUS7.Czać bez "likwidacji interesów majątkowych".

Projekt

żyda

"I KC" ogłasza artykuł, w którym stwierdza, że ,,-polskie czynniki miarodajne" rozważaja, projekt emigracji Żydów z PolsJd
opracowany przez Żyda Michała (!) Glazera. F8ikt ten łączy "IKC" ze znaną odpowiedzią p. premiera Składkowskiego Jia
interpelację "Ozonu" w sprawie tydowskiej.
Jak wiadomo, pO'lskie projekty rozwil\zania sprawy tydowskiej nie znalazły ~
t~chczas oficjalnego uznania..

Stronll

ł

ORĘDOWNIK,

sroda, dnia '1 lu{ego n739

Wykonywanie dekretu prasowego
Okólnili ministra spraw

wewnętrznych

komisariat rządu) z wyjątkiem
Minister spraw wewnętrznych ro- do wojewodów, komisarza rzą sprostowań zarządów centralnych midu na m. st. 'Warszawę i wszystkich nisterstw, pomieszczanych przez nie
starostw okólnik w sprawie wykony- w prasie zarówno stołecznej, jak i prowania dekretu Prezydenta R. P. o pra- winCjonalnej bezpośrednio.
Władze i urzędy, pragnące zamiewie prasowym.
N a w s t ę P i e okólnik zwraca uwa- ścić w prasie odpowiednie sprostowawładzy,
gę, iż prawo prasowe należy stosować nie, przesyłają do właściwej
z należytą oględnością i kierować się sprawującej nadzór nad prasą w miejwłaściwym zrozumieniem
intercji u- scu jej wydawania - pełny i wyczerstawodawcy. Przy wykonywaniu pra- pujący tekst sprostowania. Władza
wa prasowego władze nadzorcze po- sprawująca nadzór nad prasą, otrzywinny utrzymywać stały i ścisły kon- mawszy tekst sprostowaniJ., bada, czy
takt oraz współpracować z odnośnymi powołanie się na przepisy prawne jest
właściwe, ewentualnie koryguje je i
prokuratorami.
przesyła sprostowanie danemu pismu
zesłał

Odpowiedzialność

Numer~

dane te ,,,inny dotyczyć spraw zasadniczych i zagadnień doniosłych, przy
czym projekty komunikatów podpisują
osobiście pp. wojewodowie.
Z uprawnień tych dodaje minister
pp,
wojewodowie zechcą korzystać w wyjątkowych wypadkach i wtedy, kiedy
będzi e zachodziła istotna tego potrzeba.
\V sprawie k o n f i s k a t okólnik
stwierdza przede wszystkim, IZ nowe
prawo prasowe wprowadziło zmianę w
zakresie właściwości władz, uprawnionych do zajęcia (konfiskaty) druków. Obecnie zarządzenie o zajęciu
druku może wydać tylko właściwa
władza miejscowa, t. zn. właściwa dla
Komunikaty urzędowe
Dane do li: o m u n i k a t ó w u l' Z ę- miejsca wydawania druków.
Przy oznaczaniu ustępów druków,
d o w y c h P r e z e s a R a d y M i n is t rów mogą być nadsylane do Mini- zawierających treść przestępną, nalesterstwa Spraw \Vewnętrznych przez ży przestrzegoć zasady, aby w saurzędy wojewódzkie, z tym jednak, że mym oznaczeniu nie przytaczać słów,
mieszczących w sobie cechy przestęp
stwa.
W niedługim czasie mają ukazać
się dalsze przepisy wykonawcze.
za podpisem

upoważnionego

do tego
.
Postanowienie, że sprostowana wiadomość winna się ukazać "w tym samym miejscu i takim samym drukiem
oraz pod równie widocznym nagłów
kiem", należy rozumitlć w ten sposób,
że tym samym miejscem powinno być
równie 'widoczne miejsce oraz kolumr.a czasopisma, a nie jej określona
część, zaś żądanie umieszczenia sprostowania pod równie widocznym nagłówkiem może mieć miejsce
wtedy,
gdy także tytuł objęty jest sprostowaniem.
urzędnika.

I

Okólnik przypomina, iż w myśl art.
]5 prawa prasowego, ustanawiani są
r e d a k t o r z y albo dla całego wydawnictwa, albo kilku redaktorów dla
poszczególnych wymienionych działów. Postanowienie to okólnik interepretuje w ten sposób, że o ile uc;tanowieni są redaktorzy poszczególnych
. (d) War s z a w a. (Tel. wł.). W niCo I mierz Kowalski. Obrady p<>święcone
działów, są oni odpowiedzialni za cadZIelę odbyła się w
lokalu zarządu były głównie zagadnieniom polityki
Otrzymujemy od dyrekcji PAT nałość czasopisma wówczas tylko, o ile
głównego Stronnictwa Narodowego w
międzynarodowej i położeniu Polski.
stępujące wyjaśnienie w sprawie fał
nie ustanowiono redaktora dla reszty \Varszawie konferencja prasy narodoPo zakończeniu konferencji ucze<;tzagadnieIlomawianych przez czasopi- wej przy udziale przedstawicieli re- nicy jej udali się na cmentarz na szywych wiadomości o wyniku wyborów w Lidzbarku:
smo.
dakcyj dzienników i czasopism ze Bródnie, gdzie na grobie Romana
W sprawie r o z p o w s z e c h n i e n i a wszystkich ośrodków wydawniczych.
"P AT zaznacza, że ani Centrala, aDmowskiego złożono piękny wieniec
d r u k ó w okólnik stwierdza, że nie
ni żaden z Oddziałów prowincjonalPrzewodniczYł
prezes
zarządu
od dziennikarzy narodowych.
podlega ono ograniczeniom, a zwłaszcza głównego Str. Narodowego adw. Kazinych nie ogłaszał wiadomości o wybonie wymaga zezwolenia władz. Wyjątek
rach w Lidzbarku. Zarzut nieprawdzistanowi sprzedaż uliczna druków, nie
wej informacji wysunięty pod adresem
będących czasopismami, na którą wyP AT powstał stąd, że j eden z dziennimagane jest zezwolenie władzy nadzorków prowincjonalnych ogłosił nieści"
czej. S p r z e d a ż ą u l i c z n ą czasosle sprawozdanie o wynikach wyborów
w
Skarszewach
pow.
li,
ościerski
na
Pomorzu
pism trudnić się można po odpowiedw tym mieście i prz'ez omyłkę zaopanim zawiadomieniu o tym na piśmie
(pol) Koś c i e l' z y n a, - Odbyło wszechna imienia Romana Dmow- trzył je znakiem PAT."
Władzy nadzorczej.
się w Skarszewach posiedzenie Rady
ski ego",
Pismem, które podało wiadomość o
Dotychczasowe przepisy rozporzą
Mi.ejsk!ej,
na
którym
prezes
Klubu
Ra:
Po
zgłoszeniu wniosku p. dr Prze- wynikach wyborów w Lidzbarku z
dzell porządkowych wojewodów (kopodpisem P. A. T., jest, jak to już inmisarza rządu na m. st. Warszawę) o dZl~cklego S. N. p. dr Stef. Prz-e~oskl woski przedstawił w krótkim zarysie formowaliśmy, "Dziennik Bydgoski",
w~lló~ł nagły wHlosek ~ uczczenie ~- zasługi Wielkiego Polaka i Wychosprzedaży czasopism, utraciły moc 0mIęCI ~on:ana Dmo:vskH~go, przez mla-I wawcy Narodu, po czym uczczono pa- Z wyjaśnienia PAT wynikałoby, że pibowiązując~.
nowanie I ~patrzenle . gmachu szk.oły mięć Zmarłego przez powstanie i u- smo to samo sfabrykowało błędną
wiadomość i zaopatrzyło ją w podpis
Sprostowania
powszechne] pr~y ulicy Szkolne] w chwalenie wniosku.
PAT.
Na temat s p r o s t o w a i1 i k o m u- Skarszewach mIanem: "Szkoła PoCo na to "Dziennik Bydgoski"?
I'. i k a t 6 w
u r z ę d o w y c h okólnik
stwierdza, iż urzędowe sprostowania,
zamieszczane przez urzędy oraz instyKino "PALLADIUM" Łódź
tucje państwowe i samorządowe, win(pol)
G
d
Y
n
i
a.
Rada
Miejska
gom
Wodza
Narodu
poświęcił
gorące
Dziś najwspanialsza premiera' Łodzi
ny być treściwe i zawierać t;\;lko prostowanie fałszywych wiadomości z Gdyni na ostatnim posiedzeniu uczci- przemówi.enie. Przemówienia tego rała p.amięć Rom.ana Dmowskiego.
Po dni wysłuchali stojąc. Po minucie cipodawaniem stanu faktycznego.
W
Sprostowanie w prasie zamieszcza zagajeniu posiedzenia przez komisarza szy komisarz rządu stwierdził, że Rada
z reguły władza, sprawująca nadzór rządu Sokoła, zabrał głos p. adw. Ste- Miejska uczcził,a pamięć Rom.ana w roI. gt Ronatd COLMAN. Frances DEE
i Ba"U RATHBONE
N 66ł8
nad miejscową prasą (w Warszawie f,an Jankowski, który wielkim zasłu- Dmowskiego. (p)

Hołd

prasy narodowej
Romanowi Dmowskiemu

Szkoła

Jeszcze w sprawie wyborów
wLidzbarku

powszechna im. R. Dmowskiego

Rada Miejska Gdyni whołdzie Dmowskiemu

I "ŻEBRAK PURPURZE"

SPORT

uzyska!

daleką notę.

"ł. ,1ącznej punktacji kombinacji alpejskiej
zwyclęz;yl. Hansson 488,2 p .. 2) Rudi Cranz 483.4
P;, 3) Pf~lfer. 4) \yalch, 8) Berg (Norw.), 9) i 10)

Sprawa, która wymaga

wyjaśnienia

Niedzielna p~asa śląsIm wysunęla ca-I
"Siedem groszy" piszą, że "z jedenaly: szereg zarzutow pod adresem. naszych stki, która grała przeciw Francji, barwy
pll karzy, kt?rzy prze~ tygodmem tak krajowe będą mogli w przyszłości reprekatastro.fal~Ie pr~egral~ ;v ~aryżu. Z~- z~ntować tylko: Krzyk, Twórz, Dytko,
rzuca SIę lm mIanOWICIe, ze w czasle PIOntek, \Vodarz i Wosta!. Pozostała
obozu przygotowawczego w Katowicach piątka powinna raz na zawsze rozstać
urządz~~,~ ~ni libacje pijackie. Według się z koszulkami reprezentacyjnymi",
"Polon~I Jeden. ,z graczy, "k~óry nie
Zarzutami prasy śląskiej będzie mu.mógl SIę pogodzlc z ,:wyczynamI" swych siał zająć się zarząd PZPN, by jak najkolegów, bezp.ośredmo po zawodach za- pr.ędzej sprawę wyświetlić, pociągając
wolał ze ZłOŚCIą:
wmnych do odpowiedzialności. Opinia
. ,,~a ty~ ~eczu 'wylazł z was kato- sportowa oczekuje męskich decyzji.
wlCkI komak
l, ••

Rtm. Komorowski
drugi wBerlinie
(sp) D e l' l i n. - W niedzielę wieczorem zakończony tu zostal konkurs o wielką. nagrodę partii narodowo-socjalistyczneJ. Startowało ogółem 105 koni, z tego
33 przeszły pierwszy parco"rs bez błędu.
Z koni polskich bez blędu przeszły przedbjpg "Wizja" pod por. Zelewskim i "Zbieg
II" pod rtm. Komorowskim.
. W. drugim przedbiegu już tylko 9 kom mlalo bezbłędny parcours. Konkurs i
nagrodę wYfZ'ral rtm. Brinckmann (N) na
koniu "Baron"
Uzyskał on
czas 47.4.
Drugie i trzecie miejsce podzielili Polak
rtm. Komorowski na "Zbiegu II" i rtm.
'IIassa (N.) na koniu "Tora'" mając ident~'czny
czas 48.2. Czwartym był mjr
Momm (N) na "Alchimist w czasie 48.6,
piątym był kpt. Slltiorrez
(Włochy)
na'
,,1'orno" w czasie 49.6.

Hokej na lodzie
(Sil) Składy
()r1b~,lzip s:<! w

dwóch reprezentacyj. We wtorek
Katowic31'h treningowe spotkanie dwClc'h reprezentacyj Pol~ki przed wyjllzdem
l'"~ mj~t"zostw~ świata do Szwajcarii.
Składy
obu dr'nżYIl reprezentllcyjnych ustalone zostały
w ~1)osńb następująCY:
Zesp(ł pi,,>wsz:v: Maripjko Knsllrzycki i
Mirhalik - -erZO!l. Burda i .T:uccki: Przcclpeł
ski. (Jzyżew~ki i Andrzejpwsld.
Zesp(·ł drugi: Mn~zyi1~ki mer i Meternich - Ma'·chC'wrz:vk. '''olkowski i Kowalski:
NCH"Hk. 7.iC'lifiski i NOWHk H.
Nil ::;I'iskn wywołało zdziwienie pominiecie
mlodego gracza D~bu Nowaczyka przy ustala-

'''e

niu reprezentacji. Nowaka wYsyła do Szwajcarii Dąb na koszt własllY.
HokeIści Warszawianki. kt6rzy zostali zaliczeni do reprezentacji Polski trenują od kilku
dni na jeziorze w Pruszkowie ,gdzie sie utrzymał 16d.
(sp) Reprezent. Krynicy rc:>zegrala w niedzie·
lę wieczor~m spotkanie z mistrzem \Vęgier ll'T0
prz!'grywaJIIC 3:9 (0:4.2:1.1:4).
S,zwecja - Finlandia 6:1. Spotkanie odbyło
się w Sztokholmie.

Lekka atletyka
(sp) Dęblin pokona) Lwów i Przemyśl w tr6jmeczu. który (ldby! sie w Przemyślu w niedziele wieczorem, osillgając 67 p. wobec 55 1? Lwowa
i 34 P. Przemyśla. Najlep~zym zawodl1lkiem był
G;ąs"owski. który startowal w kilku konkurencJarh.
Wyniki by/v nllstępujllC'e: 50 m - Danowski
tLw.) 6 sek.: tyczka - Gl\ssowski <DębL) 3.18:
:\X800 m - Dęhlin 5:42.5: wzwyż - Niemiec
(Lw.) 1.68: w Clal - Ol"zvna (D"hl.) 6.40: kula
AugustYiiski (DebL) 12.91: 3000 m - Borus
CLw.) 9,28,2: nX50 m - I,,,,ów 40.4.
(~D) Burzliwe walne zebl"anie łódzkich lelekllatlet6w odhyło się w niedzielę. Krytykowano o8tro dzialalność ustępujacego zarzadu. Na czple
nowego zarządu stanał ponownie prezes Szmt'lewski. Poza tym prawie w~z:vstkie ~tanowisl~a
zostały obsadzone przez now)/eh ludzi.

Na rcia r!'t.o
Rudi Cranz pokonany PI"ZI'Z Szweda BansBo·
oa w kombinacji alpej~kipj. ,y nil'dziele za koń
,'zone zostałr w Garmisch Partenkirchen dwudniowe mięazynarodowe zawody narciarskie w
komhinllcii alpejskiE'j.
Po ~ozegraT)ym. w ~ohote hiegu zio7.tll'wym.
odbył SlE~ w JlIerlzlel~ "lnlnm. Zwycieżyl słvnnv
narciarz niemiecki Rudi Cranz w cźasie i:42:a
~r7..~(1 HRn~sonem (Rzwecja) 1:43,2 min.. 3)
Pfclfcr (N.). 4) Jnnncwcin (N.l. 5) Kristofff'r
INorw,), 6) 8chwabl (N.) Zawodnik niemiecki
""alch upud! w czasie slalomu i wskutek tego

fi rancuZl Burnet l AlI'nel, 13) SzwaJcar Mollitor
Karol.
W l:rombi.nadi norweskiej rozell'ranej w konkG'lrenc11 mlęrlzynarodoweJ zwyciężył Niemiec
ust! Herauer - 446,1 p. przed Norwegiem Brodahlem - 431:1,4 p.

Piłka nożna
P. Kasprzakowl Franciszkowi w Warszawie
dziękujemy za słowa uznania nadesłane nam z
okazji sprawozdania z zawod6w Polska i Francja. (red)
L!lk~embur" - Belgia B 11:3 (2:1). Rezerwy
BelgII J>Tz!'I"raTy r6wnież i to spotkanie rozegrane w DudcJingeń (Luks.).
'

Piłka ręczna
W mistrzostwach okręgu ł6dzkiego w koszy·
k6wce męskiej WKS poko.nał 'l'UR w stosU1lku
40:19. Zawody koszykówki żeftskiej dały nas1ę
pujące wyniki: 'Yima ZjeJnoczone 8:7 (u
Zjednoczonych doskonale grała Marysia Broniecka). IKP - Znicz 38:8. PubliC1mOś(! na te
zawody stawiła się dość Jicmie.
O mistrz. Pomo.rza w koszykówce. W Bydgoszczy KS. Ciszewski po.konał beniaminka
kla~y A KPW Gdynia 45:26 (20:19).
,y Grudziądzu KSM TOl'Ull pokonało miejscowego Sokola 40:33 (21:20).
W Toruniu KSM Toruń wygrało z grudziądzkim SokołelI' 38:30 (22:15). (t-k)

Pięściarstwo
Nieszcz~śliwy

wypadek na meczu w Toruniu.
Pomol'lZanin
pokonal w Toruniu Sokola z
Chelmży 9:7. (Na pierwszym miejscu zawodniCy Soko!a), Winiamki zdobył punkty II. o. z
powodu braku przeciwni,ka, Urtnowski wygnl z
Czarneckim przez rrzerwanie ..,-alki w pierwszym starciu, Nowakowski przegra! na punkty
z Bienaszewskim, Sobiecho,,-'ski przegrał z J ahlonowskim. Mesiński przegrał z Krzemińsk:m,
Bartoszyński przegral przez k. o w pierwszym
starciu ze Stockim, Karaszewski zremisował z
Pietrasem i l,utobarski znokautował w pierwSZl'm "tarciu Reimera.
Podczas spotkania wydarzy! się niesz('zę~li
wy wypaclE'k. W wadze śre-dniej zawodnik Sokoła Bartoszyń~ki po ciosie Stookiego paól na
deski ringu i stracił przytomność. Szybka pomoc sekundanta Choiniokiego przywr6ciła na
moment §wiado.mość Bartoozyński!'mu, kt6ry po
chwili zn6w stracH liwiadomość. Okazalo się. że
lekarza na sali nie ma, a zaalarmowane pogotowie przybyło dopiero pO trzech kwadransach
i o.dwiozło nieprzytomnego pięściarza do szpitala. (t-k)
Flota zremlsowa)a z Astorią 7:7. W Bydgoszczy odhyło się w nieclzjplę towarzyskie spotkanie pomi€:uzy gdytiskn Flotn i bYllgQskn
Astoria. (Na pierwszym miejscu goście):
W musze-j Iwaftski wypunktował Wypijewskiego w koguciej - Gwardzik przegrIll na
punkty z Jaruszewskim, w pi6I1kowej - Kolecki
zramls<l'Wal z WandzlewiczOOl, w :ekkiej-

Tomczyk przegra! z Dorszem, w p6łśredniej \Vasiruk wygrał przez techn. k. o. w pierwszym
starciu z Przybylskim, w średniej - Kn:ga zupeł'nie niespodziewanie pookOJlal Urba.nia1ka i w
półcieżkiej Kozakow poddał się w pierwszym
starciu Luczce. (t-k)

Łyżwiarstwo
l\listrzostwa Polski w jeździe szybkiej. W
Suwałkach odbyły się zawody w jeździe szybkiej na lodzie o D'.istrzostwa Polski pań i pan6w. Niepomyślne warunki atmosferyczne i zły
stan tafli lodowej wpłynęły obniżająco na wyniki.
W łącznej punktacji tytuł mistrza Pols-kl uzyskuł Kałbarczyk 210 p., 2. Lisiecki 239,32 p.,
3. Kowalski 246,54 p .. 4. Izdebski, 5. Uliasza.
'V łącznpj punktacji tytuł mistrzowski .zdobyła Nehringowa przed Kolbarczykową.
Ogółem startowało 30 zawodników i 1awodniczelr.
(sp) Graham Sharp )yźwiarskim mistrzem
Eurol)Y. W Dayos odbyły się w sobot~ i niedziele zawody Irż\\'inrskie o mistrzostwo Europy w
jeździe figur'owej. Pjerw~ze mie.isce zajął Anglik Grahllm Sharp. 2. Fred Tomlins (Anglia),
3. Horst l1'aher (Niemcy). 4. Edi Rada Niemcy),
5. Gerch",i1er (Szwa.icaria).
-

Szermierka
(sp) 'Vegrzy - Niemey 12:4. Mięrlzynarodo
we spotkallle szermicrcze w szahli Niemcy -'Yegry w . "'iedniu zakończylo sie zdecydowanym zwyrlE'Rtwem zawodników węgier11kich IV
stosuru'tll 12 :4.

Tenis
ski Zw. Lllwn Tenisowy zaproponował znanemu ten.i~iście włoskiemu Palmier!'emu objęcie
stllnow"ka tl'enE'l'a zwinzkowcgo. Obecnie nadeI>zła z Rzymu odpowieM. w kt6rej tenisi~ta wIoski ~a~8rlni('zo akceptuje propozycje P. Z. L. T.,
pro~1 Jcdnnk o spre(,yzowllnip warunk6w.
. Jnk nnR i.nf~rmujl\. PZLT zamierza zHllngazow!l ć Pahnterl fWJ na okres on 15 kwietnia do
l? hpra rh .. l?od warunkiem. że poprowadzi on
!lI!' tyl150 trenIngi urllżyny reprezentn"yinej, ale
l obóz Jun,orów .. wybl'anych przez PZLT.

Wśród

zawodowców

. Schm~lin.g w.Ykcllał do Ameryki. Znany pię
ścrorz n.lE'mleckl, Schmeling, kt6ry po ,orażce,
doznaneJ w meczu z Louisem wycofał się z areny s~ortowej, w~jechal w tych dniach na poklarlzle Normanche do Ameryki.

życie

organizacyjne

. ':Va~n~ zlUomad~enie L: K. S. w sali Rady
Mle.JskleJ odbylo Się w medzielę przy Iiczn:vm
udZiale członk6w. Po przyjęci'.l s·prawozdal'i i
udzieleniu absolutorium ustępujacym władzom
odbyły się wybory za rzadu.
Przez aklamację
~7hrMlo dyr. Józefa 'VolczyfiS'~dego na prezesa
k!uIJu a na wicepr(>zesów P. Konopkę, dr 8tamsłllwa 'Vronę, i płk. dyp!.
dr. Władysława
Kulmę. Na członków zarządu wybrani zostali
PP. A. JÓzefiak. K. lIankowa, H. Luhawski
H. I~ęrl~ierzawski. Z. Rf.'balski, S. Kowalski .
~OS~lewICZ. W . .Cyl1, Z. Kra.chułec, Z. Skibmoki, M. Korceli
Z. LMlgp,
~-

.r:

ORĘDOWNIK,

~roiła:,
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"Inteligence Service" w Łodzi - Samobójstwo głównego akcjonariusza Banku Handlowego - Procesy

XXIII.
dni po tajemniczej i zakon~pil'owanej konferencji głównych
akcjonariuszy i udziałowców Banku
Handlowego w Łodzi odbytej pod
Wiedniem została ogłoszona upadłość.
W tym czasie prezes banku Alfred
Biederman przebywał w Zurychu,
wiceJJręzes zaś
Adam Osser w
Wiedniu.
W następnym dniu po ogłoszeniu
"'padłości prokurator i władze śledcze
przybyły
do banku i .Jpieczętowały
wszystkie księgi I dókumenty, poni.,waż, mai,c olbrzymi materiał dowodowv słuszn e mnlemałv. :' 1 upadłoś~
ta nie jest zwykłą upadłości" lecz ratowaniem się od odpowiedzialności
władz banku. Prezes Biederman przez
dłuższy czas nie pL - 'bywał do kraju,
sprawę jego powrotu wziął w swe r,ce
Jeden z wpływowych adwokat6w warszawskich. Po dłuższych zabiegach
prezes Blederman wr6cll do kraju.
Honorarium tego adwokata wyniosło
łOO.OOO zł I było pokryte z fundusz6w
banku.
W trzy

Władze sądowe

rozpoczęły śledz
two, w toku którego zostało aresztowanych kilku urzędników banku Jlod
zarzutem dó"uszczenia si, naduŻY.ć.
Urzędnicy ci widząc. te będ, musieli
ponosić odnowiedzlalność za wszvstko

do roboty ażeby nie dopuścić do wyła
dowania się słusznego gniewu pokrzywdzonych.
Naczelnicy i kierownicy banku byli pod stałą ochroną,
a niektórzy całymi tygOdniami nie
opuszczaU swych mieszkań, gdyż domy Ich były oblegane przez pokrzywdzonych.
Rozpoczęło się żmudne i drobiazgowe badanie ksiąg, przesłuchiwanie
świadków i
pokrzywdzonych. prze-I
ciwko głównym sprawcom zaczął się
gromadzić coraz więcej obciążający
materiał, ujawniono, te skarb pań-

rI

poniósł olbrzymie straty z tytuła
niezapłaconych
podatk6w. Pokrzywdzony skarb państwa skierował przeciwko sprawcom skargę na drogę są
dową.

naczelne banku płacUy wysokie honoraria adwokackie obrońcom owych
urz,dnik6w? Była to filantropia, czy
też obrona
zagrotonych interes6w
gł6wnych
sprawc6w tej wlelldeJ
afery?
PROCESY
. Zdaje się, te to drugie.
Kilku urzędników, kozłów ofiarW czasie postępowania upadło
nych, na kt6rych zrzucono wszelk,
c.dpowiedzialność karno stanęło przed sCiowego, jeden z głównych akcJosodem. . Wszelkie koszta zwl,zane nariuszów banku popelnił samob6Jz obroną oskarżonych ponosił Bank stwo, Adam Osser wiceprezes banku,
który od czasu upadłości przebywał
Handlowy.
Zachodzi pytanie dlaczego władze za granicą, zmarł w Wiedniu, w ParyżU ześzedł z tego świata dyr. Oorclowski, pdźniej zmarł Alfred BiedermSIl.
Naczelni kierownicy banku z_d
z tego świata. Kto wie czy w ten Bpoub ule uulkn,U surowej odpowiedzlalnoścł ?

stwa
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Stypendia dla kandytów
szkół rolniczych

KONTO F.O.M.

Elektryfikacja

•

okręgu łódzkiego

Ł 6 d i, 30, 1. Zgodnie z zaleceniem władz wojewódzkiCh wszystkie
gminy w okręgu łódzkim przy opracowaniu budżetów na rok 1939/40 uchwaliły stypendia, na utrzymanie na
koszt gminy dwóch kandydatów w
szkołach rolniczych.
Stypendia te mogę. być rozdzielone
w połowie między ł zdolnych, a mniej
zamożnych kandydatów. Korzystający
z tej pomocy, podpisuję. zobowią.zanie,
iż po ukończeniu szkoły pracować bę·
dą jako instruktorzy w swej gmhlie i
przyczynię. się do podniesienia kultury rolnej.

to co się działo w banku, osoblśćle, w
S~ereg linij ~lektryc~nych po lqc~y kilkanaście 'miejscowoczasie badań w śledztwie ujawnill
ści podlód~kich
wiele sensacyjnych, nowych szczegdłdw. dotycz,cych działalności władz
Ł 6 d Ź, 30. 1. Opinia publiczna wreszcie Konstantynów - Lutomiersk
banku.
- Kazimierz około 9 i pół km.
żywo intereSUje się elektryfikacją. okrę
DROBNI CIULACZE
W ten sposób ' zelektryfikowanoby
gu łódzkiego. Jeżeli chodzi o zamiePONIEŚLI 10 MILN. STRAT
rzenia Zempołu na r. 1939 to zamierza Praszkę, Rudniki, Zelów, Rzgów, Tu·
Po upadłości ustanowiono syndy- on przystą.pić do budowy linii o napię szyn, Kruszów, Wartę, Lutomiersk i
k6w oczywiście z bajecznie wysokimi ciu 30 tys. wolt na trasie: Brzeziny Kasinę.
pensjami, rozpoczęto żmudną pracę Osiny, długości 19 km i takiej linii
Niezależnie od tego w r. 1939 nastąpi
obliczania
strat,
jakie
ponieśli Rudniki - Praszka, długości 11 km,
zeelktryfikowanie prawie już wybudowkładcy.
Już po bliższym wejrzeniu
Ł ó d ź, 30. 1. W fabryce Hauka
Ponadto przewduje się wybudowa- wanych linij Glowno - Koluszki w księgi ustalono, że drobni ciułacze nie-linii o napięciu 6.000 wolt na trasie Stryków. O c zywiście w ykonanie pla- (Sienkiewicza 113) porozumienia nie
straclH na upadłości około 10.000.000 Łask-Zelów, długości około 18 i pół nu inwy es tycyjnego na r. 1939 uzależ uzysl{ano i strajk trwa nadal. 160 rOzłotych.
km, następnie Chojny-Rzgów-Tu- nione będzie od kredytów, jakie Zetn- botników okupuje mury.
Równiez instytucje kredytowe zo- szyn - Kruszów, długości około 15 km, pol będzie posiadał do dyspozycji.
stały zarwane na poważne sumy, mię
"Dzień
granicą
dzy innymi Państwowy Bank Rolny dalej Sieradz - Warta około 14 km,
poDłósł stratę w wysokości 253.000 zł.
Ł ó d ź, 30. 1. W dniu 31 bm_ O
Wierzyciele zagraniczni zacz ęli zgła
godz. 19 w sali Zarzę.du Miejskiego odszać swe pretensje, do Łodzi zjechała
będzie się zebranie sekcji imprezowej,
specjalna ekipa urzędnik6w ze słyn
wojewódzkiego Komitetu "Dnia Polanet angielskiej "Intellgence Service",
o j n i c e, 30. 1. (Tel. wł.) Na szo- ciel firmy Kra sk owski w y szedł z wypad- ka Zagranicą" i zbiórki na szkolnicktdra rozpoczęła badania w Łodzi na sie C hpod
Gut6wcem samochód osobowy ku bez szwanku. Winę ponosi sama ofia· two polskie za granicą.
własn, rękę. U jednego z czołow\- ch firmy Ventzke Duday w Grudziądzu, kie· ra wypadku, jak stwierdziło śledztwo. (W)
W dniu 5 luego, na terenie ca.łej
dygnitarzy banku znaleZIOno podobno rowany przez szofera J. Różańskiego, naPolski odbędzie się Dziell Polaka Zajechal na przejeżdżającą w poprzek szo·
mocno kompromitUjąca r ','lterial ,v
granicą.
sy na rowerze Marie Rekowską, z Szyn·
SZEROKIE ECHA KRACHU
dorfu. \Vskutek najechania Rekowska
Krach Bank ~ Ha..1dlowego wywo- doznała tak ci~żkich obrażeń. że po kilku
minutach zmarła.
Kra k ó w, 30. 1. (b) Przybywa tu
łaJ szerokie ł głośne echo nie tylko
najechania, ks. prałat Trzeciak celem wygłoszenia
Szofer,
chcąc
uniknąć
w Polsce ale I za granic,. Do kas ban- skręcił
gwałtownie w bok i najeChał na
PROGRAM RADIOWY
ku wierzyciele i wkładcy przypuścili drzewo, doznając okaleczeń odłamkami dwóch odczytów o kwestii żydowskiej
generalny szturm, policja miała wiele szkła. Jadą.cy samochodem przedstawi· w dniu 6 i 7 lutego w salach Saskich.
Wtorek, 3. stycznia 1939 r.

Strajk w fabryce Hauke trwa

-I

Polaka" za

Katastrofa samochodowa pod [hojni[ami
Ks. Trzeciak w Krakowie

'11.00 Audycja d;a s!lkół: "Z biegiem Dunaju" - audycja ~O'W11o-o:nU%7cmUl w 6'Pne • .Eugeniusza Moozczyńskiego dla dzieci stuGych; 11.25 drobnp. utwory skrzyt>OOwe i organowe (plyty): 14.00 koncert Życzeń Ł6d ..Jdej
Rodz1ny Radiowej: H.W 16c1llkie wiadomo~oi
giełdowe i od<lZytanie programu: 15.00 alldy('ja.
dla młrozieb: •.Jeste9 smutny CZy zły?" - gawęda Starego Dooktora;

rl~ ala Im~wa[ iJ ~w~ i~ all~ JJ

lydzi pozbawili pracy kilka tYSięcy Polaków, przyjmując na ich miejsce swych współwyznawców
W coraz jaskrawszej i bardziej
brutalnej formie występuje na obszarze całej Polski zjawisko usuwania
z żydowskich zakładów wytwórczych
i handlowych robotników i pracow_ników Polaków i przyjmowania na
ich miejsce Żydów. O ile prze(,l. kilku
laty fakty wyrzucania Polaków przez
Żydów na bruk i
pozbawiania ich
chleba w celu znalezienia pracy dla
izraelity występowały raczej sporadycznie, to teraz sę. one przejawem
i wypływem systematycznej akcji.
W łódzkim okręgu przemysłowym
np. w ostatnich dwóch latach Zydzi
pozbawili pracy kilka tysięcy robotników, dając równocześnie zatrudnienie
robotnikom żydowskim.
Wobec braku jakiejkolwiek pomocy ze strony czynników JX)wołanych robotnicy Polacy przystąpili obecnie
do organizowania samoobrony. W wy.
niku takiej postawy rObotnicy Pola~y
przemysłu "Wstąi;kowego poparli solidarnie i ;ednołicie robotn'.";ów żydow-

•

lij.15 literatura pn:ez mikrofon dla W8ZYst·
kieh - .. Rok 1863" - Juliana WolOltzynowsklego; 15.30 muzyka obia.dowa w wykonaniu Orkieebry Ro.zgłośni LW(rn'Bkiej pod dyr. Tadeu8Z11.
Seredy1lskiego; 16.00 dzieami<k popoludn'OWT;
16.08 wil!ldomośoi gospOdarcze; 16.20 przegl.d
aktualat<l6ci finafll8owo-gospod1ld'Czych;

16.30 pieśni północnych Indii amerykańs.kieh
skiej fabryki "Ribbon", którzy w for- wanym przez siebie miejscu i tego
- w opraoowaruu '.r. KIclIrance: 'Vykvna Olga
mie strajku okupacyjnego zaprotesto- prawa nabytego nie wolno mu odej- Łtula
- 8OpraJl. akomp. TtuleuElZ l:>eredyńeki wal i przeciw wydaleni.u z pracy Po- mO'wać, a tym bardziej nie mąże go (ze Lwowa) ; 16.5O z tajmnenie §wiatn kryształów pogadanka - wygI. prof. JuHan Tokarniweczyć Żyd.
laka.
Za kon iecznościa. przeciwstawienia ski (u Lwowa): 17.05 utwory fortepianowe na
Niewątpliwie rzesze robotnicze, co4 rece w wyk. Zofii Rom3JlowlJkiej i JerzelrO
raz bardziej zdające sobie sprawę z się żydowskim zakusom przemawiają Sulikowskiego (z Łodzi na W. R. P .); 17.26
grozy niebezpieczeństwa żydowskiego, i inne wzglQdy. Przede wszystkim "Kopalnie węgla n:1 Zaolziu" - wyglosi Stefan
17.35 z pie!lnią po kraju - audycje proswym zdecydowanym i bezkompromi- wzgląd na obronQ kraju, co jest bez- Ginter:
wadzi Broni~aw Rutkowski;
:;owym stanowiskiem
w
obronie sprzecznie momentem natury zasadnI18.00 o muzyce i muzykach. "Wybitni skrzypswych słusznych praw, kwestionowa- czej. Jakże niebezpieczną pozyc.ię na ko'wie
jako kompozytorzy" audycja w OPI"&'
nych i przekreślanych przez fablTkan- wypadek Jakichkolwiek konfliktów cowa.niu Romana. Iżykowskiego; 18.25 wiadomoprzedstawiają
zaklady,
będące
w
pości
8!>Ortowe
lokalne; 18.30 audycja dla roboŁ
tów Żydów, - zdołają zmusić Obcych
njk6w; 18.00 przemówienie biskupa Gawliny JI
przemysłowców do przestJ'zega1lia za - siadaniu Żrdów i zatrudniające wyok 3<Zj i .. Tygodnia Propagandy Tl'IIletwo~i"; _
IQc7.l1ie robotników Ż~r dow s kich.
sad interesu narodowego.
koncert rollrywkOw1. Wyk()nawcy: Mała
\V świetle tego ostatniego argu- 111.05
P. R. pod dyl'. Zdzielawa G6rzy1lJednak sądzimy, że czynniki powo- mentu wys tc:pujo jasno jak na dłoni sOrkiestra
kiego . Pavclla-Klooz'kowska, Marian Orzelane ze swej sirony winny odpowied- koniecznoś ć nie tylko zahamowania chowski, K. ś1i7JOWIJki; 20.35 audycje itnfO'Mlla"
nimi przepisami uniemożliwić żydow procesu u smyania Polaków z żydow cyjne;
skim pracodawcom eksterminacyjną skich z akładów, ale usunięcia robot. 21.00 kOTIeł"rt l17DlfanI.oznT. Wykanawcy: 01'0
działalność. Trzeba bezwzględnie i to
ników i pracowników Żyd6w z wszel- kl estra Symfoniczna Tow. Muzycznego w KI.'
jak najszybciej położyć kres żydow kich przedsiębiorstw, mającYch jaki- toowicach pod dyr. FaU8tfma Kulczyckiego oru
Amitll RomanoW8ka - IIkrzyopce, Józef Oetner
skiej satnowoli.
kolwiek bądź, chOĆby jeno luźnv zwią - SkrzY'Pce; 22.00 .. Przecha.d:Dk:i ateńskie'" - odOCZy t wygI. prot. Wladyslllw Wnwicki; ZZ.•
Robotnik Polak pracujQc przez pe- zek, z obronności, kraju.
lIWIIl'ka t!lll\e02lJ1a (pl7tJ'); 22.55 wiadomot1ci hiewien ens w ŻYdOWskim zakłę.dzie uzyierw. !/S.OD Ol'rtat:njf' .wład<lm~ a",iennrka wi..
skał faktyC%D, stabłtłzacj, na zajmoJAN WYGANOWSlU
~,
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Olii WJrO~ W
IrO[e~ie "lwiilkn interwen[yjnelo"
Mowy obrońców - Oziekanowski chce

Kra k ó w, 30. 1. - W sobot, w
procesie "związku interwencyjnego"
przemawiali obrońcy.
Zbijaj, oni
punkt po punk cle aktu oskarżenia
i mowy prokuratora, czQSto powołuj,c
się na przeszłość wojskową Dziekanowskiego ,a jeśli chodzi o żydów, na
ich przeszłość prorządową, na zasługi
w akcji wyborczej na rzecz BBWR itp.
Adw. Palenker, obrońca Ehrlicha,
który dostarczył listów EhrUcha do
Spitza, tłumaczy dlaczego je przedstawił: mianowicie, aby wykazać, że
nie wszystkie pieniądze szły do kieszeni Ehrlicha.
Adw. Markus uważa, że przyczyną
konieczności
interwencyj jest wadliwy ustrój administracji. Adw. Bader
twierdzi, że na ławie oskarżonych powinni zasiadać nietylko ci, którzy interweniowali, ale i ci, którzy interwencji żądali.
Adwokaci żydowscy
zbijając
zarzuty, że Dziekanowski
l tow. założyli związek mający na celu
przestępstwo, przeciwstawiali tę sprawę
sprawie inż.
Doboszyńskiego,
gdzie ich zdaniem był związek zbrojny
W ostatnim słowie osk. Dzieka-

wyjść

z

sądu

"ze

skruchą"

nowski twierdzi, że chce gmach ten, wi dużo, plącze st, l wybucha plaopuścić ze skruchą.
życie jego było czem. Inni oskarżeni proszą o łagodno
nieszcz,śliwe. Teraz prokurator wykarę.
rzędził mu straszną krzywdę, której
Wyrok zapadnie we wtorek o 110mu nikt nie wynagrodzi. Ehrlich mó- dzinie 13-tej.

I

UCHRONISZ SIĘ
UŻYWA

Konsul brał łapówki
od lydów
Buenos Aires (PAT.) I{omunikujQ. tu oficjalnie z La Paz, że boliwijskie ministerstwo spraw zagranicznych złożyło z urzędu konsula gen&ralnego w Pradze. Jak wykazały prz&prowadzone dochodzenia, konsul pobierał od Żydów różne sumy pieniężne
za nielegalne wizowąnie paszportów
na wjazd do Boliwii.

"Zjawa III" w Suezie

su ez

Do Suezu przybył
"Zjawa 3" harcerz polski
Wład~-sław '''agner, który już siódmv
rok nodróżuje po świecie.
.
Przeprawa przez Morze Czerwone
b~' la ucią,żliwa ze 'lVzgl. na przeciwne
",ia try i obfitość raf, toteż trwała ona
23 dni, zamiast normalnrch 16 dni.
Na wodach egipskich "Zjawa 3" pozostanie 2-3 tygodni, ab~r dokonać
paru, drobnych zresztą, napraw, po
czym ruszy do Anglii, do Gdvni 7:aś
7.awinie prawdopodobnie gdzieŚ około
lipca.
.
"'agner ma z sobą, na pokładzie
dwóch harcerzy australijskich, których wiezie z Australii.

na

(P A T.)

jolce

Nagroda m. Gdyni
(d) G d Y n i a (PAT). Coroczna nagroda: artystyczno - naukowa portowego
mIasta Gdynia. im. Stefana Żerom
skiego w wysokości 3000 zł przyznana
została za rok 1938 prof. Uniwersytetu
JagieJlol1skiego Michałowi Siedleckiemu za całokształt jego dziaJalności
naUkowej i publicystycznej w dziedzinie rybołówstwa morskiego.
Profesor :t>1i chał Siedlecki jest prezesem Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni.
Uroczyste wręczenie nagrody prof.
Siedleckiemu, zgodnie ze statutem,
c;>dbędzie się w dniu 10 lutego rb., to
Jest w dniu rocznicy odzyskania przez
Polskę dostępu do morza.

14 tys. nowych samochodów
,,, a r s z a 'IV a. (Tel. wł.) Zestawie..
nia statyst~-c7:ne dowodzą, że w roku
ubieg!~- m liczba nowych samochodów
wzro~ła o 1-1.231. (w)

200 na 60 miejsc
War s z a w a. (Tel. wł.) Na sobotnim posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej dokona się wyboru 60 now~r ch
adwokatów, przedstawionych
przpz poszczególne Rady_ Na listę tę
zabiega o wpisanie blisko ~OO egzamino\yan~- ch aplikantów. (w)
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PLYNU
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przeciwnie dowiaduję. się, że wniosek
pos: Stocha nie
zyskał
poparcia
władz
"Ozonu", że drugi pos. Kieńć,
otrzymał
"bun~"
za swój wniosek
przeciwżydowski,
że
wreszcie Rzę.d
- przez usta p. premiera - oświad
cza, że widzi możliwość rozwię.zania.
sprawy żydowskiej jedynie na gruncie międzynarodowym.
I
Na tym tle głównie objawia się
niezadowolenie w szeregach "Ozonu".
Nie tylko "szeregowi" "Ozonu", ale
i niektórzy jego lokalni kierownicy
przy

ł

Samochód - urząd pocztowy
War s z a w a. (Tel. wł.) Warsztaty
samochodowe poczty wykonały pierwszy samochód, w którym będzie się
micścił urząd telefoniczny i telegraficzny. \V samochodzie będzie zajętych
kilkanaście osób. Będzie on służył w
tych miejscowościach, w których nie
ma poczty. (w)

C

Malarz

bułgarski

Christo Stefanotf, r.amieszkaly obecnie w lVars:,moie
wyka7lCZaniu portretu Romana Dmowskiego

J

zaczynają głośno

wyrażać opinię, że

",Ozon" wcale nie zamierza. realizować zapowiedzi deklaracji lutowej p,
Koca. Jeden z ruchliwych i wybitnych'
cziałaczy miejsc. "Ozonu" oświadczył
ostatnio w rozmowie prywatnej: ,.,jak
tak dalej pójdzie, to niedługo już poJ aJ, to "czeru'ołli" bogaca, się ,;w obronie ludu"
zostawać będę razem z nimi".
Nieufność do zapowiedzi i paczy'"
B a r c e lon a -. We willi, którą złote monety, wielką. ilość biżuterii,
ostatnio zamieszkiwał szef "czerwo- drogich kamieni i pereł oraz dwie nań antyżydowskich "Ozonu" znajnego" rządu Negl'in, po przeprowadze- złote korony, jakie noszą święci w duje najlepsze odzwierciadlenie w na.niu tam rewizji znałeziono w krr.iów- kościołach. Jedna z koron zrabowana stępuję.cym fakcie. Wysłannicy "Ozoce stalowy kufer. Zawicra! on kilka została w sławnym kościele w Toledo. nu", chcę.c zj ednać kieleckich straga.niarzy dla tej organizacji, zjawili się
milionów w walucie zagranicznej,
na placu targowym i próbową.!i zbie-rać podpisy właścicieli straganów pod
memoriałem
do miejsc, władz o podzielenie rynku na dwi-e części
polską i żydowskę.. Straganiarze wcale
nie chcieli "ozonowcom" podpisywać
TV C~OJ'tkowie ro~poc~n..l się p,'oces ohydnego '1norde'l'cy
memoriału, natomiast chętnie, prawie
C z o r t k ó w -. Rozpoczął się tu Zbrodniarz opowiedział przebieg zbro- wszyscy, podpisali w dniach następ
proces o mord rabunkowy, dokollan~ dni z niezwykłą. ścisłością. Po popeł nych memoriał przygotowany przez
na dwóch bezbronnYCh kobietach w nieniu zbrodni prowadził hulaszczy Stronnictwo Narodowe.
Buczaczu przez nieja'Jdego Ch:u'ytona tryb życia, zabawiając się w szynkach
Kierownicy
mIeJSCOwi ,,'Ozonui i
Ki ern yczn ego.
obsel'wuję.c coraz hardziej rosnę.ce w
i ref'taul'acjach.
Po odczytaniu aktu oslwl'%enia.
Podczas swego zeznania zbrod- dołach "ozonowych" niezadowolenie
przewodniczący prz~'~tąpił do przesłu
niarz podlo'eślał, że jakiŚ wewnętrz z polityki "góry" "Ozonu'" starają. się
chania oskarżonego, l,tóry zeznał, że ny nal<az był u niego motywem po- jak umieją. i mogą, zrzucić z siebie odUkOl1czywSZY 6-kla!30\\'ą szkolę po- pełnienia zbrodni, chęć zrabowania powiedzialność za ten rozbrat głoszo
wszechną,
wychowy\\'ał
siQ w domu pieniędzy zrodziła się dopiero po nych od dwóch lat haseł z-czynami.
swej babki i wujka, gcl.\'Ż matka jego krwawym czynie.
Czy to jednak co pomoże?
zmarła. Zajmował się tam gospodarPo 3-godzinnym trwaniu zeznań
stwem, później pracował w młynie mordercr, prllewodniczący tl'yhunału
r
artykułu
w charalderze pomocn ika.
:\Iyśl poprz~· stąpił do przesłuchiwania
ś,viad
War s z a w a. (Tel. wł.y W "Prosto
pełnienia zbrodni zrodziła się w jego
ków,
z mostu" pojawił się artykuł AlfredA:
głowie, gdy już był zajęty w młynie.
Laszowskiego, w którym autor w bardzo jaskrawy sposób wypowiedział
swoje zdanie o współc7:esnych teatrach
i potraktował je
bardzo krytycznie,
zwłaszc7.a na tle panuję.cych w nich 0byczajów, oraz roli artystek polskich-.
Żyd rzucił się na policjanta
Z tego powodu w prasie ukazały się
K ł e l c e, 30. 1. (pr) W łaźni miej" cji jeden z walecznych Machabeuszów, protesty zarządu
Związku Artystów
sklej w Chęcinach dokonywano, w o- niejaki Chaim Rękosińskl, rzucił się SC'en Polskich, w imieniu których
becności poUcjantów, strzyżenia wło,
na policjanta, kopnął go kUka razy t adw. SkoczyilSki zapowiedział wytosów zawszonym ŻydOm miejscowym, uderzył pięścią. w piersi.
czenie sprawy sądowej autorowi Lawśród któryCh ciągle jeszcze panuje
żyda aresztowano.
szowskiemu i red. Piaseckiemu. (w)
tyfus plamisty, W czasie takiej operaFot. E. Fikus

Na co Negrinowi korony 1
--

Zamordował

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

dwie kobiety z "musu"

Echa glo neqo

Wobronie zawszonej brody

I

_--------Fermenty i niezadowolenie
w "Ozonie" kieleckim
---_......

Doły "O~Ołłtf,"

chcq czun6w, a nie slów

Ki el ce
(pl')
Prezes Zarzą,du się kiedyś w "Kur. Por." p. F. Gettel)
Grodzkiego "Ozonu" w Kielcach p. zaangażował się dosyć wyl'azme w
Dyr. Jedliilski, zwrócił się do swych kierunku antyżydowskim. Zwłaszcza
władz
organizacyjnych o udzielenie Zw. Młodej Polski poprowadził dosyć
lllU dłuższego urlopu. Jak słychać w
krzykliwą. akcję przeciw Żydom. Rozkołach
"sanacyjnych", ma to być rzucano z samochodów ulotki bojkowstęp do wycofania się p. dyr. Jedliń
towe, krzyczano "precz z Żydami", doskiego z prac "Ozonu", tymbardziej, magano się odebrania Zydom praw
że p. J. żąda urlopu już po raz drugi.
politycznych...
Wielu
zwolenników
Fakt ten ma niewątpliwie ŚCisły "Ozonu" uwierzyło w szczerość gło
związek z fermentami i niezadowoleszonych haseł. Ci ludzio oczekują teniem, jakie coraz wyraźniej objawia raz napl'óżno na realizację tego, Co
się w tut. kołach "ozonowych", z raim zapowiadano. Ani w Sejmie "ozocji polityki władz naczelnych "Ozo- nowym", ani w Rządzie nie widzą
nu".
Kielecki "Ozon" chcąc "odehrać żadnych realnych posunięć w kierunendecji zęby i pazury" (;ak wygadał ku rozwiązywania sprawy żydowskiej,

Straszne zderzenie
samochorlów

Bruksel,a (PAT.) W pobliżu
Eupen nastąpiło zderzenie między
dwoma samochodami, przy czym pię6
osób, wśród nich jedna kobieta i dziecko, poniosło śmierć na miejscu.

Samolot

runął

na uliCQ

Rio de Janeiro (pAT.) W cza,.
sie próbnego lotu dostarczonego niedawno armii mel<sykańskiej przez
Stany Zjedn. samolotu wojskowego aparat z nieustalonych dotYChczas
przyczyn spadł na śró'dmieścic' Rio de
Janpiro, uszkadzaiac trzy domy.
Załoga samoiotu, s'kłada{ąca się
z dwóch osób, zginęła na miejscu.

Atłach e handlowy na litwie?
War s z a w a. (Tel. wł.) Podobno
\""obec ożywienia stosunków handlowych pomiędzy Polską. a Litwą istnieje zamiar powołania przy poselstwie
lit~wskim attache handlowego. (w)'

ORĘDOWNIK,

Numer 26
Kalendarz rzym.-kat.
Wtorek: Piotr w,
wika wd.
Środa: Ignacy b., Bry·
gida p.
Kalendatz słowla61kl
Wtorek: 3pitogniew
środa: tego ta.
Słońca: wschód 7.37
Wtorek
zachód 16.36
~
Długość dnia 8 g 59 min.
Księżyca: wschód 12.25, zachód 3.47
Faza: 4 dzień przed pełnią

31

Zbrodniarz udusił

tel. 17'·51

Piotrkowska 91,
Godziny

przyi~i I

NOCNE DY2URY APTEK
Nocy d~i6ichz~j dyźuMl3a nastepujące IIPte-kl:
Kon i S-ka (:2: ydl, płac Koscielny 8, Charemza,
Pomorska 12. Wagner i S-ka. Piotrkowska 67.
Zajaczkle-wicz i S-ka. :2:erom6kleg<> '\7, Gorcz1ckl
Przejazd 59. Epsztain c:2:yd). Piotrkowllka 225,

W ZWlłzkU z tł zbrodnią pollcja
kilka podejrzanych osób i
ostatecznie w dniu wczorajszym ustalon o sprawcę uduszenia Zychówny,
jak również motywy niezwyklego zabójstwa.

zatrzymała

kołami

Robotnik pod

11 - 13 I 16-17

Szymańeki. Przędzalniana

8fl'Olll .,

swą przyjaciółkę, następnie zrabował wartościowsze

L ó d ź, 30. t. - przy ul. KraWieC-I
klej 20 na Bałutach, ujawniona zostala zbrodnia W mieszkaniu Szymczaka.
ZnaleziOno tam związani) i uduszoną
przyjaciÓłkę Szymczaka 33-letnii) Re-,
gin, Zych.

AdrII redak[ji i adminimatji " tOdli

ania 1 luIego 1939

Makabry[zny mord na Balutach

LUd-I

Stycze6

~roda:,

tramwaju

L ó d ź, 30. 1. - W czasie wSkaki-1
Koła tramwaju odcięły nieszczęśliwania do tramwaju dostał się pod wemu palce a ponadto doznał on poprzyczepkę 33-letni
Gustaw Podrecki ranienia obu nóg. W stanie ciężkim
(Bonifraterska 31).
przewieziono go do szpitala.

75.

,Nieszczęśliwy

TELEFONY:
Pogotowie P. O. K 10!-40.
Pogotowie lekarzy ebrześrl.ian l11·tl.
POltotowie Ubezpieczalni 208·10.
Straży Poiarne,i 8.
POltotowle ltIle.istle 102-90.
TEATRY:
Teatr Miejski - "Jutro niedziela".
Teatr Polski - ,. Szaleństwo",
KINA:
Capitol - .. Serce matki".
COl'l'lO - "Wielki dzie(l".
Ikar - "Zawiniłam" i .. RomantycJ:n;Y
ner".
Metro ,Czter)' c6rkl".
Oświatowy-Slol'ice - "Szc~śliwa n·ka".
Palace - "Miodowy miesIąc",
Palladium - "Żebrak w purpurze".
Przedwiośnie .. Szal()na Olautl~tte"
Rialto - .. Powr6t o świcie".
Stylowy - "Olim l)Ila d a" .

wypadek
wResursie Rzemieślniczej

.

L

I

Ó d ź,

30. 1.

-

W resursie rze-I

mieślniczej (Kilil'J.skiego 123) w czasie

zabawy rozpalono maRzynkę spirytusową· 'V pewnej chwili nastąpił wy, buch od którego ciQżko poparzony zo-

ł

stał Jan Sokołowski, prezes cechu blacharzy w Lodzi oraz Cecylia Jarosz,
którą pogotowie przewiozło do szpitala.

milio-I

O.
twar(le nowego przedszkola miejskiego
I

L ó d ź, 30. 1. - St.araniem władz Miejskiego M. Kalinowski, naczelnik dr
miejskiCh przy ul. Sędziowskiej 18, zo~ inż. B. Wilkoszewski, kierownik Wyszstało otwarte 15 prz,e dszkole mi-ejskie,
nacki, insp. Pawłowska.
KRONIKA MIE.lSCOWA
w którym zn.ajdzie pomieszczenie 70
Okolicznościowe przemówienie wygłosił tymcz. wiceprez. miasta Pączek.
Misje święte w katedrze
dzieci.
.
..
..
św. Stanisława Kostki
"V uroczystoścI otwarc:a wZIęlI u- Przemawiał także nacz-elnik Wydziału
Od niedzieli tj. od dnia 5 lutego, Odby-l dział: tymcza~o:vl wicepr-ezydenci mia- Oświaty i Kultury dr inż. Wilkoszewwać się będą w lwściele katedralnym sta Kazło',vskl l Pączek, drr. Zarządu ski.
św.
Stanislawa. Kostki Misje św., które
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
prowadzić będą księ:ia jezuici.
Misje te o.dbywać się będą przez kilka.
d~i, \~obec cze'go społeczelistwo kałolic· \
kle wmno wykorzystać tal. watne dla

Nowa umowa

~;.~;::;;:::::;~::~~~:~:!:.nty,
na F. I. S.

dla przemysłu

L ó d ź, 30. 1. -

Wczoraj Odbyła się
inspektoracie pracy
konferencja w sprawie zawarda nowe.i umowy 7.biorowej dla przemysłu
kotonowo-pończoszniczego. Jeżeli chodzi o kotoniarzy, porozumienia nie 0-

Na Narciarskie Mistrzostwa Świata
,.FIS" w Zakopanem, zostaną z Łodzi uruchomione trzy pociągi popularne.

\V

Cena karty kontrolnej na pociąg w
dniu 9 lutego wynosi 29,90 zł, w dniach
13 l 17. lutego wynosi po 30,90 zł.
Karta kontrolna na poszczególne pociągi obejmuje następujące świadczenia:
Przejazd koleją w wagonach turystycznych z miejscami do le:tcnia, nocleg w
wagonach tak podczas jazdy, jak i w czasie postoju w Zakopanem, śniadanie i kolację w wagonie restauracyjnym, wstęp
na narciarsl;:ie mistrzostwa świata.

siągnięto.

9, gdłaf~ l~ete~t~c~i g~~~~ ilJr~~~:6~
13, 17 i 21 lutego o godz. 0,45.

~~:

okręgowym

Jak to
Żyd SalonłOnou:iciłI

L ó d ź, 30. 1. -

pończoszniczego

W przemyśle pończoszniczym (omaszrny) ustalono, że utrzrmane zostaną dotychczasowe płace bez
żadnych zmian i w rezultacie zawarto
nową umowę z ważnością. do stycznia
1940 r,

powinien be~tvlociłlnie
200 tysięcy ~lotyclt

W dniu dzisiejszym

Uroczystość

pp.

o którym już zresztą donosiliśmy, ża
niejaki Żyd Salomonowicz sprzedał
olbrzymią

kamienicę,

wybudowaną
ży

srebrnych godów niedawno w Lodzi, milionerowi

Małeckich

w ubiegla, niedzielę w kościele kate.
dralnym ks. Makowski odprawił mszę św.
na intencję pp. Maleckich, !{tórzy obcho.
dzą srebrne gody.
Na naboż e ństwie oprócz Jubilatów,
byli obecni krewni, zna.jomi, przedstawi.
ciele pracowników biurowych firmy John,
w której p. Malecki jest kierownikiem
biura wyplat.
Między innymi byli na naboteństwie
inż. Cihak, p. Mader, p. Wolf i' inni. W
czasie mszy św. chór firmy John oraz katedralny wykonały pienia religijne. Czcigodni Jubilaci otrzymali szereg depesz z
życzeniami od ró:inych organizacyj społecznych.

KRONIKA DNIA
W mi eszkaniu własnym przy ul. Pojet:erskiej 23 powiesi! s i~ IV celac h samob6jc:zych na
h a ku SI-letni P io tr DedYliski. Desperata odell:to i przybyly I('karz stwiCI,(]?;i!, że jeslCze tyje.
D ed Yli Rik icgo przewieziono IV stanie nieprzytom.
n y m do sl'Jpitala.
Z m j (, ~l'Jknnia krawc a Zysla Grlnbergu prl7
ul. P io tl'kows k:ej lZl wl amrwaczp ~krał!1i futra i nakrycia stoło,,'c wartOilci 0000 zł.
'" mie zkaniu rorlziców pJ'zy ul. \Varsllaw.
skiej 30 zos tał przez Il i eos tro;mośt! p()parzony
wl'z/ltkiom 6-letni Zdzi s law Szymaliski. P:>Da.
rzonego ma Ica opn trzyło po.gotowie.
W za.kla (lach I. K. Poznmiskiego, przy ul.
Ogrodowej 17 tryby mas2ylly poszarpały prawe prz e dramię robotnicy Marii Kostrzcwsk:ej
(BrzcziJiska 114). Ranną przewieziooo do sZlIitala.
W mieszkaniu własnym przy ul. Leiinej 29
ul J;> gli zll czaclzeniu łlookiem wC!gla wydobywającym się z pieca M-letni Stan isław, żona jego
S2-łetnia Maria Stefaniakowie orali dwoje ich
dzieci w wieku 1\ i f' lat.
Zaczadzonym udzielil pomocy wezwVlJ' leka.rz pogotowia.
•

dOwskiemu z I{atowic Feliksowi.
Na kamienic~r tej ci~ży dług, zaci~gnięty przez Salomonowicza w Komitecie Rozbudowy miasta, w wysokości 200 tys. zł. W związku ze sprzedażą. tego domu czyni się usilne starania, aby ów dług został przejęty przez
nabywcę.

'V ogóle trzeba.
kredyty z Komitetu Rozbudowy Miasta
stwierdzić, że

są

przeznaczone wyłącznie nn. budownictwo mieszkaniowe dla robotników. Jakim prawem Żyd, który wybudował

-

olbrzymią.

dochodową

kamienicę,

Organizacja nowego
inspektoratu pracy
L ód ź, 30. 1. - Na skuŁi!k zabiegów
zw. zaw. zorganizowany został samo·
dzielny inspektorat obwodowy pracy,
Obejmujący zasięgiem swej działalno
ści powiaty łaski, sieradzki iwieluń·
ski.
Dotychczas inspektorat ten czynny
był przez 3 dni w tygodniu, a sprawy:
załatwiał inspektor dojeżdżający z Lo·
dzi.
Obecnie stanowisko inspektora
pracy w Pabianicach obsadzone zosta.
ło przez inż. Hewryka, który w bież.
tygodniu obejmie urzędowanie i urzę·
dowanie inspektoratu zostanie unor·
mowane na stałe,

Onową umowę dla drukarzy
L ó d Ź, 30. 1. Pracownicy dru·
kal'scy i introligatorscy wystąpili z
żądaniem zawarcia nowej umowy
i
na 3 bm. zwołana została konferencjA.
u inspektora pracy.

Ekscentryczny małżonek
Ł ó d Ź, 30. 1. Antoni Szewczyk
(Wilanowska 13) wszczął awanturę z
żoną, wyrzucił ją. z domu, następnie
porozbijał wszystkie meble, ułożył je
w stos i podpalił.
Sąsiedzi ugasili pożar.

Inspekcja aptek

Samochód zabił

z tak wysokiego kre-

sta winien powzię.ć decyzję, na mocy
której Żyd Salomonowicz powinien
zwrócić ów dług w wysokości 200 tys.
zł. i to
natychmiast, a pieniądze te
winny być przeznaczone na budownictwo mieszkań rObotniczych.

Ostatni termin zapisów
na wczasy robotnicze
ł.

cyklistę

ź,
Łodzi

~u7'ócić po~yc~kę

mógł skorzystać

L ó d ź, 30. 1. - W związku z ćwi
czeniami opl w Lodzi inspektor farmaceut~' czny Urzędu Wo.iewódzkiego mgr
A. Marcinkowski dokonał inspekcji
aptek łódzkich, lustrując przygotowAnie tych pod kątem pogotowia op!.
30. 1. - Na szosie z Głowna.
do
samochód ciężarowy prowa·
dzony przez szofera Franciszka Skibę
najechał na l'owerzystę 50·letniego Rocha Marciniaka ze wsi Michałów.
Marciniak wskutek odniesionych kontuzy j zmarł.
I, ó d

Zawody gimnastyczne sokolic odbędzie się posiedzenie Komitetu dytu, trudno dociec.
Miasta. 'V związku z tym
Ohecnie Komitet Rozbudowy Miaw dniu 2 lutego o godz. 15 w sali prl;Y Rozbudowy
chclelib)rśmy zwrócić uwagę na fakt,
ul. 11 Listopada' 21 zostaną Ul'ządzone zawody gimnastyczne dzielnicowe druhen
między Dzielnica, Sląską i Mazowiecką.

Nazwisko zabójcy ze względu na
dochodzenie, trzymane jest
w tajemnicy.
Wiadomym jest wszakże, że z mieszkania skradziono niektóre przedmioty, tak, że zbrodnia miała nie tylko
charakter zemsty, częściowo na tle erotycznym, ale również korzyści materialne zabójcy.
Wczoraj zwłOki zamordowanej Zychównv przewieziono do prosektorium
i tam przeprowadzono sekcję, która
wykazała,
że bezpośrednią przyczyn,
śmierci było uduszenie.
toczące się

kl'ągłe

się mogło stać?

przedmioty

ź, 30. 1. 31 stycznia rb. utermin zapisów na zimowe
,,,"czasy
robotnicze,
organizowane
przez Biuro wczasów.
Zainteresowani winni przed upły
wem tego terminu zgłosić swój udział
w biurze wczasów (Główna 5).

ód

pływa

,

Ochrona pracy kobiet
i młodocianych
L ó d ź, 30. 1. - Wczoraj wyjechały
z Łodzi do Warszawy inspektorki pracy p. Przedborowska oraz p. Kittel na
konferencjQ poświęconą zagadnieniom
OChrony pracy kobiet i młOdocianych,
ochronek, żłóbków fabrycznych itd.

Jubileuszowa msza św.
Lód
50-lecia

ź, 30. 1. - W dniu jubileuszu
kapłaństwa ks. k,a nonika Sta-

nisława Siecińskiego,
dostojn-emu ju.
bHaŁowi składali życzenia jego najbliż~

si znajomi oraz ci wszyscy. którzy w
cięgu jego długiej pr,acy mieli możność
zetknięcia się z nim.
Wzruszony i przejęty do głębi
ksiądz jUbilat w serdecznych słowach
dziękow,ał wszystkim za dowody przywiązania do jego osoby oraz z.a złożone
życzenia.

W dniu 5 lutego rb. ks. kanonik Sieciilski odprawi w kaplicy prywatnej
ss. szarytek nabożel1stwo. 'V tej to ka~
pUcy ks. kan. Siecil1ski odprawił swą
pierw~zę. m szQ św. kapl.a!l ką w czasie,
gdy wł,aclze z.aborc ze nie pozwalały na
odprawi,a nie mszy św. w kościele.

Doskonały

szofer

L ód ź, 30. 1. - Uzupełniajęc obraz
ćwiczel1 opl w Lodzi, wspomnieć należy o tym, że kierowca ,a utobusu prasowego p. B~dl{Owski mimo panuj~cych

Na ostatnim ::.e braniu Zr zeszenia Chr~(',~cija'lski c h Kupców POdl'óżujo.cych,
zgromadzeni oddali hołd lJamię ci Homana Dmowskir{fo, którego sylwetkc zobrazowal prezes vViktor LeszcU'ski
._.- . - ~_ ..

ciemności, rozwijał pełną szybkość,
szczęśliwie omij,ają.c unieruchomione

w ~iemno§ciach tramwaje, wozy: i inne
pOJazdy.
- -- - - _.
-

Sb-ona 8

Losowanie do mistrzostw F. I. S.
'(sp) Kra k ó w. Jak jut pooa.liśmy. '"
Krakowie odbyła się uroczystość losowania numerów startowych do mistrzostw
F. 1. S. w Zakopanem.
Los<lwanie dotyczyło jedynie konkuren'eyj klasycznych. Zawodnicy niemieccy ze
względu na brak wyszczególnionej listy
zgłoszeń. są zanotowllni jedynie kolejnym:
literami alfabetu.
Bieg rozstawny ,Xl0 km
Do sztafety 4Xl0 km zgłoszone zostały zespoły 10 państw.
Sztafety otr2;Ymały
następujace numery startowe:
Francja - nr 1,
Niemcy - nr 2,
Polska - nr 3.
Norwegia - nr 4.
Jugosławia nr 5,
Szwajcaria - nr 6,
Węgry nr 7.
Finlandia - nr 8.
Szwecja - nr.. 9.
Italia - nr lO.
Bieg na 18 km
Do bie'gu na dystansie 18 km zgłoszo
nych zostało 89 zawodników, którzy otrzymali następujące numery startowe według
państ.w.
.
u
u
"
N l e m c y : Llt. "a - 2,.,b - 18.. ,C
- 19:, "d" - 2~; :;.e" - 17, .,f" - 133. "g" 4, "h - 27, "l 10.
F i n l a n d i a: AlakuJ,ppi - 10. Jajka·
nen - 75. Karppinnen - 120. T<urikkala 53, Niemi - 52. OJkinuora - 5. Pitkaenen
- 127, Tiainen - 126.
F l' a n c ja: Arna ud - 6. Bouvard - 64.
Cret.in - 72, Ginrlre - 25. Mermout - 23.
W ę gr y: Belloni - 77. Cse'h - 96, elr
neuoe - 83. Gyoergyi - 109, Kiss - 82.
Kovari - 93. Pa.pai - 94. Petri - 3.
W ł o c h y. : Baur - 9, Compa.gnoni Ari-

BUde - 2, Com'Pagnioni Mario - 111, Compagnoni Severino - 54, Confortola - 55,
Demez - 22, Gaspard - 1, Jammaron 61, Perenni - 100.
N o l' w e g i a: Bergend-ahl - 99, Evensen - 114, Gjoeslien - 8, Lillegjetten - 28.
p o l s k a: B.erych - 36, Cho-tarski 78, Dziadoń - - 74, Fąfrowioez - 60, Galica
- 63, Id2ikowski - 26, Juzak - 39. Karpiel
Jan - 40, Karpiel Kazimierz - 33, Karpiel
Stanisław - 84, Klocek 110, Kysiak 95, Lipkowski - 37, Matuszny - 38, Mdeszczak - 65, Nowacki Edward - 47, Płon
ka - 125, Si.k ora - 71, Sku,pień - 85, Stanowski - 48, Teyseyre - 122, Wilga - 91,
Wowkonowicz - 11, ZuJbek Jć'zef - 117,
Zubek Władysław"':'" 13.
S z w e c ja: Atterday - 50, Dahlqu1st
- 103, Danielsson - 16, Haeglund - 51,
Nenzen - 46, Pahlin - 92, Stenvall - 57.
S z waj c a I' i a : Baud - 130, Borghi 106, Freiburghaus - 90, Mueller - 80, Sonde'r egger - 132.
J u g o s ł a w i a: Crnohori - 58, Kerstein - G9, Klancnik - 12. Knap - 112.
Knific - 131, Mra'k - 105. Petric - 49,
Smolej - 108. Zemva - 56.
Bieg złożony
Do złożone'go biegu klasycznego zgłoszo·
nych zo-stało 44 zawodników. Wynik loso·
wania przedstawia się następująco:
N i e m c y: Zawodnik a - 89, b - 129,
c - 67, d - 68. e - 87.
K a n a d a : Zinkan - 41.
F i n l a n d i a: Kaplas - 34. Maekinen
- 30, Valonen - 15.
N o r w e fi: i a: Fosseide - 79, Hoffsbak·
ken - 32, Lange Karl (t.rener polskiej dru·
żyny narciarskiej - 107, Odrle-n 73.
P o l s k a: Banrlura - 119. Baecker 7, Bobowski - 102, Bursa - 128, Czech

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
1. w, z, a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mate przekraczac! 100 !Iłów. • tym
5 nagłówkowych.

I

OGŁOSZĘNIA
OGłoszenia wśr6d

.
" 2.
PIENIĄDZ'"
Pijcie
herbatę
, ,_ _ _",,<.
__
~._ _ _ •
nr 70 W.
Wysocki
i S·ka w Polwynalazca

Młody
rewelacyjnej

se. Fama

się

N 5751

rzeczy

Ogl06ZPnIa do 30 słOw ąla pOSZO'
kUJ.ącycb posady ~ tel I"]lbry~e
obhcZ8WY po lerlnel LM:ecle.l cenIe
dr()bn:vcb

Złożę

1000 211 kaucji za posadę magazymiera lub w branży metalowej.
Oferty Orę-d o wnik. Poznań
:ud 4.2 663

•

Piekarz

posiadający piekarnie
poślubl panienkę.
Oferty foto·
grafią Orędownik. Poznań

zd 42405

Wyższy
urzędnik
kawaler oOślubi
nienkę. ruchomością.
Oferty
tografIą

Oredowilik.
zd 424Q4

Poznań

pafo-

Trzydziestoletnia
szatynka krawcowa pozna solidnego pana. Cel matrymonialny.
O ferty Orędownik. Łódź .. Luty"
N 5636

Skromna

blond YrrJ<k a. be-z posagu. prag,nie
poznać pana celem ożenku. rzecz
traktu.ję poważnie.
Oferty Oredownik. Poznań z,d 42 663

Wdowiec

pl"Zemyslowiec. lat 40. przystojny .
bezd,zietny. wlaściciel nieruchomości i intere.su przy Poznaniu
wartości 25 tys .. pOślub.i prunią d.o
lat 40. za.mLlowaniem dO' skła\lu.
z ICot6wką dla wspólnego dobra
:; 000. w<l6wki niewyklucwne. Siprawę traktuie pow3imie. Ofer·
ty do Oredownika . Pryz.nań
zd 4.2 770

Budka

f

- szofer

Młodszy

pomocnilk ml ecza.ook i. Ś'wiadec
twem Ukolłczen.ia 621koly mleczars ki ej. podan ie ,peml5}i przy wolnym utrzymani-u pOtrzebny. Ofe rty Oredo wn i,k. P OYlnall zd 42649

Ślusarz-szofer
dlugoletnią praktyką samodzielny
zawodowy. kawaler. 21. kilkalet- zna dobrze ma&Zyny. szuka P053 '
Zarząd Miejski
nią praktyką ślusarską POszukuie/dY. Zgłoszenia Orędownik. Gnie·
posady. Laska we oferty do Ku· zno 2272.
N 48:XJ
W Lubomlu
riera PoznaJiskiego z.lg 42310111
R t
(Wolyń) pos~ukuie
U

--o

handlowiec. Polak. poszukuje jakiej,kolwiek posady. kaucji 1 500
got6~ką. albo 10 000.- zab~zp!eczeme hIPoteczne ewentualllle Ja~o ,~spólnik. Wolny zaraz. W .•
Zyw lec. Wesola 501.
zr! 41642

ynowany

I

I

środa, 1 lutego.
6,30 aud. poranne; 11,00 aurly·
cja dla s1)kól; .. Pan Prezydent
Ignacy Mościeki gospodarzem
Polski" - audycja w dniu imienin Pana Prezyden.ta; 11.25 w
rytmie tańc6w polskich - plyty:
1203
d'
I ci .
1500
:N a~o~;Jea
f'?'o uDna'0~!: t -~e"
::.. ~~rJycia tIa 'rri(odz~y ,:nWY'
konaniu tria P. R.: 15,30 muzyka ohiadowa w wyko.naniu or'
k:estry rozgłośni
katowickiej;
16,00 dZ/iennik popołudniowy; 16,05
wiadomości
gospodarcze; 16,20
d·om i szkola; O sportach zimowych mlodzieży pogadanka:
16,35 recital śpiewaczy Gabrie1i
Fi!Up de Rocha - sopran. Przy
fortepianie Waclaw Geige.r (z
Krakowa): 17,00 .. 0 rzemiośle
szpiegowskim" odczyt; 17.15
opowieści o Bachu: .,W świecie"
- audycja muzy(lZll1a wopr. pro!.
Luci an aS OKO amideńs\degdo (z P0Zll1a l a wsi: 1)
nia); 1,
au YCla
przegląd prasy
rolniczej
(z p()znania). 2) muzyka _ płyty. 3)
.. Z tajemnic (M'ze.szlości" _ rozmowa nauczyciela z chłopcem;

iTI

ASPIRIN

•
Humor zagranIczny

~l~ri~'f~r;a~~j~~~ced;,zf:~~~'k a~~\~: ;~~~w~1Mr:~0~~t~,ffg~;;i;~/I- ~~at:Oif'~I~.1i!~~nl0mRI!Yti;~:~~ed~·:

Lokatorska cwrny (20.40). wia~lomości sporłAd~ _ 5.30 aud. po.rannp: N :;(;47 tą\y.e; 21,00 .. OpowieM! o Chop;- 11.2.i p/,y,ty z Warszawy; _ 14.00
nie - sonatę h-moll oraz Be~' TIluzyka symfoniC'bna w wyk. or'
Salon fryzierski
CCl1se .- wykona ~I?fla J;ta,bcewI- kiesbry Filharmonii Bediils,k iej;
...
"-" glełd owe;
damsko-męski w cenkum Za,ko- czowa. 21.45 .. PoezJa WIeku zlo- 1450 16d'"
z.vle wla"omo=1
panel!'O z powodu wyjaz,d,u SJPrze- tego"; 22,00 fol'klor ró:imych kra-'
dam. ..Antoni". Zakopa.ne_ Cha- jów; ..•Jugoslawia" - ptyty; 22,45 lS.00 .. O roozi'l1ie rohotmiczej" _
lubiMkiego 1.
M 42201 muzyka lek·kn - płyty; 22.1\5 prze- pogadanka.; 18.10 mAlzyka (plyty);
gląd .prasy.; 23.,00 ostM.nie wiarlo- 18.21\ wiadomości ~portowe I~kal.
§
d
l
.,
~
Folwark
!!J0, C.l . ZlennI {l!wlecz?rne~o; Ile; 22.00 poga rlan.ka aktual'n a: 200 m6rg bIJsko Poznarua sprze- 23,05 wl89omo.ścl z Pol,~. ! w Ję· 22.10 koncert kameralmy; Beethoven - Trio c..molI. \Vykona,wcy:
dam wydzierża,,· it~ .
Oferty zyku anglelslom (.. F.LS. ).
Oredownik. Poznań zrl 42324
Eugeni.u"z S7J\vertner - s.k>rzyp·
ce. Artur 'Wentlamd - fortepian;
, ' KRAJOWE
Kawiarnię
22.45 wiensrze KOITls,tantego Do·
Toruń
6.57
aud.
poraTht1e;
brzy,ń kiego (z noweli tomu .. Żacen t rum korzystnie sDrze-d'1Illl
po/yty; gwie na wiC'hrach"); 23.05 zakońkompłetn i e u'rządzona. Zgloszenia 10.00 muzyka sa,lQłl1owa 11.15 muzyka t:ranCUflka (plyty); 1czemie audycji.
Orędownik. Po·mań. z,d 4.2 685

do sprzf'clania.
10. m. 6.

ślusarz

I

lS,30 .. Nasa; j~yk": lS,40 .. Dysku,tujmy": .. Nakazy konwemansu i nakazy dobrego wych()wania" (ze Lwowa); 19,00 koncert
ro·z rywkowy muzyki polskiej (z
Wilna). Wykonawcy: orkiestra
r02glo§ni wilel\Skiej. ch6r K. P.
W. pod dYlr. Adolfa Czerniaw7.,_SP.R.ZIIIE.iD••
A.1:E_.lI, skieg(). Wł-oc1zimierza Kunz·Rii·

.1[
...

-

II

Panienka
księgowy. bilar.sista. deklaracię
strycharza
lat 16. z prowincji. religijna. u· podatkowe szuka posar!y. zakla·
.
~cjowa. poszu,kuje pOsady dla da. reguluje kslegi.
Zgłoszenia do wyrobu cegly I wl'robów «;edzieci fU,)) do skł{ldu pieczy'Wa z Oredowmlr. Poznań zd 42 418
ffmlcZJly.ch. P._osada Jest do obJecałym utrzymamem.
Łaska we
c.a z dn.H~m ..l~ marca 1~39 roku.
zgłos,zemia Oredo w!)iok, Poznań
.27.WOLNE MIEJSc'AlI ~~:~g.Ją~~~W\~.I:I?u~gg;';" la~.aćog;:
z,d 4 ' 2 I l , Q "
i watelstwo polskie. 2. nieprzekroczony 40 w iek życia . 3. !h,iadecMłodszy
two w3:szk91~nia ceramicznego. 4.
dekorator-ekspedl'ent w
przyna!m"oJeJ 3·y letma pr!lktyka
ce!(le1m. 'Vy.n agrodzeme wep9trzehny od 1. III. br. z poda· dłu,," umowy. Pod a nie z załączo
melll. PE'n.sjj i podobIzny kierować nymi uwierzytelni oo1Ymi odpisaOrędowlllk Poznań zrl 42 ?OG
mi dokumentów naleey skierować
13.r,o
kawego
coś la\lne·
go ~.t~i
~I]~~~~~~'~I
p omocnl'k
Zarzą· d Miejskid 949
w Lubomlu.
plyty;dla
13.50
wiadomości
z porno.,
!ol
u
rza,j lS.00 .. Jak kupić dobrą k r o - {
jJ
try;..~·erski
ewentl. wodną potrzeb
we - pogadanka; lS.10 .,Flota ._
..._óIII_.l_:a_W.._
. . ._o4I
. ••
_Io._~_I,;_~_iotII
...
_r.~_
d "
nk'
Ot
n'OJ'en
1
. R zeczypospo l'1'
. n,'
o a" waru I.
rel)
,~z.
KOml'nl'arskl'
~." na
(.awl,leJ
15.15 K
oemgsw.
Rozmaitoścl ro.;"I;.Io.
zu ·)wi
42 7~~
te,J - felIeton z Gdy,li; 1S.25 muzYCl'-ne. Praga. Koncert rozw!adomoscl sportowe z Pomorza; rywkowy. 16.00 ·Wrocław. Muzyka
Włódarz
r::e~;nigti i~~az.p~~1~~;e~~ ~$:
22.00 g-ra zesp61 taneczny Plutec- pppularna. Wiedell. .,Ka wa po m
. lod:y. em.ergiczny. z dobrymi pO'j Kalwiński \Vieluń Joanny Zubr.
kiegQ, tralTlsmisja z kawialTni wiedeńsku". wes{)la aud. MOna- leceIllami pOtrzebny od kwietnia . 2 . '
N 5573
.. Pod Orlem" z Torunia.
chium. i\fe:o d ie operowe i operet- Zglos'ze.nia z odpisami świadectw - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ __
kowe. 17 •.10 Sztokholm. Koncert
_1
'k P
N 48"
P
'
k
Katowice - 5.30 aud. poranne: popula my.
17.05 Budal)Cszt. ,- '~uOWIl'H e.
oznań,,5
omocnl
11.25 płyty z Warszawy; - 14.00 .. Dzieje walca wiedeJ'iskiego". Ogrodnik
IPmil~~atrSpkoOt,.Z·ebcJulyl,.lcrSncicb~;.' eng~lae~y,C~
muzyka rozrywkowa w wykona- koncert. 17.15 Rzym. :lIuzyka roz· lod
= ,
,
niu orkiestry Ro.z?lośni Katowic· ry'wko\va.18.00 Lyon. Rozmaitości m
y na .go.podarstwo. UDrawa Leszno. Narutowicza.
kiej; 14.40 .,Radość życia" - po· muzyczne. Sztokholm. Koncert po- do~~~~r.· p~~I~~y~d 4~~~ty Ore·
N 495"
gadaJ1ka dla młodzieży; - 14.50 pula,rny. Sofia. Munka rozryw- - - -_ _...:..:.....:..:..:..::.....::..:...:...:...:..._ __
wiadomości bieżlIce i giełda: 11'1.00 kowa. lS.20 Praga. '\fuzyka saloPrzedstawicieli
Uczeń
koncert kameralny. Wykona wcy: nowa. Lipsk. Pieśni miłosne i przy
Wojciech Smyk (ob6j) , Aleksan· winie. 18.40 Budapeszt. Muzyka uezciwej rodziny. ukończeniem 7 na wla sny rachunek marmeladki
wkoly powszechnei do składu i w czekoladzie . dwugroszowe.
der Bra~hooki (fortepian): 18.25 cygańska. Monachium. Kwartet kI.
koloniaLnego. Józef Strojny groszowe. p;ę ciogroszo\\'e. Zglow. iadomQścj sportowe; 22.00 z ży- smyczkowy f·dur Beethovena. - Obrzycko nad Warta. Rynek 1. szenia
K. Grobelski. Kalis~. Ascia gospodarczego Śląska: Możl;- 19.00 Renncs. Koncert rozrywl,ozd 42650
nyka 43.
1'1 5627
wn.§C'i e.k.,portowe Śląska do Rosji WY. Sztlltgart. Koncert wiolOlTlcz.
~owip('kiej; 22.10 koncert popular- 'Vroclaw. Pieśtl i muzyka. 19.15
ny. Wykonawcy: Orkiestra RO'Z- ~-frr~~~\J~,iz;n?eP~rJera~~~Oo~i~~:
g/I()śni Katowick:ej.
zarta. Budapeszt. Tr. z Opery.
Krak6w _ 6.57 a ul(). poranne; l\Ionachillm. Koncert chOru chlop11.25 plyty z Wa',~BCllaWY'.
14.00 mll- ców (Regensburger Domspatzen).
•
zyka obia<lowa z Katowic; 14.40 Praga. Ni('wydane utwory muzy·
odczyt; .,Rola samOtrZ:VIu rzemieiil- ków·kompo.zy{or6w. 20.00 Kalundr.iczego w Polf'ce"; 14.óó sprawy horg. Melodie operetkowe. 20.05
gos,poilarcze: 18.00 .. Życie w ane- Bukareszt. Muzyka kameralna_
g.dooie": lS.10 a'rie i pipŚ!1'i polskie W programie utwory Mozarta. 'TABLETKI
w WYK. Piotra KruszewskiegQ _ 20.10 J{oenigsw. Koncert eymf. has i Alojzego KhlcZll1iaka _ B- Berlin. Koncert symf. pod oyr.
kom'Pan1aoment; _ 22.00 loknllTle Hildemaro Konoye z udlZ. solist6w
wiadomości sportocwe; 22.05 .. Rze- jBpo,l~kicb R. Tanaka (sopr.) j
czywistość. wyobratTIia i obraz"; K. Kn,ama (fort.). Sztutgart.
2220
.. Ksinżę karnawalu 1939 otwiera
.
koncert wipw»rny. Wyko· karnawał". we5O'ly wieczór. 20.15
nawcy: Stena lii,n k·Darecka
Jj'rankrurt. .. Ondyna" op. Lortzin-

_I

Kawaler

kawaler.

DROBNE
Uczeń

Powazny

30 kamde.nicą poślubi pannę S 000
Poste re.stante. Bojanowo 100.
:ud 42207

poszukuje od zaraz panny. inteli·
gentnej wspólniczki z got. 3 000
zl. do zaprowadzop~go interesll
WIększego kolomainego
w mielicie Ożenek nie wykluczony. Oferty Orędownik. Poznań
zd 42204

& 18923, D 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświ~
teCZlle przyjmuje się do god!. 9.25.

drobnych: t.lamowy mntmetr 30 grony,

Przybłąkał

naprzykład:

Mleczarz

zd 42531

Budowniczy

Znak oferty

Ple<3 bi a ły. żółte laty do ode- kt6ry ma ~l/. nauki piekarstwa ll.wodowy. kawaler 27. gilkol~t·
brania Łódź. Drewnowska 10 - poszukuje m iejsca celem dokoń IUI praktyka ślusarską (J >s'<ukni"
m 1.
N 5645 czen ia. Ofe.r t y Orędown i k Po· p(.~ady. Łaskawe oferty do Kt.·
1;('TIl Poznańskiego zclg t~ 310/11
7)d 422Q3

chrześciiańska.

rołnictwie poszukuje
finansisty.
Oferty Orędownik. Poznań

lI:_i____O·_iE_N_iK.I. . . . .~.

Broni'Sław - 29, Dawidelk Ian - 88, Dawi-I PahHn - 16, Stenva.ll - 3.
_
dek Teodor - 31, Doroba - 113, Fiedor S z ~ a j c a r i a. : Baud - 58, BrogM 104, Górski - 116, Gran1eld - 62, Gut- 26, Frelbu,rghaus - 59, Mueller - 31, Son.
SZQZerba - " , Ma.rd\1lła - 97, Mar~ - 66, derpgger - 10. .
Marus.arz Andrzej - 76, Marill!arz Ian I u g o s ł a w l a: CrnoboM - 18, ~l~nc-t
121, Marusarz Stani8ław - U, Orlewicz nik - 32, Knap - 34, ~r8.1k - 39, Kmflc-118, Opęksa - 98. Roj - 123, SDwiński 34, Petric - 29, Smole) - 60, Zemva - 25.
101, Tate'k - 43, Wnuk - 31.
Otwarty konkurs skoków
S z w e c ja - Sellin - 42 Westberg Do otwartego konkursu skoków zgłoszo~
124.
' n y c h zootaVo 68 zawooników. Wyniki l~oS z waj c a I' i a : Gamma - 115, Soguel wania numerów startowych są nast~pu)lą- 45, Vultier - 59.
ce:
J u g o s ł a w i a: Bevc - 86, Klancnik
N i e m c y Zawodni'k a - 19, b-55, c
_ 24.
- 40, d - 27, e - 21, f - 30.
Bieg na 50 km
K a n a d a : Cochand - 3, Robinson
Do biegu na dystansie 50 km z01!taro 51, Zinkan - 18.
zgłoszonych 68 za wodników. Wynik losoF i n l a n d i a : Kaplas - 34, Maekinen
- 16, ValQnen - 24, Valtanen - 56.
wania Jlest następujący:
F I' a n c ja: Coutet Georges - 35, CouN i e m c y: Zawodnik a - 68, b - 2, e tet James _ 11.
~'a n a d a : Zinkan _ 4.
W ę g I' y: Darabos - 59, Ko·z ma - 6,
F i n l a n d i a: Jalkanen - 11, Karppi- Vanya - 29.
nen _ 35, Kurikkala _ 28, Niemi _ 50,
N o r w e g i a: Kongsgaard - 15, Knu
Tiainen _ 41, Vanninen _ 61.
Kvanli - 52, Myhra - 22, Ruuel Asbj<oe·rn.
- 4, de Rytter Kielland - 7, S agval d
F I' a. n c ja: Amaud - 11, Bouvard _ 45, Birger Ruud - 5.
48, Cretin - 63, Gindre - 49, Mermoud p o l s k a: Baecker - 20, Bobowski 40.
8, Bochenek - 67, Bursa - 32, Czarniak
W ę g r y: Scekey - 5, dr Dezsoe - 45. _ 48, Czech Bronisław - 12, Cwiertniewicz
I t a l i a: Compagnoni Aristide - 8, _ 68, Daniel-Krzeptowski - 2, Dawidek
Confi()ftala - 32, Demez - 24, Scalet - 65. Jan _ 23, DOrD<ba - 62, Górski - 28, GutN o r w e g i a: Bergendahl - 38. Gjue· Szczerba _ 25. Jarząbe'k-Giewont - 13,
Kolesar - 57, Kozdrun - 17, Kula Jan sU en - 17, Hoffsbakken - 14, LlIIegjel·
ten 30.
41, Kula Stanisław - 36, Maj:er - 10, Marp o I s k a - Berych - 22, Bursa - 21,
dul-a 65, Marusarz Andrzej - 61, Marusarz
Dawidek Jan - 6, Dziadoń - 47, Fąfrowicz Jan - 39, Marusarz Stanisław - 46, Orle- 54, Fiedor - 33. Gabrys - 67, Idzikow- wicz - 43, Roj - 66, Schindle,r - 53, Soski - 62. I{arpiel Jan - 13. I{arpiel Kazi- wjński - 44, Szcze.pllniak - 38, Wnuk mierz - 37. Karpiel Stanisław - 46, Ky- 47, Zając Marian - 50.
siak - 53, Marduła - 44, Marek - 57. MaS z w e c ja: Erikss'on - 60, Nico'll - 42,
tuszny - 9. Michalski - 7, Pęksa - 27, Si- Sellin - 9, Westberg - 54.
kora - 1. Sku pien Stanisław - 64, TeyseyS z waj c a r i a : Demormels - irl, Gamre - 51. Wilga - 20. Wowkonowicz - 23, ma - 63. Molitor - 58. Paterlini - 31, SoZubek Józef - 52, Zubek Władysław - 19. gue,] - 33, Vllltie 1'- 49.
S z w e c.i a: Atterday - 55, DanieJsson
J u g o s-l a w i a: Bevc - 26, Klancnik
- 1, Palme - 64.
- 56, Haeglund - 12, Nenzen - 12, A.

Łódź.

Ogłoszenia l-łam<!wy milimetr lub 'ego. miejsce k,?8Z~u.fe; '" zWY!lZajnych na stro.nie 8·la.
,
., •
mowCJ 15 groszJ:. na stro:J?le redakCYJneJ (4-/amoweJ); a) przy końcu części
-edakcYJn.eJ llO gro:szy. ~) na str.om8 czwarteJ 50 groszy,. e) na stronie drugiej 60 groszy, d) na
,trome WIadomOŚCI m;eJscowych 1.- zl..Drobt;leogloszerua (najwyżej 100 slOw. w tym 5 na.
.łówkowych) słowo nagłOwkowe drukIem tllJBtym, 15 groszy, każde dalsze al()wo 10 groszy
\Jgloszenia wlękaze .·l'r6d drobn,.ch poczrnll:jllc od. '?Statnie; strony. 1-lamow,. milimetr 30 gro:
9ZY. O~ląszema 8komplikow~e. II za.strzezem~m mleJ.sca. od pos~czeg6lnego wypadkn 20'/,
n!ldw.yzkl. QgloS2!ema do bletącego. wyda.rua przYJmUJem,. do gNlziny 10,30. a do wydań
medz.lelnych l .śW1lłtet'.%I!,.ch ~o godzmy 11,30 rano. Za bl.fld,. drukarski ... które nie ~ieks:lta/cają
treśCI ogłoszenia, adn\JJulltraCJa nlA! odpoWiada. Ogl06Ze1)la prz,.imuien.,. tylko za. oplatll I g6ry.

l11a Roba" OD. Wołf lł' p rrul· i pgo.
Bruksela fr. .. Angelil;n". fa1'E;a
ntl1zY;:'zna Iberta. - Braty~lawa.
.. Symfonia nr 4" Czajkowskiego.
2115
t
Ch oplm.
. " k on. B u k are~z...
cert z plyt. Dr()itwieh. KOITlcert
symf. z Qu-eens Hall 7. udz. sol.
(,opr. i ~kJrz.). 21.1łO Strasburg.
Konrel't symf. - Sanrbriicken.
Konce rt utworów Li;<2ta. 22.00
R. Paris. Ml1zyka lekka. _ 22.30
Florencja. Muzyka rozrywkowa.
'Vroelaw . .\cfelod ie i rr,tm. - 23.00
Ko~nigsw. Muzyka z "'ie<inia. _
23.20 Droitwiclt. KOITlcert kwintetu 24.00 Sztutgart i Frankfnrt.
Koncert p(1'!JUolarny. - Kolonia I
Wrocław. Koncert z ude. SQl.

Przechadzka bogacza w czasie wichury
(]\f)
(The Humorist, Londyn).

II odn~en!~ .gaze.t,. do domu miooięc}nle (7 razy w tygodniu)
zl, za gramca mIesIęcznIe od 3.00 zł do 6,00 zł (zależnie od kraju).

Prenumerata;5OPolsce
.

r~dakcj! '. adminlstracn Pozn8.l\. Iw. Marcin 70. Telefony: 40-72 14·76 33·07 44.61
.35·~; po godz. 10 oru
niedziele I 'więta tylko: 40-72. R~kopi~6w ni'ezamO:
.
h S5
WI()nyc r~
<'Ja .1119 z,:"raca. - W rUle wypadk6W, spowodowanych silą wyższą przeszkOd
.
w zaklad~le, st.raJków ltp., wydawnictwo nie odpowiada za dostarczeni'
raterzy nIe maJą prawa domagania si, niedo8tarczonych numeró'" lub" ~~smk' d a pr~nume·
Kont() P. K. O. Poznań 200 140. P<>cztowe konto rozrachunkowe: Pc=8.l\ S. : °k~~re\~i 03.

Adres

d!t·

w:
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A więc o sobie jedynie myślał tylko, dlatego wrócił do niej, że potrzebował pieniędzy!

Na jej serdeczne powitanie nie zna-

lazł ani jednego ciepłego słowa!
Namiętne oburzenie owładnęło Julią w tej chwili.
Duma jej zbudziła
się na nowo. Postanowiła zemścić się

nad tym niegodnym.
- Wymagasz wiele ode mnie, mój
przyjacielu! - odrzekła chłodno.
Bardzo dużo, po tym, co zaszło między
nami! A więc znalazłeś drogę do
mnie. Powróciłeś znowuż, kiedy cię
twoja Dolores porzuciła zupełnie!
- Zamilcz o DoJores! - rzekł baron. - Co ona ma tu teraz do rzeczy?
Nie odnalazłem jej, na szczęście. Mówiono policji, że podobno umarła! Ha,
~a, ha! Wiem ja lep-iej, co o tym są
dzić. No, ale dosyć o niej. Pytam się
więc jeszcze raz, czy chcesz mnie ocalić, czy też chcesz mnie zgubić przez
swoją dziką zazdrość bez powodu?
Julia zmyśliła się przez chwilę. Nagle przeszła jej p-ewna myśl do głowy.
- Dobrze, ocalę cię. Uciekniesz,
ale pod jednym warunkiem tylko!
- Jakiż to warunek - mruknął
baron niechętnie, p.rzewidując jakąś
niemiłą niespodziankę.
Baronowa wstała z kanapy i podeszła · do Alfreda, wpijając wzrok w

jego oczy.
rzekła
- Uciekniesz, Alfredzie - ale ze mną!
Baron cofnął się o krok.
- OS7..alałaś, czy co? Trudno mi
będzie nieco
samemu, a cóż dopiero
we dwoje!
Julia zaczęła się przechadzać nerwowo po pokoju, wreszcie stanęła
przed baronem.
Twarz jej pobladła w tej chwili, a
w c1emnych jej oczach pałały groźne'
błyski.

- A więc posłuchaj mnie teraz,
Alfredzie - rzekła stłumionym gło
sem. - Nadeszła nareszcie godzina
obrachunku.
Oszukałeś
mnie, jak
rzadko mężczyzna oszukuje kobietę.
Ja ofiarowałam ci całe moje serce, a ty
z zupełną. zimną świadomością płaci
łeR mi 7.a nio zdradą!
Baron chciał się roześmiać szyderczo, ale wzrok Julii nakazał mu milczenie.
- Nie o mOJeJ miłości jednak
chcę z tobą mówić w tej chwili, lecz o
dumie mojej, którą tak silnie zadrasnąłeś!
Zraniłeś ją, Alfredzie, ale ...
ale nie złamałeś. Zrobiłeś mi wyrzut
przed chwilą, że poświęcę się dla u~
czucia zazdrości, narażając się na
pewną zgubę?
A gdybym tak zrobiła,
czy nie byłoby to tylko słusznym zadośćuczynieniem? Czy i ty nie poświę-

ORĘDOWNIK,

~roda,

I mówisz,

że

to artysta?
- To pewno jeden z takich amatorów, których spotyka się uzbrojonych we wszystkie przybory artystyczne, zawSze w chęci stworzenia
arcydzieła, ale którzy
nigdy nic nie
-

mogą stworzyć.

- A jak się nazywa~
- Nazywa się Lebrun, Paweł Lebruno
- Co?
- Mówię, Że się nazywa Lebrun.
Prudencja nie chciała uszom swoim uwierzyć. W każdym razie potrafiła ukryć co czuła, tylko blask oczu
zdradzał zadowolenie.
Jakże przypadek dobrze zrządził!
- Co za zmiana myślał sobie
Forestier, patrząc na swoją wspólniczkę.
To dziwne, bardzo dziwne. Szczególna kobieta. Zagadka prawdziwa.
- Więc ten piękny uwodziciel nazywa się Lebrun?
- Tak i widzę, że to pani wcale
nie przeraża.
- Pierwsze wrażenie było nieprzyjemne, ale po namyśle przyszłam do
przekonania, Że ten młody człowiek
może mi się przydać.
- Pani go zna?
- Nie, ale poznam.
Forestier Mkręcił głow/}o

1~
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wagę. Żona twoja uciekła od ciebie l
widział we śnie głowę pięknej obłę.ciłeś mnie również dla swego kaprykanej pod nożami maszyny.
su? Nie żądam od ciebie miłości te- chętnie zgodzi się na rozwód!
- Zapewne, ale naprzód musimy
Ubrawszy się na prędce, nie pijąc
raz zwłaszcza, kiedym poznała, jak
nisko upadłeś moralnie, ale duma mo- ją znaleźć! - odparł Alfred, wzrusza- nawet śniadania, udał się natychja wymaga zadośćuczynienia. Uciek- jąc ramionami. - Zgodzisz się chyba miast do fabryki, ażeby pociągnąć
niemy razem, Alfredzie! Weźmiesz na to, że chcąc uzyskać jej pozwole- winnych do odpowiedzialności.
Tam jednak nie wiedziano dotąd
rozwód z żoną i mnie zrobisz p-rawą nie, musimy przynajmniej wiedzieć,
gdzie ona się znajduje.
Dopóki tego nie o zaszłym wypadku i dopiero po
małżonką swoją, skoro dobrą byłam
nie wiemy, niema co mówić o rozwo- przeprowadzeniu ścisłego śledztwa odla ciebie na kochankę!
kazało się, że poprzedniego dnia, już
- Przenigdy! - krzyknął Alfred. dzie.
Julia zdawała się być zbitą z tro- po opuszczeniu fabryki przez robot- A więc dobrze - odparła Julia
lodowatym tonem i podeszła ku pu, gdyż w istocie nie przewidziała tej ników, pan Forster zarządził reperację maszyny Limertona.
drzwiom. - Jesteś w moich rękach, rzeczy.
Baron miał niezaprzeczoną słuszBiedny inżynier przeraził się na
jedno słowo wystarczy, ażeby służba
noŚć. DopókJ Dolores się ukrywa, do- I widok rozgniewanego oblicza ~~ego
się zbiegła i związała zbrodniarza!
Z pierSi Alfreda wyrwał się okrzyk póty nie mozna myśleć o otrzymaniu chlebodawcy, tak zwykle pobłazlIwe. go i uprzejmego. Widział, że tym ra·
bezsilnej wściekłości. Zaciskał pię jej zgody. .
Alfred triumfował w duszy.
. zem nie ma żartów. Frank zażądał
ści, ale rozumiał dobrze, że jest w mo- Widzisz więc - rzekł szyderczo szczegÓłowego zdania sprawy z napracy pięknej kobiety, że przeciągnął
- że ci twoje intrygi niewiele pomo- wy maszyny. Chcąc, nie chcąc, mustrunę nareszcie.
gły.
Chcesz uciekać ze mną.. dobrzę, siał wyznać przed szefem, że inaczej
- Żądasz rzeczy niemożliwych zgadzam się zresztą. Ale co do dal- wypadek objaśnić się nie da, jak tylrzekł spokojnie napozór.
Zresztą
jeszcze tej nocy musielibyśmy ucie- szych widoków twoich. to musisz je ko w ten sposób, że Nelly nie zaraz po
tymczasem odłożyć na później. Py- opuszczeniu fabryki przez robotnikać, a ty nie jesteś przygotowaną!
tam się więc po raz ostatni, czy zga- ków spełniła polecenie ojca i, że wówJulia wstrząsneła głową.
dzasz się spełnić moje żądanie, czy też czas widocznie przez otwarte drzwi
- Mylisz się, mój przyjacielu
rzekła.
- Tej nocy i ty również nie chcesz doczekać, aż twój kochanek chora· dostała się do sali.
Usłyszawszy imię Nelly, Frank zamożesz uciekać.
Z nastaniem poran- wymówi twoje imię przed sądem, doku ucieczkę twoją dostrzegą napewno. starczając sensacyjnego materiału do myślił się przez chwilę. Nagłe spojrzenie przeszło przez jego myśl. Ale
W przeciągu godziny zaalarmowa- pism brukowych?
odrzucił je zar.az , jako niemożliwe z
ne zostaną telegraficanie wszystkie Julia zbladła.
Już miała na
ustach odpowiedź, powodu potworności swojej.
stacje i porty. Widzisz więc sam, że
którą jej dyktowało straszne oburze- Dobrze - rzekł w końcu, zwrabyłoby niedorzecznie uciekać tej nocy.
- A więc przypuszczasz, że zosta- nie, gdy w tym dał się słyszeć w są- cając się do biednego inżyniera, któsiednim pokoju łagodny, cichy śpiew ry stał jak skazaniec, oczekujący
nę w Londynie,
czekając,
aż mnie
z towarzyszeniem mandoliny.
przeczytania wyroku.
chwycą? rzekł baron z ironią..
_ Baron zaczął się przysłuchiwać,
- Przekonałem się" że. niema nic
- Pozostaniesz w tym domu i poztak k...'l.rygodnego w pansklm postępowól już mi myśleć o twoim bezpie- zdumiony niezmiernie.
- Co to ma znaczyć?
spytał ~aniu, w każdym .razie jedn.a~, nale:
czeństwie
odparła Julia stanowczym głosem. - Ukryję cię tutaj do wreszcie. - Spodziewam się, że nikt zał?,b.y być. cokolWIek oględm.eJs~ym l
czasu, aż niebezpieczeństwo minie zu- nas nie podsłuchuje i Że służba nie lePlej będzI~ l!-a przyszłosć, JeślI p~n
wie o mojej obecności w tym domu. zech.ce O~Oblścl.e zamykać. f:wrykę, me
pełnie i będziemy mogli opuścić Lon_ Nie bój się - odparła Julia powlerzaJ?-c te] czynnOŚCI :nnym osodyn bez obawy. Tymczasem rozpuszbom, chocbY. nawet ~łasneJ córce.
czę służbę, sprzedam
wszystko, pod- jest to biedna chora, którą...
Nagle urwała, gdyż w tej samej
Z fa.bry~{J udał SIę Frank wprost
niosę majątek złożony w banku tutej.
szym i wyjedziemy razem do Niemiec, ehwili drlwi się otworzyły i stanęła w do pa~I1oUl~u.
. Cos. go CIągnęło nieprz~parcIe, ado tnego rodzinnego kraju, gdzie ... nich postać biednej wariatki.
Wolnym ruchem palców uderzała ze.by ~Ię p~ze~~nać naocZUle. o zdro'" weźmiemy ślub! - przerwał baron, śmiejąc się ironicznie. - Dopraw- po strunach, spoglądając bezmyślnie WI~ bIedne] LIll, tak c~dowUle ocalo.neJ przez dok~ora Holmsa. ,
.
dy plan twój doskonale jest obmyśla to na Julię, to na barona.
Alfred zbladł straszliwie.
Na myśl, ze mogła znalezć śmIerć
ny i łatwo ci zmuszać mnie do stoso. Oczyma rozszerzonymi przeraże- pod. kołem n:aszyny, zadrżał min:owania się do niego, o jednym tylko
punkcie zapomniałaś, mądra Julio, niem, jakby wobec widma, wpatrywał woll. ~r~y~pICszył l{roku, uc~uw8:Jąc
która tak dokładnie wszystko rozwa- się w posŁać, stojącQ. bez ruchu u cO~'az sIln~eJszą tęsknotę za WIdokIem
splewaczkl.
żyłaś:
zapominasz. że jestem żonaty drzwi
- 'Tak to ona qiema wątpliwoWkrótce zbliżył się do domku.
i że nie mogę wstępować w nowe
"
Zdziwiła go niepomiernie wielka
związki
małżellskie, dopóty. istnieje ścil
_ Dolores! krzyknął, ciskając cisza, P~l~ująca dokoł.a.. Z. wykle o ~ej
dawny.
- Mylisz się, mój przypacielu, błyskawice oczyma i rzucił się ku nie- porze LIII krzątała .Slę JUz p?, SWOIm
szczęsnej Lili.
~ałym go~podarstwle. karmIą.c gołę
gdyż i tę okoliczność wzięłam pod ubIe, lub śpIewając.
Dzisiaj cicho tu było zupełnie, a 0KLĘSKA
błąkanej ani śladu, tylko gołębie sieWyobraźnia
malowała
mu działy na krawędzi dachu gru~hając.
Męczący niepokój
nie dał długo całą.
przed oczyma straszliwe skutki, na jaspać Frankowi.
Niepokój ogarnął Franka.
Niebezpieczeństwo,
jakie groziło kie mogło narazić biedną śpiewaczkę
Co znaczyło to milczenie!
LiIi w sali maszyn, zażegnane tylko niedbalstwo dozorców. I nawet, kiedy usnął nareszcie zmęczony myślami,
szczęśliwym trafem,
dręczyło go noc
(Ciąg dalszy nastąpi)
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- Nie rozumiem - rzekł.
- Nie potrzebuje pan rozumieć.
- Wypada mi zatem pOWiedzieć,
że pani jest dziwną kobiet/}.
- Wiem o tym.
- Jednak pani ...
- Co takiego?
- Czy nie mogłaby mi pani zdradzić swych zamiarów?
- Ja sama jeszcze nie wiem ...
- Jaką rolę przeznacza pani dla
mnie?
- Żadną.
- Więc nie mam nic do roboty?
- Nic.
- To mało.
- Dosyć dla pana.
- Pani mnie odsuwa?
- Nie, trzymam pana w rezerwie.
Może przyjdzie chwila, w której bę
dzie mi pan potrzebny. Teraz zalecam
panu przede wszystkim milczenie.
Forestier spuścił głowę.
- A więc - rzekł - nic nie wiem
i nie będę wiedział?
- Nie nalegaj pan,
odpowiedziała ostro pan powinien pozostać
w cieniu.
Forestier nie znalazł odpOWiedzi
na takie argumenty. lecz oczy jego zabłyskały dziko.
- A więc -=- m6wiła Leonia.
cierpliwości i zaufania.

Forestier mruknął coś, lecz nie okazywał wściekłości,
jaka w nim
wzbierała.
- Niech tak będzie - rzekł kwa-

Dowidzenia, pani Prudencjo.
- Co za łotr - mruknęła Leonia.
- po co ja się oddałam w S7.pony tego człowieka? Musiałam jednak, czy
mogłam postąpić inaczej, chyba wyI rzec się ...
Trzęsąc się z pasji usiadła na ka.
napie.
- Groził mi, nikczemny - mówiła głucho odważył się na to. lecz
co on mOŻe mi zrobić? A jednak jestem od tego bandyty zależna i on wie
o tym i chce tylko pieniędzy i pieniędzy.
Teraz zaśmiała się nerwowo.
- A ja, ja będę płaciła tysięczną
pensję miesięcznie wypuszczonemu z
więzienia bandycie.
Leonia zaśmiała się nerwowo.
Potem ~iedziała długą. chwilę głęboko zamyslona, trzymając się za gło
wę, lecz
nagle wyprostowała się i
wzrok jej błysną.ł złowrogo:
- Muszę się uwolnić od tego
zbrodniarza - rzekła - tak muszę,
ale jakim sposobem?
'
Tymczasem Forestier szedł ulicą i
mówił do siebie:
- Papiery są jeszcze w kantorku
w dużej kopercie z cz.erwoną pieczę-

śno będę cierpliwy, lecz tymczasem żyć muszę.
- Przed tygodniem
dałam 500
franków.
- Oto co z nich pozostało - powiedział,
wyjmując trochę
drobnej
monety.
- Jakto, wszystko pan wydał?
- Nie można darmo podróżować.
- Ile chcesz?
500.
- Zwariowałeś.
- Może, ale potrzebuję pieniędzy.
Pani dużo zarabia , a przecie jestem
pani wspólnikiem.
- A ,ieżeli. odm~wię'l.
.
. . - WIem, ze paD! tego me zrobI dla
WIele względów...
- Leonia posiniała, lecz starała
się gniew swój pohamować.
- Kładzie mi p-an nóż na gardle
- rzekła.
- Co robić?
- Prudencja otworzyła biurko
wyjmowała banknoty.
- Oto masz - rzekła.
- Dziękuję - pOWiedział łotr wsu- cią.
wając pieniądze do kieszeni.
DUET MILOSNY
Postąpił parę kroków naprz6d, paZorżeta długo oczekiwała ukochatem odwrócił się nagle:
nego, lecz Paweł nie przyjeżdżał.
- He, he - rzekł ze złym uśmie
Piękny by! ten sen chwilowy, słod
chem - nie będę syt, wymagając tyl- ki sen miłości.
ko pięćset franków co dwa tygodnie.
(Ciąg dalszy nastapi)
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śródziemnomorskiego

m,iasta

- Port - Zamek Mir_ 1

'(Od własnego iorespondenła "Orędownilia")
d'ież port triesteński, który składa się
z kilku części i zasadniczo nie jest
portem naturalnym. Znajdujemy tuta.i stary port, zbudowany w 1757 r.,
tzw. Canal Grande, oraz wykończony
w połowie ub. wieku nowy port; ponadto jest l,ilka mol. Większość budowli jest nowa, jak np. hale rybne, pałac lotnictwa morskiego i magazyny.
Wzdłuż całego portu cię,gnie się szaroki i bardzo piękny bulwar.
Niedaleko Tliestu, w odległości kilkunastu kilometrów Wal'to zwiedzić
zbudowany w czarownym położeniu
na występie skalnym nad morzem pałac królewski "Miramar", od którego
wzięły swą nazwę liczne hotele i pensjonaty w całej Europie.
Można do
zamku Miramar dotrzeć wijącą się
wśród skał szosą, a nawet koleję" ale
najefektowniejszę, jest droga morska
statkiem, który dobija do samego
zamku.
Zamek zbudował w 1854 r. arcyks'iążę Maksymilian, który był wów-

Panorama pięknie na 'Wzgórzach rozłożonego portu włoskiego Triestu. Z lewej
w głębi widoczna jest biała kolumna - latarnia morska zwycięstwa
. Triest, naj dalej na północ wysunię
ty port śródziemnomorski, jest dawnę,
osadą rzymską Tergeste.
Zyskał on
specjalnie na znaczeniu w początkach
XIX wieku, kiedy został wolnym portem. Rozkwit jego rozpoczął się jednak w połowie ubiegłego wieku z
chwilą wybudowania kolei przez Alpy. Odtąd port triesteński począł obsługiwać prawie
całe
cesarstwo austriackie, a nawet poludnio\ve Niemcy, które do Triestu miały bliżej, aniżeli do
portów bałtyckich i północ
nych. Przez Triest kierowany był głó
wnie import ryżu, bawełny, korzeni,
rud, węgla oraz wszelkich owoców południowych,
oraz eksport cukru, piwa i artykułów przemysłowych. Głó
wną. rywalką Triestu była Genua.
Zawsze nawskroś nowoczesne miasto zostało jeszcze przez \Vłochów w
Ostatnich latach poważnie rozbudowane i upiększone. Toteż w Trieście niewiele znajdzie się pamiątek z da,\'nych rzymskich czasów, a nawet z okresu średniowiecza. \V ostatnich dopiero latach przystąpiono do odkopywania starego rzymskiego teatru, a na
jednym ze wzgórz, którymi malowniczo otoczone jest miasto, zna,jduje się
stara Bazylika San Giusto, obok któ-

rej położony jest zamek średniowiecz
ny a na placu przed katedrę, wznosi
się kilka kolumn, resztek dawnej świą
tyni rzymskiej.
Bazylika San Giusto stanęła bo·
wiem na miejscu starorzymskiej świą
tyni i jest połączeniem - dokonanym
w XIV w. - trzech obok stojących
budowli, pochodzących z VI w., mianowicie starochrześcijańskiej bazyliki,
babtysterium i kościoła bizantyjskiego. Portal bazyliki jest częścią grobowca rodziny Barbiusa. Przy dzwonnicy, zbudowanej w 1337 r., znajduję, się
kolumny korynckie świątyni rzymskiej oraz figura św. Justyna, który obok Serwulusa jest patronem Triestu.
Wewnątrz bazyliki
znajdnjemy rzeź
by dwunastu apostołów z XII w., a w
kaplicy św. Carlosa wszystkich człon
ków starszej linii hiszpańskich Bour·
bonów.
Wzgórze, na którym znajduje si·~
katedra, jest równocześnie parkiem,
poś,dQconym
pamięci
poległych
w
czasie wielkie.i wOjny \Vlochów.
Na
trawnikach parku widzimy gęsto rozmieszczone kamienie z wyrytymi na
nich nazwiskami zmarłych. Na tle
zamku i katedry zaś wzniesiony zostal
pomnik poległych.
Jest w Trieście i stara cr.ęŚć miasta
z charakterystycznymi wąziutkimi uliczkami L. rozwieszoną między damami bielizną. Główna część miasta
jednak jest nowoczesna. Szerokie, pię
knie wyasfaltowane ulice, duże nowocze-sne kamienice, bogate marmurami
wykładane gmachy urzędowe, bankowe, towarzystw ubezpieczeniowych i
towarzystw żeglugi - oto główne tło
dzisiejszego Triestu.
Nad nim ze
wszystkich stron widoczn::t wznosi się
latarnia morska, przezwana "latarnią
zwycięstwa".
Całkowicie
nowoczesny jest rów-

Pomnik ku czci poległych w wielkiej
wojnie żołnierzy włoskich na tle zabytkowej Bazyliki San Justus

"

Zameczek Miramar pod
którym arcyksiążę austriacki Maksymilian otrzymał koronę meksykańską
dom o, nie cieszył się długo jej posiadaniem, zginął bowiem P9 bardzo
krótkim panowaniu w Meksyku, w
1867 r.
Boloz.

I~~j.~:~. s~; ~!~~~2~~!!
Łódź,

6 Sierpnfa 2,

teL 118-33.

ł Przyjmuje 9-12 i 3-9. W niedzielę 9-12.
N 5002

Składki

i pokwitowania

W administracji pisma naszego zło!ono 11"
dalszym cią~u:
Na pomnIk Serca Jezusowego: Rypitiski, Poznań, 10,-, razem z poprzednio pokwitowanymi
159.50 zł.
Na kości6ł w Junikowie: L. S. 1,50, razem
z poprzednio pokwitowanymi 16,50 zł.
Na .. Caritas" okr. pozu.: Szafran6wna, Ino\\roclaw. zamiast wieńca na trumne Śp. Heleny
Grll szczylis kiej 5.- zl.
'

N a fundusz Romana Dmowskiego
w administracji naszej w dalszym

Malownicza droga, ciągnąca się wzdłuż
zatoki z Triestu do zamku Miramar

złożono
ciągu:

I kI. gimn. Kolegium Marianum,
wzywając
inne
składania ofiar
Czesław Bilski

czas kontradmirałem w austriackiej
marynarce wojennej l tuta.i na zamku
Miramar przyjął w dniu 10 kwietnia
1861 r. meksykańską koronę królewską. Nieszczęśliwy ten król, jak wia-

l

gimnazja

do

3,-

zł

1,-"

J. M., Bogumin

5,- ..

razem z poprzednio pokwit.

11'1,'1 zl

Fragment p01·tu triestd/'skiego oraz szerokiego bulwaru- przybrzeżnego, na którym koncentruje się ruch portowy tego miasta

•
taniczku włóczkowym i w tym fanta-I
stycznym baskijskim berecie na łysej
czaszce, wypadł ze swego legowiska na
tapczanie w sąsiednim pokoju ' i zaniepokojony ozwał się:
- Co, co się tam stało, już coś Kalasantowa zgryzła?
I biegł pospiesznie ku niej. Ona stała,
trzymając
w obydwu rękach półeczkę
gdzieniegdzie inkrustowaną kawałkami
porłowej masy. a na niej stojącą sporą
alabastrową figurkę wyobrażającą Venus
Calipyge, przedmiot szczególnej dumy
pana radcy, nabyty bardzo dawno temu
na jakiejś licytacji.
Owa Venus była zawsze niejako solą
w oku purytańsko moralnej Kalasantowej, która czyniąc codzienne porządki w
mieszkaniu, gdy wypadal0 kitą z gęsich
piór zmieść kurz z półeczki, zawsze tym
samym, pełnym obrzydzenia, głosem wy-

NASZA NOWELKA

Półeczka
Emerytowany radca Jelonek miał nielada przykrość i to od samego rana od
poniedziałku.
Trzeba wiedzieć, że radca
od lat był zbieraczem najrozmaitszych
mniej i więcej rzadkich przedmiotów,
które z dumą zwał "antykami". Śród tych
przedmiotów skrzętnie wyławianych po
najrozmaitszych sklepach i sklepil,ach ze
starzyzną były przeważnie uszkodzone
"kawałki", ale nie brakowało i pełnowartosciowych przedmiotów, w rodzaju: spore go zbioru cygarniczek, fajeczek i piankowych cybuszków. Ta kolekcja stanowila niejako główny ośrodek całego zbioru.
W ów fatalny poniedziałek stało się to,
czego się pan radca już dawno spodziewał i czemu zapobiec chciał od dawna,
ale jakoś to się ciągle odldadało. Oto
mocno jędzowata Kalasantowa, kucharka
i pełnowładna
od la. t wieln
gospodyni
pa,
ś'
k
l
na Jelont,a, cIerając urze nag e zawołała swym skrzypiącym głosem:
- O, ran.y, toż to .ten pana golasek 'byłby kaput, gdybym me spostrzegla.
Pan rilrJca joJ{ był, w bamlJoszach na.
JJ,Q.Q'GLC:l, I'Jocno wytc.rtym domowym kaf-

rzekała:

_ Ze też inne kawałki to się czasem
utłuką, a ten golas stoi i stoi. że tylko
obraza Boska. ~ Spluwała przy tym ener.

I

.
gl. CZIlle.
Pan Jelonek uchwycił tedy z rąk Kalasantowej półeczkę, a gdy cenne dzieło
sztuki zostało zd.ięte, obejrzał ją i ku swemu niemałernu przerażeniu skonstatowal,
7.p. jedna z pętelek metalowych, na kLó~
1';)"c11 I\~siała półeczka, obsunęła aię i wi-

siała,

jak się mówi ledwo - ledwo na
jednym małym gwoździczku. Było to
strasznE', bo przecież jeszcze chwila, a z
wartościowej półeczki, podobno z chińskiej laki, i z tej ponętnej bogini miłości
- zostały hy tylko kawałki, ot, marne

dzieć się.

- Położył zdefektowaną półecz
kę na stole, zerlmąl z lubością w stronę
Venus Calipyge. a poczuwszy w sobie dopływ energii , poszedł się ubierać, aby zaraz wyjść z domu.

szczątki.

Szedł

Pan JelO)lek st~ł pośrodku pokoju i w
zupełnym przerazemu oglądał półeczkę
s7C~ogołowo, a przesunąwszy trochę za
juzy beret na tył głowy, powtarzał pół-

głosem:

.
.
No, no., to Jeszcze sZczęś~le, bo coby
to mogł? b~' c, strach pomyślec. .
. - WielkIe rzecz):. Dobrze ?y Się stało,
zeby te~ go~as raz Się .nareszcle utł~kł. Bo
to wC~1e ~Ie przystoI, żeby u sohdnego
pana I takle...
- Et. co się Kalasantowa zna... ot, le.
piej niech mi powie, gdzie to mieszka ten
stolarz. co to o nim mówił pan dyrektor
Próchnik, kiedy tu był na bridżu w zeszłą
-

sobotę?..

- Ho ja tam wiem. gdzie on mieszka,
anim s!yszaJa nawet, co tam dyrektor mówił ... - Szeroko machnęła ścierką do kur~u i skierował.a się swym kaczym kroklem do kuchm.
Pan Jelonek spojrzał na nią niechętnie
spod oka i mruknął:
- Ona by też co wiedziała, jak raz ...
vzeba będzie pójść do Próchnika i d~-

I

*

teraz pan radca. Jelonek do dyrektora Próchnika, aby się od niego dowiedzieć o tym stolarzu. Dobry mial kawał dragi przed sobą do urzędu, w którym piastuwał Próchnik dyrektorskie
:stano,,\;~sko, toteż po drodze zastanawiał
się r.adca: czy warto w ogóle czynić po:szukJ\vanJa za stolarzem dla takiej baga~
teli, jak przybicie tej jednej pętelki do
p6łeczki, za co stolarz policzy sobie zaraz
z kilkadzieaiąt groszy, a i może jakoś
uszkodzić drogocenny antyk.
Pan ,radca Jelonek posiadał bardzo rozwinięty. zmysł oszczędności, a o każdy
przedm!ot ze swej kolekcji dbał, jak mało
który ze zbieraczy.
- No, niech tam ten stolarz zarobi...
zresztą co stolarz to stolarz, będzie mocniejsze. Z taką decyzją wszedł do
obszernego
hallu urzędu d"rektora
Próh
J
c n.ik~. ~ie był tu jeszcze dotąd nigdy,
zdznvlł SIę tedy wielkiemu obszarowi
h~llu, gdzie w jednym z kątów stalo
bIUrko,. a przy nim siedział dyżurny
urzędmk.
~l)Qlkońoczenie nastąpi.)

