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Mlaja - "Jako ludzie honoru i dobre j woli, pragniemy pokoju"

(PA'l'). Agencja Stefanl
donosi z Perplgnan, że według oblegaj,cych tam pogłosek gen. MlaJa miał
:wysła6 we wtorek po południu pik.
Casado w charakterze parlamentariusza na terytorium Hlszpanll narodowej celem przeprowadzenia z gen.
Franco pertraktacyj w sprawie przerwanta działań wojennych I przekazania terytoriów, dotychczas Jeszcze ni..
obsadzonych przoz wojska narodow..

otrzymano ze strony armii i spoleczeń- pragnieniu pokoju wywołał w Madry- wstępem do poddania się resztkI obszaru republikańskiego bez zastrzeżeń.
stwa".
cie wloWe wrażenie.
Opinia ta nie jest jednak powszechna.,
Wreszcie pOwiedział: ..Jako ludzie
na ogół bowiem do wYI..adków w MaW
Burgos
niedowierzanie
bonoru I dobrej woli pragniemy pokodrycie odnoszą się z dużym niedowiGju l wierzymy, że po zakończeniu woJ(d) B u r g o s. (P AT) Utworzenie rz.aniem. Dotychczas nie ma wiadomony Hiszpanie osią9nł dobrobyt I me Rady Obrony w Madryci~, uznawane
ści, które by potwierdziły, ż,e. junta zopozwolą 51, wciągać do walk, w kt6prz~z niektóre sfery za wstęp do rokorych przegrać może tylko ostatecznie wań pokojowych z rządem w Burgo!'l, stała utworzona dla nawiązania rCJkoojczyzna. Pragniemy pokoju i pragnie- w niczym nie powstrzymało przygoto- wań.
my, aby bYł on zrealizowany Jak najW ciągu poniedziałku artyleri.a gen
wall gen. Franco do ofensywy. W koszybciej."
bombardowała
dwukrotnie
łach dobrz~ poinformowańych uważa Franco
Usłtp przem6wlenia aen. Mlaja o ją., te zamach stanu w Madrycie jest Madryt.

]I![ a 4 r Y' t. (P A 'r). Bezpośredlllo po
ufwprzeniu sit nowego rz,du gen.
Mlaia przemówił przed mikrofonem
radlostacjL
"Objęliśmy
odpowiedzialność
za
przyszłe losy Hlszpanil rozpoczQł
swe przemówienie premier nowego
rądu. Nie mamy opozycji. Nie są
dzt, bym się mylił, twierdz,c, że rząd
nasz jest wyrazem woli na.rodll, kt6ry
od pewnego czasu pozbawiony byl
władzy, posiadaj QceJ autorytet I zroZ1lmlen.łe w społeczeństwie".
Dalej gen. Miaja oświadczył, że
wcześniejszemu utworzeniu rządu stały na przeszkOdzie nami,tnoścl polityczne I obawa, aby me poclQgntło to
za BOb, przelewu k.rwL
"Nie zdradziliśmy nikogo clQgn,ł mówca gdyż rądu już nie było, a cI, kt6rzy sQdzill, Iż SIJ rz,dem,
byU w zatargu z prezydentem. Jesteś
DlV zadowoleni I wdztQCZni za pomoc,

Kontenłratia armii

Rzym.

Przed wyjazdem marszałka
Petain do Burgos

narodowei wokoło Madrytu

Rozpaczliwy zamach stanu komunistów spalil na panewce bywają do Algerii i Francji

(r) B u r g o s. (pAT). W kołach rzQdowych panuje przekonanie, iż Madryt
zostanie zajęty bez rozlewu krwi. Pomb:i1o to gen. Franco przedsi,wzłął
wszystkie możUwe środki ostrożnoścL
Wokoło Madrytu odbywa się obecnie
koncentracja potężnej armii, jaka dotychczas od początku wojny domowej

nie była jeszcze zgromadzona w jednYm miejscu. Dowództwo armil narodowej, jak przypuszczają w kołach
dzien~ikarskich, ma na.dzieję, iż przygniatająca przewaga nagromadzonych
sił pozwoli na zakończenie działań wojennych z minimalnymi stratami, skła
niając rząd madrycki do kapitulacjL

Komunikat rządu polskiego
po znanych zajściach · wGdańsku
Prasa

gdańska #łtieks~talca treść

War s z a w a. (PAT). W związku
z pismem Senatu Wolnego Miasta z
dnia 27 lutego rb. , w którym Senat
prosił o zajęcie ze strony rządu polski ego stanowiska wobec r~zolucji
polskiej młodzieży akademickiej w
Gdańsku, komisarz
generalny R. P.
przesłał Senatowi Wolnego Miasta pismo następują.cej treści:
"Potwierdzając odbiór pisma Senatu z 27 lutego rb. mam zaszczyt z polecenia. mego rządu oświadczyć w
zwią.zku z zapytaniem, zawartym w
tym piśmie, że stanowisko rządu polskiego w przedmiocie stosunków pol-

I

polskiego stanowiska

sko-gdańskich jest wyraźnie

określo

Uchodźcy

z Madrytu przy';

o nastrojach panujących w Hiszpanii narodowej świadczy fakt, Iż gen.
Franco mianował już burmistrza l
członków rady municypalnej Madrytu.
Komuniści, zaskoczeni ostatnim! zarządzeniami Rady Obrony Narodowej
l rządu gen. Miaja usiłowali dzisiaj
(Dokończenie na <.;tronicy 2)
skie we wtorek pod wielkimi tytułami
ogłosiły następujący komunikat:
"Przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej Polskiej min. Chodacki
ustnie i na piśmie, jako w odpowiedzi rządu polskiego na notę ustnił rzą
QU gdal1skiego z dnia 27 lutego rb. udzielił prezydentowi Senatu Greiserowi informacji, według której rząd polski stanowczo l wyraźnie odcina siQ
(distansiert slch) od obraźliwej uchwaIy, powziętej przez polskich studentów Politechniki Gdańskiej.
"Rząd gdański stwierdza komunikat - upatruje w tym zadawalałQce
zakończenie zajść, jakie nastąpiły w
związku z tą uchwalą."
(p)

w miarodajnych oświadczeniach
rządu, który, co chyba jest rzeczą jasną. i nie wymagającą uzasadnienia,
nie potrzebUje posługiwać się dla jego
określenia rezolucjami studenckimi.
H e n d a y e. (PAT). Dwóch człon
"Oświadczenia rządu polskiego w
ków sztabu marsz. Petain udało się
tej materii są składane w odpowiedprzez most międzynarodowy w Henniej chwili i formie i są dobrze znane
daye do San Sebastian celem nadzoroSenatowi Wolnego M1asta. W związku
wania. przygotowań, związanych z uo d r e d a kc j i: Ogłoszony przet
z tym rząd polski wyraża pelne przestanowieniem
ambasadora
Francji
konanie, że Senat Wolnego Miasta po- prasę gdańską komunikat mija się
przy rządzie gen. Franco.
czyni wszelkie kroki dla przywrócenia. najwyraźniej z prawdą, przemilczając
WyjaZd marsz. Petain do Burgos
wyrażone przez rząd polski przekonadobrych wzajemnych stosunk6w.
'naStąpi
prawdopodobnie w sobotę
C d ń s k. (Tel. wł.). Pisma gdań- nie, iż "Senat Wolnego Miasta poczybieżącego tygodnia.
ni wszelkie kroki dla pnywrócenia
dobrych
wzajemnych
stosunków".
Przemilczenie tego najbardziej istotnego w polskim komunikacie szczegółu,
wskazującego niedwuznacznie. do kogo należy naprawienie naruszonych
"wzajemnych stosunl<ów", jest faktem,
świadczącym wymownie, z jaką "lojalMa wzill)Ć udział w liongPesie eucharystycznym w Nicei - Niezwyki. propozycja
nością" Gdańsk te stosunki traktuje.
Lansburyego
Każdego,
znającego
stan prawny
musi uderzyć. że wład,-;e
(d) M i a s t o Wat y kań s k i e (A. ·
Następnie Pius XII przyjął kolejno wym kongresie eucharystycznym, któ- Gdańska,
T. E.) Ojciec Św. przyjął na wspÓlnej arcybiskupa Paryża kardynała Verdi~ra I·y ma się odbyć w Nicei w 1940 roku. Gdańska formułuj9. tak swe usto;::u',audiencji czte'1'ech kardynałów ni&- i pre(ekta sygnatury apostolskiej, kar- Biskup msgr. Remond oświadczył, że kowanie się do Polski. ja.l, gdybY
mieckich: Bertrama arcybiskupa dynała Gasparriego, biskupa podmiej- papież przybędzie niewątpliwie na Gdańsk stanowił wobec P01!!ki jakieś
Wrocławia, Faulhabera - arcybiskupa
skiej diecezji Velletri.
kongres o ile polożenie polityczne na całkowicie niezależne. !!uwerenne pań
stwo ("w odpowiedzi rzą.du polskiego
Monachium, Schulte arCYbiSkUpa)
We francuskich kołach kościelnych to pozwoli.
. f
r"'-"
.
,
na notę ustną rządu gdańskiego ... ).
Kolonii oraz Innitzera - arcybiskupa krttlł upore~e pogłoski, że Ojciee
(Ciqg dalszy na stronicy 2.)
Wiednia.
ŚW.. weźmie osobiście udział w światone
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Prem. Rumuoii patriarcha-Miron Cristea
Zgon

nastąpił

na urlopie wypoczynkowym na Riwierze Armanł Calinescu

Premierem

zosłał

Numer M

Ministrowie Estonii i Finlandii odwiedzą Polskę

umarł

War s z a w a. (Tej. wł.). \V kołach
politycznych mówią., że w niedługim
czasie odwiedzą. Polskę ministrowie
spraw zagranicznych Estonii i Finlandii.
Wizyty te nastąpią. jeszcze przed
wyjazdem min. Becka do Londynu. (w)

mianowany

patriarchy Mirona Cristea przez nowo- zydent R. P. Mościcki, premier Sławoj
mianowanego premiera Calinescu min. Składkowski oraz min. Beck przesłali
prawiedliwości
Iamandi złOŻYł w depesze kondolencyjne.
imieniu członków rządu oświadczenie
o ich pełnej solidarności z nowym premierem. Rząd postanowił nadto urzą
(d) B u kar e s z t. (PAT). Ag. Rador
dzić pogrzeb b. premiera Mirona Cridonosi, że król mianował Armanda Castea na koszt państwa .
linescu premierem.
Kondolencje Polski
W Rumunii ogłoszono żałobę urzę·
War s z a w a . (Tel. wł.). 'V z\viąz dową. Trumna ze zwłokami patriarchy
ku ze zgonem premiera rządu rumuń Mirona przewieziona zostanie prawdoskiego patriltrChy Mirona Cristea Pre- podobnie w piątek.

Ulica R. Dmowskiego

Calinescu premierem

Wyjazd

Papieża

(Dokończenie

ze stronicy 1)
tych samych wiadomości
OjCiec Święty, na wspomnianej powyżej audiencji arcybiskupa Paryża, kardynała Verdiera miał wyrazić wraz
z 'błogosławiellstwem dla narodu francuskiego nadzieję, że będzie móglbyć
obecny na przyszłym lwngresie eucharystycznym. Należy nadmienić, że Pius
X II występując w charakterze legata
papieskiego podczas uroczystości inauguracji nowej bazylil{j św. Teresy w
Lisieux w 1937 r. oświadczył. że Pius
XI jedynie z powodu złego stanu zdrowia nie przybył do Lisieux.

patriarcha Miron Cristea,
premier rumwIski

ryż.
(Tel. wł.). Premier rumuński
patriarcha Miron Cristea
zmarł w Cannes w poniedziałek o go-

p a

dzinie 21 min. 30.
Premier rumuński bawił na Riwierze na urlopie wypoczynkowym od 21
lutego. Ostatnio nabawił się zapalenia płuc. Już po południu stan zmarłego był groźny. W godzinach wieczornych nastIJpiła agonia.

Ostatnie chwile
patriarchy

zmarłego

C a n n e s. (PAT). Według wiadomośCi uzyskan ych przez prasę przebieg ostatnich chwil życia premiera
rumuńskiego, patriarchy Mirona Cristea b~r ł następlljący.
Sędziwy patriarcha, który ostatnio
nabawił się zapalenia płuc, w poniedziałek o godz. 18 doznał ataku serca,
tracąc przytomność.
Miron Cristea
zmarł o godz. 21.15 na rękach swego
siostrzeńca
biskupa Emiliana. Przy
zgonie obecny był rumuński ambasador w Pan' żu Tatarescu i kilka innych
osóh z rodziny.
\V związku z pogrzebem, l<tórv od'będzie się za tydzień w Rumuni'i, we
wtorek po południu nastą.pi przewieżienie zwłok zmarłego patriarchy na
dworzec kolejowy, skąd przetransportowane będą do kraju pociągiem, odjeżdżającym w godzinach wieczornych.
Przybycie zwłok do Rumunii nastąpi
w piątek bież. tygodnia.

Pogrzeb na

lioszł państwa

Bukar.eszt. (PAT). Rumuńska
rada ministrów zebrała sie we wtorek
rano. Po uczczeniu pamięci zmarłego

Anglia nie tworzy
Legii Cudzoziemskiej

L o n d y n . (PAT). Min. wojny
Hore Be)isha oświadczył w Izbie Gmin,
iż rząd brytyjski nie rozpatruje
możliwości stworzeni.a, Legii Cudzozi,emskiej j.ako jednostki armii brytyjskiej.

Sowieckie prowokacje
na granicy Mandżurii
Charbin. (PAT). Ponowny incydent, jak donosi Agencja Domei, wydarzył siC na granicy wschodniej Mandżukuo. 'V niedziele 10 ka\\'alerzystó\V
so'\vieckich zeszło na t.erytorium mandżurskie na północ od Suifenho. Japol'lska straż graniczna wyparła żołnierz~'
sowieckich poza linię graniczną. Jeden
z kawalerzystów sowieckich został
ranny.

Zdrowie Paderewskiego
(d) War s z a w a. (TeJ: wJ.) Nadeszly
tu wiadomości, że stan zdrowia Paderewskiego znacznie się polepszył. B ę dzie
on mógł podjąć przerwaną podróż i ma
już li:> marca wystąpić z koncel'iem w
Detroit. (w)

granicę

Nowy gmach ambasady
angielskiej wWarszawie

Gdyby wyjazd Piusa XII na kongres w Nicei doszedł do skutku, byłaby
to pierwsza podróż papieża za granicę
cd czasów Napoleona l, który - jak
wiadomo - był koronowany w Notl'e
Dame przez Piusa VII.

'Vedług

Zmarły

za

(pol) o s t r z e s z ó w. Na ostatnim
zebraniu Rady Miejskiej w Ostrzeszowie
uchwalono przemianować ul. Kaliską
na uj. Romana Dmowskiego.

L o n d y n. (PAT). Minister robót
publicznych sir Philipp Sasoon powiadomił Izbę Gmin, że zwróci się o upoważnienie parlamentu na zakup placu
w 'Va 'szawie pod budowę nowego
gmachu ambasady brytyjskiej.

św • .Jana
Laterańskiego

W Bazylice

(d) l\f i a s t o Wat y kań s ki e. (P.
A. T.) Ojciec Święty w charakterze biskupa Rzymu obejmie w posiadanie
uroczyście w niedzielę 19 marca Bazylikę św. Jana Laterańskiego. Papież
celebrować będzie mszę św. po czym
z loggi udzieli błogosławie11stwa.

Flota czerwona w Bizercie

B i z e r t a. (PAT). H'okrętów, wchodzących w sldad eskadry floty republikańskiej przybyło dziś około godz. 9
na

Gubernator Aragonii Manłecon
popełnił samobójstwo
Dymisja kQmisU'ł'~a polityc~łtego Osu-rtega -

zostały

Ghandi

głodem

W ciągu ubiegłej nocy władze wojskowe w porozumieniu z '\"ładzami cywilnymi na polecenie Rady Obrony
wydały szereg zarządzeń, m. i. poleciły karabinierom i oddziałom szturmowym obsadzić budynki Grganizacyj
komunistycznych i pokrewnycll.
Obsadzanie budynków odb~' ło się
bez incydentów. Dokonano kilku aresztowań. 'V " ' alencji ludność przyjęła
ostat.nie wypadki polityczne z zadowoleniem.

pokłady ol{rętów.

para książęca
jedzie do Ameryki

Duńska

K o p .e n h a g a. (PAT). Następca
tronu ks. Fryderyk wraz ze swą. mał
żonką. ks. Ingrydą. wyjechał do Londynu, ską.d uda się do Stanów Zj.edn.
przez I{an,al P ,a namski.
Z s'an Francisko książę pojedzie
2 maj,a do Nowego Jorku, gdzie będzie
na otwarciu dUllskiego pawilonu na
wystawie światowej. Podczas swego
pob~'tu w St. Zjedn. duński następca
tronu złoży wizytę pre·z. Roos~weltowi.

wywalcza zwycięstwo

Granice an"..ielsko _wło~kie
- [
W Afryce
.
~,

(d) L o n d y n. (A TE) W odpowiedzi- na interpelację w Izbie Gmin wiceminister spraw zagranicznych BuCe,.
oświadczył, że po naradach z rządem
egipskim ambasador angielski w Rzymie przedłożył rządowi 'wloskiemu ,ne ·
morandum, zawierające propoz~' cję
Anglii u~talenia granic między wło"ką
Afryką
wschodnią a Kenią i angielskim Somali oraz między włoską
Afryką wschodnią i Sudanem.

I

Koncentratia armii narodowej wokoło
Madrvtu
I

(Dokończenie ze stronicy 1).
tyranizujących ludność. Walka się roznad ranem dokonać rozpaczliwego za- poczf)ła. Jedyn, władzą legalną repun.,achu stanu. Madryt dowiedział się bliki hiszpańskiej jest Komitet obro-I
o tym z przemówienia pIka Casado, ny Narodowej.
który zapewnił, iż na całym terytoWedług ostatnich wiadomości, szerium, znajdującym się pod władzą no- fem biura prasy i propagandy w Majapońskie
wego rządu panuje zupełny spokój.
drycie został mianowany Medrano, b.
Casado zwrócił się z wezwaniem do tlowódca 33 dywizji , korpusu armii.
Tokio. (PAT). Okolo 30 samolo- żołnierzy, którzy, jak oświadczył, byli Dotychczas szefem biura prasy w Matów japońskich w szyku bojowym za- oszukiwani przez komunistów, by po- dtycie był komunista MonUel.
Tendencje antykomunistyczne Raatakowało Yenan w prowincji Szensi, parli Komitet Obrony Narodowej, któbombardując
chińskie
obiekty woj- ry jedynie ochroni kraj przed rządami dy Obrony Narodowej zaznaczają się
terrorystycznej tyranii, pozostałej w coraz wyraźniej. Wszyscy poważniejsi
sko'''''e, m. i. szkołę kadetów.
przewódcy komunistyczni w MadryEskadra złożona z 20 s,amolotów spadku po Negrinie.
Prócz pIka Casado dzisiaj rano wy- cie albo zbiegli, albo zostali aresztobombardow.ała miasto Ningsia, stolicę
głosili przez radio przemówienia Beprowincji Ningsia.
wani. Jednocześnie do Algierii i do
stejro i płk Cipriano Mera. Besteiro, Francji zaczynają przybywać uchodź
nawołując żołnierzy i ludność do pocy z czerwonej Hiszpanii. Do Oranu
W
G d Y n i a. (Tel. wł.). W poniedzia- parcia Komitetu Obrony Narodowej, przybyło dzisiaj 6 okrętów z 200 ulek wieczorem przyb"ł do Gdyni s/s m. i. powiedział: Rada Narodowa znaj- chodźcami, w tej liczbie znajdowało
"N,arocz".
·
duje się na swym stanowisku w Ma- się 50-ciu- oficerów z Kartageny.
W pierwszej swej podróży pod pol- drycie. Nie wiadomo, gdzie znajduje
Dzisiaj po południu przemawiał
ską banderą. s/s "N,arocz" przywiózł do się zbiegły rząd i jego premier Negdn.
przez radio gen. Miaja, który oświad
Gdvni ładunek złomu z Amsterdamu, Rada Narodowa pragnie przeszkodzić I czyI, Iż Rada Obrony Narodowej jest
z Gdyni z·aś zabierze zboże do Belgii -°l temu, by Hiszpania republikańska do- gotowa do za!{ończenia wojny w spoi łlJ l a ndii.
siała się pod panowanie komunistów, s:>b honorowy dla obu stron. Nie chce-

my - powiedział gen. Miaja dalszego bezużytecznego rozlewu krwi.
Pragniemy dać wam pokój.
,

Czerwona eskadra zneutralizowana

.lotnictwo

bombarduje

SS. "Narocz"

na

(d) War s z a w a. (Tel. wI.) Doniesienia z Bukaresztu o wizycie min. Gafencu podkreślają szczególnie zapowiedzi prac nad zbliżeniem komunikacyjnym, a także dają do zrozumienia, że jakoby Rumunia, w razie osiągnięcia porozumienia z Budapesztem, ma być gotowa poprzeć akcję stworzenia \vspólnej granicy polsko-węgierskiej. (w)

Obsad~enie

Pod koniec głodówki Gandhi był u kl'esu sil
L o n d y n. (PAT). Donoszę, z Radż R a d ż k o t. (PAT). Gandhi przyjął
kot: Gandhi przerwał głodówkę, trwa-I zaproszenie wicekróla i wkrótce ma ującą 4 dni, i wypił szklanke soku po- dać siC do New Delhi, skoro tylko pomarallczowego. Gandhi znajdował się zwoli mu na to stan zdrowia. Mau kresu sił i był tak osłab:ony, że nie hatma jest jeszcze bardzo osłabiony,
mógł przełknąć wody, którą podali mu nie grozi mu jednak już żadne niebezlekarze.
pieczellstwo. Nie wolno mu jeszcze 0W czasie głodówki, mającej cha- puszczać łóżka, przy którym bez przerak ter demonstracji politycznej, odby- rwy czuwają. lekarze.
wały się intensywne rozmowy z wła"TIadcu Radżkotu zgodził się na
dzami, które doprowadziły ostatecznie dokonanie zmian ustrojowych w swodo porozumienia.
im pallstewku, dopuszczając do udziaRezrdent brytyjski w Radżkot Gibb- lu w rządach ludność. Szczegóły zason odwiedził Gandhiego przed pl'ze- mim'zaneJ reformy maję, być omówione
rwaniem głodówki, a sekretarz osobi- w New Delhi podczas pObytu tam Gansty Gandhiego odbYł rozmowę z wice- dhiego.
królem Indyj .

Bizerty.

Echa wizyty min. Gafencu

bu(lyłtl~61V o-rgani~aclJj l~o'lnunistyc~nycl.

Wal e n c ja. (PAT). Gen. Matallana, dowódca armii środkowej i południowej, ogłosił, że zarówno na froncie Le'\vantu jak i w Cartagenie panuje spokój. Komisarz polityczny armii Lewantu Osurtega podał się do
d.\·misji. Osurtega po ustąpieniu ze
stanowiska wystosował list pożegnall1y do oficerów i żolnierzy armii Lewantu. Były gubernator Aragonit i
były komisarz armii
Ignacio Manteeon popełnił samObójstwo.

redę

Eskadrę
hiszpailskę.
eskortował
krążownik i torpedowiec
francuski.
Okręty hiszpailskie oczekują na zezwolenie wejścia do portu. Oddziały policji l marynarki francuskiej wysłane

Gdyni

I

B i z e r t a. (P AT). Francuskie wła
dze morskie i żandarmeria przystąpiły
we wtorek rano do zneutralizo\vania
eskadry hiszpal1skich okrętów wojennych, która zatrzymała się przed portem w Bizercie.

Negrin wyjechał
w niewiadomym kierunku
Paryż.

(PAT). ,"Vedług wiadomoz kół dobrze poinformowanych b.
minister "czerwonego" rządu hiszpaIlski ego DeI Vayo nie przybył razem z
Negrinem do Paryża z Tuluzy, gdzie
podObno dot~'chczas jeszcze bawi.
Paryż. (PAT).
Z dworca Austerlitz, na który przybył, Negrin udał się
na dworzec Lroński, skąd odjochał w
niewi adomym kierunJ.'.ll.
ści

ORĘDOWNIK,

ezwartelt, dnia

1)

marca.

1~
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Masowość

ruchu narodowego

lonij trzeba nie tylko .,uchwal". "rezolu(;yj" i ' propagandy. ale przede wszystkim
silnej pozycji ludności rdzennej w handlu
ł przemyśle, w naszym wypactku trzeba polskich kapitałów, polskiego przemysłu, polskiego kupca,
które to dziedziny
gospodarstwa są u nas niestety w rękach
2ydów. ZdObycie i zagospodarowanie kolonij nie nastąpi więc dopóty, dopóki
kwestia żydowska w Polsce nie ruszy radykalnie z miejsca. Dopóki nasze ż~rcie
gospodarcze nie wajdzie się w polsl<ich
rękach, la k cllugo nie moźemy marzyć o
należytych korz~'ści::lch z kolonij.
Polska, by mieć kolonie, musi wpierw
sama przestać być kolonią, eksploatow~na przez 2ydów i to eksploatowaną tak,
jak żadna z kolonij zamorskich przez
państwa europejskie.
;.• • • • • • • • • • • • • • •

Od czasu do czasu dyskutuje się w p o p i e r w s z e
w s z e c h s t a- - będą ku temu przeszkodą·
prasie różnych odcieni nad problemem n o w ość, a p o d r u g i e p oAle masowość w Polsce może się
tzw. r u c h ó w In a s o w y c h, a więc w s z e c h n ość t e r y t o r i a l n a. A zbliżyć do · doskonałości. Wszystko zapotężnych prądów politycznych nowote dwie cechy ma tylko ruch narodo- powiada, że u z y s k a ją t Y l k o
wy. On to też wymaga od wyznawców o b ó z n a r o d o w y, który właściwie
żytnych, które objęły szerokie masy
..
.
społeczne poszczególnych narodów.
I wysiłku zrozumienia, on wymaga oli a- już dziś jest w posIadamu
zaufama
zazwyczaj próbuje się przeprowadzić ry, on lmusza do zastanowienia się, mas narodu. Potrzebna jest jednak jepewne analogie pomiędzy stosunkami nim się kto za nim opowie. Nie wyrósł szcze pewna d y s c y p l i n a, p o g ł ę7agranicą i w Polsce. W kombinacjach na schlebianiu, bo nic nie obiecuje, tyl- b i e n i e i d e o w e i r o z p o w s z e c htych celują socjaliści, którzy na pod- ko wskazuje kierunek i wyzwala wolę nie nie idei n a r o d o w e j . !
22sławie koncepcji "masowości" usiłują zbiorową· Wyrósł na ofierze i poświęRuch narodowy w Polsce nigdy się
.ł
dowieść,
że
przyszłość w Polsce do ceniu.
nie cofał. Idzie nallrzód krok za kro..
ą
nich należy.
Masowość nigdy w Polsce nie bę- ~iem. Rośnie jak żywe ciało. Jest orW poprzek ich kombinacjom stoi dzie stuprocentowa. Bo i mniejszości i ganiczną budową myśli i czynu. To mu
"Demokracj a"
wszakże s i I a o b o z u n a r o d o w e- zacofanie kulturalne i nawyki w parze
zapewnia zwycięstwo i trwałość.
na
usługach 2ydów
g o, której nie mogą zaprzeczyć. Próbu- z terrorem wobec zbiedzonej ludności
JAN BIELATOWICZ
stosunku demokracji ,.polskiej" do
ją przeto "pocieszać się", że w Polsce
kwestii żydowskiej p1sze dr M. Kleinbaum
ruch narodowy cofa się. Charaktery- 111111111111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
styczny dla tych poglądów był zwlaw"Hajncie":
szcza artykuł wybitnego publicysty so"Polska demokracja jest, obiektywnie
cj alistycznego, p. A. Próchnika w "Robio·rąc, naszym sprzymierzeńcem, a.1e to
botniku" pt. "Czy totalizm jest ruchem
nie znaczy, że m usi być subiektyw1lle naINŻ. DOBOSZYŃSKIEGO OD- że jedność i zwartość Stronnictwa Naromasowym".
szym przyjacielem."
.
uważam
za
piprwszy
warunek
dou'eqo
POWIEDŹ INTRYGANTOM
Autor twierdzi, że siły ruchów naPolski obóz demokratyczny to me tyl1
1I alki o Z1I'ycięstll'O idei narodowej w
ko 'P. P. S., chociaż P. P. S. stanowi najcjonalistycznych były największe w
Ileż to intryg już h\'1o. aby tylko zła
chwilach przed zdobyciem wladzy, po- mać zwartość i siłę ruchu narodowego! Pol.~ce. Czas jest nie na roz!(]mJ/, lecz na główniejs-zy czynnik. Myśl deqnokraty:zn~
tem zaś następowal i następuje ich Ileż to podłych, nikczemnych t!odkopów, dednoczpnie wszystkich narodowo my- dominuje tal,że w partii ludowej, mieaby zniszczyć podstawy jednolitego gma. ślących ludzi. Ośrodkźpm takieqo zjed- szczańsIw rnteligenckim klubie demo'kraupadek. Bo pozorna ich masowość tycznym nawet w chrześcijańsko dermoto przymus, tresura, bat. Prawdziwą chu nrqanizacyjnego naszego oboz"! Ile nor:.enia może być - zdnniem moim płaskich chwytów, zakulisowych dywer.
jedynie Stronnic!1Co Narodoll'e, we- kratycznym Front Morges.
siłę mają tylko ruchy demokratyczne.
"Nie ulega najmniejszej wątpliwości,
syj, plotek i ploteczek z brudnego palca
U nas zaś "endecja ... to pewien prąd, niechlujnych zamiarów wyssanych ... , aby ll'l1ęt1':nie zharmonizowane i prężne pod źe gdyby P. P. S. doszla do wladzy, to prosil111/m
kierownictwem.
to ma charakter fali. Ale nie należy tylko rozbić jedność obozu narodowego L.
gram w kwestii ży><iowskiej byłby: ró~v
Ląc:ę koleże11skie pozdrou'ienia
nouprawnienie przy równoczesnym pop:etego przeceniać. Endecja jest silniejsza,
Celowali w tym sZCI':C'gólnie - o iroale brak jej tego rozpędu, którym musi nio! - "zjednoczeniowcy" ,.ozonowi". t~'le
Adam Doboszyńskź . raniu żydowskiej emigracji. .. A więc proeleklamując~r o zjednocl':eniu narodu. ella
gramowo w sprawie żydowskiej w Polsce
odlnaczać się ruch masowy".
TVisła, 5. llT. 1939."
których jecln::lk wizia rozłamu w szerenie ma żadnych zasadniczych punktów
Po pierwsze stosunki nasze nie da- gach
Stronnictwa Narodowego była wyspornych między sjonistyczną demokracja.,
Oświa
dc;r.rnip
to
iest
tak
Jasne
l
wydzą się porównać bezwzględnie ze stomarzonym, w snach wypieszczonym praga P. P. ;;."
mowne.
że
tłumaczeń
ani
objaśnień
nie
sunkami w innych państwach. My po nieniem. W poclstęnnri tej l'ohorir whijnZ tym "popieraniem" emigracji żydow
prostu j e s t e ś m y z a p ó ź n i e n i w nin klinów naibardziei pomysłowi, nai- potrzebuje.
C,irkawr. cn na tt' powiedzą "ozonowo!Jorliwsi i nainrl'cowitsi okazn!i się - nek u l t u r z e p o l i t Y c z n e j,
jeżeli
skiej
przez P. P. S. to jednak byłoby inasan~cyjni" intryganci.
Czy i co nowego
chodzi o masę narodu i dlatego żaden ofici "sanl'cyini", ~1(lIrirni przy \\'[1r<;7.aw- znowu w~'myślą?
czej. Najciekawne zaś są uwagi żydow
skim
..
T\ul'irl"7.P
Porann~'m"
(Hrabyl<,
z wielkich prądów nie jest jeszcze na- Stahl, Pif'glrz"ll~ki ).
skiego publicysty o "Ozonie" i o jego anleżycie przez masy rozumiany. Nie wyOstatnimi czagv używali ella. swoich
"OZONOWE" 7A"ĄNIA
tysemilyzmie.
nika z tego, że masy w Polsce wierzą .. szlachrtm·rh" cplów nazwiska ... inż. AI<OLONIALNE
"Ideologia "Ozo nu" jest s'ztuczna, nadama Doboszyńsldego. ,V oln·rsip jrgo
na ślepo przywódcom.
Uhif'glf'j nirc!7:ie!i radioc;lur!lac7.p mjrli szpikowana rozmaitymi myślami, ideami
Ale pOla rnchem narodowym, gdzie procesów t)'le hylo "świeteQo" oburzenia,
Sztab "Ozonu" chw}ta
jest największa konsekwencja i przy- gromów notępienia i - błota, którym ob· znowu hnmorystyc'lną alJ.dycie, poświęco i po·stulatami.
rzucano jepo osobę. Aż tu nnraz - orl- ną .. wielkiemu" znroPladzeniu "Ozonu" wszvslko co jest popularne i co może zjedwiiJzanie do ideałów, wszystkie inne wrót na calei ·linii. A to. że jegt zdolny w YVarszawie z oknzji rlrug-irj rocznicy nać'tę popularność. Także i antysemityzm
ruchy opierają się w dużej mierze na (wiemy to, wi('my!l. a to. żr popularny .. irdnorzpnia na rodu'"
N::I zUTom::ld:rpniil zo.stal przejęty przez "Ozon", bowiem na
przymusie, na obietnicach material- (rewno sami sobie za to w brodę plują), ~fn1'mułowano tzw. "tezy kolonialne O. Z. rynku politycznym akcja antysemityzmu
nych, na przyzwyczajeniu partyjnym a to, że ... w konflikcie z cZl:\łowymi dzia- N"
idzie w górę. Ulica bowiem żąda antyse.,();r.on". ma dużą prl\kłykę w formuło mitv;r.mu. 'V szczerość .. Ozonu" nikt nie
lub na ślepym chodzeniu za ręką wła łaczami Stronnictwa Narodowego (tego
waniu
najro7.maitszvrh
trz.
ha!'
ma
w
bardzo
b"
chcieli).
wiel'zy oprócz szczerości dążenia utrzydzv. Dotyczy to tak obozu rządowego,
Gcly
wypuszcz('niu inż. A DobosZY11- t~·m crlu osobne ..biuro studiów i planojak i socjalizmu, którego doktryn zu- ~kie{!o z wii;!zirnia na wolność w celach wania". które się niczym inn~'m nie zaj- mania władzy we 'własnym ri;!ku. Gdyby
,.Ozon'· pO'czu l nowy prąd przeciw antypełnie masa nie pojmuje.
kuracyjnych na lamach naszego pisma i muie poza formulowanipffi tpz.
semityzmowi w spoleczeIlstwie polSJkim,
Gdyby przywódcy i publicyści PPS innych pism narodowych pojawiła "ię
I tp o>1tatnie .. tezy". ctotycząc<, sprawy gc1~rby clemokracja polska mobmzow~ła.
chcieli bezstronnie posłuchać, co mó- wiadomość o odnowieniu nrzez niego le- kolonij dla Polski. Y'osiadaja mnief więcej opór przeciwko antysemi-tyzmowi, to by
wią
ich wykonawcy na prowincji, gltvmacji członkcwsldej Stronnictwa Na- t!c(1f1hnll W?Ttość, jak wszystkie "tezy" da- też wply'nęło na pro-gra,m "Ozonu"
w prasie ,.ozonowo-sana c~,jnpi" wniejsze. Znwirraią onI' na noczątl<u
struchleliby na myśl o takiej realizacji rodowego,
<:t",irrclzpnip prawdy. oC7.vwistej dla wszy,.wytłumaczono" ten fald w ten sposób,
Jak widać, Żydzi bynajmniej nie 8e,
socjalizmu. Np. w jednej z miejscowo- ?:e 'Dohosz\' ńf'ki u('z~rnil to w t)'m zamia- 1 stkicb od dawna, że PoJ ska notr7.<!bułe
ści podkrakowskich zdarzyło się piszą
rze, bv móc w pełni praw członkowskich kolonU. P"d t17m wzgl .. dem wiec "Ozon" przerażeni .,walką" "Ozonu" l żydO'Stwem
cemu te słowa usłyszeć na wiecu pu- stoczy·ć decy!lnjacą rozgrywkę w łonie Ameryki nie odkrył. Pominnl natomia~t IV Polsce. Uważają słusznie, że "Ozon"
blicznvm zdanie miejscowego przywód- Stronnictwa Narodowego z g-rupą ~tar milcz('nirm rz('('1': inn<\. hardzo wnżną. dlatc-go pl'zej<\l antysemityzm, gdyż "na
cy PPS, że partia ta nie ma nic wspól- szych ,.starych" (prof. RrhnJ'~ki. Wier- minnowicip. Żl' 1l0Z'ł granicami Polski ży rynku politycznym akcja antysemityzmu
czak i in.) ora z z grupą młodszych "sta- le ('Ikoło 8 mHionów POlaków, a równonego z Marksem.
idzie IV górę",
rych" (Rirlrcki).
cześnip, w kraju mamy
czteromtJionową
Jak na te ,.pobożne życzenia" l podłe ml'lse ~ydów. ..Ozon" oelróżnia starania o
Gdy zatem zanalizufemy np. wyniDziad swoje, baba swoje
ki wyborów samorządowych w całej intryżki zareagował sam inż. Doboszyń J<:olol"lie od starań o terenv emipT3cyjne
Polsce, otrzymamy mniej więcej taki ski, świarl('z~r o tym jf'go noniż"zy li"t, dla 2ydów. nrz" czym .. Gazrtn Polsl,a"
"Kurier Poznallski" pisze:
sl<ierowany cto redal,cji ,,'''a1'sz. Dzienni- niszr .. żp .. Pol~k·a potrzebuje kolonii wyobraz: Dobre 40 procent ludności, ka Narodowego":
łn('znie dla siehie i ctl::l sweg-o naroctu. a
"W ub. niectziclę spośród osobistości
szczególnie z kresów wschodnich i ze
rlln Ż)'dów możp unominać się jedynie o ,sanac~'jnych" pl'zrmawinł, poza wicewsi nie miesza się do llolityki lub jej
te1'('ny rm igra c~rjne".
"Szanowny Kol('go Redaktorze!
prrllli('l'rl11 Kwialkowf<kim. także pIk.
nie rozumie. Nie wynika oczywiście z
A więc: g(h·h~·śmy u7.~-~kali kolonie. a D~bko\Vski na z('hraniu warszawskiego
"Z parodniowym opóźnieniem dosta- nir uzyskali terrnów rmi!l'raC'vim'ch clln ,.Ozonu". Zaatakował on ostro opol':yeję,
tP.go, że jest zwolennikiem rządu, co
tak często uznawane jest przez obóz la się do mych rrr k notatka. zamies3czo- ŻYr!ów: to wÓwc7.as w myśl rećepty .. Ozo- a z .irf!"o w~'worlów wynikało, że uważa on,
na w "Kurierze Porannym". w ktÓ1'pj nu" Pol8.cV pójdą na emiClracię, a 2Yllzi iż ,.Ozon" ma za sobą bezwzględna, więk
rządzacv za podstawę rachub politycz- jest u,iele mowy o mpj osoIde. Notatka 7."st:>ną w kraju. "Ozon" bowie", bardzie; S7.oŚ<' spoleczrllstwa, że tym samym konnych .• W s.zeregu mi!,st,.i ~o niemal ,,:y- ta ma u's:elkie c('chll charakterysll/czne sie troszc'!:y o odżYI:'l7enie kolonii. których solicl::lcja - .iuż się dokonala.
,.KiC'rly przl'to p. Kwiatkowski mówi o
ł~czme wIększ,Ych, IstDle~~ ~uch sO~Ja- tzw. w śll'ieóe d-:.iennikarskim "hrnlJ1/- jP"7cze "je mamy. niż o odżvdzenie kraju,
hstyczny, ale Jeno wa~tosc Ideowa Jest ków" (od naw'iska jPdnego z reda kto- "rJ?;e miliony 2vdów od Jat żerują na pol· konirczności kOl1solic\ac.ii. to p. Dąbkow
sldm ol'!1?niżmie gospodarczym. Do tn- SkI twierdzi, iż ona jest faktem.
bardzo plyt~a. Nat0t.Dl:,st wszędzie. na rów teqo pisma - rpd.).
,,~przeczności jakże znamienne dla
ki('f!"o wniosku prowadza, .,te7.Y·' o koloea.lym tereDle Polski, l t~ na ,!si ! "!I
"Autor ich nie po raz pi('r1l'szy lIsilu- einrh.
obozu "sanacyjnego"!
m 1 as.tach malych czy duzyc.h, l~tnteJe je zatruć atmosferę dokoła mnie. Będnc
Cnla ta akcja lwloninlnn .. ()7.nnu" :rn"Szlwcla, żr pp. Kwiatkowski i Dąb
potęzny ruch narod?wy. ,!o Jest J e d v- sam deznt('rem z szpreqów n((1'odou'ych, krn.wa Zl'f'S7.tn, nn zwykłe posunięcie takn y .r u c h
o b e J m uJ ą c Y c a ł y 1JodsU7l'n mi stnle znmiary 1l1?floolania w tyczne, cheć zwrócenia uwaai sllołeczeń kowski nie porozumieli się przed swymi
k r R J.
, .
StroTmictll,ie Narnr!ml'ym [P1"n7 p n tÓll'. '1 stwa na ,.działa1nośł." organizacji i jej przemówirniami i nie uzgodnili poglą
dów, by "Ozon" był zwarty i jednolity...
D l a n a s m a s o w o s ć t o J e s t nawet rozłamu. Póki siedzialem w wię wielkie plany i zamiary.
Kto bowirm realnie m~'śli o koloniach.
zieniu, nie miałem mo:,ności reagowa- których potrzeba nie ulega zresztą nalŻydowskie trzy grosze
nia na te insynuacje.
mniejszej wątpliwości, ten musi zwrócić
Żydowska nahalność nie zna {!ranic
"Obecnie stwierdzam kategorycznie, uwagę na to, że do zagospodarowania ko- .
\VÓW
przyzwoitości.
Jak donosi prasa żydow
ska, wysIali Żydzi do nowo obranego pa'Walne zebranie "Bratniej Pomocy" stu- 1111111/1111/11111111/1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111/1//1111111/1111111111111111111111111111111111111111
pieża Piusa XII ... depesze gratulacyjne:
dentów politechniki lwowskiej wysiało telegram do wodza narodowej Hiszpanii,
"Sl':erC'g instytucyj żydowskich w Amegen. Franco. Obecnie nadeszła poniższa
ryce wysIał depesze gratulacyjne do noodpowiedź, na:desłana przez posla hi'Szpań
wowybranego papi('źa Piusa XII. PowitaJeżeli ogół narodowy niezawsze nas, kierowników polityki polslde.go w Warszawie:
nia, wyrażające przekonanie, że papie:!;
skiej, rozumiał, niezawsze myślą za nami podążał, to żywioły, które
Pius XII kontynuować będzie szlachetne
"Szanowni Panowie!
nam się przeciwstawiały, ze swemi przeżytemi pojęciami o Polsce, o
tradycje swego wielkiego poprzednika,
,.Głęboko wzruszony ich te-Iegramem
polityce polskiej, nigdy, w najmniejszej mierze zrozumieć nas nie
wysIane zostaly przez prpzcsa Związku
z dnia 26 ub. m. mniejszem śpieszę złożyć
S~'nagóg w Ameryce, rabina Dawida De
mogły. Tak samo, jak w dobie naszego wystąpienia na widownię
Panom w imieniu 'Vodza Narodowe-j HiszSola Pool, przez kolegium rabiniczne sepolityczną
kraju
"ugodowcy"
widzieli
w
nas
obóz,
przygotowujący
panii JE. gen. Franco i m?im wła.snym
minarium teologicznego, przez kongres
nowe powstanie, bo ~e rozumieli, żeby poza akcją "ugodową" mowyrazy najszczerszego POdzlękowama za
żydowsko-kanadyjski i in."
gło istnieć co innego, prócz spisków powstańczych, w przedesłowa przyjaźni i sympatii w stosunku do
mojej ojcżyzny. Nie wątpiłem nig~~ w
dniu wojny światowej i po jej wybuchu przeciwnicy nasi w Polsce
którzy okazali
mistrzami w
uczucia szlachetne młodzleży polsklej, a
wyobrazili sobie, że nasz stosunek do Rosji jest taki sam, jak ich
przekręcaniu oświadczerl zmarłego
Ojca
w zczPg'ólności młodzieży lwowskiej. któstosunek do Austrii lub Niemiec, bo nie rozumieli, żeby mogła istnieć
św., sa., wstrętni w swym obłudnym, fara z takim bohaterstwem potrafiła bronić
polityka polska, stojąca na własnych nogach, nie wisząca przy rzą
ryzeuszowskim "składaniu 1.yczeń" nowesweg-o miasta przed nawała bols~e\.vieką.
dzie żadnego z państw rozbiorczych.
Lwów i AU;azar. oto nasze na]wlększe
mu Papieżowi. Zaś ich nadzieja, że dalej
Nie rozumieli tego, bo nie rozumieli społeczeństwa polskiego i
symbole.
będą mogli w ten sam sposób piec swoją
"Łączę wyrazy glE}bokiego szacunku
głębokich przemian, jakie zaszły w jego stosunku do politykl
własne, pieczeń, jest co na.jmniej przedi poważania
("Polityka polska i odbudowanie państwa")
wczesna.
Juan Serral.~
1
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ZYCIE POLITYCZNE

po

I

L

i Alkazar

Roman Dmowski mówi:

I

Żydzi,

się

zł, na reorganizację służby
na Zaolziu oraz na urzędy
celne na granicy polsko-litewskiej
6035000 zł. Na Ministerium Oświaty
przeznaczono 8 508 000 zł, 3 miliony zł
na emerytury a 1200000 zł na renty
i '1walidzkie.
Wszystkie te kredyty zostały spowodowane przyłączeniem ziem odzyskanych. (w)

264262000

Kredvty dodatkowe w. Sejmie
38 milionów

pł'ojektuje się

śledczej

~wif{~ku ~ od~yskaniem

w

Zaobia
War s z a w a. (Tel. wł.). Na po- datki na zasiłki dla rodzin osób, porządku środowego posiedzenia Sejmu
wołanych na ćwiczenia wojskowe, na
znajdzie się projekt ustawy o kredy- zaspokojenie potrzeb policji itd. Na
tach dodatkowych na rok 1938/39 na Ministerium
Skarbu
przeznaczono
ogólną sumę 38998314 zł.
Kredyty te spowodowane zostały
•
bądź
to rozszerzeniem administracji
państwowej na obszarach Zaolzia, albo
konieczńością urealnienia innyrh )<redytów, preliminowanych w budżecie
Nie stawili się w Gdyni na rozprawę, gdyż ponoć wywieziono
na ten rok w niedostatecznej wysoko-

PrZymUSOWa

ści.

Ze sumy tej przeznaczono 9 190000
Spraw Wojskowych, a 6520000 zł na Minister!=two Spraw Wewnętrznych. Są to wy-

'z łotych na Ministerstwo

Budżet

w Senacie

. War s z a w a. (P A T). Senat rozpoczyna debatę nad preliminarzem budtetowym państwa
w nadchodzący
. cz,vartek dnia 9 marca.

:.likwidacja bandy
dolarów

fałszerzy

N o w y Jor k. (P AT). Władze poli.cyjne wykryły bandę fałszerzy, skła
'dającą się z 6 mężczyzn i dwóch ko.piet, którą aresztowano. Banda była
czynna od dwóch lat. Podczas dokonanych rewizyj znaleziono bardzo obfity
materiał
dowodowy. Skonfiskowano
narzędzia, jakimi posługiwali się falszerze, zabrano również wielką ilość
sfałszowanych banknotów 5- i lO-dolarowych.

GIEŁDA

WARSZAWSKA

z dnia 7 marca 1939 r.
l)ewlz~:

Belgia
Berlifl

Gdańsk

tran~

KllP.

89.30

89.08
212.01
99.n

sprzed.
8!J.52
213.u7
100.25

Amsterdam
282.00
281.28 282.72
Kopenhaga
- ]10.92 111.4S
'Londyn
24:90
24.S.'!
2~ 97
Nowy Jork czak
5.3()1/. 5.29
5.31 1/.
Nowy Jork kabel
5,30 1/, 5.29 1/.
5.31'/.
. 0&10
12."i,2O 124,88 125,52
Pary t
14.08
14.04
14.1"<l
. Praga
- 18.01;
l!Ur,
:.Sztokh()lm
128:20 127.88 128.52
'Zurych
120,55 120,25 120.85
-.2i.83
27.97
",·Mediolan
Helsinki
-.10.95
11.01
'Montreal
,5,27'/. 5.3()
TendencjI. mocniejsza.
.nrzpd.
'iWlllut~:
lruP.
Belgi be1gij5kie
89 .05
89.52
Dolary I.merV'k8ńekie
5.27
5.29",
Dolary kanwyj6kie
5,25' /,
5.28
Floreny holendemkie
281,00
282.72
Franki francuskie
14.02
14.12
Fra.nki szwakal'l!tkie
120.05
120.85
Funty angielskie
24,81
24,97
t;ulrleny g·i"ń~kie
99.75
""J.25
Koron,. duńskie
11(),70
111.48
Korony norweskie
124,60
125.52
Korony szwed7JIde
127.60
12R.52
Liry włoskie
16.40
1R.90
Marki fińskie
10.70
11.01
Marki niem,ieckie srebrne
82.00
85.00
OhlllraeJe I papiery warto~ł'lowe:
41/,'1, wewnetrzn8 67.75 68.25 ost. setki
3</, inwestycyjna lem. 97.75 serie 101,00
3'/, inwestycyjna II em. nie notowana
",/t kOOl.wersyjna nie notowama
&1, kolejowa 69.50 67.75 oot. dro1:me
4'1, premiowa dolarowa 44,00
4'1, konsolidacyjna 68.50 68.50 ost. ~etki i drobne
41/,'/, ZielIllSkie seria piąta 65.13 65.25.
Tendemda dla pożyczek utrzymalIla. dla liIłt6w ziemskich utrzymama, dla miejskich nieco
·moaniejsza.
AkrJe:
Bank POtls>kl
132.50
Bank Handlowy
58.00
Ball1k Zachodni
39.75
Cukier
41.00
Węgiel
4300
Lil\X>p
95.75 95.50
Modrwjów
22.50 23.00
Norbbi1)
102.75 10.100
Starachowice
62.00
Zieleniewski
8Z .00
~yrardów
67.50
Haberbusch
10.50
Tendemcja nieco !tabsza.

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
B y d g o s z c z. 7. 3 39. - Pszenica 19-19.50;
ŻYt<> 14.7.5-15.15; j~zmień I st. 18-18.50, II &t.
17.50-18; owies 14.50-1;5; mąka pszenna tl5'/,
1Ii1.......s4: otreby pszen:ne m. 12-12.;;0. śr. 12-12.50,
,r. 12.75-13.25; ot.ręby żytnie 10.75-11.:>0.
K a t o w i c e. 7. 3. 39. - P~7~nnica ('2. 21.50
do 22, j. 20.25-20.75. zb. 19.50-20; żyto 14.60 do
14.8.3; ję= ieli rrzem. 17.2:>-17.7;;. past. 16.25 do
16.7;5; owies j. 17.2.5-17.7:). zh. 1G2::i-Hi.50: milka
pszenna 65'1, 32--33: otręuy p"zenuJe gr. 12.50 do
13. lir. 11-11.25, m. 1l-11.~: otręby żytnie 10
do 10.50.
ł.. 6 d Z. 7. 3. 39. P!>zenica i. 20.75-21, zb.
20.2;;-20.50: żyto 14.2.5-14.50; ir,czmieIi Pl ozem.
17.50-18; owies I 16-16.50. II 1;;.2~-15.75; mll.ka ps-zenna 65'/, 33-34: milka żytnia 6.5'/, 24.50
do 25.50: otręby pszenne gr. 11.50-11.75. śr. 11
d 11 211 '''1150
t b . tn' 97- 10
o
. il. m.
.~.: o rę y zy le . 0- .
L w (I w, 7. 3. 39. Pszemica cz. 22.100 do
23.1i0. i. 20.25-~.:;O. zh. 19.2;5-19.50. biała j.
20.25-20.50, zb. 19.25-19.50: żyt<> I ~t. 14-14.25.
II st. 103-13.25; jęczmień prz. 18-18.75. P3st.17.75
do 18: owies J. 16-16.25. zb. 15.50-15.75: . lilka
pszenna 65'/, 34--3i).50; mąka żytnia 65'1, 24 do
' 26' otręby pszenne gr. 10.75-11. !II'. 9.iiO--9.75.
m. 10.75-11: otręby żytnie 8.7))-9.
·W arszawa. 7. 3. 39. - Psze'1Jica cz. 22.25
do 22.7ti. j: 21-?1.ilO. zb. 2O.5J-21: r~yto I st. 14.?~
do 14~:!O; Ję~eń I st~ 1§.50-18.7il. II ~t. !f1 .ł.~
do
18.:>0:
OWJe!I I st. 10.7;1-16, II st. 1;>-1'.).50.
maka
psr.e.n.na
65'1, 34--35.50: otręby PS;W:1Il" gr.
12.75-13.25, śr. 11.75---<12.25, m. 1l.75--12.2."i; o-l
żytnie 9.75-10.50.

podróż

lvdów

spos6b b. serdeczny złożyła nam gratulacje :r;
racji odniesionego zwyciestwa, gdy natomiast
AZS 'Var zawa nie m6g1 przeboleć swego niepowodzenia, zresztą. nie mial swoich trzech ('Zołowych zawodniczek:
\V iś niewsk icj . Dudkiewicz6wny i Ja';ni·kowskiej (,.Jasnej " ). Ryla to j t'(j nllk drużyna wyr6wnana i może najlepszD terh'llicznie, lecz kOll1dycyjnie niedostatecznie przygotowana.
- Na zakończenie musze- nadmienić. że organizacja mistrzostw była poJ kn7.dym wzglp,dt>ffi
udana. Z tej trUdJl ej roli Krak6w wywiazał się
bardw dobrze. Z całości - uwieńczon ej zdobyciem przez nasze koszykarki tytułu mistrzyń
Polski - jestem ba.rdzo zarlowolony.
Sądzimy, że raoość klubu IKP dzieli cała
sportowa Łódź.
(Pn)

Ciężka

atletyka

(sp) Reprezentacje Łodzi na mistrzostwa Pol.
"ki odbywaJące się w dniach 18 i 19 bm. w
KrakOWIe usŁali! już zarząd ŁOZA. Ze w:r.glę
ich z Gdańska - w "nieznane"
.
du na wysokie koszty ostatecl'll1ie wyjedzie tyl(d) G d y n i a. (Tel. wł.) Przed Są- w piątek zabrała policja gdaIlska au- ko w zapa.sach po dw6cn zawouników w każ·
dem Okręgowym stanąć mieli Żydzi tem ciężarowym. wywożąc w niezna- dej kategorjj. \Vy:r.naczeni zostali:
Zapaśnicy (styl. gr.-rzymski) w waJze koKwaserowie, ojciec, syn i córka. Za- nym kierunku. Podobno odstawiła ich
guciej: Falecki (IKPJ i Łazarski (IKP): w pi6rmieszkują oni w Gdańsku i są na wol- na jeden ze statków, którym odjeżdżali kowej: Kulesza (IKP) i Kawa! Cz. (Wima): IV
ności po złożeniu dość wysokiej kau- ~migranci żydowscy.
lekkiej: Kawal WI. (Wima) iDomański (Wi.
cji. Odpowiadają za przemyt walut.
Kwaserowie emigrować jeszcze nie ma); w p6lśredniej: Rasala (Wima) i Ptas:ll_
ski
w średniej Hinc (Wima) i S!ickolVOskarżeni na rozprawę się nie stachcieli. Policja zabrała ich rzekomo ski (IKP);
(IKP); w p6łciężkiej: Dąbrowski (IKP) i
wili. Sąd nie mógł jednak ogłosić po- wbrew icb woli. Wobec takiego oświad Pytlik (Wwa) i w wad:;:;e ciężkiej: Cymer (Wistanowienia o przepadku kaucji, bo- czenia sąd uznał za możliwe odrocze- ma) i Jakubowski (IKP).
Dźwigamie cieżar6w w koguciej: Liberwiem zamiast nich zjawili się krewni nie rozprawy do czasu sprawdzenia
man (Jubr2ilJia); w pi6rkowej: Podaawcz; w
i złożyli oświadczenie, że Kwaserów złożonego oświadczenia. (p)
lekkiej; Ławy: w średniej: Dubiel; w p6lci~ż
J kiej Różalls'ki (wszYSCY z Zjednoczone) i w wadw oiężkiej Sl'lmidt (Sila). Jest to lista jedno2dlaCl2ll1a z listą mistrz6w okręgu 16dzkiego.
Treni:ngi d I a czołowych za wodnik6w, a
zwla5'zoza dla tych. kt6rzy wyzma czemi wstali
na mistrzostwa Polski. rOl'lpoczynają się w najbliższy czwartek, w małej sali YMCA w godz.
hiszpańskim władzom nacjonalistycznym
(Pn)
19--21 ,30.
T a n g e r. (PAT). Przekazanie gene- na telegraf, pocztę, do szpitala i Ban(sp) Zorganizowanie ogólnopolskiego turnieju
ralnego konsulatu Hiszpanii władzom ku Hiszpańskiego oraz do dwóch wiel- w stylu wolno-a.rr.te~ykań~ki.m proj~ktuje .zarz~d
nacjonalistycznym odbyło się wyją.t kich klubów hiszpańskich gdzie przy I L.o!-:~. W t.urnleJu wZlehby udz!al r:aJwytlt,.
.
.
'
( meJSI zawodnICY z calego kraJU. Ma Sle on odkowo uroczyście, przy udZIale licznego spwwle
hymnu delegacI konsulatu ob- być po mi~trzostwach Polski, przed mistrzokorpusu dyplomatycznego i konsular- jęli urzędy te w posiadanie. Należy. stwami Europy.
(Pn)
nego obcych państw oraz przedstawi- zaznaczyć, że w Tangerze funkcjonują l

Przekazanie konsulatu wTangerze

cieli władz międzynarodowej strefy
Tangenl.
W uroczystości tej wzięły udział
tłumy publiczności,
które specjalnie
przybyły z Maroka hiszpańskiego. Po
przekazaniu konsulatu i ustawieniu
na dzieuzi1'lcu zwalonego poprzedn io
krzyża tłumy publiczności już z nowymi władzami konsularnymi udały si~

równorzędnie telegraf,
poczta i bank
państwa trzech państw:
Francji, An-

glii i Hiszpanii.
Po tych uroczystościach utworzył
się pochód,
który ze sztandarami na
czele przeciągnął przez ulice Tangeru.
'V manifestacjach tych wzięli udział
b. licznie członkowie francuskiej ParUi Społecznej.

Dwudziesta rocznica śmierci
pika Lisa-Kuli
'v a r s' z a w a.

(Tel.

rozporzęły

szawie

się

wł.).

w zakupie przedsiębiorstw przemysło
wych itel. Zaciągający długi liczyli na
możność wywiezienia z Polski dodat·
kowych kwot pieniężnych, uzyskanych
ze sprzedaży pozostawionego mienia .
I{omisja dewizowa w zasadzie odmawia tym podaniom o dodatkowe zezwolenia. (w)

'V \Var-

uroczystości,

związane

z oddaniem hołdu śp. płkowi
Lisowi-Kuli, którego 20 rocznica bohaterskiej śmierci przypada w roku bieżącym.

światowy
pływaniu

Rekord

w

Nie wolno wywozić pieniędZY
ze sprzedaży mienia
War s z a w a. (Tel. wł.). 'Vładze emigracyjne podają do wiadomości
wychodźstwa ważne wyjaśnienia
komisji dewizowej, dotyczące możliwości wywożenia za granicę
kwot pieniężnych,
uzyskanych z likwidacji
mienia, pozostawionego w Polsce.
Zachodziły
wypadki
zaciągania
przez emigrantów, którzy wyjeżdżali
do krajów zamOl'skich, poważnych zobowiązań przy zakupie ziemi,
w inwestycjach w gospodarstwach rolnych.
w zakupie ziemi, w inwestycjach w

I

długotrwałości

pływania,

Lekka atletyka
(sp) Kurs dla kandydatów !la sędziów OTj>ra·
nnizuje LOZLA. Zgłoszenia ze strOJlY klu1)6w
przyjmuje do 15 bm. sekretariat ŁOZLA (ul.
S I:rzelook a).
(Pn.)

Pływanie
(sp) Walne zebranie sekcji pływackiej przy
okręgu poznańskim .. Sokola" odbedzie się .lilia
7 marca o godz. Hl w !ckretariaC'ie okr<:gu przy
'Valach Zygm. Augu!tn 10. pok6j ITI.
(sp) 'V trójmeczu pływackim. odhytym Il a
pływalni "IV Siemianowicach
pomiędzy
rlruży 
nami TP. Giszowiec, KP Siemianowice, Pogo:1
Katowice. zwycit:::i;yl Giszowiec.
Poszczególne wyniki:

Piłka nożna

Buenos Aires. (PAT). \V r. ub.
znany pływak argentyński Pedro A.
Gandioti ustanowił rekord światowy
\V

Kajakarstwo

(sp) Wielki ośrodek wodny w Pucku, gdzie
już trzykrotnie odby)y sie kajakowe mistrz,,·
stwa Polski. zostanie w rb. znacznie rozszerzony i przebudowany. Ośrodek wraz z trybunami,
pomostami i wieżyczką Obserwacyjną on,z
schronami kajakowymi, przesunięty zostanie
na wschodnią połać zatoki.

płynąc

(sp) Komisanem "\\' SS w Łodzi na ostatnim
posiedzeniu zarządu ł"OZPN spośr6d wysllr,ię_
tych kandydatur więkswść wypowied;>;iala się
za wyznaczeniem jednego li· najsta !'Szych IGilzkich sędzi6w. p. Zygmunta Krachulca. Do pro·
wadzenia agend nowy komisarz dokooptuje sobie kilku ludzi i powstanie na tym !tanowi",ku
aż do chwili zwołania nadzwyczajnego walnego
zebranie, a więc prawdopodolJ.nie do czerwca.

bez przerwy w ciągu 87 godzin i 16
minut.
\V tych dniach pływak ten uzyskał
'yrnik znacznie lepszy, bo 100 godzin
Szermierka
i 33 minuty.
(sp) Ostateczna tabelka mistrzostw Łodzi uPo trm wspaniałym wyniku ludność i władze
prowincji Santa Fe, stalona przez władze okręgowe jest następują_
ca: W s z p a d z i e pierwsze miej~ce i tytuł
skąd pochodzi Gandioti, urządziły mu .mistrza zdObył ŁKS - 4 zWYC .. 2) Elektrownia,
O\\'acyjne przyjQcie.
S) Pocz;towe P\V, 4) Tramwajarze wszyscy
Gandioti liczy obecnie 47 lat, roz- 'PO 2 zwycięstwa. O kolejności miejsc 'IV tnhel[
rza.decydował stosunek trafień.
Piąte i ostatnie
noczął pł?wnć przed 30 laty.
miejsce zajmuje Policyjny K. S. - O zwyc. W
l! Z

-

SPORT

a b l i; 1) Tramwajarze - 2 ZIVYC .. 2) ŁKS
1 zwyc .. 3) Pocztowe P. W. - O Z'wyc. (Pll)

Lendzin przeciwko -Łotwie
zamiast Jasińskiego
Skład

Polski przeciwko reprezenłacj i pięściarskiej WIoch
.Juniorzy Polski i Niemiec walczą lO kwiełnia w Poznaniu
(sp)

Aby umożliwić' Jaslllskiemu u-

dział w indywidualnych mistrzostwach okręgu śląskiego PZB postanowił wystawić
do reprezentacji przeciwko Łotwie za.-

m;ast Jasil1'3kiego Lendzina. Nadto w wadze lekkiej przeciwko Łotwie wystąpi
Woźniakiewicz.
W wadze ciężkiej przeciwko Finlandii '''ystąpi Łukdwski, zaś w
wadze lekkiej I\owalski.
Poza tym ustalony został ostatecznie
skład przeciwko Włochom.
Reprezento~vać będą Polskę na. tych zawodach, ldóre
odbędą się 19 marca w Poznaniu następu
jący pięściat'ze:
Jasiósl\i, Koziolek, Czor-

Po m".słrzosłwach
Polsk".
' "
"
w koszykowce
kob.eceJ
D
k
k'
k'

(sP) Ł 6 d Z. rużyna oszyk6w I żeńs ;eJ
IKP wywio<!)la z Krakowa zaszczytnJY tytuł
mistrza PolskI. Z tego powodu w klubie radość
ogrom:na. Zaraz po przyjeździe ekspedycji na",jąza1iśmy kontakt z kieroWJJJkiem jej, P. Eime,
który chętnie dzieli się z nami wrażCllIiami z turrueju
Przyznam 8ZCZel'Ze _ m6wi p. Ejme - i:il
'Wyjeżdżając nie liczyolem, że po ii-ch dniach po,wroclmy
-'
.....
1.
• t
J.a
o ~IS
rwwsk'I ZCsp 6ł P ols k'I: g rl y~~
!!lasza d~yml!- me 'W~azy'Wał~ w o~tatnlch CZIlapeQJallaUe wl'SOklei'O P07JlOmu. Nasza re-

_.

._8JCh

tek, Kowalski, Kolczytlskl, Pisarski, Szymura i Bia!l\Owski.
Wreszcie PZB zaakceptował ofertę NiemieckierYo Związku Bokserskiego w sprawie roz;gl'ania spotl,ania juniorów Polska
-Niemcy. W wynikli rozmów przeprowadzonych' z p. Uieronimusem z nier:niecki~
go związku ustalon.o, .że spotkanJe. takle
odhędzie się 10 kWletmu w Poznamu. \V
::;klad reprezentacji młodzil;:ów obu paJlstw
maga, wchodzić pięścia rze,
którzy dotąd
nie reprezentowali barw pallstwowych .0raz którzy nie UkollCZyli 21 roku życIa.

I

G
- k
J . k
prezentacyjna piatka: . 1'~~Z~YIl6 a, anIe a,
GlaŻewska. Na,wrocka l Fllllpla,k 6wna daly ze
siebie wszystko. zdobywajac się na najlviększy
. l
bk ".
nlb'
wysilek. Swa ŻYWIO owa grą, 5Z?, O"C.lą. a. I:
cjll. zdobyly sobie wstępnym bOJem WIdownIe l
stały sie jej ulubieńcami Może AZS 'Varsz3wa
'Przewyższał nas tech.nicznie, lecz pod każdym
względom nie mógł nlltl1l dor6w'lls6.
_ A jak inne drużyny?
_ Polonia w danej chwili nie przedstawia
już tej wa:rto~i. . W roku ub. 8va.<lła nawet do
tkla~y B . leoz p6źniej 7..IDobiliwwaJa stare za.
k"
l
k ł
t
t
N IIJ'1 epszl\.
wo d'
II I C?; l I oc z,!"~ a s racony ~ren.
jest Kamecka, która gra w Polon.ii pierwsze
skl'Zypce. Muszę dodać, że Polom.ia pierwsza IW

Rekord okręgu łódzkiego w sZlafecie dla
pań zdobył zespól f". K. S.-u w sklrl(/zie:
od lewej Jalska, Krzemi/lska i NehTing.

Składki

i pokwitowania

W ac1min istracji pisma naszego
no IV da Iszym ciągu:

zlożo

Na pomnik Ał'I'cn Je7.usowel!o: N. N. ~w. Lazar:;:; z podzipkow:1niem za otrzymane łn~ki 20.-.
raZPffi z pop.rzerlnin pokwitnwanymi 4li.- 1,1.
. Na budowI' kaplicy w HrY(lkftch 11ft ~Voly
mil: Rtn,. Brnmb 0.:;0. razem Z poprzedIlIo pokwitnwAllymi 11R.30 złotych.
Na Macier? Polskn \V Gdańsku: 7, ("zf'szenie
Pracownikńw Poznalhkipgn KnncHnu Uhpzpieczeń w Poznaniu w
myśl uC'hwały lValnptm
zgromadzenia dclrgat6w w ,lniu 2Cl lutego 1939
:oku IV sprawie przpznaczenia funrllI~z\l zehranego dla clirki PO śn. barC'mistrzu Regerze. poległym na Zaolziu 135.- złotych.

Na fundusz Romana Dmowskiego
dalszym ciągu:
J. Cichawa
3,- zł
M. Krajewska
2,- "
złożono w

Razem . z P9przadnio . PPKwit.

2.053,11

zł

Numer~

ł~

milionów ~olarów wWalila[~ olo~wóiny[~ ~na[~
Banda przemytników

została

zlikwidowana przez

władze

policyjne

B i a ł o g ród. (PAT). Władze POH-I pOdwójnych dnach. Ukrywano rów-, ożywioną działalność w południowej
cyjne zlikwidowały dobrze zorganizo· nleż wywożoną walutę w torebkach Serbii, gdzie liczne rodziny otrzymywant bandę przemytników, którzy ust- kobiecych ł pantoflach.
wały dewizy lub czeki od swych
lowaJi wywieźć zagranicę sum"
Członkowie bandy rozwijali bardzo krewnych, pracujących w Ameryce.
gającą 40 milionów dolarów.
Banda posługiwała się waUzami o

si,-

I

Nowe polskie linie lotnicze

Oficerowie straceni
za szpiegostwo

Uruchomione

~osta'l'tq polą,c~enia Wal's~a'Wa

Amsterdam War s z a w a. (Tel. wł.). Uruchomienie nowycb połą.czeil lotniczych
pomiędzy Polską a państwami zachodnio-europejskimi nastąpi w przyszlym
miesiącu. Nawiązanie regularnej komunikacji pasażerskiej na linii Warszawa - Gdynia Amsterdam Londyn odbędzie się 15 k,,·iet.nia rb.

(d) P a ryż. (ATE) Po raz pierwszy

od 1911 r. wykonano w Tulonie wyrok
na oficerze, skazanym na
za zbrodnię szpiego~tVl'a. Na terenach wojskowych pod miastem rozstrzelano podporucznika marynarki
Auberta, skazanego na śmierć za zdra.dę ojczyzny. Aubert, któremu w nocy
odpruto galony z munduru i czapki,
wyspowiadał się przed śmiercią. i l>rzyjął komunię św. Stm'ownie do obowilk
zujqcego we Francji regulaminu, po
wykonaniu wyroku śmierci orkiestra
zagrała marsza i wojsko przedefilowało przed zwłokami oficera, który zaśmierci
śmierć

-

Gdynia

ł

LontlY'l'1

W końcu kwietnia będzie uruchomiona linia lotnicza \VarszawaRzym. Uruchomienie linii londyiuikiej
będzie miało znaczenie dla przyśpie
szenia transportów pocztą. lotniczą nie
tylko z Anglii, ale i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Półn()cnej

skiej 38 i ekspediował towary przez
biura transportowe "Transped" (Śród
miejska 5). Jeden taki transport, skierowany do ekspedycji "Kresex" 'w
Warszawie (Nalewki 27) zatrzYlllano~
gdy odbierał towar Abbe Moczydłower.
dla swego syna. Dawida.
U Dawida Moczydłowera znalezioc~ 8101~a te 8tanowiq obra~ę Sejmu'
no m. i. 110 wiecznych piór przemypłacił życiem za popełnionę. zbrodnię.
Zagadnieniem tym zajmował się żać Sejmu, a wypowiedział słowa: "co canvch. Ustalono dalej, że w szajce
Osobliwym zbiegiem okoliczności Sąd Grodzki w Wyszkowie na rozpra- mi tam Sejm, Sejmu nie ma" - w toku brali udział małżonkowie Moszek ' i
stracono tego samego dnia (jak dono- wie w dniu 2 marca rb. w sprawie z dyskusji z komend.antem posterunku Sura Wohlgelernterowie z Warsza.,vy.
siliśmy rano - Red.) w p-oniedziałek o oskarżenia członka Stron. Nar. Jana
P. P. na tematy politycz.ne.
(Dzielna 11) oraz Mojżesz Karwiner,
świcie
w Rzymie oficera mary- Strojeckiego. którego posterunek P. P.
Zbadany w charakterze świ.adka zamieszkały w Krakowie.
narki włoskiej, skazanego również na oskarżył o obrazę Sejmu. popełnioną post. P. P. st'wierc1.zil, że oskarżony
Na ławie. oskarżonych w Sę,dzie 0w dniu ' 25 października 1938 r. przez użył zarzucanych mu słów.
śmierć za szpiegostwo.
kręgowym w Łodzi
zasiedli Moszek
Obronca oskarżonego apI. adw. Roto. iż wyraził się: "Co mi tam Sejm.
m-aQ . naniec ' z 'Warszawy wnosił o Karwiner. Moszek i ' Sura WohlgelernSejm to fikcja".
Wielce charakterystycznym momen- uniewinnienie oskarżonego uważająr., tel'owie, Abram Grynbaum, Chaim
tem w tej sprawie jest i to że w związ że gdyby oskarżony' nawet użył słów Mangel oraz Abbe i Dawid Moczydło
żydów
ku
z powyższym przestępstwem został "Sejm to fikcja" nie może to stanowić werowie. Chemia i Moszek Szapiro
c z e r n i o w c e. (P A T). Rumuńskie p. -Sł.rojecki
zbiegli i ukrywają. się.
.
zatrzymany na posterun- przestępstwa żart. 127 kk.
ministerstwo spraw wewnętrznYch zaSprawa przeciw nim rozpatrywana.
Sąd odtoczył ogłoszenie wyroku na
ku,
gdzie
przesiedział 24 godziny do
rządziło, że OSOby narodowości żydow
jest zaocznie.
skiej nie mogę. więcej podróżować za czasu doprowadzenia go do sędzie·go, parę dni. po czym wydał wyrok, skazują.cy oskarżonego na grzywnę 100 zł.
któ1'Y
go
zaraz
z
aresztu
zwolniJ.
paszportami zbiorowymi, jak to często
Na rozprawie oskarżony nie przy- Obrońca oskarżonego zapowiedział jeśmierci
ma miejsce przy liczniejszych wyciecz- znał się do z.arzucanego mu czynu i dnak wniesienie skargi apelacyjnej.
kach.
S.
~wiadczył, że nie miał zamiaru obraObecnie Żydzi rumuńsey będę. moWar s z a w a. (Tel. wł.). W Sę,dzie
gli wyjeżdżać tylko za indywidualnyNajwyższym rozpatrywano skar~ę ka.mi pa~zportami.
sacyjną dwu młodYCh komumstów:
Sz\'moszczuka i Lozowskiego, którzy
zostali przez Sąd Okręgowy w Mińsku
Brest. (PAT). Eskadra atlantycka
skazani na karę śmierci za udział w
"')Tuszyła na ćwiczenia.
które będą
parlii komunistycznej i za spełnianie
trwały do 17 czerwca. Składa się ona
7, jej P01CCCll. w~-roków partyjnych oraz
z dywizjonu krążowników, flotyllI tordokonanie zabójstwa.
pedov,ców
eskadry łodzi podwod~ąd
Najwyższy prośbę kasacyjnł
nych.
oddalił. wskutek czego wrroki śmier
ej pozostały w mocy.
(w) ,

Ograniczenia paszportowe
dla

Zatwierdzony wyrok
na komunistów

Manewry floty francuskiej

śp.

Popyt na wycofany
znaclek pocztowy

Jan Gwalbert Pawlikowski

\Y a r

Fragmellt z n/ec:u pilkarsl;iego .,Unioll Tal/ring" -,.Br{/gada" (C-:.ęSlochoWQ)

rowy firmy "Labour".
Szofer wyszedł bez szwanku. Samochód natomiast uległ całkowitemu
zdruzgotaniu.
Pod Gdal1skiem samochód komunikacyjny, jadący ze Stutthofu spadł z
nasypu szosowego wysokości ponaJ 6
metrów, przekoziołkował 2 razy i ru-

z a w a. (Tel.

nął do
:::dołano

rowu. Przyczyn wypadku nie
ustalić.
Autobus pro" ra dził
jeden z najlepszych "zoferów gdańsk i ch . Karoseria o pancernej konstrllkcji sprawiła. że pasażerowie nie powylatywali.
Zginęła
69-letnia Franciszka L&wandowska. Jej męża w stanie prawie
be7nadziejnym odstawiono do szpitala.
Ogólem jest 17 ciężko rannych, z których ~ będzie musiało poddać się róż
nym zabiegom chirurgicznym.

I

I

Przed ki.lku dniami zmarł w Zakopanem śp. dr Jan Gwalbert Pawlikowski.
Jan Gwalbert Pawlikowski był czło
wiekiem rzadko spotykanym. wyrastał
ponad ~,,,oje otoczenie. Skupiło się w
nim wiele talcntów i zainteresowań.
Poeta, krytyk li teracki, polityk, socjolog, ekonomista, rolnik, miłośnik gór.
filozof.
We wszystkich tycb dziedzinach
złożYł niepoślednie i trwałe wkłady do
pol s'kiej myśli i kultury. W Zll?arłyIP_
traci Pol~ka jednego z zasłuzonych
swych "nów

I

S~ajka pr~e'J'nycala

i skóry -

do Polski wiec~ne pióra, jetltcabie
Proces potrtca kilka tlni

L ó d i, 7. 3. - Rozpoczę.ł się prze- do szajki należą. kupiec Abram Grynwidziany na 3 dni proces żydowskich baum z Krakowa (Floriailska 5) i
przemytników. na których czele stał Chaim Mange) z Lublina, którzy weChaskiel Chemia z Warszawy. Szajka spół z Cbemi jeździli za granicę po
przemycała do Polski
wieczne pióra. towar.
Działający na terenie Polski człon
tkaniny jedwabne i skóry.
W końcu 193i r. członek szajki kowie szajki z Moszkiem Szapiro na
t\loszek Szapiro wymknął się strażni czele rozsyłali przemycany towar za
ko~i, porz,!caj~c dwi.e walizki, .~a,,:,ie pośrednictwem biur h'ansportmvych
raj. ące sta.lowkl do wIecznych plOr ltd. na. zmyślone nazwiska. Szapiro zatrzy.TP'-!7r>7P ' " h-m'1.p. rokll c::h\·ipril7nno. '1.('
n1nYlll c::il' ". ł , nrJ7i ' nIn' 11J Piotrko\\'-

Niedawno

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
~ped.

Łódź.

cnorób skór wene<r. i

6 SierpDla 2,
Przyjmuje 9-12 i 3-9. W

mOl'zopłl'lo"...,,!'lI

I

taL 118.33.
9-12. .

niedzielę

~ Ą'A OOIl~QYM
',,~~U(!ZYNKU
Filateliści

dużą radością przyjęli z.Diedawno serię zDaczków
historyczDych, wydaDych przez MiDlsterstwo Poczt i Telegrafów.
.
Wserii tej ukazał się m. ID. zDaczek,
przedstawiający parę królewską Jadwig1
l Jagiełłę, a u ich stóp leżące miecze
hełmy zakoDu krzyżaCkiego.
WidoczDie Da skutek iDterweDcji "z ••
przyjaźDioDego" mocarstwa MiD. Poczt ł
Telegrafów zDaczek teD zmieDiło, w DOwym wydaDiu bowiem tego zDaczka Dle
widzimy już przypominającYCh Grunwald
mieczy i hełmu krzyżaCkiego, znajdujemy
natomiast tarczę z herbami Orła I Pogoni. Na teD wspaniałomyślDY gest ze stro.
DY Polski Gdańsk odpowiedział wyCOfa.
niem swoich zDaczków, p r o W o k a C y tD Y C h w stos uDku do Polski.
Trzeba było poświęcić p r a w d ę h ł.
s t o r y c z n ą dla "świętego spokoju" z
proWOkującym Das ciągle Gdańskiem.
Możemy się teraz obawiać, że z podręczDików historii wymazane będą l Płowo
ce l Grunwald i Psie Pole l wojna trzr.
nastoletnia j bołd pruski...
.

z

początkowaną

Sensacyiny proces
żydowskich przemytników

,,· ł.).

liczbie GO mi'ionów egzemplarzy. Poniewa.ż przez pewien czas był w obiegu, prze~zło 50 t~-si.ęcy znaczków pozostało
ni('zuż~' tych.
'Vycofanie tego
znaczka wywołało olbrzymi nań p<>pyt
w kolach filatelistycznych. (w)

Dwie tragiczne katastrofy samochodowe
(d) G d y n i a. (Tel. wł.) W strefie
wolnOCłowej na przejeździe przecinającym
ul. Rumuńską. manewrujący
parowóz najechał na samochód cięża

~

\\'~ cofano jeden
ze znaczków poczto\\'~-ch, \\'~'rlan~-ch w :20-lecie niepodległośri.
Znaczck wartości 15 groszy, przed~ta\\'iaj~cr Władysława Jagiełłę i Jadwi/lę, po!'iada tarcze krzY7ackie z godłami Polski i. Litw~'. \Vydano go w

I

Kalendarz rzym..llat.
środa: Jan Boty, Wincen ty Kadl. b.
Czwartek: Franciszka w.
Kalendarz słowiański .

Marzec

8

środa: Miłogost

Czwartek: Mści"law
Słońca: wschód 6.25
Środa
zachód 17.4.~
...._ - .
Długość dnia 11 g. 18 min.
Księżyca: wschód 21.43, zachód 7.14
Faza: 3 dzień po pełni

Adrel re~ak[ii i a~mininra[ii WtO~li
tel. 17'-51

Piotrkowska 91,
przyięE t

Godziny

11

-1!ł ł

16:-17

NOCNEl DYZURY APTElK
XOCy dzisiejszej dyżurują następujące apteki:
Kan i S·ka (Żyd), plac Kościelny 8, Oharemźa,
Pomorską 12, Wagner i B-ka, Piotrkowska 67,
Za.jączkiewicz i S-ka, żeromskiego 87, Gorcżycki,
Przeglad 59. Epsztajn (żyd), Piotrkowska 225,
Szymański, Przędzalniana

75.

TELEFONY:
Pogotowie P.
K 102-40.
POflotowie lekarzy cbrześcijan 11}·111
Pogotowie Obezpieezalnl 208·18.
Straży Pożarnej 8.
Pogotowie I\fieJskiO! 102·96.
TEATRY
Teatr Miejski - ,.Nasze miasto",
Teatr Polski - .. Subretka".

o.

KI~A:

Oapitol -

.. Konflikt".
,.Poszukiwany bohater" i "Eipr~
na szlllkll Indiam··.
Tkar - "Statek niewohliikóW" . I ,,24 godzinr
001'80 -

miłości" •

l\[etro - "Atpejskloi osły".
OświatoWl'-Slof1ce .. Strzelec z BangaU" i
..Nie .... id"ialne małżeństwo".
~alace

-

Orędzie

J. E. ks. biskupa

J. E. ks: biskup Włodzimierz Jasiński

Jak

i'llfQł"mu.jl{

o

ofe'rta

Społeczna
dała pracę

Żyda Opoc~y'łl.skiego

tl'~ ytysiące ~l dro:i:s~a

Ł ó d ź, 7. 3. Niestety cały s2ereg instytucyj nie może ciągle jes'ZCze obyć się tez
Zydów. Do rzędu nich należy Ubezpieczalnia Społeczna w Lodzi.
Przed niedawnym czasem odbył się w
gmachu tej instytucji rozpisany przez Idą
prz&targ na \vykonanie robót malarskich
w zakładzie dla gruźlików w TuszynIm.
Ja,k się okazało po otwarciu ofert, do
przętargu stanęli zarów"l1o Polacy, jak i
Żydzi. Ze strony firm polskich oferty zgło
sit)': firma "Siana" z Wal"szawy, Janow'Slki, Ciesielski i Zieliński, Pietlli,k, Kwieta i Minc, wszyscy z Łodzi.
Mimo tak licznej frekwencji firm pol-

od

najta'lls~ej

•

Zvdowi

byla blisko
polskiej

s.kich i chl'ześcij.allskich, które oferf>wały
bardzo przysi ępne ceny, pracę powierzono żydowskiej łódzkiej firmie Opoczyński.
Jak nas informują, oferta Zyda Opoczyńskiego hyla o bUsko trzy tysiące zło·
tych droższa od najtańszej oferty polskiej.
Społeczellstwo polskie IJodzi zdecydowanie potępia fakty żydofilstwa i domaga
się ze strony
poszczególnych instytucyj
przede \nzystkim uwzględnienia przy
wszelki ch przetugach firm polski ch.
'Wszelkie instytucje państwowe, zakła.
dy i osoby prywatne winny wzorować się
na wojsku, które absolutnie nie korzy1'lta
z ofert tydcrn"8kich.
(j,)

"Student z Pragi".

Palladium -

"Mit~ w dżungli".

Przedwiośnie - "Gehelma".
Rialto - "Bialy motyl".
Stylowy - "Tygrys Eszmapuru",

KRONIKA MIE.lSCOWJi

Ostrzeżenie
Wśród kupiectwa polskiego uwija
się jakiś podejrzany osobnik, który powołując się na "Orędownik", zbiera
składki na akcję pikieto..,.
Stwierdzamy, że pismo nasze nie
podejmowało takiej akCji i nikogo nie
upowazniło do zbierania składek.

Uwaga poborowi rocznika 19171
środę, d·n. 15 bm. w lokalu przy ul.
Kościuszki 19 urz~dować będzie dodatkowa komisja poborowa dla P. K. U. ŁódŹ-,
mia.sto 1. Zgłosić się winni pOIborowi rocznika 1917 i starszych, którzy dotychczas
nie stawiJi się do prneglądu wQjs'kowego,
ruie mają uregulowanego stosunku do
służby wojskowej, zamieszkują na terenie
2, 3, 4, 5, 8, 9 i 11 komi.sa.riatu P. P. i 0trzyma.Ii imie'llne weiwania z łódzkiego
·staros·twa grodzkiego.
Odbiór pozwoleń na broń
Starostwo grodzkie łódzkie komunikuje, że osoby, które do dnia 31 grudnia 1938
Toku z'łożyły podania o przedłużenie lm
'wa'żności
pozwoleń na
broń,
powinny
zgłosić się po odbiór tych
pozwoleI'i. do
staro's twa grodzkiego łódzkiego, pokój nr
9, w cZ3JSic od 8 do 15 marca rb. w godzi:nach od 8 do 14.
Co znaleziono w tramwajach podmieJskich?
Można odEibrać na stacji
Helenówek:
książ,kę, ubranie, 2 pary rękawiczek, ksią
żeczkę do nabożeństwa, pltrasolkę, torebW

W"Rapidzie" unika sie iezyka polskiego!
pJ'~ekJ'oc~enie

granicy p"~e~ dU)(Jch
klubu w wiek1ł poboro1"'lIfll

Nielegalne
:

r

L ó d ź, 'l. 3. - W Lodzi, przy nlicy Bandurskiego 9·11 · mieści się siedziba Stowarzyszenia Sportowego "Rapid". Towarzy.
stwo to, Jest stowarzyszeniem niemieckim
o zabarwieniu hitlerowskim, Większość
członków w ogóle nie włada językiem polskim, lub celowo w mowie potocznej języ
ka polskiego nie używa.
W ostatnich czasach na terenie tego
klubu, bardzo silnie podjęta została propaganda hitlerowska, a skutek jest taki,
że dwóch członków stowarzy~zenia czynnych zawodników·koJarzy, wyjechało nielegalnie na rowerach do Niemiec. Są to

stacji

Chocianowice

zostawiono:
pt)ńczochy, szczoteczkę, parasolkę,
s'pod·
nie, koszulę, portmonetkę z pienręd~mi,
sakiewkę, bieliznę, 4 pary rękawiczek, waiizkę, dwa ubrania.
Cuchnąca zemsta
Józefa Klimek miała zatarg ze swą są
i8iadką Heleną Kl'uczkolWską (Obie za.mieszkują w Konstantynowie). Dnia 18 lut.ego
rb. Klimkowa z&C'zerpnęła w stary garnek
lDi~czystości z ustępu i oblała pl"zechadzą
cą Kruczkowską. Sąd Grodzki
skazał
Klimko~vą na 3 tyg·o-ctnie ares:z;tu.
Zmuszall do żebranin,
Na ul. Limanowskiego zatrzymano 12łetnięgo Mieczysława
Cymana (Ludowa
29) w czasie żebraniny. Chło'Piec wy jaśnił,
że matka Franciszka Cyman i jej przyjaciel Zygmunt Kaczmar biciem zmuszali
go do żebra.nia i oddawania im pieniędZY.
Sąd starości!'lski ska,zał Cymanową na 7
dni, a Kaczmara na 5 d'Ili aresztu.

c~lonk6w

Wójcik Erwin I Wagner Jerzy, obydwaj
w wieku poborowym. Nadmielllć należy,
że "Rapid" jest czlonkiem Wszech niemieckiego Związku Gimnastycznego z siedzibą
w Rzeszy.
Drugim tego rodzaju towarzystwem
sportowym na terenie m. Lodzi, jest Towarzystwo Cyklistów "Rekord", Siedziba
tego stowarzyszenia mieści się gdzieś w
prywatnym mieszkaniu jednego z człon
ków. Towarzystwo to działalności sportowej prawie, że nie przejawia. Jest to zbio.
'rowisko Niemców, nieprzychylnie ustosunkowanych do wszystkiego co polskie.

I zwycięsko odpierać będzie ataki na

za tę
Jego opiekę nad Kościołem świętym.
módlmy się gorącym sercem, by obfite
łask zdroje spłynęły na Boskiego Pomazańca, którego koronacja odbędzie się dn.
12 marca rb.
"Pokój d:dełem sprawiedliwości" Jest
hasłem i myślą przewodnią pracy i poświęcenia Jego Świątobliwości. Błagajmy
Zbawiciela naszego o urzeczywistnienie
wszystkich zamierzeń i dążeń Ojca Świę
tego.
Módlmy się społem, dając dowody naszej wiary w Pana Jezusa, wierności i
przywiązania
do Osoby Głowy Kościoła
Katolickiego i Ojca Chrześcijaństwa, oraz powolności Jego zarządzeniom i wskaz6wkom.
Pierwszym aktem tych przekonań ł uczuć niech bęltzic czysto kościelna uroczystość koronacji Piusa XII. Proszę przeto,
by w dniu 12 marca we wszystkich kościo
łach naszej diecezji na uroczystej sumie
była wygłoszona nauka ~ znaczeniu Papiestwa, a po sumie by było odśpiewane
"Te Deum".
Wierni niech się naJllczniej zbiorą nB
nabożeństwach.

Dzwony naszych kościołów niech po
sumie przez kwadrans rozbrzmiewają ra·
dosną nutą wesela duchowego i całemu
światu mówią "mamy Ojca Św. Piusa
XII", którego niech Bóg dla Swej chwały,
szerzenia Kró:Lestwa Bożego i szczęścia
ludzkości najdłużej nam zachowa.
Laska Boża niech będzie z nami wszystkimi.
(-) WLODZIMIERZ, biskup.

Zastępcze

Ł ó d ź, 7. 3. - Dnia 8 bm. rozpoczę
te zostaną. roboty zastępcze (wojskowe). Powołani będą pracować przy urządzaniu alei spacerowej na przedłu
żeniu ul. Żeromskiego oraz na Chojnach na terenie obok magazynów wojskowych.

Szczepienia ospy
Ł 6 d Ź, 7. 3. - W związku z wyznaczonym na maj przymusowym szczepieniem dzieci przeciw ospie, któremu
podlegać' będą. dzieci do 1 roku i 7-letnie (drugi raz) czynione są. już odpowiednie przygotowania.

Budowa szkół

Z 'wi ta pr cy wŁodzi

Ł ó d ź, 7. 3. Opracowano projekt
nowego układu zbiorowego w przemyśle budowlanym. Przewiduje się podwyżkQ płac o 25 pet.
Robotnicy przemysłu ceramicznego
wystą.pi1i z żądaniem zawarcia nowego ukladu zbiorowego.

Dnia 10 bm. ma się odbyć konferencja w sprawie układu zbiorowego dla
personelu piel ęgniarski ego i technicznego żłóbka TOZ.
W spr.awie zatargu w tkalni firmy
"N-arw.a" (Nawrot 32), ma się odbyć
konferencja w dniu 10 bm.

6 d Ź, 7. 3. - W roku bieżącym
Towarzystwo
Popierania
Budowy
Szkół przewiduje budowę 11 gmachów
szkolnych (o 37 izbach) na terenie powiatu radomszczańskiego oraz budowę
9 gmachów (o 28 izbach) na terenie
powiatu piotrkowskiego.

Inspektorat Pracy
W Tomaszowie

Ł

Rozwija
Z waln.ego

się łódzki oddział

~g,.ontad~enia Tował'~yslwa

Ś,·edn.ich i JVyżs~ych w Łod~i -

o
Ł

T. N. . W.

Nauc~1Jcieli

S~kól

.Profesor Naw,.oc~y,iski

Schille,.~e

ó d Ź, 7. 3. 'V obecności około 150 osób
od'b ylo się walne zebranie łódzkiego oddziału
TO'warzystwa Nauczvcieli Szl,ół
Średnich i Wyższych. Na zebraniu tym
niezwykle interesujący, na oryginalnych
mate-rialach oparty wykład na temat "Li<sty Fryderyka Schillera o wychowaniu estetycznym człowieka", wygło'sił wybitny
pedagog i ucza.ny prof. dl' nogdan Nawl'ocZyliski. Prele-gent, któr:v pierll"szy opl'acował ten temat z punktu widzenia pedagogiki, wskazał ile aktualności mają poglądy poety niemieckiego na sprawy wy-

chowania czlo,,,ieka.
Po spl'awozdaniach, które uwypukliły
rozma.ch pracy zaWOdowo-pedagogicznej,
rozrost liczhowy odcl7.ialu, wybrano nowy
zarząrl w składzie: Fr. Sadowski preze', YVł. Jakóbczyk wiceprezes, St.
Hychlikó\\'na i Jan ZarzyclQ - sekretarze, A. Zimowski - skarbnilt, W. Potzówna, Fr. Oziębly, L. Cieślik, Z. Ziel i ń·
ski , A. Jackow ki - członkowie.
Przejściowo lol,al oddziału mieści się
w gimnazjum A. Zimo\Ą'sl~,j ogo.

ó d ź, 7.3. - Jak informują, wskutek interwencji robotników ma byĆ' uruehomiona w Tomaszowie Mazowieckim ekspozytura inspektoratu pracy.

Nabożeństwo

pO~l'\Sji

pr.zy ul.

pontyfikalne z racji obioru nowego wło
clarza na\vy Piotrowej, Ojca św. Piusa XII.

Zebranie Str. Narodowego

wŁęczycy

W Łęczycy oobyło się publiczne zebra·
nie Stron. Narodowego, któremu przewodniczył prezes mie.iscowego koła p. Jeziorkowski. Referat na temat sytuacji w polityce zagranicznej i wewnętrznej wygło
sił kpt. Leon Grzcgorzak z Łodzi.

Egzaminv maturalne
w liceach
Ł 6 d Ź, 7. 3. - Egzaminv maturalne
ustne i piśmienne w liceach wyznaczone zostały na k\yiecień.

Posiedzenie

Świ~ŻEd

4. 42·I-etnlia Józefa Ba.ra.ruak oblała ~racym plynem przyjaciólkę
swpgO meża 2.6·letJiia Zofie Grz&!ak, pa·rzac jej
dObkl,wip twarz. Grzel8'kównłl pr21ewiezi()no do
f;lIp ita.la.
DO' tńieszkan·ia leka. .regieTa (Al. 1 Maja 42)
/Il8Jkradli sie dwaj wlamywaeze, których spo·
strzeŻOOlO i :taotrzymano w c213Jsie pościgu.
Zatrzymanymi Mazali się S211ama Głowa vel GlowiJls·ki (La g ie\V'Jl i·ck a 34) i Wigdor Dawidowlcz

rady pOWiatowej
Ł ó cI Ź, 7. 3. Ka rlziell 21 bm.
n"ołane zo~talo posiedzeniE> rady powiatowej łó(lzkicj, na którym uch",alony ma b~'ć budżet sejmiku komunalne~w powiatu lódzkieg'o na rok

1939-40.

(LagieiWtt'iioka 18),

Z tnies'2lkaa1ia Blimliclla KO!i;k!ego (Andl"~e·
ja 48) nie;maali spra,,'cy przy pomocy \<"lamania
skradlri srebrne Jlchtllitze. fubro i inlle l'zeC'zy
wartości 1100 zlotych.
Na ul. Połudl1iowej 20 wyskoczyla z okna IV
lPi~tra 25-1ebnia Ohawa I{clInec:ka (:2:ydowska lB)
li .poniosła !1mierĆ 1114 mieieoo wskutek o&1il!6io-,
IilY'Oh obrażeń. p(7Wooem i5~je1:W8. b,.l , . .
e;1:ir&j nE!JI"WO'WY• •

pontyfikalne

niedzielę. dnia 12 bm. o godz. 11 w
kościele
katrdralnym św. Stanisława
Kostki odbędzie się uroczyste nabozeństwo

W

KRONIKA DNIA
Na

roboty WOjskowe

Ł

kę damską·

Na

cymi głośno swe szczęście, wzruszeni, rozradowani i podniesieni na duchu jesteś
my.
Mamy Namiestnika Chrystusowego,
któremu Bóg złożył największy mandat
na ziemi, któremn kazał wieść dusze nasze bezpieczną drogą wiary i cnoty, który
ma klucze Królestwa Bożego, który wiary
i KOścioła świętego bronić będzie i iest
naszym wspólnym Ojcem.
Sieroctwo nasze minęło, bo na Stolicy
Apostolskiej zasiadł Pius XII, a mając opiekę Ducha Świętego,
nieomylnie nau-

pasterskie:
UKOCHANI MOI DIECEZJANIEI
"tywo w duszach ł sercach naszych
brzmią wygłoszone dnia 2 marca rb. sło
wa z balkonu Bazyliki św, Piotra: "Zwia •
stuję Wam radość wielką, mamy Ojca
świętego w osobie Jego Eminencji Kardy.
nała Eugeniusza Pacelli'ego,
który przybrał sobie imię Piusa XII."
Na równi z tłumami wiernych, zapeł~
niającymi plac św, Piotra I wyrażają·
wydał następujące orędzie

Ubezpieczalnia

Jasińskiego

czać

L6dż Piotrową.
Dziękujmy Bogu Najwyższemu

'

Oddział

Z

Mbra'!1:ia organiz~cyjnego. Związku Zawpdo1l..'ego. TechnikóW Denlys!yczTI;ych
Na pIerwszym pl,ame prezydIUm zarządu,; przew.odmczq.
cym p. Banasiak icm na czele (X)
<

Ch1'ze§ttjan w ŁodzJ

KKO
w Rudzie Pabianickiej
Ł ó d t, 7. 3. - KIW powiatu łódz
kieg() uruchomiło oclc1zi::':: "
Hudzi e
PRlli,1i llddei_

Numer 56
TU I TAM

I

Jadwiga Wajs - Grętkiewicz
motocyklistką
Światowej sławy

dyskobolka Jadwiga
wzorem swego męża
znanego automobilisty i motocyklisty,
wzięła czynny udział w sporcie motocyklowym. Na ostatnim walnym zebraniu
Lódzkiego Klubu Motocyklowego do zarzą
du tej organizacji obok p. Grętkiewicza,
którego wybrano prezesem, weszła p. Jadwiga Wajs·Grętkiewiczowa.
Wajs-Grętkiewicz

tt

czwartek, ania 9 marca 1939

-

Strona 7

Wlliń~ i" HI[IJ rwi Iii !r~W I

Cóż

ma wspólnego p.

",Kwapiński" , całUjący się z żydem Zygelbojmem,
Napiórkowskim, który zginął za Polskę!

*

W dzisiejszą środę ma się odbyć posiedzenie komisji radzieckiej, wylonionej dla
zbadania gospodarki teatrów miejskich,
komisji składającej się wyłącznic z człon·
ków socjal-żydowskiej większości. Ostat·
nie posiedzenie komisji nie doszło do skutku, ponieważ socjaliści wypowiedzieli się
przeciwko przewodnictwu tymczasowego
wiceprezydenta Pączka. Tym razem chyba
już sprzeciwów nie będzie, bowiem przewodniczyć będzie
"swój" wiceprezydent
Purtal, któremu podlega resort wydziału
oświaty i kultury, obejmujący również
teatry.

Ender

zmarł

Echa tragedii

*

W lokalu łódzkiego Stow. Aptekarzy
(Piotrkowska 120) odbyło się zakończenie
zorganizowanego z iniCjatywy p. insp. Marcinkowsklego kursu
dla farmaceutów.
Przemówienia wygłosili insp. Bałkowski
- imieniem woj. urzędu zdrowia, prezes
S. Bojarski i dr R. Rembieliński - Stow.
Aptekarzy i sekcji naukowej oraz prezes
B. Mazurkiewicz - Zw. farmaceutów pracowników. W imieniu słuchaczy przemówił mgr Podrygaiski. Nowy kurs rozpoczął się 6 bm.

wskutek wylewu krwi
do mózgu

)'od~inne j

Łódź, 7.3. Na ul. Myśliwskiej lO,
podawaliśmv, zOi'tał uderzony w
głowę przez pasierba 43-letni OskalEnder, któJ-y zmarł. Zabójcę, 18-letniego Zygmunta \Voźni ,aka, zatrzy-

jak to

mano.
Jak ustalono, Ender pobił pasierba
Woźniaka, który następnie wybiegł na
podwórze. Później Woźniak Uderzył
kamieniem Enclera, który początkowo

*

przy ul.

MyśUu'skiej

padł nieprzytomny, lecz następnie podniósł s-ię i przyszedł do przytomności.
\Vezwany lekarz pogotowia stwierdził
lekkie uszkodzenie czaszki. Później
jednak Ender zasłabł, stracił ponownie
przytomność i przywieziony do szpita-

la

zmarł.

ŚmIerć nastąpiła

wskutek wylewu

krwi do mózgu.

3000 mieszkańców przeciw 4kominiarzom

Jak się dowiadujemy wydział rolnictwa
reform rolnych łódzkiego urzędu wojewódzkleqo przygotował plan prac na rok
1939/40 w zakresie komasowania rozdrobnionych gospodarstw wiejskich. Plan ten
obejmuje blisko 15 tys. gospodarstw wło
ściańskich, położonych w 152 wsiach o
łącznym obszarze przeszło 64 tys. ha.

Pr~ywileje kon'tiniaJ'~y

opierajqce się na rozporzqd~eniu
gubernatoJ'a cesar skiego z Kalis~a

P a b i a n i c e, 7. 3. (w). Od dłuż
szego już czasu istnieje ciekawy zatarg pcmięclzy około 3000 właściciela
mi nieruchomości, a miejscowymi mistrzami kominiarskimi. Powstał on
na tle czyszczenia przewodów kominow.v:;h. taryfy opIat oraz sposobu ścią
gania należności.

*

Wraz z zatwierdzeniem nowego zarządu
miejskiego uprawomocnił się wybór nowych ławników magistratu. Ze względu
na to, że zarówno wiceprezydent Walczak,
jak i ławnicy Andrzejak, Matula i Milman
(PPS - Bund), Duszkiewicz i Borucki
(Ozon), :.out. Leon Grzegorza"L; (Obóz Narodowy) f:-yli radnymi, na ich miejsce weszli
zastępcy.
Na miejsce kpt. Grzegorzaka
wszedł r. Michał Rakowski. Przepisy nowej ustawy samorządowej stanowią, że
ławnicy nie są członkami
zarządu miejskiego, biorą jedynie udział w posiedzeniach kolegium magistratu, w posiedzeniach komisji i w posiedzeniach Rady
miejskiej.

środka odwoławczego, jakie przecież przysługują przy wyrokach sądo
wych, w~'miarach podatkowych itd.
Kto ma rację i po c7.yjej stronie
jest sluszność wykażą. niewątpliwei w
n iedługim już czasie władze, które powyższą sprawą się zainteresowały.

wo

Odczyt W Związku
Adwokatów Polskich

Największą bolączką trapiącą wła
ścicieli nieruchomości jest to,
że 1,0-

miniarze wohec nieuregulowania należności
w wyznaczonym przez nich
czasie, często wskutek słusznych po"·odów płatników - ściągają należno
ści za pośrednictwem sekwestratorów
narażając płatników na poważne KOSZty Z przywileju ściągania należności
przez organa egzekucyjne korz~'staią
prz('dsięhiorstwa kominiarskie na zasadzie starego z r. 1842 rozporznctzf'nia
gubernatora cesarsl<iego z Kalisza
Płatnikom nie przysługuje żadne pra-

Skradli maszyny fabryczne
Ł ó d ź, 7. 3.
Do fabryki pońCZOCh
Rudolfa Szulca w Aleksandrowie (Kościelna 32) zakradli się nieujawnieni
złodzieje i skradli 5 maszyn i 2' tuziny pończoch, wartości 2 000 zł.

państwie".
Wst~p za

Ł ó d ź, 7. 3. Koła wielkiego przemysłu zaczynają od pewnego czasu u.iawniać żywszą dzialalnm\ć polityczną.
zewnętrznych

tej

wzmożonej ruchliwości politycznej, to
zanotowany już przez nas fakt odbycia

siQ zebrania dyskusyjnego w .. Klubie
1886 roku",
grupującego wyłącznie
przemysłowców łódzkich.

Zebranie to wrchodzi swym znaczeniem bezwzględnie poza romy jedynie
środowiska łódzkiego. I to zarówno ze
względu na dobór zaproszonych gości,
wybór tematu i mówców, którzy wystąpili w charakterze prelegentów.
A wic:c najpierw zajmijmy siQ personalnym składem zgromallzenia. B~·li przed staw iciele łódzkiego środowiska wielkiego przemysłu, ale nie brak
było także przedstawicieli przemysłu
śląskiego i sIeI'
gospodarczych warszawskich, lewiatańskich, jak również
wybitniejszych działaczy obozu zachowawczego.
Jako temat posiedzenia wybrano
zagadnienie polityki zagranicznej Polski i sytuacjQ europejską·
\Vreszcie, jeśli chodzi o prelegen-)
tów, to rzuca się w oczy zaproszenie
h:~!'eSi)ondenta prorządowej

i

półofi-

żyd

padkowy.

Zaznaczyliśmy już, że zebranie o
takim kolorycie i treści ma niewątpliwie znaczenie poza lokalne.
\V kołach znających kulisy wielkiego łódzkiego przemysłu panuje opini a, że zebranie samo było pokrywką
do jakichś, bliżej nieznanych, tajemniczych narad.

1

Cóż bowiem ma wspólnego np. p.
..Kwapiński", całujący się z żydem
Zygelbojmem, z posłem Napiórkowskim, który zginął na polu walki w
tym okresie. kiedy władze wojskowe
zmuszone były osadzać żydów w obozie koncentracyjnym w Jabłonnie, a do
wojsk lJolskich w Grodnie, jak mówią
komunikaty sztabu generalnego, strzelali Żydzi. (jot)

zabił sąsiada

ó cI Ź, 7. 3. We wsi Łużyczki Antoni l{lys uder7.ył szpadlem w głowę
sąsiada 38-letniego Zygmunta Bobill.skiego, który doznał pękI1ięcia czaszki
i zmarł.
IOysa aresztowano.

Środa,

obecny był
ejtingonow-

Lewin

cjalnej "Gazety Polslciej" Kazimierza
Smogorzewskiego, a równocześnie red.
konsenyatywnego "Słowa" wilellskiego Cat-Mackiewicza.
Nie można pominQć i innych znamiennHll momentów. Zagaił zebranie
prezes" Geyer, współwłaściciel zakła(łów, w których naczelnym dyr. jest
Żyd Lewin. A pamiętamy, że Żyd ten
były urzędnik eHingonowskiego Banku Depozytowego, jest zaufanym potent ata Eitingona.
Zebraniu zaś przewoclnicz~'ł prof.
Adam KrzyżanowskI, prezes rady nadzorczej zakładów przemysłowych Nahuma Eitingona. n~-ć może, że ta zbież
ność aktywnrcll na posiedzeniu ludzi
w punkcie, któremu na imię N. Eltingon, jest przypadkowa. Jedllak równie dobrze ten fakt może nie być przy-

łecznym.

zaproszeniami.

Był prof. Krzyżanowski, prezes rady nadzorczej zakładów N. Ejtingona, ale
także prezes Geyer, w którego fabryce naczelnym dyrektorem jest zaufany

ski

piórkowskiego.
Zarówno ci bojownicy, jak i poseł
Napiórl(Q",ski nie walczyli za sprawę
!'ocjalistyczną,
ale za sprawę Polski.
Ofiarnicy ci ninęU z myśla o Polsce
niezależnej, Polsce '{lod każdym wzglę
dem wolnej. A w każdym b/Jdź razie
nie dlatego przelewali krew, aby dziś
socjaliści
torowali w życiu polskim
drogę Ż~'dom i byli ich narzędziem.
Akcentowanie przez dzisiejszych
socjalistów, socjalistów spod znaku
żydowskiego, swej łączności z bojowcami niepodległościowymi - jest czystym i zwyczajnym nadużyciem spo-

Szpadlem

Ł ó d Ź, 7. 3. - W sobote dnia 11 bm.
o godz. 20 w sali nr 1 Sądu Okręgowe
go '" Łodzi przy Placu Dąbrowskiego
staraniem Związku Adwokatów Polskich koło w Łodzi, na którego czele
stoi ad",. Franciszek Szwajdler, czło
nek rady naczelnej Izby Adwokackiej
ad\\'. Jan Nowodworski wygłosi odcz~'t
na temo t: .. Rola adwol<otów polskich
\V

pragną
dyskontować bezinteresowną
ofiarę bojowników 1905 r. i posła Na-

Ł

W ZACISZNYCH GABINETACH "KLUBU 1886 R."

Jednym z objawów

z posłem

Jedną. z pierwszych czynności no- złożenie wieńców na grobaCh Szmalca wskazane.
wego
socjal-żydowskiego
Zarządu i Rybaka, stwierdzając. że tego rodzaPrzecież wiadomo,
że
spośród ło
Miejskiego było złożenie we wczoraj- ju posunięcie absolutnie nie jest zgod- dzian podczas walk bolszewickich
szy wtorek wieńca na grobie poległych ne ze stanowiskiem i charakterem u- zginął kpt. Pogonowski, a mogiła Niei straconych bojowców o wolność w rzędowym, jaki reprezentuje z mocy znanego Żołnierza na Placu Katedrallatach 1905-1908, dalej wieńca na gro- ustawy magistrat.
nym w obecnym ujęciu symbolizuje obie Aleksandra Napiórkowskiego, poOgólnie biorąc zacieśnienie oddania fiarę krwi, jaką złoźył żołnierz polski
ległego w roku 1920 w walce z nawalą hołdu bojownikom o wolność i całość w krwawych walkach wyzwoleńczych
bolszewid:ą,
wreszcie na grobach granic Rzeczypospolitej do uczczenia i w obronie g-ranic.
Szmalca i Rybaka.
jedynie bOjowników 1905 r. i posła NaPierwszy więc krok socjalistów, oW dniu wczorajszym wyraziliśmy piórkowskiego - jest absolutnie nie- graniczających w sposób demonstrajuż swe zastrzeżenie,
jeśli
chodzi o
cwjny oddanie hołdu zasłudze wobec
Ojczyzny, musi wywołać niezadowolenie także i w szeregach socjalistycznych.
Cała ta demonstracja t:.'m bardziej
musi budzić zastrzeżenia, że socjaliści
dla swoich czysto partyjnych interesów

*

Jak informują dyr. biura surowcowego
w ministerstwie przemysłu i handlu, b.
dyr. departamentu przemysłowego p. Kandel, ustąpił ze swego stanowiska, a na
jego miejsce mianowany został p. Krauze,
zastępca dyr. departamentu
uzbrojeniowego w ministerstwie spraw wojskowych.

ł

ORĘDOW~JK,

W, każdym bądź razie trzeba siQ
mieć na baczności i pilnie przypatrywać się posunięciom łódzkich potentatów gospodarczych, bowiem są znaki na ziemi i niebie, że kola te okazują zainteresowanie zagadnieniami, które nie są związane w sposób bezpośl'edni i ŚC isły z zagadnieniami ekonomicznymi.
Społeczellstwo
dowiedziało
siQ o
przebiegu samego zehrania, jednak
lmlis nie odsłonięto. I może właśnie
ella zakonspirowania istotnych celów
cgólnopolskłego
zjazdu
potentatów
przemysłowych i odrzucenia podejrzeń,
iż zebrunie
wspomniane miało i swą
podszewkę postarano si~, aby nieslFhanie ohszernie i dokładnie przelJic-g zf'branie zreferowała żydowska
prasa. Sprawozdanie "Głosu Porannego" robi ,,,rażenie dostarczonego stenogramu. I takie prz~'puszcze nie tymbardziej jest prawdopodobne, że przedstawiciel tego pisma na posiedzeniu czynił sobie jeno od czasu do czasu pewne
notatki. Trudno przypuścić, aby na
podstawie luźnie zapisywan~'ch uwag,
odtworzyć tak dokładnie treść obrad.

(Ł)

8 marca

11.00 Aurlyrja dla 8:bkól: "MiastO' wśród
wzgórz" - allJycjn f'lowno-muzycl'1l13 dla dzieci
~tarszy"h
w Ol'racowaniu 'l'arlellsza ł,opslew
"kieg-O': 11,25 'Valce ,Tiizefa Strall~l'a (plyty); lQ .03 Audycja polur1niowa: 14,00 Muzyka symfonicZJla w wyk. królewskiej orko Fi1h. p. d.
Bruno 'V altera i Oskara Frieda (plyty); 14.50
Lód2ikie wiarlomoś"i gielrlolWe i odczytanie programu; 1;).00 "Nasz koncert" - ..'V poko'ku
Hani" - audycja dla dzieci.
15.30 ~:[uzyka obiar"lc)<\\'a w wykonaniu orkiestry salonowPj Rozgłośni Poznańskiej pod dyr.
I Eug~nillsza 1{aahpgo: 16.00 Dziennik popoludni{)wy; 16.03 .• Eksport jako czynnik z n.m 0.ŻT1 ośd kraju'· wyglo.ąi Marian TUI"Ski. Dyr. Patistwow('!!O Tnst. I.~k,,,ortowego: 1615 'V iarIJJUo~ci giełr]owe: 10.20 Dom i szkola :
Gawęda w
opracowaniu dra Antoniego Karpowicza; 16.35
lI1iniatury kwartetowe w wykonaniu kWRrtctu SD1ycZJkowpgo no.zgl~ni Krakowl';kiej (z Krakowa); 17.00 O go~po.larc(' planowej - odczyt
wygI. rerl. .lerzy Pradzyński.
17.13 Melorlie r'okucia - audycja muzY<l7Jnoslo-\yna IV opracowa niu Czesława Kozietułskie
go. " 'ykonawcy: 4-ro glosowy chór mieszany,
2 i 3 gloscwy chór żeiiski i zespół smYCZJkowy
[). k. CzesIa \\'a Kozietut~kiego; 18.00 Nowe po,,,jaty wojE:wóclzot\ya lódzkiego" '- po.gadanka
- red . .Jan WojtYllski; 18.10 Muzyka (plyty);
18.2:; Wiadomoś"i sportowe lokalne; 18.30 .J\asz
kzyk" - aurlyrja w opra{'owanill prof. \Vitolda. Doroszewskiego; 18.40 "D~'skullljmy" - ,.Zasiłeok czy pru{'a" dialog \V opracowaniu Jerzego M;chalow",kiego.
19.00 KOO'lcPI·t rozrywk{)owy, ':vykona~v('y: Mala rokiestra P. R. po.] dyr. Zrl.z!slawa Gtil1ZY{l,kiego, .Tanina Paszkowska - [miel" i Irena Pnlnli - ksylofon; 20.3~ Audycje informacyj,;e :
Dziennik wioo?JOl·ny, wiadomo;:'ci metc{)r·olog;czne. wiac]oJU()Ści !<portowe. nasz pI'Ogrll!Il1 na jut. o; 21.()1) Komccl·t chopinowski w wY'kOil1aniu
Stamislawa Stamiewiczll.
21.00 P. A. L. - dialog radiowy "Przy I'toliku literackim", Ferdynanda GOf'tla i h rm~t~ ntego Ildefonsa GDICZYIlskiego; 22.00 Pogarla nka
aktualma; 22.10 Recital śpiewaczy Haliny ~a
wickiej-\Vy!':zkowskiej - akompanIUje Zofia Romanows,Jen; 22.4:; 'Vier,ze Broni",lawa \VieozorkowskiE'go - recytacje; 23.00 Osta1:nie wiadomości dzie-nl1lka wieczornego.

Program na

09łoszcniow~i.

dzień następny

na stronie

'ORĘDOWNIK, ezwa.rt~, (fnła ~

Strona 8

N'umer ~

marca 1939

5 lat P. A. S.

L.

pracuje w Bydgoszczy

ku

całkowitemu

Za 11 zł mie.ięcznle -

Jasiń.ski

poleca w swoich s-kladach prowadzonych od 1870 r. w l..odzl, nI.
Andrzeja nr 10, tel. 168-56; w Lc:czycy, ul. Pozna(lska lir 30. tel. 125
pierwszej jako!ici
NASIONA rolne traw. drzew. warzyw i kwiatów
CEBULKI i kłącze kwiatowe
NARZĘDZIA i przyrzndy ogrodnIczo-pszczelnicze
NA 'VOZY ogrodnicze i sztuczne (pomocnicze) dla cel6w ogrodniczych.
N 7460
PREPARA'fY i §rodki chemiczne. owado
grzybob6jcze
CENNIKI rozsyłamy be~łatnie.

zadowoleniu abonentów

a więc za 36 groszy dziennie możesz posiadać w domu telefon.

POLSKA AKCYJNA SPÓŁKA TELEFONICZNA
BYDf;OSZCZ, VLZCA POMORSKA 6.

..
•.

słowo

(tłusto)

15 groszy, kat de
= jedno słowo,
t, w. z, a - katde stanoW: l słowo. Jedno ogłoszenie nie mote przekraczać 100 słów, " tym
5 nagłówkowych.
Nagłówkowe
dalsze słowo

OGŁOSZENIA

10 groszy, 5 liczb

Ogloszenl.

"e,:;·,
"

Dnia 29 marca 1939 r. odbędzie się w Sądzie Grodzkim
" Śmigłu licytacja nieruchomości, połotcmej w Śmiglu
przy ul. Polnej 14.
Niel'Uchomość składa się z parceli o obszarze 2278 m f
oraz piętrowegoc domu mieszkalnego. Cena wywołania
zł 7.030,-, kaucja zł 940,-.
Możliwe przejęcie korzystnej
pożyczki hipotecznej.
Do licytacji należy przedło:tyć zezwolenie Województwa
i Starostwa na nabycie nieruchomo·ści.
Informacyj udziela
P 3455-10,10

Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział

w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 6.

Bielizna męska,
. . krawaty - kołnierze,
Sprzedajemy:
koloratki

" 1 . DOMY-PARCELE'"

-

wśród

.

.

drobnych:

l-łamowy

~
NA

majętnościach:

K.6.__

naprzykład: z 18923,
j t. d. = 1 słowo.

.

... ~.'

~

'.~

,

,

n 2745, d 1790

Drobne ogłoszenia w Ini powszednie przyjmuje
siEl do godz. 10.15. w soboty i dni przedświl\teczne przyjmuJe sili do godz. 9.15.

minimetr 38 groszy.

NA PRZEDWIOSNIU

WĄTROBĘ

łOlAOEK. KISZKI
N[RKhua PĘCHERl

.. StYk,

fUI.:
TOJAN$KIEGO ZIELA
ŚMAGISTRA
GOBIECA

ZNIZKA CEN

WIĘ

OBUWIA WIOSENNEGO

SKtAD GŁOWNY;

WARSZAWA,MIOOOWA 1It

~

.r~ O/JIeki

...
l;;

Dzierżawy

400-600 mórg poszukuje zawodowy rolnik. Oferty Orędownik,
Poznań zd 56787

OBEJRZYJCIE NASZE NOWE

WIOSENNE WYSTAWY

Piekarni
dobrze prosperują~ei 2500.- POsZllkuje celem dzieriawy. Oferty
Or«:d()tw~ik. Poonań w 57 016

Sportowy - nowy WZÓr

. . 23. ROZMAITE
:.
!'husteczki dostarcza znana chrzece powiat poznaliski. Pruśce. wą- ścijańsk9 fal:>ryka Czarnowski i
Mężczyźni!
growiecki Pomarzany gnieznień- Jezuitkowskl. 'V!lr~znwa. ul. Ry.
ski. Olsza kolo Rogowa. brzeziń- marska 8. tel. 11-3j-91. Polae} M6j system daie pelnie "ił meskich
i
energie
nawet w wieku
ski woiewództwo warszaw s kie. i:ądaicie tych wyroL6w przy zaTerminy sprzedaży; PawIowice kupach we wszystkich skhópach starszl'm . Zgloszenia pod .. Eenergia'·. Krakllw. skrytka 240.
ponieiłzialki
Pruśce. Olsza ~ro
ng 6547-8
dy: Pomarzany czwartki Informacje pisemne' Orzeszko. 'Poznali w KatowicSprzellam
ach
z
powoa,u
wyjazdu
ul. Szamotul~k3 22 - 5.
dobrze- zlTprowadzony
SZUKA POSADy:II
zrl 5<l881
skład kapeluszy.
N()wak. Katowi{'e. Biuro Dzie-n- Ogloszenla do 80 al6w dla ponu·
0.'t.E.N
·:::lF..
.d
flików.
Ng 8391 kuiący!'b posady w tej rubryce
obliczamy po ledneJ trzeciej cenie
Poznanianka
Na terenie CO P-u w mlescle potirohn ('b
ładna zgrabna. mila pragnie to- wiatowym 4U 000 jest do sprzeda- - - - - - - - - ' - - - - - - łJ I Inni
warzystwa męSkiego,' Cel matry- nia nowowy'bu.dQ>\van:v
monialny.
Oferty Orędownik.
skład na żelazo,
- - Kowal
-Poznań :r.d 56150
materialy bunowlane i opa~owe .
• tokarz
Wiadomość
CeraJ'iski. Krak6w poszukuie posady. Oferty Kurier
Rzemieślnik
J ablono'Ws-kich 22/3.
Poznański zdg 56821-2
lat 32. bez nałogów. szuka żony.
zdg 57001/2
a pr0wincii. posagiem. Oferty do
~downi.!'.~ .Pozna.E_ zd_ 56862
działki

Znak oferty

DROBNE

'"l ; .

Pawłowi-

~26

':I:::3

wIązania

Z dywetyny. 00

Na _ n e spacery z dywetyny Dywetyna. ozdobIona lakIerem

r;;

K

.>

S_50

Wspólniczkę
drukarni
(2000.-)
poszukuje
przystojny kawaler (Ożenek.)
Oferty Orędownik. Poznań
zd 56961
KANADYJKI -

cołogumo_ buty do
lęZy\!

kostek Miechowy

8AGANCZE -

no gwarantowanych.
gumQWYch 3x trwalszych spodach

POLSKA
SPOtKA
OBUWIA

lit';

GospOdyni - kucharka

I

'ł~1 ~,]~~~~~4f~1
';;w,iatowe
sławy. - 24.00
Monau
chmm, Hamburg
Konc.
rozłJ
[:kk~~WY. Sztlltgart - Muzyka

tTI'

I.

Czwartek, 9 marca.
Koncert poP.
16,00'Viedeli Kilnigsw. - Muzyka rozrywko- KIHD)
LlIl !=-,,~
wa. 17,40 Praga
Beethovena.
18.15 Lipsk Kwartet
- Kon6,30 aud. poranne: 11,00 poracert .,Trio di Roma". 18,20 Ko- nek dla szk61 powszechnych:
lonia
•. Chłopi" Reymonta "Lekcia małego Chopina"; 11.25
(POg) "Ionachl'um
Koncert so piosenl'l' w "'yk. Amell'ty G alli•
"'
•
n
listów. 18,50 Wiedeń - Kwintet Curci i Beniamino Gigli - płyty;
Beethovena Es-dur. 19.25 Ryga 11,57 sygnal czasu; 12,03 audy- Koncert symf. 19.30 Paris PTT eia południowa; 15,00 rozmowa
- Recital organow~'. 20.10 Kolo- technika z mlodzieżą: 15.15 kłonia - "Z pie§ni i tańra powsta- poty i rady: "List z Paryża" _
je symfonia" aud. Kopenhaga dialog; 15,30 muzyka w wyk.
- Koncert symf. Wrocław - orko rozgł. lwowskiej; 16.00 dzienKoncert rozrywkowy z udz. sol. nik; 16,05 wiar!. gospod.; 16,20
20,15 Radio Romania Kon- "U rolnika" - audycja dla młocert Bym f. z Atteneum. 20,40 dzieży licealnej; 16,40 utwory forKilnigsw. Muzyka wspól('ze- tepianowe na 4 ręce w wyk. Z.
sna i talice niemieckie. 20,50 Bu- Romanowskiej i J. Sulikowskiego
dapeszt - Koncert utw. Liszta. 17,20 "Z czego będziemy czerpać
20,55 Hilversum II - "Debora" energie za 100 lat?" - pog.; 17,30
orat. Haendla. 21,00 Mediolan - "Grzegorz Gerwazy Gorczycki,
Recital skrzypcowy. Rzym - kompozytor
Katedry
'Vawelr.;Fedra" op. Pizzettiego. 21,10 ~kiej" - audycja w wyk. chóru
Lipsk - Koncert z UMZ. sol. (so- InRt. Eeologii ks. ks. "fRalezjan6w
)
P raga - "orys
B
r J . .. azers k'Jego
G or1u- po d d yr. k S. pro.
pran.
now" op. Mussorgskiego. 21.15 oraz ch6ru krakowskiego 'f-wa
Londyn Reg. Koncert z Queen's Oratoryjnego; 18,00 audycja dla
Hallu. Strasburg - .. ŻYd6wko" młodzieży wiejskiej: 18,30 .. Mu1) .•2130
. 'l muzy k a JeK'-k a "
op. FI a1evy .ego (kt
a
, R a- zy k-a powa"na
dlo Parls - Koncert symf. W. - gawęda; 19,00 koncert rozrywEiffla - Koncert ntworów Mus- kowy orko rozgl. katowickiej H.
8Orgskiego (w lOO-lecie urodzin). IIrabi-Rzalkiewiczowa _ HPiew,
22.25 Praga n - Muzyka roz- śląski kwartet ludowy; 20,35 aurywkowa plyty; 22,40 Ham- dycje informacyjne; 21,00 utwory
hurg - Melodie w;C'{l"'l'iskie i ba-, R. 'Vieniawskiego w wyk. M.
'mie muzycr.ne. 22,45 Luksem- Paszkieta skrzypce:
21,35
bnrlt Koncert symf. 23.00 ,.Określenie dohra moralnego" Kilnigsw. - KOiI1rert symf. 23.10j:~ZkiC literacki: 21,50 ,.Folklor r6żBruksela fr. - Konc. rO?l~ywko- nych narod6w·· - audycia - p!ywy z plyt; 23,07 P. Parlslen - ty; %%,55 przegląd prasy; 23,00

'SrI]

KRAJOWE ·

Toruń - 10,00 walce. polki. ku-

K

li

WOLNE
MIEJSCA
iawiaki i oberki - plyty; 11,25
"27
..._
____
_ _ __
Beethoven: koncert fortepianolu
wy G-d~r - płyt~: 13,00 dla każAgenci
dego COs - płyty. 18,00 "Żalosna
k"
kIł t
d
przygoda książęca Jana Fin- poszu -.J\vam F.ty -u
a Wy
o
Jandzkiego i królewny Katarzy- zdąbycla 'fV caleJ Polsce .• \Vrzos·
ny Batryku
reportaż histo- ZgIerz. SIeradzka 9.
N 7490
ryczny: 18,25 Rport: 21,50 gra zeP
spól B. T. M. (z Bydgoszczy).
otrzebny
Katowice - 5,30 plyty: 14,00 uczciwy. czlowiek ~o skladnicy
muzyka rozrywkowa IV wyk. orle I hu;t~weJ .gwarancJą towaro.wą
rozgl. katowiokiej; 14,50 chwilkal (Łó~z - Wars?,.awa - Lublm).
spoleczna; 14,55 glelda; 18,00 po- "Wle;kopolllnka. Poznai'i.. Poradnik sportowy; 18,10 z albumu cztov. a 31 a.
zd 56 945
speakera; 18,25 sport; 21.50 najnowsze nagrania - plyty; 22,00
Kowal· podkuwacz
rozmowa .ze sluchaczami; 22,10 znający obslugę maSlZyn rolniozych
przy kommku.
Skotarz
}{raków _ 8,10 plyta za płytą: 8,45 skrzynka dla dzieci wiej- dQjara: z wla-s'nym zaciągiem
skich; 14.00 muzyka _ płyty;
dwóch
l ".
' 55 WI'01
.. (. gosp.; 1800
,
"Do IJry fornali z wla.ll,.' m zacl'agl'em ~_
fJV
wieczór państwu": 18.10 slawni (rz ... bni od 1 kwieotnia na deputat.
piani~('i _ płyty: 21,50 wi'lzanka Z!tloo7.enia Majątek Obra. pow.
melollyJ' tannr".1 ell
pł t
\Vol~'l.tYI1.
zd !i69S9
~ ul y
y y:
22.00
sport:
22.05
"Drukowane,
ale osobliwe" _ szkic litel'aeki:
Szofera - mechanika
2220 k
I
k
'
·oncert popu arny 'warte- dzielnego kier()wce. dluŻ5ZIJ prak·
tu salon. rozgl. krak.
tyką na nowoczl'f'ny('h autacb
Lódt _ 535 muzyka _ płyly' ~\'i~k",z~go t~pu, absolut'nie .trze·
14,.00 m\1zy~~ o~er~tkowa _ pły: §~i:gOp:a~u~~rąnz~g;vc~e ;n~~~
ty, 1~,50 gIełda. 18,00 skrzynka wym utrzymaniem willi i ogrodlJ
technIczna: 18.10 muzyka - p!y- PI·7.)"ime od ~ kwi ...tnia lub p6ź.
ty; 18,25 sport: 21.~0 muzyka - niej
Poilania z ż:vciorl"Sem. od
płyty; 22.00 ,.Zaolzle konsum en- pio!'ami świadectw. żądanymi wa
tem włókienniczym"
pog.; mnkami kie.rować Ore{lQwniJi:
22,10 kOO1cert życzeń..
Poonah 7Xl 56 664

OO'łoszenia l-1am<!wy milimetr lub J8&0 miejsce k~tuJe: '" zwyczajnych na strOJJie 8-la.
".
'"
mOWI!J 15 grosz>:. na 8tro~ie redakcyjnej (4-lamo~ej): a) przy koń.eu c~lici
reda~cYJll.eJ 30 gr~zy .. I?) na strome czwarteJ 50 groszy, c) na strome drugiej 60 &roazy, d) na
~trollle wladomoŚCl mieJSCOWych 1,- si, Drolmeogloszenia

restauracyjna zna pierwszorzc:dną kuchnie
cieple i zimne potrawy. oraz wypiekanie ciast.
poszukuje posady
miejscowość
obojętna. Łaskawe oferty .. Par"
Aleie Marcinkowskie.!w 11. pod
Pg 3166-54.4
,,54.4".

(na.iwyiej 100 sł6w, w tym 5 na. slowo nagl6wkowe drukIem ~U6tym. 15 gros_)', katde dalsze Iłowo 10 gr08Z)'.
Ól6wkowrCh)
gloszellla w!eksze "~r6d drobn)'ch pOClllynaJ"c od ostatniej .tron)'. l-lamowy milimetr SO groszy. O~If!szenJlI. ekompłikow8l).e. II u.trzeteni!!m miej~ca - od ponczeg6lnego wypa(jkn 20'/1
n!idw.yzkl. ~gIO~enJd do ble:l;ącego. wydania przYJmujemy do gooziny 10,30. "do wydań
llIedz.leln r ch l 6wl"teCZJ!7ch c:lo IOtUiny 11.30 rano. Za bl.ędy drukarskilt, które nie zniewtalcaj"
tre6ci O&loszenl.. admmllltracn nie odpowiada. Ogloozerua prąjmujen:ay U-Iko 18 oplatll • gór,..

Fryzjerski

Inkasentów

pomocnik potrzebny. pooada sta- spr.zedawc6w - na maszyny do
la.
Twardowski, Swarzedz. - SZYCia na miasto Poznań poszuRynek 3.5.
zd 56572 kujp firma Singer. Poznań. ul.
27 Grudnia 5.
zd 56886
Pisarz
gospodarz podw6rza. energiczny
do intensywn~go maiątku oraz
Praczka • pokojowa

I

pomocDlk

leśDlczego

znaiący hodowle bażant6w. Kawalerowie. natychmiast poszukiwani.
Odpisy §wiadectw. warunki do Kuriera Poznańskiego
dg 1373-74

,

pątrzebna ~. 4. 19?9 na ma)ątęk,
\\;Iek. §redm uc~clwa p.raco~łJta
I en~.la ~O zl . Zg] o ~zp. ,, " Plśm.
OrędOWnik. Poznan d 1382

Pomocnik
Poszukuję
zaraz kelnerki obsluga gości na rzeźnicki na stałą prace natychprowincje. Oferty Orędownik - miast potrzebny. Slmiarek.Poznań zd 56 BOi
Krzywiń. Kościańska.
N 8382
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Cicho! Tu śpią ludzie!

(M)

lI1 sette bello, Rzym).

Prenumerała;V50PQIsca a odn~enl~ .gaze.t,. do domu miesięc~nle 11 razy,.. tygodniu)
.

zł, za granIcą mleSlęCZnIe od 8.00 d do 6,00 z/ (zależnie od kraju).

r~a.kc11 1_ administracji Pozna1l., ' 111'. Marcin 70. Telefony; 40-72 14-76 SS-07 44-61
h ~~' .35-~; PO godz. 111 oru "': niedziele l lwięta tylko; 40·72. Rękopi~6w ni·eza.rn~

Adres
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w: onyc r~
CJa .me r;~raca. - W. razie wypadk6w, apowodowanych silą wyższą, przeszk6d
'" zakladzle, straJk6w Itp., wydaWnIctwo nie odpowiada za dostarczenl'e PI'
ra.torzy n"le mlJ' prJwa d
··
···
omagama
ale medostarczonych
numer6w lub dsma,
k d a prenume.
Konto P. K. O. Poznań 200 149. Pocztowe konto rozracbunkowe: PC'llIla1l. S~ ~zr °lt~;;:;el:j 03.
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Dziecko

·:OIl.EDO~IK,
czwarteK, ania 9 marca '1939
....
I

zresztą.

nie

jest takim
tak

PO-l rzadko,
nigdy, pan baron jednak bywa
a pani baronowa wcale.

Marszczył czasami brwi, gdy
wracają.cy z fabryki robotnik otarł się
niezbyt delikatnie o jego elegancki tużurek, nie okazał jednak swego niezadowolenia, wiedząc, iż z ludźmi, na
których jego szykowne ubranie tak
male robiło wrażenie, nie ma co żartować.
TuŁaj nie chodziło
serce biją.ce pod nim,

o surdut, lecz o
Alfred zaś wiedr.iał, że u niego nie ,\'iele ono było
warte.
" .
Idą.c szybko, skręcIł w ullCę RheU"bergera..
. .
..
. ~uta.l. bYł .mmejszy rt~ch. ~IZ na 0zy.wJOnej . u.1 IC Y Studzlel!nej, sze~ł
WIęC wolme), zatrzyn:ał SIę nareszcIe
przed szarą" . czteroplę~rową, o ponurym wyglą.dzJe kamlemcą,.
.Spojrzaws~y n~ numer domu, pr:zed
k~orym bawIła SIę. gromadka dZIeci,
klWl~ął .z zadowolemem głową, i wszedł'
do SIenI. .
'.
PowolI, zatrzymując SIę często dla
odpoczynku, wszedł l!a czwarte piętro,. zat~zy~awszy Sl~ W ko:ytarzu,
gdZIe wIdlllały rozma~te drZWI.
'V środkowych pocIągnął za dzwo•
nek' T
'.
• •
. Na drz'Ylach wldmał moslęzny napJS F. Schlrmer..
Czekał dość długo, mm mu ot,~orzyła. młoda blondynka,. która ~a ~ego. WIdok cofnęła SIę zmlesz~na l OCleraJ.ąc ręce o fartuch, poprosIła do pokOJu.
. .
.
Baron rówmez bYł mocno zmlOszany.
"
, ~dąc ~a .młodą k~bl~tą, .usIłował ysmle~hac SIę . uprzejmIe l pr:otekcJonahue, lecz me bardzo mu SJę to udawało.
.,
-. Ta~, kochana pam Schlrmer ~9Wlł. mepe~n~!ll gło~em - d.awno
JUz me .wldzlehsmy SIę· P~drózowalem dł~zszy czas: ~ obecme zatrzymaIn: SIę tyll~o krotkI czas w Berlinie.
P?ml.m.o .to Je~nak. przychodzę do p~nI dZISIaj, pomewaz mam do tego wazne powody.
Młoda kobieta, która tymczasem
opanowała swoje pomieszanie, podniosła na niego oczy z promiennym u-

śmiechem,

- Wielki to dla mnie zaszczyt, panie baronie - rzekła. _ Pan baron
przychodzi z pewnością, dowiedzieć
się, co robi mała Lea! Dziecko sprawi panu prawdziwą, radość, gdyż przyznać -muszę, iż pod naszę. opieką doskonale się chowa i rozwija. Niech
się pan baron naocznie przekona.
Alfr~d, na którego twarzy odbił się
Cjeu mezadowolenia, chciał zaprotestować, lecz nim
to zdołał uczynić,
młoda. kl:>bieta pobiegła ku drzwiom
sąsiedniego pokoju
a otworzywszy
zawołała:
'
.
- Leonka! Chodź tylko, wujek baron przyszedł i chce cię zobaczyć.
Na jej głos zerwala się z ziemi
4liczna jasnOWłosa może trzyletnia
~ziewczynka i z~stawi,',rszy 'klocki,
k~órymi się bawiła, przybiegła zręcz-

- Dobrze, już dobrze! - odrzekł
baron - zresztą, jak już pani mówiłem, przyszedłem tutaj, aby się z panią stanowczo rozmówić.
Młoda kobieta spojrzała na Alfreda. z prżerażeniem, przypomniawszy
sobie jednak obowiązki pani domu,
rzekła, przysuwają.c wyściełany fotel:
- Może pan baron zechce zająć
miejsce, męża mego nie ma w domu!
sądzę jednak, iż niezadługo powrócI
z rOboty.
Alfred usiadł, rzucają,c roztargnionym wzrokiem po małym pokoju, u:
rządzonym skromnie, lecz nadzwyczaj
czysto.
- Cieszę się bardzo, że zastałem panią samą, kochana pani Schirmer - zaczął wahając się, jak gdyby był zaambarasowany, w jaki sposób nawiązać
rozmowę. - Co mam pani powiedzieć,
obchodzi właściwie ją, tylko samą, obecność więc męża jest mi zupełnie
zbyteczną. Przyznaję, że w ogóle jestem bardzo zadowolony ze sposobu,
w jaki wywiązałaś się pani ze swego
zadania, widzę bowiem, iż Lea rozwija się wspaniale. Przykro mi więc
właściwie wyrazić powód moich odwiedzin, z drugiej jednak strony nadmieniam, że zrobione przed chwilą, doświaczenie umacnia mnie w powzię
tym zamial1ze. Ku wielkiemu memu
przerażeniu widzę, iż Lea Obojętnieje
dla swych prawowitych rodziców, tak
zaś być nie powinno. Rozumiesz mnie
pani, tak być nie powinno, gdyż Lea
jest moim dzieckiem i stosownie do
umowy, zrobionej przed trzema laty
w klinice dol<tora Holnisa, mogę każdego czasu dzieckiem rozporządzać.
Nieprawda, przyzliajesz to pani
Spojrza1 badawcżo na młodą kobietę, w której dziwna zaszła zmiana.
Z prrerażeniem, zwiększający~ się
z każdym jego słowem, utkwiła zrozpaczony wzrok w jego twarzy.
P
l't ść
. b
. l
, rzez l o ,pame ~rome 7.awo:a~a, ,podn?sząc bła.gall1le rę~e. ~rzelazasz mmel Czyz zrozu~ruał.am
Clę dobrze, chcesz odebrać mI dZIecko?
.
.
Alfred skIn.ą,! potakująco gło~ę..
• - . W istocIe mam. ten zaml~r, a
l ac~ej. tak, ~o~tanow.lłem.
I?z.lecko
mOJe Jest}, łasme w w.lek.u wrazh'Yym
na wszel~le ~owe. wrazellla. Rok Jeszc7.e, a selce. Je~o jest s~r~c?ne na zawsze dla mme l dla ~o)e.l .zony!
~. Na twarzy I?lode.J kob~ety mltlował
,Ię prze~trac.h l be~l adność..
.
. - NIe, me, p~me ba!onle, me móWISZ tego na serlO! - Jęknęla - tak
nagle nie pozbawisz nas szczęścia, tak
okrutnym nie będziesz.
Alfred wzrusz~ł ramional!li. . ,
- Przykro mI, lecz zmlemc tego
nie mogę· Przyznać pani musisz,
chcąc być rozsądną, iż na zawsze
dziecka zostawić ci ni~ mog.ę .. Żąda~1
t~lko ~~Tch. praw, a ,mkt me J~st WImen, ześ SIę z mysIą rozstama prędzej nie oswoi.la.
.
Młoda kobletB;, odchod~ą~ prawIe
od przytomnoścI, rozpaczlIwIe zala-

me jak sarenka.
We drzwiach jednak zatrzymała
się, a włożywszy różowy paluszek w
buzię, patrzała na gościa wielkimi onieśmielonymi oczyma.
mała ręce.
- Cóż to, nie chcesz przyjść bliżej,
- Zaklinam pana barona! Miej
dziecko? - zapytał baron, usiłując litość, zostaw mi dziecko. Zabrałeś
być przyjemnym
wujaszek przy- mi już jedno dziecko, nie wydzieraj
niósł ci wielką paczkę z cukierkami!
mi drugiego! Nie wiesz pan wcale,
- rzekł, wydobywając pudełko z kie- nie masz najmniejszego wyobrażenia,
szeni i pokazująC małej.
jak bardzo przywiązałam się do maDziecko jednak nie ruszyło się z łej. Jest ona całym moim szczęściem.
miejsca, gdy zaś pani Schirmer zachę- Zabierz mi wszystko, wszystko dam,
cała ją do podania wujaszkowi rączki,
lecz zostaw mi dziecko.
przybiegła szybko do niej, a ukrywszy
Baron zmarszczył brwi.
twarz w fałdach jej sukni, głośno pla- Moja droga pani, proszę cię. nie
kać zaczęła.
rób scen. Co być p <:l\V i n no, będzie!
- Boi się pana barona - uniewin- Pani zaś bądź rozsądną i zastosuj się
niała ją pani Schirmer w ogóle jest do konieczności.
ona wobec obcych bardzo nieśmialą
Próżne jednak były jego słowa.
i trwożliwą.
Młoda kobieta pObiegła do dziecka,
- Sądzę jednak - rzekł urażony które schroniło się w kącik przed nieAlfred - iż nie powinienem być dla znajomym, objęła je rękami, jak gdyniej obcym, sądziłem, pani Schirmer, by chciała ochronić je przed rozbój niiż stosownie
do naszej urnowy, bę- kiem.
dziesz wychowywała dziecko w milo- Panie baronie! - wołała. -:- Wiści dła jej rzeczywistych rodziców.
działeś sam, jak mała boi się ciebie.
Twarz młodej kobiety oblała się ru- Przez Boga! Żądasz niesłusznej rzemiellcem, z trudnościę. powstrzymy- czy ode mnie! Przyrzekam, że cowała łzy.
dziennie będę jej opowiadała o panu i
- Ach, mój Boże. panie baronie, jej matce. Powiem jej, jak bardzo ją
robimy wszystko, co jest w naszej mo- kochacie. Rano i w wieczór będzie

-

Sfrona. !J

!5

Okrzyk radości wyrwał się na jego
za was modliła. Dowie się, że mąż
mój i ja obcymi dla niej jesteśmy, bę widok z piersi młodej kobiety.
Z dzieckiem na ręku rzuciła się ku
dę ją wychowywać w czci i wdzięcz
niemu, wołają.c:
ności dla was, dla siebie nic żą,dać nie
- Bogu niech będzie chwała, żeś
będę, ale zostaw mi dziecko!
Rozpacz kochającej matki rozczuli- przyszedł! - zawołała z niewymownym strachem. - Broń dziecka, Fry,łaby najtwardszego człowieka, baron
deryku, gdyż chcą. je nam odebrać!
jednak pozostał niewzruszonym.
Oczy Fryderyka SChirmera, spoglą.·
Nie zważał wcale ani na łzy, ani
dają,cego wokoło ze zdziwieniem, zabły
na rozpacz biednej kobiety.
Spojrzał na nią ponurym
i zim- sły złowrogo.
- O co tu chodzi? Co się tutaj
nym wzrokiem.
- Prośby pani są równie szalone, dzieje?' - zapytał, zbliżając się i spojak bezcelowe! - rzekł stłumionym glą,dając na Alfreda nie zbyt przyjazgłosem. Dziecku najlepiej będzie u nymi oczyma.
Barona opanowało przykre zakł<>
rodziców, tym więcej, iż żyją, w lepszych warunkach materialnych. Czy potanie.
Usiłują,c uśmiechnąć się, zbliżył
też zdaje się pani, że będziesz mogla
wychować
odpowiednio baronównę się do Schirmera, WYCiągając rękę.
- Dobrze, żeś przyszedł, kochany
Gross? Zresztą oświadczam, iż gowybąkał my
tów jestem dać pani trzydzieści tysię panie Schirmer cy marek w miejsce dotychczasowej mężczyźni prędzej się zrozumiemy, z
żonę. pańską, bowiem zupełnie mi się
opłaty za dziecko, jako jednorazowe
odszkodowanie. Zgadzasz się pani te- to nie udało!
Schirmer, nie zwróciwszy wcale uraz?
wagi na wyciągniętą, rękę barona
Spodziewał się widocznie, iż ostatnie jego słowa zrobią ogromne wraże zmierzył go niechętnym wzrokiem od
nie, gdyż na ustach jego zaigrał po- stóp do głowy.
- Dziwny, zdaje się masz pan zwygardliwy uśmiech.
czaj porozu~iewania sIę, bo żona moja
Przerachował się jednak.- Choć byś mi pan nawet zaofia- jakoś drży ze strachu - odparł rozdrażniony. - Może i ja dowiem się narował sto tysięcy marek, niczym by
to bylo wobec oddania. dziecka! - za- reszcie, czemu zawdzięczam zaszczyt
wołała młoda kobieta. Czy sądzisz oglą.dan ia pana barona w moim dorzeczywiście, panie
baronie, iż pie- mu? Powiedz tylko, czego chce wła
ściwie ten pan?
niędzmi zapłacisz mi za uśmiech tego
- I{ochany panie Schirmerl
dziecka, do którego mam święte prawo?! Nie, nie! Powiedz pan, żeś żar odrzekł Alfred, wyręczając młodą kobietę przykro mi, iż niepotrzebnie
tował, panie baronie.
Zrobię wszystIw, co żądasz, bym tylko nie straciła żonę pańską zirytowałem. Nie jest to
jednak moją winą, że przyszedłem domałej Lei!
Baron podniósł się gniewnie z miej- pomnieć się o swoje prawa!
- Słusznych praw nikt panu nie
sca.
- !{ochana pani, nie spodziewałem zaprzeczy, a Fryderyk Schirmer z
pewnością. pierwszy by tego nie zro'się takiego oporu z twej strony, zwraf ..
cam ci jednak uwagę, iż jeżeli mnie bU!
'Vidzisz więc, kochany pame
zmusisz, nie zawaham się użyć przemocy, aby dojść do mych praw. Mu- Schirmer - zawołał Alfred ucieszony.
- To było rozsą.dne słowo, wypowiesisz pani dotrzymuć, co.ś podpisała.
dziane w odpowiedniej chwili, tego
Młoda kobieta
powstała
także i
się też tylko od pana spodziewałem.
zbliżywszy się chwiejnym krokiem do
My obaj zgodzimy się szybko.
stołu, spytała drżącym głosem:
- Sądzę - odparł Schirmer spo- Co podpisałam?
kojnie
- ale co ma za zwią.zek z dzieNagle wzrok jej ożywił się.
- Panie baronie! - mówiła dalej, ckiem? Co ma robaczek z pańskimi
słusznymi
prawami do czynienia?
patrząc mu prosto w oczy mówiłeś
pan dotychczas tylko o swoim dziec- Chciałbym wiedzieć nareszcie, dlaczeku, gdzie jednak jest dziecko, któreś go Tylda taka wzburzona? Dlaczego
dziewczyna krzyczy?
mi wydarl?
- Ależ, kochany panie Schirmer,
Alfred drgnął, spuściwszy oczy pod
jak możesz wątpić jeszcze? - spytał
jej pr7.enikliwym wzrokiem.
Alfred, udająC ogromne zdziwienie. ~ Tym razem mamy do czynienia
Są.dziłem, iż z moich słów, jako też
tylko z jednym dzieckiem! rzekł
niepewnym głosem. - Stosownie do z uwag' swej żony domyśliłeś się doumowy adoptowalem pani dziecko, ldadnic, że przyszedłem po oddane
pani zaś zl'zeklaś się wszelkich praw ",am pod opiekę moje dziecko!
Schirmer, który usiadł na krześle,
do niego. Nie potrzebuję więc odpopowstał przy ostatnich słowach, o zbliwiadać na jej pytanie.
Twarz pani Schirmer pokryła się żywszy się do Alfreda, patrzał na niego badawczo, jakby nie wierząc wła
śmiertelną bladością.
snym uszom.
Głęboka bruzda zarysowała się ko- Co pan gadasz? Przychodzisz
ło jej ust i jedne tylko oczy ożywiały
po dziecko? Po dziecko, żartujesz
jej jakby skamieniałe oblicze.
- Domyślam się, czego mi pan po- Chyba, panie baronie!
- Nie, Fryderyku! Pan baron mówiedzieć nie chcesz jęknęła, rzucawi na serio - odezwała się pani Schirjąc na barona wzrok pełen niemego omer, która dotychczas cicho płakała.
skarżenia dziecko moje nie żyje.
Pan baron groził nawet przemocą!
Odwróciwszy się, zakryła twarz rę
Fryderyk Schirmer
zwrócił
się
kami. Żadna skarga z ust jej nie wy- do barona i ująwszy się pod boki, zaszła, tylko ciche
łkanie wstrząsnęło
pytał groźnie:
j ej ciałem.
- Co słyszę, przemocy? W moim
Stała długo i baron nawet nie
Własnym domu!
Pan śmiesz gropić
śmiał
lekceważyć
wybuchu boleści mi przemocą, w moim własnym domu,
macierzYllskiej.
panie baronie? r Jestem tylko skromNareszcie zwróciła się ku niemu.
nym robotn'ikiem, nie posiadam tytu- A teraz chcesz mnie pan pozba- łów, jestem jednak równie dumnym
wić jedynej pociechy, chcesz mi .wyz mej bluzy robotniczej, jak pan baron ze
drzeć dziecię, które pokochałam caswego eleganckiego tużurka, a w mołym sercem! rzekła, a w głosie jej
ich czterech ścianach jestem takim
brzmiała. męka dręczonej matki.
samym panem, jak baron w swoim
Baron pohamowawszy już chwilo- wspaniałym pałacu. Na przemoc, p3.we \-vzruszenie, targał nerwowo końce pje baronie, nie pozwolę! Jeżeli choWąSÓW, nareszcie tupnął z wściekłością
dzi o twe słu zne prawa, zgoda! Lecz
nogą·
przemocą nie
roź Fryderykowi Schir- Nie lubię pustych frazesów
merowi. Mówiąc to wycią,gnął mukrzyknął! Pytam panią. po raz o- sku larne r(,'ce.
statni, czy wydasz mi małą natychAlfred, który teraz nie czuł slQ
miast? Pójdzie ze mną w tej chwili! pewnym siebie, usiłował uspokoić
Z okrzykiem przerażenia rzuciła wzburzonego robotnika.
się pani Schirmer ku dziecku i po- Irytujesz się niepotrzebnie, kochwyciła w objęcia, baron zaś podążył
chany panie Schirmer, pOSłuchaj spoza nią, wyciągając ręce ku przerażo kojnie ('o ci powiem, a przymusz, iż
nemu maleństwu. ,V tej samej chwi- mam prawo do mego żądania.
li jednak we drzwiach ukazał się wy80ki, silny mężczyzna. w niebieskiej
(Ciąg dalszy nastąpi)
bluzie robotniczej.
się

F

Zamordowanie tancerki ~ółta

rasa ma swoje, odmienne,

duszę,

Wszelkie środki, mające go nakłonić do
zE'znania, zawodziły_
- .Wypuśćci6 go - radził Sungling on sam naprowadzi was na ślad.
Zwolniony z aresztu śledczego, dr Tal.aro udał się do Chinatown, skąd jednakte dnia nastennego wrócił do sędziego
ślE.ldczego i złotył zeznanie, te w napadzie
zazdrości zamordował Izabel.
Zwłoki jej
zapewne już dawno spławione zostały
Hudsonem. Policja ponownie "przefiltrowała" rzekę i

odmienną etykę,
a tak1:e odmienny wymiar sprawiedliwości. Nawet gdy syno-

wie "Państwa Środka" lub "Wschodzące
go Słońca" opuszczają swój kraj i osiąd"
w skupiskach białych, zachowują swoją
odrębność i
rządzą się swoimi prawami.
W Nowym Jorku zajmują Chińczycy osobną dzielnicę, Chinatown.
Przybysza uderza tam na pierwszy rzut oka niezwykły widok: białe dziewczęta ze swymi 1:ół
tymi kawalerami. Setki białych kobiet
tyje w Chinatown. Widać je przewatnie
na Peelstreet, gdzie Chińczycy nowojorscy maj& swoje korso i swoje wykwintne
lokale. Nie podobna nigdy rozró1:nić, czy
ci Chińczycy są chłopcami do posyłek w
magazynach strojów, która to gałęź zarobkowa jest monopolem Chińczyków w Ameryće,
lub te1: docentami prywatnymi
na uniwersytecie. Jasnowłose dziewczęta
w Chinatown mo1:na natomiast dokładnie
sklasyfikować: fordanserki, sprzedawaczki papierosów, kelnerki, które przez kilka
lat starły się już
w zabójczym młynie ludzkim
Broadwayu.
W winiarniach Broadwayu nie ma już
miejsca dla "starych" panien powyżej lat
23-ch. Sungling, gospodarz lokalu nocnego "Pod Orchideą" ma przecież jeszcze dla
nich kącik, zimną kolację na kredyt i nawet kieliszek ponad to, co powinny wypić.
Mała Izabel na ten przykład miała co wieczór nieco w czubeczku. Policjanci w czasie obławy patrzyli na to pobłażliwie. Kiedy natomiast Izabel przez tydzień nie
spowodowała tadnej sceny po prostu dlatego, te nie przychodziła "Pod Orchideę",
policja została zaintrygowana. Zaczęto ją
poszukiwać pr2iez radio w całych Stanach.
Policja amerykańska wie, że
nie ma wiele nadziei odnalezienia
człowieka, który kiedykolwiek zniknie
w ChinstoWD.
Chińczycy nic nie wiedzą, oni nic nie sły
szeli, i nic nie widzieli, oni zapomnieli
mówić. Boją się oni zemsty "Tongów".
Nie udało się dotąd wytępić
chińskich tajnych związków
miast amerykańskich.
Mają one swoje
własne sądownictwo,
któremu podlegają
w~zyscy Chińczycy od profesora uniwersytetu do chłopca do posyłek.
Poszukiwaniem jasnowłosej Izabel zajął się takte gospodarz lokalu "Pod Orchideą", przysięgając na cienie swych przodków, że odszuka ją żywą albo umarłą.
- Było to dobre dziecko - mówił Sugling do policji. Nie chciała nic więcej jak
tylko się bawić. Mężczyzn odprawiała
wszystkich, nawet dra Takara z uniwersytetu w Columbia. Ci młodzi mężczyźni
Sl\ tacy gwałtowni.
Dr Takaro wykładał na uniwersytecie
od 8-miu lat historię sztuki i archeologię.
Rokowano mu wielke, przyszołść. Uwię
ziony, przez tydzień zaprzeczał. Przyznawał, że znał Izabel.
Nie mógł on pojąć,
że mógł ktoś złamać ten kwiat.

Wyłowione zwłoki -

Zemsta Tonga

po dwóch dniach wyłowiła zwłoki
ale nie młodej kobiety, lecz to, co pozostało
z ciała Sunglinga, gospodarza
knajpy "Pod Orchideą". Zwłoki jego były strasznie okaleczone.
Tongi nie znają Jitoścl.
Zagadkowe morderstwo; które poruszyło cały Nowy Jork,
doczekało się wyjaśnienia.
Jasnowłosa Izabel została istotnie zamordowana. Mordercą był Sungling.
W jego posiadłości wiejskiej,
na Long
Island znaleziono później jej zwłoki, za-

kopane w piwnicy. Dr Takaro Dyl pode}.
rzany i musiał wziąć na siebi~ winę, at&-.
by
biała polłc'a zbytnio nie wścibiała
nosa w sprawy dzielnicy chińsklef.
Ze zbrodniarzem właściwym załatwia si~
tajna poliCja chińska w spOSÓb uproszczony, za pomoce, nota chińskiego, który każ
dy Chińczyk nosi przy sobie obok pasz.<
portu i uprawnienia do prowadzenia samochodu. Dr Takaro zresztą znikł z Nowego Jorku, wbrew swej woli, gdy niewinnoŚĆ jego została ujawniona. (KK)
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Tunele długości 18 km

zagraża interesom francuskim, a zwłaszcza
Junańskiej, wybudowanej przez Francuzów
.

Konflikt na Dalekim Wschodzie
Coraz to większe zdobycze wojsk jana terenie Chin z rosnącą siłą
zagratają panowaniu Europejczyków na
Dalekim Wschodzie. Kiedy koncesja mię
dzynarodowa w Szanghaju poczęła graniczyć bezpośrednio z terenem walk, zdawało się, że konflikt angielsko - japoń
ski wybuchnie lada chwila. Że konflikt
ten został jakoś zażegnany i zatarg zała
twiony pomyślnie, to wcale jeszcze nie doby pozycja Europejczyków w
wodzi,
Szanghaju była nadal niezachwiana.
Zajęcie Kantonu przez Japończyków w
dniu 20 października 1938 r. zaniepokoiło
na odmianę sfery francuskie. Bo Kanton
jest bardzo bliski wielkiej, przez Francuzów wybudowanej magistrali kolejowej,
łączącej położone bIislw za toki Syjamski<'j
miasto Caigon z odległym o prawie 800
km miastem Yunann - Fou, położonym
dalego w górach, blisko Tybetu.
Kanton w rękach japońskich - to zachwianie pozycji francuskiej w Chinach,
to rozwianie nadziei, jakie Francja jeszcze teraz wiąże z istnieniem i funkcjonopońskiCh

waniem tej kolei. Kolej ta stała się jak:by przewodnikiem, z którego wpływy
francuskie promieniuja, na prawo i na
lewo, i to nie tylko wpływy ekonomiczne,
ale i polityczne.
9 kwietnia 1890 roku Francuzi podpisali umowę zawartą z rządem chińskim,
zezwalającą Francji
na budowę części
kolei Yunańskiej na terenie chińskim l
oddającą Francji prawo eksploatowania
jej na chińskim odcinku przez przecia,g
lat 99. Umowa ta posiada dla Francji
znaczenie wprost ogromne, Francja bowiem korzysta gospodarczo z terenów leżących po obu stronach linii mniej wię
cej w promieniu 150 km. Powierzchnia ta
równa się l/lO części Francji. W przystępie szczerości jeden z dzienników francuskich powiedział, it Francja "drenuje"
te tereny. Osusza praWdopodobnie chiń
skie kieszenie.
Kolej Yunańska - to dzieło olbrzymie,
zważywszy przede wszystIdm jej 800 km
długość l
Budowa tej linii była ciągłym
zdobywaniem i zwalczamem przeszkód,

.!

kolel

ciągłe, walka, z przyroda" z górami, pia~
skiem. skalą, blotem - których właśnie
na tym terenie, wybitnie górzystym, nie
brak. Górzystość terenu nastręczała spe..
cjalne trudności, które trzeba bylo pokonywa~ przez przekopywanie
przez górY,
licznych tuneli. Ogółem przekopano tuneli o łącznej długości 18 kilometrów;
przy pracy tej wyrzucono 17 milionów
metrów sześciennych skały i ziemil Na
1 kilometr tunelu trzeba było u8una,ć at
75 tysięcy metrów sześciennych ziemi!
Kiedy kopacze Ukończyli pracę - przyszła kolej na murarzy, którzy umacniali
ściany tuneli. pprzy pracy tej zużyto 800
tysięcy
metrów sześciennych zaprawy:
murarskiej. Jest to ilość wprost olbrzymia. Gdyby metry sześcienne zaprawy
ustawiać jeden za drugim w linii prostej
- utworzyłoby się pas długości 800 kilometrów. Równa się to odległości dzielą
cej Paryż i Marsylię, a w Polsce Poznań
i Lwówl
Zwyci~ono góry trzeDa było jęszcze
zwyciężyć doliny
i wa,wozy. Mózgi in~
tynierów i tę przeszkodę pokonały. Zbudowano 350 wiaduktów o stalowej konstrukcji, zdumiewaja,cych podróżnych 1
widzów śmiałoście, linii i ogromem.
Nic też dziwnego, że podróż ta, Unią
jest ucztą dla oczu podróżnych. Krajobraz, oglądany raz z wysokości góry, raz
z wysokich wiaduktów i mostów daje pasażerom mnóstwo emocyj.
Toteż Francuzi twierdzą, te linia ta pod względem
piękna otaczającego ją kra.iobrazu, mote
konkurować z górskimi liniami szwajcarskimi i amerykańskimi.

*

Francja w budowę tej linii włożyła olbrzymi kapitał 150 milionów franków.

Czyż można się więc dziwić, że postępy
japońskich widziane są we Francji

wojsk

NOVVY ANGIELSKI WODNOSAMOLOT PASAZERSKI

-~.

Na szlaku lotniczym Anglia - Australia pełnić będzie służbę nowy wielki wodnosamolot, nazwany JJAotearoa"

niechętnym

okiem?
Francja skarb swój, z takim
trudem Zdobyty, miała utracić?
(1. w.lm.)
CZYŻby
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zamknął drzwi przed wami. Bo chociaż na
morgi chci""y, jest uczciwym i sumiennym człowiekiem i cudzego grosza by do
ręki nie wziął.
Mikołaj był jak z nóg ścięty.
Więc tak go zawiódł jego rozum, taką
ropełnił straszną omyłkę.
Gdyby go Ba(Dokończenie.)
Mikołaj był dziś posępniejszy niż zwysia była usłuchała, byłaby dziś żoną krykle. Okropnych wiadomości dowiedział minalisty, złodzieja, nawet mordercy.
się we wsi, dokąd rano zaszedł. A udzie·Więc jednak uchroniła ją jej gorąca milił mu ich jego kum Wojciech Siejba. Oto
łoŚĆ do Franka od tego strasznego losu.
Józko 'którego sobie za wymarzonego zię WIęC jednak serce jej było lepszym przeOla upatrzył, zajmował się wraz z ojcem wodnikiem i doradcą, niż jego rozum, w
oszukańczym handlem drzewa.
Przeku- który tak ufał. Przy tym utracił dziecko
f'woje jedyne i kto wie, czy je kiedy zobapując niesumiennych strażników leśnych
wywozili nieprawnie drzewo z lasu cały czy. Poczuł teraz co to jest ból i żałość
mi wagonami i poszkOdowali skarb pań serca, gdy już było za późno.
"twa na poważne sumy. Sprawa ta cią
Ponieważ wieczór nadszedł i zadymka
gnęła się od dawna, ale teraz dopiero ześnieżna się wzmagała, wszedł do izby a
brano polrzóbne dowody. Powiadano tak- pies wcisnął się za nim. Mikołaj w głu
że, że sprawcą mordu popełnionego na
chej rozpaczy chcial głową tłuc o ściany.
gajowym, o kilka mil stąd, był Józko. Pró- Może Basia cierpi teraz głód i zimno, a on
jej pomóc nie może. Naraz pies spojrzał
bował nawet do swych niecnych matactw
w okno i cicho zaskomlał, potem podskowciągna,ć Franka leśnika i to, o zgrozo,
za cenę odstąpienia mu swoich praw do czył do drzwi i kazał się wypuścić. MikoBasi. Franek oburzył się strasznie, rzucił łaj wypuścl! go na dwór i znów zasiadł
przed piecem, pogrążony w rozpaczy. NaSlę z pięściami na Józka i powalił ~o na
z;emię. Byłoby przyszło CIo krwawej bÓJ- gle usłyszał gwa ltowne ujadanie psa i doki, gdyż Józko nóż. wy:ci~~ął, ale szcz.~ bijanie się do drzwi. Mikołaj wyjrzał na
dwór a pies prowadził go do furty i gwał
~ci('m ludzie nadbIegll l Ich rozłączyll.
townie drapał w nią. \V ten sposób zawDziało się to w lesie. Franek zabronił Józkowi czyste imię Basi wciągać do swoich sze witał Basię, wracającą do domu.
Mikołaj odsunął rygle i wyjrza ł przez
brudnych spraw.
Z powodu ciemności i zamieci
- Ona je::;t moją - oświadczył - i nikt furtkę.
mi jej nie wydrze. Niech sobie jej ojciec śnietnej nie mógł nic zobaczyć. Ale czezapisuje swoje maja,tki, komu chce. Ma go nie dojrzały oczy ojca i nie dostrzegł
rozum, odczuło serce i nieomylny indosyć krewnych. Basia w jednej sukience
stynkt wiernego stworzenia. Bryś sitą
hędzie ze mna, szczęśliwsza, niż z tobą, z
twymi kradzionymi bogactwami. A gdyby wyrwał się z przytrzymującE'j go za obrożę ręki i jęcząc, skomląc, biegł na drogę
się jej ojciec dowiedział o waszych oszurotwach, wyrzuciłby was ze swego domu 1 do lasu, pomimo zamieci, ciemności i wio

NASZA NOWELKA

Serce zwyciężyło

chru, gozia wzywał go obowiązek.
On
biegI, aby rozbudzić i zatrzymać może 0statnią iskrę, tlejącą w ciele Basi, gdyż
ona tam była na drodze pod Jasem i potrzebowała ratunku. Za nim podążał Mikołaj, ł: gdy usłyszał radosne szczekanie
przyspIeszył kroku.
Ujrzał Basię leżącą
pod drzewem. Porwał ją na ręce i tuląc
do piersi biegł do domu.
Orszula, słysząc hałasy wyszła z latarnią, przybiegł parobek i wnieśli drogi ciężar do izby. Po długich staraniach Basia
otworzyła oczy i spojrzała przytomnie, ala była za slaba, aby mogła mówić.
Napojono ją gorącym mlekiem, 1\1ikołaj wlał kilka łyźeczek koniaku w usta
i wkrótce, przebrana w świeżą bieliznę
mocno zasnęła. Nazajutrz Basia obudziła
się silniejsza i mogła opowiedzieć swoje
przeżycia. Oto gdy wyszła z domu, tułała
się po okolicznych wioskach,
szukaje,c
służby. Znalazła ją u jednego gospodarza, gdzie gospodyni była chora. Z początku było wszystko dobrze, ale po niejakim czasie gospodarz zacz3,ł się do niej
zalecać, a gdy stawał się coraz natarczywszy, Basia uciekła i błąkając się z jednej
wioski do drugiej, przyszła do domu. Nie
śmiała pukać do bramy,
gdyż obawiała
się gniewu ojca i byłaby może zmarzła
na mrozie i śniegu, gdyby nie Bryś.

ponieważ powietrze się ociepliło, wychodzlła do ogrodu wsparta na ramieniu ojca, który się nikomu nie pozwolił wyrę
czać w pielęgnowaniu jej. Naturalnie
B~yś na krok jej nie odstąpił, patrząc z
mIłością w jej oczy i liżąc ręce. O Franku nie wspomniano ani słówkiem. Ale
Mi.koł~j n.ie mógł mu zapomnieć,
jak
dZIelme l szlachetnie stanął w obronie
Basi i jego. Gdyby nie on, byłby jego
dom hańbą okryty i nawet majątek stta~ony, gdyż teraz dopiero okazało się, jak
zle Stasiakowie stali i ratowali się tylko

oszustwem.
. Czekał tylko sposobności, aby FrankoWl
podziękować. Trafiła się wkrótce,
przy zakupni~ drzewa.
Mikołaj zaprosił
młodego leśmka do swego domu niebawem ~o~iędzy nim i Basią nastąpiło porOZUmIel1le. Ale także marzenia Mikolaja, co do kupna roli się spełniły. Najstarsza siostra jego otrzymała rentę za swego męża. Obawiając się tak wielką sumę
p~'ze~hować w domu przywiozła bratu te
ple~lądze,. ab.y je umie3cił na gospodarst'~'Ie .. ~VledZIał.a, że w ten sposób będą
~aJlepl~]. zabezpieczone.
Mikolaj dumny
l szczę::;Il\Vy cl~odził po nowo nabytej roli
wra~.z Frankl~m, któremu rodzice wypłaCIlI dwa tYSIące złotych jako cześć j _
mu należną. A ponieważ przeszedi kurs
Mikołaj słuchając cierpiał męki. Więc 3:g~onomii, znał się dobrze na uprawie 1'0takim był nieludzkim ojcl."'m, te nie tylko 11 l mógł przyszłemu teściowi niejednej
byłby córkę popchnął w tak wielkie nie- dobrej ratły udzielić.
szczę~cie, ale. nawet życia pozbawił. Z jeGdy się rozśpiewały skowronki, gdy
go 'ymy mUSIała u obcych szu.kać przyt~lł- zapachniało rosą w powietrzu a pola oku. l kawałka ,ch!eb~ .. Z kolei on OPOWI~-I kryły. s.ię świ~ż.ą ~ielelliq, Franek i Basia
dZIa~ BaSI o J?Z~U l Jego oJcu .. C.órka me wesell 1 szczęsll\\"J, stanęli przed ołtarzem
zro~lla mu am Jednej wymówki l to było - aby zawrzeć związek, oparty na wzadIan C'l~żką kar~
.
jemnej miłości i przywiązaniu.
""krotce BaSIa przyszła do zdrOWIa, a
MARIA STARKOWSB:A

