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Zamiast szum pych demonstracyj - rachityczny pochodzik 300 S. S.-Manów były podobno dziełem "niedorostków"

Wystąpienia

antypolskie i napady

I

G d a ń s k (Tel. wl.) W poniedzia- ludności niemieckiej wyraźnych wska-I tej przez kilka tygodni nie stosował laków, dostrzega się, że hitlerowcy w
oczekiwano w Gdańsku nowej zówek, by nie dawała się przez Pola- _ się sam "Vorposten" - przyp. red.). Gdańsku zabrali się do odwrotu. Jak
sensacji.
ków prowokować, gdyż nie należy
Zestawiając poniedziałkowy arty-I długo ten faktyczny odwr6t potrwa
Spodziewać się czegoś pozwalał odawać sposobności do robienia z Po- kuł "Vorposien" z ostatnimi gwałtow- trudno przewidzieć. W każdym razie,
głoszony
przed tygodniem program laków męczenników. (Do wskazówki nymi napaściami tego organu na Po- nagle nastąpiło ostudzenie zapałów.
wielkiego przemarszu oddziałów hitlerowskich przez ulice miasta. Program ten dwukrotnie ogłoszono obszernie w prasie gdal'lskiej, a na jego
podstawie w prasie polskiej i zagranicznej ukazały się odpowiednie informacje.
Gdańskie
czynniki hitlerowskie
najwidoczniej zorientowały się w położeniu, jakie
stwarza zdecydowane
Hitlerowscy "złodzieje dusz" - Spis będzie jednym wielkim fałszem
stanowisko Polski. Zamiast wielkiego
przemarszu, ulicami miasta przeszło
B e r l i n (PAT). W związku ze SPi-\ DeuŁscher Osten", który - jal{ wiado- wydawnictwom Związku Polak6w w
wieczorem zaledwie 300 hitlerowców z "'t111 ludności w dn 17 maja teren po- mo - jest wykladnikiem trwającej Niemczech, uświadamiającym ludność
orkiestrą.
S. S. z Królewca.
Obfity graniczny polsko-niemiecki. zamiesz- ł obecnie w tych terenach akcji terro- polską. przed spisem ludności i nawodeszcz, który spadł w czasie przemar- kany przez autochtoniczną ludnośĆ ryst~' cznej przeciwko Polalwm.
łującym Polaków w Niemczech do poszu, pewnie także przyczynił się do o- polską, został zalany ulotkami "Bund
Ulotki te zwracają się przeciwko dania w kwestionariuszu spisowym
studzenia hitlerowskich zapałów.
polskiego języka ojczystego i polskiej
Że z wielkich zapowiedzi będzie nie
przynależności narodowej. Stwierdzawiele, o tym można było się przekojąc, że "narzecze
górnoślą.skie"
nie
nać, po ukazaniu się poniedziałkowe
równa się językowi polskiemu, "Bund
go "Danziger Vorposten".
Urzędowy
Deutscher Osten" wzywa, by wszyscy,
organ gdański w obszernym artykule
którzy w domu rozmawiają. lub rozR z y m . (Tel. wł.). Ostatnio prasa, dzellie rządu greckiego jest bardzo na Mawiali z rodzicami po "górnośląsku",
bagatelizuje ostatnie wydarzenia w
włoska
podaje
wiadomość
o
zupełnie
rękę
różnego
rodzaju
zawodow~
111
aWolnym Mieście. Rzucanie petard na
przyznawali się do narodowości niejednocześnie
zapytuje, rr ieckiej, jak stwierdza bowiem ulotdomy inspektorów celnych, było rze- nieoczekiwanej częściowej mobilizacji larmistom,
przeciwko komu i w jakim celu mo- ka B. D. O. - "usiłuje się nawet wel:omo dziełem niedorostków, którzy ośmiu ~oczników w Grecji.
Zdaniem prasy włoskiej to zarzą- bilizacja została zarządzona.
"zużywali" materiały wybuchowe, pownątrz granic
Rzeszy ukraść wam
zostałe od ostatniej
nocy sylwestroprzynależność do narodu niemieckiewej ... W podobny sposób przedstawia
go". Propaganda ta prowadzona jest
"Vorposten" i inne wydarzenia w
również za pomocą
radiostacyj nieGdańsku.
mieckich.
Całość
artykułu
świadczy, że hiBytomska "Ostdeutsche Morgentlerowcy w Gdańsku doszli zapewne
post" oświadcza, że na "Śląsku są. ludo przekonania, że prowokacjami dadzie, którzy posiadać mogą. dwa jęży
leko nie zajdą.
"Vorposten" nawet
ki ojc:;:yste. Jednak wszyscy, którzy na
twierdzi, że władze gdallskie udzieliły
Śląsku obok gwary górnośląskiej uży
wają w życiu codziennym języka nieNiemcy zabiegają o ustaleni& w razie wojny jednolitego
mieckiego, napisać mają. w rUbryce
naczelnego dowództwa dla armii Włoch i Niemiec
"język oj czysty" niemiecki.
Jeśli
zajść miałby rzadki wypadek, że ktoś
R z y m, 16. 5. (Tel. wł.) W komisji czelnym wodzem armii włoskiej na potrafi porozumiewać się tylko w wyzatrzymał się
Paryżu
wojskowej związków faszystowskich i wypadek wojny jest król.
(Ciąg dalszy na stronicy 2)
P a ryż (PAT). Lord Halifax, któ- korporacyj złożono wniosek proponuZgłoszenie wspomnianego projektu
ry zatrzymał się w Pan'żu w drodze jący powierzenie naczelnego dowódz- wywołało w sferach dyplomatycznych
do Genewy, odh~Tł dzisiaj na Quai twa włoskich sił zbrojnych na wypa- duże zainteresowanie, gdyż wiadomo
powszechnie, że Niemcy zabiegają o
d'Orsay rozmo'wy z premierem Dala- dek wojny J\Iussoliniemu.
Mussolini, jak wiadomo jest pierw- ustalenie w razie wojny jednolitego
elierem i ministrem Bonnetem.
R z y m (Tel. w1.) Nowy ambasador
naczelnego dowództwa dla armii RzeHalifax opuszcza Paryż wieczorem szym marszałkiem Imperium.
brytyjski w Rzymie udał się przedDotychczas według konstytucji na- szy i Włoch.
o godz. 22-ej.
wczoraj do pałacu Littorio, gdzie zło
żył na Sacrarium wieniec ku czci poległych
w rewolucji faszystowskiej
członków ówczesnej milicji faszystowskiej.

I

łek

Mobilizacja 6 roczników w Grecji
I

Mussolini wodzem naczelnvm
armii włoskiei 1

Lord Halifax

w

Amb. angielski WRzymie

lu( aynapad gangsterów na bank

Sześciu

uzbrojonych w rewolwery i karabin maszynowy bandytów
sonel i zrabowało 90 tysięcy dolarów

N o w y Jor k (P AT). Uja"'llione jeden karabin masz~· nowy. Podczas
dalsze szczegóły sensacyjnego gdy 4: gangsterów, sterroryzowaw~zy
napadu gangsterów na jeden z ban- urzędników i obecnych w sali ok. 200
ków nowojorskich. Jak się okazuje, klientów, zmusili ich do ustawienia
chodzi tu o hank Edison and Co, po- się pod ścianą. z podnit'sionymi rękałożon~' przy rH'.i nli c ~' , w ]C'\lnrm z najmi, dwóch innrch otworzrlo kas~, zaruchli\\:-;z~ rh punktów mia:-;ta.
bil'rając całą jej zawClrtO:5ć.
Na krótko przed zamknięciem biur
Następnie bandyci wycofali się tylzjawiło się
w głównej sali banku 6 nym wyjściem, wsiadając do oczekubandytów, uzbrojonych w rewolwery i jących ich samochodów
zostały

sterroryzowało

per-

Hr. Ciano wyjeżdża
do Berlina
Londyn (PAT). Reuter donosi z
Berlina. iż prz~7.iazdu hr. eiano do stolicy Niemiec należy oczekiwać w przy-

Gangsterzy, których łupem padło
ok. 90 tys. dolarów, zdołali ujść, ko- szłą niedzielę.
rzystając z ożywionego ruchu ulicznego. .
Zaalarmowana wkrótce policja, mimo zmobilizowania znacznych sił, nie
G e n e w a. (PAT). I\chmed Zogu
wpadła dotąd na trop sprawców zu- ,kierował na l'Qce srkrC'taJ'za generalchwalego napadu.
nego Ligi Narodów pismo, w którym
.
wyraża protest przeciwko zajęciu Albanii przez Włochy.
.

I

Protest b. króla Albanii
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i1żen-a

polityki

Krwawe starcie
na ·pograniczu mandżurskim

włoskiej

Hsingking. (PAT). Agencja Domei donosi, iż w niedzielę w nocy połączone siły mandżurslde i japol'lskie
zaatakowały niespodziewanie wojska,
które wkroczyły na ten' torium mandżurslde z Zewnętrznej Mongolii.
Do starcia doszło pod Nomollhan na
południowy wschód
od jeziora Buirnor.
JapollczyCY, wspomagani przez eskadry lotnicze, odepchnęli oddziały
mongolskie poza granicę.

We Francji twierdzą, że Mussolini będzie z.mierzał ~o_przewlekania spra~y-"Le Temps"
o taktyce włoskiej
długotrwała
niepew(d) P a l' y ż. (P A T). Pras,a paryska wistość" niż
. komentuje bez większego wrażen ia ność", zapewni.a, że pallstwa zachodnie
przemówienie Mussoliniego, podkre~la są politycznie, gospodarczo i moralnie
w st,anie wytrzymać - jeżeli to będzie
ję.c, iż jest ono pierwszym z cyklu
. ośmiu wystąpień. Dzienniki podkre- potrzebne - n·a dłuższą metę obecną
ślaję. z naciskiem. że ta obecna kam"niepewność".
p.a nia zbiega się z inspekcję. dokony"Daily Telegraph" zwraca się przewanę. przez Hitlera na linii fortyfikacyj nad granicę. francuską.
Specjalny wyslannik "Paris Soil'''
w Rzymie, Barres, analizując politykę
szefa rządu faszystowskiego podkreśla, że musiał on sobie zadać pytanie,
czy Włochy mogłyby stawiać przez
długi cz·a s cioło napięciu wojennemu
i czy zwycięstwo sojusznika niemiecB i a ł o gr ód. (PAT). Ks. regent
kiegó nie ~est wę.tpliwe. W związku
z tym Włochy musiały głęboko zasta- Paweł i księżna Olga przybyli do Białogrodu o godz. 9.30.
nowić się, czy nie lepiej zdecydować
Na dworcu powitali ich członkowie
się na prze·w lekanie sprawy. Barres
.. uwaia mowę turyńską Mussoliniego rządu, przewodniczący senatui i zby re. , za dowód, że jego polityka włoska pój- prezentantów oraz poseł włoski w Biadzie właśnie po tej linii przewlekania. łogrodzie.
W kołach politycznych, jak zazna"Być może pisze dalej - że taki
sam sens posi,ada gest kanclerza Hitle- cza Havas, pOdkreślają, iż podczas pora, który udał się na granicę zachodnią bytu ks. Pawła we Włoszech nie zaNiemiec, aby dokonać inspekcji fortyfikacyj obronnych w momencie, gdy
jego ostatni.a polityka polegała na grożeniu Europie ofensywą politycznę. w
kierunku wschodnim.
, ,,Le Temps" w artykule wstępnym
oświadcz,a, że zwrot · o węzł,ach, które
P a ryż. (Tel. wł.). Wizyta gen.
z.acisnęły się w położeniu europejskim
Kasprzyckiego . w Paryżu ma charaki które można będzie ewentualnie roz- ter nieoficjalny, lecz oznacza faktyczciąć bez używani.a miecza je,s t językiem
ne ,"vznowienie kontaktu między armią
r,ozsądnym. Jednak "Duce", który w
polską i francuską, ldóry mjał ostatnio
słowach. przytoczonych powyżej, wymiejsce w 1936 r. podczas wizyty gen.
powiedział się niejako na rzecz proceGamelina w Polsce i marsz. Śmigłego
dury układów, przekładając ją nad Rydza w Paryżu. Kola dziennikarskie
metodę stosowani.a siły, nie zawaha!
przypuszczają,
że gen, I{asprzycki osię poczynić aluzji do siły wtedy, gdy
mówi plan \\"spółdziałania armii anmówił, że nieraz twarda rzeczywistość
jest bardziej pożądana niż długa nie-

ciwko imputowaniu państwom zachodnim zamiarów agresywnych, lub
polityki "okrążania". Dziennik kategorycznie odpiera zarzut, wysunięty
przez Mussoliniego, jakoby państwa
te nie przykładały się do sprawy pokoju.

Pikiety przed polskimi
sklepami w Gdańsku

układu
włosko-jugosłowiańskiego

Nie zawarto

•

Gda

ń

s k, 16. 5. (PAA), Narodowl
wystawiają
ostatnio przed
polskimi sklepami w Gdańsku pikiety,
. których zadaniem jest przestrzeganie
. Niemców przed zakupami w polskich
warto żadnego nowego układu, a sklepach. Akcja ta częściowo nie daje
wszelkie pogłoski na ten temat sę. wy- rezultatów, ponieważ nie wszyscy kupujący biorą pod uwagę wezwania pitworem fantazji.
Rozmowy ks. Pawła i min. Marko- kieciarzy.
wicza z włoskimi. mężami stanu miały
mi. celu potwierdzenie przyjaznych sto-,
sunków, istniejących między Włocha
francusko-włoskiej
mi a Białogrodem od czasu zawarcia
T
u
r y n (P AT)'. Mussolini odwieukładu pomiędzy obu pal1stwami w r.
dził dzisiaj kilka miast, położonych w
1937.
pobliżu granicy francusko-włoskiej.
W Susie był obecny podczas odsło
nięcia pomnika Augusta,
który niedawno podarował temu miastu. Na..stępnie udał się do Bardonweche, ostatniej stacji włoskiej na linii kolegielskiej, francuskiej i polskiej na wy- jowej, łączącej Francję z Włochami,
padek agresji oraz przeprowadzi roz- gdzie odbyła się uroczystość otwarcia
mowy na temat materiałów wojennych kolonij letnich.·
potrzebnych do motoryzacji armii. \V
będzie
kołach poli tycznych przypuszczają, że
po wstępnych rozmowach polskiego
reprezentował
ministra spraw wojskowych rozpocznę.
się konfat'encje szczegółowe sztabów
polskiego i francuskiego. (w)
G e n e w a. (P AT). Rząd sowiecki
zawiadomił dzisiaj rano telegraficznie
sekretariat generalny Ligi Narodów, iż
na posiedzeniu Rady Ligi Narodów,
rozpoczynającej swe prace w
poniedziałek w Genewie, będzie reprezentowany przez ambasadora Majskiego.
socjaliści

Mussolini na nranicy

Cel wizyłygen.Kasprzyckiegow Paryżu

pewność.

"Jest to teza pocflegaję.ca zakwestionowaniu - pisze "Le Temps" - gdyż
pokój nawet niepewny, uciążliwy, jest
więcej w,art, ni,ż' wojna, k,t ór,a byłaby
...

katastrofę.."

Ambasador Mayski
Sowiety
w Genewie

Zwtorkowego posiedzenia Sejmu
Sprau''1J handlowe ~ Niel1waud i Rosją

~.';

War s z a w a (Tel. wł.) Na wstę,. ~ismo w z,akończeniu przytacza
ustęp z przemówienia Mussoliniego, !he . pie wtorkowego plenarnego posiedzezagadnieniami, st.anowiącymi głó\vną nia Sejmu, po załatwieniu formalnotrudność w Europie, nie są spory te~ci przez marszałka Sejmu, zabrał głos
l"ytorialne, lecz spr,awy o innym cha- gen. Żeligowski w sprawie uczczenia
rakterze i stawi,a pytanie, o jaki "inny pamięci b. marszałka Sejmu płk. W'acharak ter" tu chodzi. "Byłoby rzeczą lerego Sławka.
pożę.daną - kończy "Le Temps" - aby
Marszałek: Tego dziś nie mam na
to zdanie zostało sprecyzowane wy- porządku dziennym. Może pan złoży
raźnie."
odpowiedni wniosek, to go umieszczę
Z Londynu donosi ATE, że "Times" na porządku dziennym.
lloawią.zując do wspomnLanego twierWobec tego gen. Żeligowski złożył
dzenia, iż lepsz,a jest "twarda rzcczy- wniosek następującej treści: 'Vnoszę,
aby Sejm uczcił pamięć b. mar~załka
Dr med. H. ZIOMKOWSK I
Sejmu Walerego Sławka przez poSJleCj. chor6b skór .• wener. l moezoplciowyrh
wstanie i 1 min. milczenie.
Łódź, 6 Siel'Jlnia 2
teL 118-33
Następnie w pierwszym
czytaniu
Przyjmuje 9-12 i 3-9. W niedzielę...!.lL
oddano do komisji szereg rządowych
i poselskich projektów ustaw, a m in .
ustawę o 'Vojskowej Szkole Głównej

II

Gwałt i terror przy "spiSie
ludności" w Niemczech

(Ciąg dalszy ze stronicy 1)
. , mienionym
mieszanym
narzeczu
(Mischmundart), wtenczas jako język
ojczysty trzeba napisać "górnośląski".
••
Równocześnie
antypolska akcja
propagandowa niemiecka llsiłuje wywołać wrażenie,
jakoby "ze strony , Warszawa. (PAT). Dnia 17 bm,
członków Związku Polaków, oraz in- wyjeżdża do Sofii delegacja Uniwersynych stron usiłowano wywierać na- tetu Józefa Piłsudskiego z rektorem
cisk, aby wymusić podawanie narodo- prof. drem \Vłodzimie-rzem Antoniewiwości polsldej. Cala ta akcja obliczoczem na czele w celu wręczenia doktona jest na wyraźne zaniepokojenie ratu honoris causa królowi Borysowi
ludności, jednocześnie wykazuje tenIII.
dencję, do jakich zmierza przeprowa·
Delegacja weźmie również udział w
·.dzany obecnie w Niemczech powszech- uroczystościach 50-lecia Uniwersytetu
ny spis ludności.
św. Klimenta w Sofii.

Nowy konsul USA w Polsce

War s z a w a. (Tel. wł.). Pan PreW związku z
dniu 17 maja rb Ęydent R. P. udzielił egzekwatur noweRzeszy Ni,e miec- mu konsulowi generalnemu USA w
. kiej, r.adiost.acj,a w Strassburgu i Lyo- Polsce p, Davisowi. (w)
ni,e w swym komunikacie poniedział
kowym podkreślają, ż,e celem tego spisu jest z,atajenie istotnej liczby mniejszości narodowych
w Niemc7;ccb, w
War s z a w a. (Tel. wł.). Na wtorszczególności Polaków.
W tym c-elu obok rubryk przyna- kowym posiedzeniu Sejmu pos. Jóź
leżności państwowej
i języka oj czy- wiak złożył interpelację do ministra
. stego wprowadzono rubrykę "przyna· spraw wewnętrznych, że prasa nieleżności narodowej" ("Volkszugehorig- miecka, wychodząca w PolRce, często
keit"). której cel-em jest zdezoriento- przynosi fałszywe wiadomości. Zdaje
w.anie osób innych narodowości i ster- się, że jest tu jakaś luka, pokrywająca
roryzow,anie żywiołów zależnych go- się z dekretem praso\\'~'m, 'V ostatnią
, sobotę na przykład
"Posener Tagc. ·spod.a rczo. ' - .
L y o n. (Tel. wł.).
. mającym się odbyć w
spisem ludności w

Interpelacja sejmowa
w sprawie prasy niemieckiej

I

'v

Szwecja

Gen. Rasztikis
dziękUje prasie polskiej

WYJ-azd delegacJ-i Un.Warsz.1 blatt". przyniósł
wiadomość, ż? PO~
tylko 40 pct oczekIWanej
do SofII
~umy, powołujf,lc się na "Gazetę Pol-

We Francji o terrorze
wobec Polaków w Niemczech

Linia lotnicza
Warszawa - Rzym

2.100 tys. zł ńa Konieczność powięk~ie~
nia em-lsji ban1motów i ·wy.p$Cia bHo·nu.
War s z a a. (Tel. wł.). W dniu
'V dalszym ciągu przyjęto, również 12 czerwca nastąpi inauguracja nowej
hez dyskusji ustawę o wystawach i linii \Varsza.wa - Rzym. Trasa nowej
targach gospodarczych, ograniczającę. .linii prowadzi z Gdyni przez Warszaprawo urządzania tego rodzaju im- wę, Budapeszt, \Venecję do Rzymu.
prez, oraz szereg układów ratyfikacyjKoszt biletu z Warszawy do Rzymu
r:ych, a mianowicie ratyfikację umo- wynosić będzie 320 zł.
wy gospodarczej z Niemcami, spowodowanej koniecznością po włączeniu
unowocześnia
Zaolzia do Polski a Sudetów do Niemiec, oraz sprawę porozumienia. z Soswą flotę
wietami co
do
statutu
prawneSztokholm. (PAT). "Stokholm-s
go przed~tawicielstwa gospodarczego Tidhing"en" donosi, że postanowiono
ZSRR w Polsce, oraz układ handlowy poddać gruntowI).emu remontowi i
z 80wietami.
moderniz.acji 3 pancerniki szwedzkie:
Z tej ostatniej umowy , wyłączony "Oskar n", "Fulgiipss"
i "Midsgah
Je"t przywóz towarów luksusowych. Keostan". Zostaną one wyposażone w
Obecnie przeważnie będziemy sprowa- najbardziej
nowocz'e sne dział,a ze
Inżynerii.
d7.ali surowce, które w obecnej sytua- szczególnym uwzględni,eniem artylerii
Następnie Sejm przyjął bez d!.Qlm-1 cJj europejskiej są; szczególnie ważne. przeciw lotni cz,ej.
sji 2 ustawy o kredytach doda.tko- Z Sowietów sprowadzać będziemy ruwych, wynosząc~rch 12.100 tys. zł, 10 dę manganową, bawełnę, fosforyty, fumnn. zł dla Ministerstwa Poczt, a tra i tytOl). (w)

K o w n o. (Tel. wł.). Gen. Rasztiki~
wywiadu przedstawicielowi
agencji "Elta", w którym złożył oświadczenie co do swego pobytu w
Polsce.
Gen. Rasztilds wyraził m. i. wdzięcz
ność prasie polskiej za zajęte stanowisko, a marsz. Śmiglemu-Rydzowi za
zaproszenie. które dało mu możność
zapozllania się z dorobkiem Polski w
dziedzinie obronności pallstwa. (w)

'udzielił

przymosła

ską".
"Gazeta Polgka" jednak takiej
wiadomości nie podawała. Radio niemieckie również w niedzielę 14 bm. podawało
wiadomość powołując się na
"Gar-etę Polską", komunikując o fia-

to

sku POP,
"Deutsche Rundschau" podaje wyssaną
z palca wiadomość o ucisku
Niemców w Polsce. Interpelant zapytuje ministra, co zamierza uczynić, aby tego rodzaju wiadomości się nie
powtarzały w pismach, wychodzących
w Polsce. (w)

Czy Hiszpania otrzyma
pożyczkę?

Pierwszy transport drzewa
do Litwy
W i l n o.

(PAT).

W dniu 15 bm.
pierwszy więkRZy transport dl'zewa polsldego do Litwy. Tl'atwy spławiało 110 fliMków, 0bywateli polskich, którzy w punkcie
granicznym Kiernówku, gm. mejszagolskie.i, przekazali drzewo spławiane
flisakom litewskim.
Jak wiadomo, w Kiernówku utwonony zostal spęcjalny urząd celny,
~\.tQn' c~idrzew?- polskie, zakupione
l splawH'l.l1e do LItWy.
.'
spławiony został 'Vi1ią

l,

I

P a ryż (P AT). Pobyt van Zeelanda w Paryżu, według informacyj Agencji R~utera, jest związany z rozmowami w sprawie pożyczki hiszpallskiej.
Rozmowy te toczą się z przedstawicielami banków holenderskich, s7.waj- ~
carskich, belgijskich i bryt~-.i s kich.
Mają one charakter rozmów w s tęp
nych. Prr-ec1e wsr-)'stkim 7.ależy na
sprecyzowaniu gwal'ancr,i, jakie może
ofiarować Hiszpania.
Chociaż w kołach oficjalnych zaprz('czano wczoraj
pogłoskom o pożrczcc hiszpail skiei na
rynku francuskim, w kolach finansowych zaznaczają, iż zaprzeczenia 1e
nie przesądzają jednak tego, co może
nastąpić w przyszłości.
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Niemiecka metoda
wywoływania wojny

Z NASZEGO STANOWISKA

~i[ iui ił ~w~ i!IO la~oiJ nil la I

Stwierdzamy fakt niedostatecznego
-- poza I-ewnymi okolicami kraju udziału Żydów w subskrypcji Pożycz
ki Obrony Przeciwlotniczej.
Tak się jakoś złożyło, że nasze
tryumfy w dziejach, nasze reakcje na
doznane klęski opierają. się w bardzo
wysokim stopniu na pierwiastku dobrowolności. Zawsze ochotnicza służ
ba wojskowa odgrywała w Polsce
wielką. rolę. Gdy wróg znalazł się w
granicach kraju, najlepsi jego synowie chwytali za broń, nie czekają.c
wezwania i przymusu. Obok regularnych wojsk walczyły oddziały, wystawiane przez poszczególne jednostki
własnym sumptem.
Na skarb wojenny składało wielu Polaków swe mienie.
Dobrowolne ofiary w pienię.dzu
i naturze dochodziły niekiedy, jak np.
za Sejmu Czteroletniego i powstania
Kościuszkowskiego, do sum stosunkowo bardzo wysokich.
W dobie niewoli ginęły dziesiątki
tysięcy ludzi, którzy chwytali za broń;
ci, co nie zginęli, musieli kraj opuszczać, tracili swe mienie.
Można tak
lub inaczej oceniać z punktu widzenia
politycznego wybór chwili wybuchu
naszych narodowych powstań i różne
tc\warzyszące
im okoliczności, nikt
jednak w to nie wątpi, że brały udział
w tych powstaniach żywioły
moralnie najlepsze, najbardziej patriotycznie ·usposobione.
I w ten sposób, przy różnych okazjach, Polska traciła najlepszych obywateli; a zaś naj gorsi kryli się w domu i nie tylko żałowali swego życia i
mienia, lecz nieraz i dorabiali się na
kIeskach narodowych. Żywiołem, który rozrastał się jak grzyb, w cieniu
naszych ofiar, byli zawsze Żydzi. Nawet wtedy, gdy te kIeski ich bezpośrednio dotknęły, jak np. w w. XVII w
wojnach kozackich, zdołali oni rychło
się z nich
podnieść,
umocnić i rozszerzyć kosztem zubożałego i wycień
czonego społeczeństwa polskiego.
Żydzi temu właśnie, że nie dźwi
gali na sobie Clęzaru wojen i powstań, w których ginęły polskie elementy najbardziej aktywne, zawdzię
czają
swą pozycję ekonomicznę. i finansową. w Polsce.
Dzięki temu tak
się u nas rozmnożyli,
jak w żadnym
innym kraju.
Nieraz bogaciła ich
wojna i dzięki wojnom powiększali
swój stan posiadania kosztem ludności rodzimej.
Czyż więc to zawsze ma się powtarzać?
Czyż więc zawsze na nas
mają spadać ofiary, a żywioł
żydow
ski ma się bogacić na różnych koncesjach, na zubożeniu społeczeństwa
polskiego, na dostawach wojennych?
Nie pretendujemy do tego, by Ży-

Z satyry politycznej
K łoś na "Goe"
P. Werner Fink, dyrektor berlińskiego
kabaretu zadaje pytanie licznemu audytorium:
- Kto jest ten sławny mąż, czysty aryjczyk, o niezwykłej inteligencji, którego
nazwisko zaczyna się na "Goe"?
Z tłumu pada odpowiedź:
- Goebbels.
P. Fink potrząsa głową i powtarza swe
pytanie od początku:
- Sla\\'ny mąż czysty aryjczyk ...
Inny głos wyrywa się natychmiast:
.- Go ering.
P. Fink głosem pełnym wyrzutu po""tarza raz jeszcze:
- O nie7.wyklej inteligencji...
Po dłużc; ze j chwili kłopotliwego milczelIia p. Fink wyjaśnia:
- Czyżby już w Niemczech o nim zapomniano? Toż to poprostu chodzi o naaze.go ..J~.wnego (łoethego, ,

Gzi bili się o PolSKę. Nie liczymy na
ich krew w razie wielkiego konfliktu
wojennego. Ale dopóki Żydzi żyję. na
naszej ziemi, nie mogą opanowywać
naszego gospodarstwa dlatego, że na
nas spada główny ciężar utrzymywa_j
nia państwa i prowadzenia wojen.
.Dość już tego pasożytnictwa. Nie będziemy walczyć za to, by Żydzi mogli
się bogacić.

Przygotowywanie się naszego narodu do wojny nie odsuwa bynajmniej
w cień zagadnienia żydowskiego, nadaje mu tylko nową postać. I w tej
dziedzinie powinniśmy być przygotowani i zmobilizowani, jeżeli nie chcemy doznać rozczarowań i pokutować
srodze za naszą dobroduszność.
.
ROMAN RYB AR SKI.

w

fakl spos6b doprowadzono do wybuchu wojny śwlatowel?

W roku 1911, a więc na trzy lata przed
wybuchem wojny światowej, wydał generał kawalerii von Bernhardi, który był
również komenderujEl,cym generałem w
Poznaniu, książkę pod tytułem "Deutschland und der nachste Krieg" ("Niemcy i
przyszła wojna"). Książka ta doczekała
się sześciu wydań.
.
Ostatni ustęp ksiątki tej mówi okoniecmlości wojny i nieliczenia się z żadny
mi względami. Generał von B erhardi powołuje sIę na słowa historyka niemieckiego Treitschkego, który tak charakteryzu-,
je starego Fryca:
.
"Przez całe życie wyrzucan? F!yderykowi Wielkiemu podstępną ruewIern~ść,
p<lnieważ żaden traktat ani żaden sOJusz
nie mógł go skłonić do zrezY!pl~,wama z
prawa swobodnego decydowama,
Aby zaś w przyszłej wojnie na Niemców nie spadło odium wywołania wojny,
a zarazem aby rozdzielić przeciwników,
radzi generał tak postąpić:
Zadaniem

dyplomacji naszej

winno

byĆ: aby karty tak 'Pomieszać,. iżbyśmy zo-

stali zaczepieni przez FranCJę,. wówczas
bowiem byłyby widoki, że ROSJa pozostanie chwilowo neutralną.
"Nie należy się jednak łudzić, że spro·
wokuje się atak bezczynnym oczekIwaniem ... Chcąc sprowokować atak naszyc.h
przeciwników, musimy wszcząć talką akcJę
polityczną, która by bez ata~owama
Francji - tal{ ciE:żko naruszała mt.ere.sy
jej lub Anglii, że dwa te państwa w.IdzIałyby się zniewol~ne do. ataku ze Swej str?ny.
MożliwoŚCI
takIego ~ostępowaDla
istnieją zarówno w Afryce, Jak l w Europie samej...
. .
".' . Lęk przed. czyn.em. i po~ostawIen~e
wypadKÓW ich bIegOWI mgdy Jeszcze me
powiodły do wielkich sukcesów."
Jest oczywiście rzeczą nie do pomyśle
nia, aby książka generała, stojącego na
czołowym stanowisku wojskowym w Poznaniu,
która doczekała się sześciu wydań,
1II111111111111111111111111I11I11llllllllll11ll11l11llll11lll1l1n""nnllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
nie miała wówczas cichej aprobaty niemieckich sfer rządowych. A jednak Niemcy do dnia dzisiejszego twierdz!!" że Itali
których
dZiałalność uznano za god .ącą w
się ofiarą brutalnej napaści ze strony czyJAK POLAKOWI W NIEMinteres publiczny państwa polskiego, za- hających na ich zgubę sEI,siadów.
CZECH, TAK NIEMCOWI
rządzeniem poznańskich władz administraJak wymowne światło rzuca k'si~k&
W POLSCE
cyjnych cofnięto wydalenia.
generała Bernhardiego na czasy dzisiejsze:
W związku ze spisem ludności w NiemNie wiemy, czy cofnięcie wydaleń na.
. k
czech, który odbędzie się w dniu dzisiej- stąpiło na skutek interpelacji na czwartko- Berlin szuka podpalaczy daleko 1 blIs o;
szym (17 maja), na terenie Rzeszy od dłuż- wym posiedzeniu Senatu senatora nie-, dość wskazać Gdańsk, gdzie się Polskę
szego już czasu stosowano wobec ludności mieckiego IJasba cha, który w agresywnej czelnie prowokuje do ataku.
polskiej brutalne szykany, zmierzające do formie protestował przeciwkO "nieuzasad-;.. . . . . . . . . . . . . . . . ..
zastraszenia Polaków zamieszkałych w nionemu" (!) jakoby zastosowaniu posta-.
Niemczech i tym SIlmym do statystyczne- nowiell o pasie gl'anicznym. Pisma niego zredukowania ilo'ci polskiej ludności mieckie w Polsce donoszą o tym fakcie z
w R7.eszy.
nut:], t!'yumfu, wyra zając przy tym nadzieDo rzędu stosowanych przez Niemców iE:, że cofni~cie wydalell, dotyczqce obecmetod należały przede wszystkim m a s 0- nie powiatu nowotomyskiego, rozszerzone
Świadectwo historii
we w y s i e d l a n i a Polaków w szczegól- będzie także na inne powiaty, gdzie wyo
polskości Gdańska
ności z obszaru pogranicznego. Niedawno
konano takie zarządzenia (międzyc hodzki,
prasę polską obiegła wiadomość o wyszamotu Iski i wągrowieckil.
,,'V a r s z a w s k i D z i e n n i k N a: ognaniu ze swych majątków znanych dziaNie wiemy do tej chwili, jakie są przyd o w y" w artykule wstępnym przypomwa
łaczy polski.ch pp. Kazimierza Donimirczyny cofnięcia wydanych zarządzeń, ale i uzasaania prawdę historyczno-geograficzskiego z Malych Ramz i Zbign. Donimir- ciśnie się na usta pytanie: a jal~ tam z Po- ną, iZ "Gdallsk nie został wymyślony w
skiego z \Vaplewa i wysiedleniu ich w lakami, w~'siedlonymi w ostatnich czasach traktacie wersalskim":
głąb Rzeszy. \Vymienieni otrzymali w dniu
przez władze niemieckie z ich ojcowizny?
"Nie trzeba żadnej sofistyki historiozo30 kwietnia rb. nakaz opusżczenia swych
polityce obowiązuje zasada w z aficznej dla podmurowania tej rzeczywistej
majętności wraz z rorlziną i dożywotni zaj e m n o ś c i. Cofnięcie zarządzeJl wycI aprawdy, bo historia mówi od wicków wykaz powrotu do siedzib rodzinnych. '
nych przez wladze polskie mialoby tylko
raźnie i wytrwale o tym, że od ginących w
Ostatnio, jak się dowiadujemy, Doni- wówczas usprawiedliwione uzasadnienie,
pralllrokach dziejów historii nadbałtyckiej
mirskim odebrano prawo rozporządzania gdyby i ;-.1iemcy ze swej strony pociobnie
Słowiańszczyzny po ehwiJ41 postawienia stokontami bankowymi, wskutek czego dopostąpili wobec Polaków, brutHlnie tHm
py Boleslawa Chrobrego nad Bałtykiem tknięci tym zarządzeniem Polacy znaleźli
gnębionych. Musi nastąpić z rów n a n i e
Gdańsk był grodem u ujścia polskiej rzeki
się bez środków utrzymania. Ten niesłyuprawniet'l Niemców zamieszkalych w Pol'Visły. zawsze zn·anym. Nie ma znaczenia.
ch!tny zakaz rozporządzania majątkiem sce z uprawnieniami Polaków zamieszkaże w czasach Ilóźniejszyeh. za czasów ksi,,żąt
gdaiisko-Ilomorskich, osiedli w nim kupey
przez władze paIlstwo\\'e bez przewidzi a- Iychi w Rzeszy. Musi być w praktyce realilubeccy, rozwijając stopniowo mi41dzynarodonej ustawami przyczyny jest wydarzeniem zowana. zasada.: jak P o l a ]c o w i w
we znaczt'nie loan,lIowe groIlu. bo w tym rakniespotykanym w żadnym innym pall- ~ i e In c 7. e c h, t a k
N iem cow i w
cie dowód o('zywisty, że p o I s k i e z a p I estwie. Oznacza to k o n f i s k a t ę m ap o I s c e.
c:te go~po"urcze stwarzało dla
jątków
polskich bez odszkoWszelka bowiem Ilstępliwość ze
grodu podłoże rozkwitu ekonostrony Polski jest w Niemczech uwa:i:ana
d o wa n i a.
m i e z n e g o - że nie tworzyli go lubecey
W tym właśnie czasie, gdy Polaków za oznakę naszej slabości i pobudza Nirmkupcy Itallzeatycey. czerpiący już w6wczas z
ruguje się ze starych gniazd rodowych, ców do nowych aktów brutalnego gwałtu.
tego zaplecza zyski.
gdy pozbawia się ich wszelkiej egzysten- W obronie interesów polskości, . musimy
".Te~('1i zwrot o "nie wynalezienie G,la6cji, dowiadujemy się, iż swego czasu wy- wreszcie okazać się w całej pełni b e zska w traktacie wersalskim" znalazł sic vr
dalonym z pasa granicznego Niemcom, w z g l ę d n y m i.
deklaracji rządu Ilolskicgo. prostując mylne
Żc, lnierze

WZNOSI SIĘ Z GRUZÓW NOTY A HISZPANIA
i robotnicy usuwają ślady krwawej wojny domowej sprzed pala(tll
królewskiego w Mad1'ycie

ŻrCIE POLITYCZNE

PRZEGLĄD

PRASY
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Rumunia
objęła prawa suwerenne
nad odcinkiem Dunaju
B u k ar es z t. (PAT~. Odb~- ła się w
SuIina uroczysto'ć przekazania Rumunii przez międz;marodową komisję
Dunaju praw suwerennych na odcinku
tej rzeki, znajdują·cym się w obrębie
państwa rumUJlskiego, zgodnie z ukła
dem, zawartym w Bukaresr.cie i Sinaia.
\V uroczystości tej wziął udział
min. spraw zagranicznych Rumunii
Gafencu, który wygłosił przy tej okazji
przemówienie, uwypuklające znaczenie
dokonanego aktu.

Flota duńska
wypłynęła na manewry

w tym wzgledzie informacje Itistoriozoficzne
kanclerza Hitlera i jego geopolitycznych doradców, to nie po to, by w błąd wprowadzi~
"nie podejrzewającej podst41pn zagranicy" jeno dla przypomnienia wobec całego świata
takiego faktu historycznego, jakim był t es t a m e n t k s i 1\ c i a g d a ń s k o - p o m o rs k i e J{ o M e s t w i n a II, oddający w rokll
1284 Pomorze wraz z G d a ń s k i e m n a
w i e c z n '0 Ś Ć n a r o d o w i p o ł s k i e m u. II
którym kraj ten związany był dziejami wspólnymi i kulturą."

Ko p e n h a g a. (Tel. wł.).
Cara
dUliska flota wojenna pod dowództwem adm. Tarp.a odpłynęła z Kopenhagi na mi·es ięczne manewry. W manewroach bierz,e udział jeden krążow
Siwiadectw historycznych dowodzących
nik, ' jeden pancernik, 6 torpedowców, polskości Gdat'lska, jest niemało. Widocz5 łodzi podwodnych, 2 stawiacze min nie raziły one hitlerowców gdaJlskich, skoi kilka okrętów pomocniczych orar. ro przystąpili oni gorliwie do systematycznego niszczenia i wymazywania wiwodno-samoloty.
Manewry odb~dą się w I{ategacie . docznych znaków przeszłości polskiej w
Gdalisku, usuwając zabytkowe orły polw Sundach oraz na Bałtyku południo skie
i inne ślady, świadczące o tym, iż
wym. Są to największe manewry flo- Gdańsk był miastem polskim.
;'
ty duńskiej od 20 lat.
Gdańsk do polskości wróei I odz~
.

jf

. ..1.

swe prawa historyczne.

.

Tabela loterii
8 dzlell ciągnienia 4-ej klasy 44-ej Loterii Państw.
I I II CIA GNIE NIE
21 43011 78 228 "61 376 468 93 656
GŁóWNE
Stała

zł. padła

719 82 807 14 907 28 44110 310 49 71
80 454 510 92 95 673 784 994 45087
10.000 235 46 62 80 309 67 407 580731 67
9384479 919 48 46061106 65 295 327

WYGRANE

dzienna wygrana
na nr. 29863

50.000 zł.: 93032
15.000 zł.: 11167 153757
10.000 zł.: 1368 101835 122498
140177
5.000 zł.: ' 161515 50451 73173
38643
2.500 zł.: 22935 36968
55346
63462 70949 72320 123446 120126
134348 141780
155020
159801
160846
2.000 zł.: 7637
16390
17103
28931 34640 35713 50911 55417
53268 59045 66154 79166 125298
138207 147158
1.000 zł.: 175 1790 1310 4643 ,
1891 7151 7738 9808 10222 10800
14020 22865 34328 43439 46925
48490 52155 57581 61607
64742
68337 69781 80864 87484 96759
100~17 101034
117066
130280
130885

WYGRANE PO

.. .

.

~

2~O

ZŁ

•

38 165 245 60 409 77 903 28 1044
339 96 418 6130 748 85 856 902 2034
112 44 390 467 562 668 708 97 836
84 987 '17 62 3071 70 153 249 69 431
7i8 981 4153 40 269 405 574 637 84
.'762 62 84 5011 65 98 314465 95 505
14 715 820 30 39 42 979 91 6035 83
227 31 519 719 805 26 70957 76 251
:~2 9~~ 83~ 6:ci5JD6~Oi2~ 7~3 4t 0 8g~ ~~
533 41 98 ,788 868 990 9005 50 186
329 46 949 93 788 943 10063 81 227
395 438 93 558 624 731 40 42 913 54
11041 223 46 808 50 65 955 12151 93
267 76 341 451 507 79 761 816 29 30
13117 39 53 68 324 58 445 25 508 68
636 50 868 92635 36 59 14104 18 30
,7 7 321 70 459 510 15 674 77 821 23
570 15088 11 88 329 532 57 95 536
95 767 788 23 903 57 69 16011 55 237
487 939 17072 105 99 256 64 316 36
512 22 85 707 31 72 18065 47 53 99
23598516639 701 86298219154 470
541 70 95 502 735 805 20172 221 75
307 403 64 66 91 97 520 616 23 826
63 '49 69 76 587 90 21088 150 65 60
22445753845 630 29 54 60 817 914
76 22016 104 375 468 514 16 33 82
'763 880 23151 238 422 23 521 39 82
89ł 958 24136 596 35;; 77403 65 644
70 700 88 25062 127 213 382 637 798
84 63 67 908 26002 28 91 81 99 220

~~ ~ci6 7ł5 ~~03~ i~g;519~75~~55~~

95 411 7 514 690· 72 970 28180 54
96 255 410 516 74 79 92 635 67 77
812 21 35 65 29025 154 281 88 364
424 . 31 55 66 506 53 800 79 916
30095 94 211 331 424 65 685 709 10
90 912 31313 31 485 551 85 603 12
716 33 74 821 33 80 996 32153 83 90
99 224 401 48 563 82 99 626 89 789

896.

33055 12568333 42 88 437 571 601
9275660 81 83 90 807 34297 303 !D'
21 459 685 802 10 60 95 983 35039
49 76 211 76 77 319 436 569 892 917
36142 289 98 301 402 36 50 590 745
93337002 75 222 339 474 78 574 607
'731 77 940 38123 207 62 89 93 510
645 54 59 701 922 53 89 95 39048 75
386473 534 99 766 94 40015 108 29
264 474 646 801 963 93 41478 606 79
'164 815 42064 264 323 98 572 83 815

~i4 81408~lJ4~4 ~~ 5:3 ~~1~r9:~0~~
48004 111 352 689 774 82 931 51 78
49112 237 76 553 711 88~2 911 64 73
50156 306 B3 41 55 57 8D 433 56 514
70 696 744 852 68 932 86 51041 100
15 49 486 501 32 531 87 52021 58 204
300 79 557 656 700 89 831 920 63077
88 433 745 842 80 941 54044 186 225
315 720 76 S30 551()4 38 93 266 86
456 594 606 727 82642 56031 140 262
95340 55 77419 99 61385 866 67075
111 87 219 316 29 423 576 83 99 633
72 979 84 58061 107 242 93 403 532
617 77 744 837 938 59095 138 349
484 524 25 60 617 845 60067 349 52
69 92 94 429 92 585 92 713 60 69
61112 59 84 249 70 331 42 487 97 748
893 62044 121 46 217 31 86 315 47 84
646 774 808 65 63161 297 313 476 85
630 712 840 979 95 64162 213 406 13
500 671 866
65071 94 296 360 79 89 507 36
658 726 88 832 66011 158 241 433
557 613 17 56 97 700 68088 300
549 632 96 68153 463 552 803 88
986 69022 362 503 674 874 911 68
97
70096 275 474 716 50 57 58 99
71067 99 307 461 66 83 521 52 61
668 87 812 43 46 ' 72013 30 69 219
637 59 774 73250 33 405 559 732
44 71 954 74019 79 83 163 291
499 543 48 700 802 996 75152 70
205319 5002948 609 59 76179 91
423 83 716 830 96 970 82 77034
~t~ :~~8~388 ~~41~~ J~~ f~6 ~~ ~~

93338 63 86 79031 279 91 509 747
80033 254 454 521 27 892 81021
68 150 290 331 91 509 753
67
82137 51 296 402 31 61 557 99
t
798 83070 81 115 73 280 93 II l l
535 71 731 65 904 86 88 84751
46 27 4947481.8963855604796~30\~ ~+82~~/i~

~i~1~01:360~5 4~6igt
349 50 402 735

6~~0~~ 71;~

::J 8~~~47~r

97 89155 423 589

526169314
351 2 400 24
91018 98 550 605

584 600 852 56

~~67~2g+0 1~~6 3+~ ~~\~~7 6~i ~88
4 828 95098 121 228 97 346 412 53
94091 285 310 441 64 535 651 783
80 610 96007 19 52 244 7 7 80 402
572 630 59 91 845 48 70 97070
328 39 58 59 354 433 502 18 7~0
7150 844 64 928 36 64 98100 43 75
307 405 7 38 504 27 99294 529 54
759 919
1000636828043493580625101006
7725335742681559611 78280114
949 102015 55 72 173 209 99 346 497
645 67 103125 276 556 88 104024 58
2823373940930677 83 752 812 25
77 926 82 105057 108 13 59 207 496
551 821 921 106056 445 861 76 925
31 107161 223 50 381 542 57 736 82
866 966 82 108166 277 422 45 72 750
868952 109103 7420525336 662 839
5
2
;8 8
298 3026564377382279968113196
588 714 888 916 114008 173 282 464
508 23 62 37 96 646 65 919 46 115000
216 301 505 6 663 718 80 856 964
11622736357649700 117127254351
6778069581181208228240056567
700 8 119046 88 108 373 406 99 508
30 610 703 837 120021 86 290 312 66
72432768151663046798 967 86
121122 205 67 79 353 454 64 704 9
30 122071 311 622 904 123053 139

~~o~~g 5 łi 61~47M1ii

·Tabelę

Najwyższa

zł

wygrana

50
na nr 159132

:Bolesława
Łódź,

Dewizy:
Belgia
Berlin

1~.

5. 1939 r.
trans.
kiW.
90,50
90.28
- , - 212,0}
-.99.75
2&i,30 28-5,58
- ,110,8'2
24,87
24,80
-,5,29'1.
5,31!/. 1i,30'/.
- ,124,(;8
14,08 . 14,M
128.30 127,98
119,30
U9.00
- 27,88
10;99
10,!W

I

Nl71~66~3 8~~ ~~! ~ci:~ i~6~~5 6ir721 93~5157~~~

Państwowej

sprzed.
90,72
213 ,07
Gdańsk
100.25
AmsteI'da.m
287,02
Kopenhaga
111,38
Londyn
24,94
Nowy JOl"k cze.k
5,32'1.
Nowy JOM ka.bel
5.32'1.
125.32
Oslo
pBJry.ż
14,12
S1It<mb.olm
128,()2
Zurych
119,60
Mediolan
28,02
Hels ink i
J1 ,02
M on breu.l
, 5,283/8 5.30 7/8
T ernden cja n ieco mocniej sza.
Waluty:
kup.
sprzed.
Belgi belg>ij9kill
90 .2.5
90.72
Dolary amerykańskie
5,30
5.32'/.
Dolary ka.nad;j'jSlkie
5.2G'/.
5.29
FlOO'~Ill. holendE!ll's~i!l
Jlą5,3Q. __ ga7,og

3~lgi els kie

2-ł.78

Ostrowiec
Starachowice
Z-ie.lem.iewsk\

14.12
119.60

2·1.\)1

Guldeny gdań skie
99.75
lO(J.2.i
K orony dUllskie
110.60
111.38
KoroJlY n Ol'w e"kie
J~4 , 40
J ~5.32
128,(;2
KOT(l'llY szwcd2lkie
J27 ,70
L iory wllooklie
17.iiH
J8.10
M"arki fills kie
10,70
11,02
MM·ki n iemieckie srebrn e
78,OQ
80.50
Obligacje i !lapiery wartościowe:
4'/.'1, wewnętrzna 60.50
3'1. inwestycyjna lem. 79,00 serie nie not.
3% inwestycyjna 2 em. 80 serie nie not.
5'1. k:O'II.weI\Syjna 65,00 60,00 ost. drO'bne
5'1. kolejC1Wa 62.00
4'1, prerrniowa dolarowa 39,25
4'1. k O'llsolicl acyjll13 61 ,50 61.00 ost. se1ki i drohn e
4'''' 1. Ziem.s kie seria pillta 55,50 5G.iiO.
T ende.ncj a dla listów ziem skich nieco moc·
niej sza dla miejSki ch utrzy mana.
Akcje: .
Ba,nIk P ols ki
110.00
115 .50 3(;.0()
Cuk iP I'
Weg jpl
L~liP.(),p.

I

-

to

II DzierżaAOW'sJdego

Oddziała GnIezno, Chrobrego 14

Pg mSI!l-62,618/t9

żyrardów

14,02
118,80

i~

to Aa loteri.i.,

-

Ił wygrać

33.1\0

33 ,50

83,00 ai),OO

77,50 78.00

53,75 54.()()
·

63.00

50,00

H IJJberl:ro6ch
60,00
Ttmderu::ja nieco moanliej6'lia prOOz Banku Polskiego.

Zgierz, ul. Pieraclrlego 22

l<'U'llt y

grać

Centralal Warszawa, Nowy Świat 64

w kolekturze

FrllJI1Iki fran cuskie
Fra nki flZlwajcarskie

32~

podajemy bez gwarancjI
Jak

B4CZY KA

WARSZAWSKA

z dmJia

::f

w 8 dniu ciągnienia w 44 loterii

padła

954 6305 515 88 830 7OsO tUł 46 39ł
596 646 21 843 60 926 8003 163 496
650 9115259 958 73 1003248 615785
919 84 11140 357 484 979 12356 60
917 13046 14645 15406 626 69 16006
248 71 546 883 17083 415 586 \643
18177 83 205 309 95819724 817 20118
361 569 742 944 21031 182 283 688
83692593 22208728 937 90 96 23084
177 376 409 12 545 999 24013 438
647 963 25211 86 446 50 633 55 74

il:

~~2~~1 ti~ i~~ ~Ó~5

I:oterii

445 500 979 25030 35 88 182 92 572
688 92 736 978 26030 101 304 67 641
765 843 982 27130 213 381 662 714
28008 47 72 299 352 477 765 864
29343 89 476 986 30000 64 287 539
719 829 950 31048 293 460 656 72 895
3224234073449 583 87675 79 33026
376 827 34003 173 97 227 81 342 76
406 84 768 35238 361 690 966 36022
138 211 405 65 516 609 16 97 838
370"27 258 320 430 78 87 88 92 846

7 133150 '72 274 77 83 535 36 675 9OO40g!13~4~9~4~4~1~~~413~r5{i3 38 ~n9ł~~io:13JciI46~9574~39Z9~1~ ~~
95 848 58 98 134063 226 476 89 99 648 797 941 42714 43139 42 456 779 30047 160 209 343 426 535 31276 350
561 690 794 808 14 50 55 915 75
135087 190 491 586 681 96 882 913 913 9 44093 394 56'3 699 45038 201 99 560 832 922 65 32425 33242 525
43 72 '75 136015 165 221 28 444 569 8 428 512 695 719 916 46177 203 34 789 820 34005 276 356 sOs 729 40 882
367 431 916 47005 341 619 817 60 92 90835051 631 36 73943 829 963 75
720 91 997 137446 798 79 138060 495 954 78 96 48388 615 765 49411 81 36005 20 37 206 427 830 970 37049
~M i70~3~1:9 2;7 ~~~o~~
8~~ ~~~ 837 95 922 50211 465 697 51307 94 386 90 489 557 820 38083 133 296 369
140068 180 239 343 69 595 672 '724 506 771 901 64 52011 139 287 730 811 555 780 39216 87 412 59 622 95 40357
53027 338 617 876 54022 878 55113 72 465 571 819 49 77 963 41378 637 857
52 835 47 997 141032 92 224 61 63 523 73 79 779 56')06 478 710 804 62 42164 248 501 649 779 43116 401 522
83 328 30 41 485 615 41 42 783 905 949 57056 124 345 516 18 620 94 97 44270 98 307 469 605337098645127
31 37 68 142024 66 165 265 96 408 859 94 963 58187 258 762 894 961 508 632 94 46117 254 436 99 889 993
515 636 '742 835 84 919 143126 387 93 59103 66 304 95 594 684 370 83,47217 467 569 48148 253 454 502 683
495 633 60 821 917 144138 242 62 68 834 990 60732 965 61163 71 211 998 824 993 49665
79 376 86 476 94 735
827 914 36 62074 117 223 843 63122 531 702 68
•
145014 101 42 80 253 81 637 808 61
'
9
50097 389 751 833 970 51132 262 333
938 64189 237 356 647 841 68 87 71 309 868 973 52183 336 487 850 53210
70 146072 300 513 989 147035 135 89 65088 100 709 66604 67699 68171 303 327 37 588 54021 143 390 432 649 702
480 510 '713 33 848 92 961 77 95 441 522 962 69146 81 70111 46 228
148021 78 125 46 273 32037 483 504 731 845 393 71393 860 72016 172 220 65 55003 121 814 56013 149 92 287
777 98 910 149108 15 219 72 402 22 383 501 602 715 41 73018 64 213 34 372 492 599 57140 281 593 994 58066
29 694 845 50 76
355 90 4~4 844 969 74025 150 311 42 174 209 34 519 814 35 954 59194 543
15009 109 230 814 58 90 151058 511 631 825 900 75119 90 253 562 66 695 858 60136 288 351 505 609 41
63 72 297 301 67 456 544 601 90 92 899 967 76019 39' 98 793 873 77443 61128 29 34 477 595 62107 84 354
162136 346 65 418 547 93 618 54 782 46914617807311029637846779720 63034 86 328 603 985 64178 87 324
801 91 983 98 153253 66 520 47 664 865 955 69 80028 528 84 887 81145 842 525 779 65045 132 621 66361 958
832 83 923 154044 89 141 371 815 19 47 635 31 741 82043 276 345 510 609 67278 319 651 68042 97 141 73 69186
919 155262 95 426 508 652 15601731 726 83575 852 84448 614 932 85183 90 316 584 928 70015 372 625 · 891
571 771 844 947 157023 93 201 2 25 232 989 ~6l03 434 65 68 768 7687046 71100 396 996 72014 309 400 939
2221 73 385 464 81 683 779 904 53 568 85 707 45 925 50 88242 57 446 73012 456 74086 193 250 358 459 925
158021 52 53 286 309 13 23 46 68 554 672 771 89177 609 942 90090 663 75378 573 848 907 76036 251 300
6227388 892 95 96 926 58 65 159023 91642 745 50 92436 823 93115 606 35 411 22 40 649 849 77079 275 96
82 104 213 384 492 520 740 63
1739 94067 374 686 95552 63 90 96120 588 661 941 74 78374 518 78 859 74
160008 9 44 217 315 17 551 601 264 374 592 754 935 97251 58339545 79264 763? 80286 323 67 95 601. 716
765 960 16i231 88 94 325 591 806 854 920 99'2~5 840
81205 4_7 761 82070 185 368 688
162178 230 386 405 639 67 729 65 73
100362 456 726 869 87 101096 118 858 83219 88 323 799 803 33 86 924
894 927 31 163095 240 357 84 477 28 307 43 888 918 102041 184 561 1~68 201 424 97 535 764 849 85221
79 601 860 '78 988 164063 74213 519 ~~310i65j:09
;łl73~6286\~~~i304~~ 8777~6g~: ~~; ~~6 6i~7 7ii2146~149~
673 731 48 55 80 894
493 599 816 107127 346 582
971 54 953 89223 658 720 866 90320 526
III CIAGNIEu'E
108454 664 958 109386 654 794 68 781 892 91471 552 86 853 88 92092
.
A
933 110047 178 472 503 8 24 111198 213 31 491 809 93108 215 755 70 831
GŁ6WNE WYGRANE
631 910 112407 80 889 113045 112 414 94171 493 660 95235 58 88 432 509
697 1140{6 183 281 430 994 114317 96072 86 167 531 74 941 97027 121
Stała dzienna wygrana 20 tysięcy 650 976 116076 811 ·!!7022 '77 485 592 513 781 978 98695 800 42 99053 430
złotych padła na Nr. 148277;
805 99 118218 346 98 899 119377 578 93 965
50000 - ]59132;
735 67 830 120075 199 298 73 423
100176 432 71 98 521 33 84 733
25000
133720 139914
566 71S 1210.36 69 138 73 466 787 101151 273 311 93 743 830 76 912
- ;
122132 298 338 571 642 983 123255 102525 655 103313 509718 961 104277
10000 - 81103;
80~ 940 82 124()48 75. 241 401 730 351 432 105219 1Q6120 858 107237
5000 - 38927 46905 96032;
12::>164 2e8 730 958 126117 899 960 ?2 36 666 934 108102 61 288 524
2500 _ 5035 27042 52301 56715 127150 438 649 99 833 927 128057 ~7 5~2 710 109151 729 869 110041
57228 91202 95223 108414 ]20704 73 96 183 775 129087 237 94 539 758 , 798 868 111161 007 806 17 112712
~l~ i7~1:i8 55~0 9~9 sJr7lz3~~~9 ~~i 111320-7 397 584 779 820 920 114143
131771 138633 143605 144692 153738 132073 1330 7 5 324 69 981 134080 102 ' 65 635 711 98 817 86 115171 233 54
155873 161867;
296 381 427 48 623 892 135008 4311 321 452 581 851 116282 86 363 402
20 00 zł. - 18031 299485035659029 525 52 619 948 136097 154 20434 60 43 599 97411}301 438737890118273
6476169652826879187597138119772 617 978 137066 544 87 876
928 . 399 479 549 64 790 879 119679 795
120 27 l l 5 2
138645 876 979 139001 53 377 80 520 I 120089 111 412 706 27 121019 216 19
2
2 01 1 2840 128026;
695 140016 286 320 614 951 141214 \ 567 69 671 72 915 122091 149 876
1000 zł. - 4970 12427 26749 28578 340 63 4133 591 995 142281 338 596 123552 624 78 812 40 43 124180 503
42063 5{)975 56405 676,10 94407 808 49 57 959 143245 97 428 711 802 36 125300 40 452 126127 216 71 962
106982 109539 113109 114092 116676 938 144111 593 704 25 811 145023 12701273 622759905 128151 60 397
120831 ]22825 125308 ]28299 134427 209 59 482 603 780 813 30 146451 ' 515 667 902 129113 227 377 408 933
729 823 147663 66 777 865 942 55 ~ 130074 443 692 719 131210 93408 25
139184 142135 143649 153538 155752 148117 329 149064 107 309 ~2 48 401,134 802 81 83 132081 137 81 539 743
]58443 ]59761 160749 162606.
517 642 87 939
133289 471 504 713 934 134112 68
150227 440 49 524 72 89 54 684 94 867 913 135182 255 66 366 499 680
WYGRANE PO 2;0 ZŁ. 803 151083 84 593 640 731 975 152027 858 984 134054 188 429 629 137410
74 121 530 661 793 841 153065 79 162 579 138044 106 450 647 139367 435
135 797 1243 308 44 483 825 36 325 498 56;! 72 670 894 96680 154107 542 50600 140050429545870141349
2021 71 84 92 228 545 82 971 3461
504 898 61 79 1 226 826 934 92 43063 155
550
4iit
79 534 726.
500
600 179 1441&9 54 282
221 361 643 9049 546 759 66 95 825 158128 61 353 533 605 791 159061 407 848 921 14513L 242 315 538
3
737 160046 316 481 501 719 884 146066 100 29 705 801 27 33 37
8 10017 35 433 83 554 57 634 65 970 161330 98 162013 96 216 24 62 641 i 147300 471 85 528 963 148218 S8 474
76 11037
103 12079
799 ~49
1630"7
83 254 u"96 403 164364 897 149293 373 701 40 150368 44 5
894
947 13023
76 89270
52 319
128 416
95 384
(
f)
609 833 14119 407 741 847 15242 615 601 46
732 151343 475 77 759 829 38
936 16175 460 69 639 17004 577 619
IV CIAGHIENIE
152096 153609 798 955 154159 203
775 841 18147 63 310 446 798 860 917
781 155008 354 473 616 722 955
90 19018 94 50
WYGRANE PO 2;0 ZŁ. 156225 331 640 739 859 954 157206
.
897720084103 .1137
, 18 304556791657 158213 615 86
7
3
3
~~gl!917 2ls~4~1~2~95~~ ~i: 23003 n~ 410 665 1537 956 1537 956 2125 71 159295 641 160275 367 161268 355
80 304 466 585 647 51 960 24115 260 468 691 812 3525 98 849 914 4253 82 690 811 923 162075 ]95 728 868
341 483 590 777 97 868 71 5571 728 ,163038 159 825 74 951 164742 ~

tysięcy

Piotrkowska 117

GIEŁDA

3i,ł' 41 49 ·98 468· 70 75 '741 959 69
124047 151 69271 85 89436 73 57 540
78 629 725 841 125083 241 43 87 415
680 92 860 99 ·126247 772 814 908
30 127128 203 7 84 301 491 519 31
894 96 956 82 97 128021 71 102 369
53972 750 813 12901942350 561 920
23 43 130205 362 43 450 83 532 95
675 776 855 131070 145 78 481 89
523 67 97 679 7 49963 132017 192255
321 588 97 670 939

Notowania giełd

n

zbożowo-towarowych

do 24.25, ~b. 2I3.Z5---m.75: Zyto I st. 15.75-16:
j,::c2lID.ień I st. 18.75-19, II st. 18.50-18.75: owies
I st. 17.50-18, II s't. 17-17.2;); m!llka pSiz enna
65% 35.25--'17..25; otręby ps.ze.n'Tle gr. 13.7'5 -14.25,
śr. 12.7'5-;1:3.25, m. 12.75-13.25; otręby ż)"tnie
12.25---;I.2.75.

Składki

i pokwitowania

W administracji pisma naszego

złoto

y d g o s z C z. Hl. 5. 39. - P~zenic:t 21 .2:) do no w dal szym ciągu:
21.r~1; :<Y'to 13.60-1':';.85: j~C7llDie(1 I 18.7;;-19. II
18.2~-1R. ;'0; owie;! 1ti,80-17; IDllik a p~ze-l1n9 w'l.
Na Fnutlnsz Obrony Narodowej: Pracownicy
3·1.;;0-:):).;;0: otręby pszenne Ul. lS,7,;- 14.2.'i, S l"o t ec hni czni Drukarni Pol ~ kiej S. A. IV Poznaniu
13.:;U- H . gr. 14.2-; - 14.75: otr~by ilytnie 13-H.2~ ; IV r a ta 201.44 7..1. razem z poprzednio pokwitoK a t o w i ~ e. 16. 5. 39. - P:;zenic a cz, 22.1)0 wan y mi S :108,{i2 zł.
do 23, j. 21- 21.5U. ~b. 20.;;0....-..21; zyto 1U5- lu;
Na pomnik Serca Jezusowego: W. S. z pojGc7lInieJi przW1l. 19.50- 19.7<3, P!l~t. 18.;'0-18.75; d z i ę k owani e m za ·otrzymane laski 1.-. razem z
owies j edno 18.50- 18,75, rlib. 17.50-18; mnkn poprze dnio pok w itow anymi 153,- zł.
pszemna 65'/. 32.75........33,75; otr~by psrze\T\'I1e gr. 13.75
Na chIl'b św. Antoniego: P. F. jako porlzię
do 14, ";r. 12.50- 12.75. m. 12-12.25; o-rręby zytnie kowanie Boskiemu Sercu J ezusowemu. NaJs wi ę tszej Marii Panny. św. Ekspedytowi i św.
11.75-J2.2.5.
Ł ó d Z, 16. 5. 39. Pszernica jedno 23-23.25. Andrzejowi Boboli za wys łuchanie próśb z go:lJb. 22.50-22.75: żyto 15.75-16; jęczmień pl'zem. rącą proś bą o opi ekę i dalsze wstawiennictwo
5,-. razem z poprzednio pokwitowanymi 15.50
19,5~20; owies I !tt. 18-18.50, II st. 17.50-18;
mą;ka psze:runa 65'1, 36--m;
o1Jre<by pSZeJIne glr. zlotych.
Na budowę ko§ciola Kr610wej KOrODY Pol]2,50-12.75, śr. 12.~-12.5O, m. 12-12.25; otręby
skiej na "ViIdzie: K. Samborowa 10.- ~.
żytn~ e J2- 12.25.
L w ó w, J6. 5. 39. - Pszenica białn j. 21.J'iO
Na geigacz .. Poznań": Francis zek PachoJski
rIo 21.7!i, 7.h. 20 . !i0~20.7ii. c'Z. sy.kl. 21 -2~ , 50 , j. wv t w. r ate nt. kl'awn t6w .. AS", Poznań, ulica
2UO - 21.7.i. '/'h. 20.:;0- 20.75; żyŁo I st, l~ . n no \V odnn lO. dow(od wpl uty P. K. O. z dnia 6. 5.
1:;, II· f'.t. 14.2;;- 14.50; j ęcmuif'ri prZf'Jl]. J8~1 8. 2:;. l !l;j!) r. na zl 51.- suhskrybowane 3 bony Popas t. 17- 17 .2.j; owies jedn. 17.25- 17.50. zb. 16.7.> l.)'C'z ki Obl'ony PJ·zeciwlotniczej.
do 17; milka "PSZOOIJ1ll. 65'1. ilii~'J.6.50; otręby
Sprostowanie: ProRtujemy mylnie wydrutroo
'''·ZC'O I1 Il(, gr. 11.:;0-11.7~. ~ r. 10.30-11.ZJ, m. 11.2;).
w:tJl!' nR zwisko w ofiarach na FON zamiut
do 12; O't rpJ,y ż ytni e 10.7·j- 11.
,!nn J{ubi a k WillTIO brzmieć Jan Ja.kubiaiE LeII!iI,
~ y{ a r s Za w a, ;16. ~! 311. - 'ps,z.ęa.J!/Jca J. ga.75 !francja, 500,- do

ZEBĆW
Tragikomiczna scena na Hradczynie - Auta policyjne wzięli za oddział zmotoryzowany
... rewolucjonistów - Pan Hacha czuje się niepewnie
P r a g a (TeJ.

wł.)

W tych dniach

na zamku królów czeskich tzw. Hrad-

miast z'wrócił się do władz woj sk 0- tym, że obawia się o ... skarby nagrowych z prośbą o przydzielenie do zam-l madzone w zamku.
ku oddziałów żołnierzy ożywionych
Jak z powyższego faktu wynika, z~bardziej wojowniczym duchem.
równo Niemcy jak i pan .Hacha. czuJą.
Prośbę swą p. Bacha umotywował
się w Czechach bardzo lllepewme.

czynie miała miejsce nieprawdopodobna wprost historia.
Jak wiadomo, na zamku królewskim zainstalowało się wojsko niemieckie. które oficjalnie ma sprawować pieczę nad skarbami
zamkowymi.
Przed niec1awnym czasem dow6dca
Dwa 'wyroki ska~ujqce Są(lu Naju'Y~s~ego w Nancy
b-Mciej armii, gen. Schwedler, zmienił ieden z ondzialów S. S. zastępując
granicznym. Został on skazany na dogo innym. Na tym tle zdarzyła się
(d) Strasburg. (PAAl Przed są żywotnie więzienie.
b~rdzo cha.rakt~rystycz?a ~ zarazem dem wojskowym w Nancy stawał w
W tym samym dniu odbył się.w
." lelc.e tra~l1~omlczn.a hIstona.
tych dniach mieszkaniec Strasburga, Nancy również proces obywatela n~e:
Mlanowl.clt>, WOJskowa z.ałoga W który w październiku 1938 r. został za- mieckiego, który mieszkał po dru~leJ
:zamku poswna. dwa dzwonkl al~rmo- trzymany przez żandarmerię w chwili, stronie Renu w Kehl, a pracował w Jed"re, z ~tóry~h .. .1pnen y;olączony .lest z gdy usiłował przekroczyć granicę nie- nej ze strasburskich firm transportod~ekrJą. POIJCJI, dru~l zaś z pogo~o- miecką. Przyaresztowanym znaleziono wych. Znaleziono u niego również liczWlem r.atu?kowy~. ~e"";lego razu Je- notatki zawierające szereg tajemnic ne wiadomości natury wojskowej i god~n z zoł~ler,.;y me71.1er1{1ch zas~ahł,.a wojslwwych. Jak się okazało, obywatel spodarczej oraz politycznej, przeznaczoofIcer s!uzbowy, ktoreml.l pomyllly Slę ów był agentem niemieckiego wywia- ne dla wywiadu Niemiec. Został skazadzwonkl chcąc zaalarmować pogoto- du działającego w alzackim pasie po- ny na 20 lat więzienia.
wie nacisnął dzwonek alarmujący po'
licję.
Rzecz zrozumiała, że na policji
zapanowało olbrzymie poruszenie.
. W błyskawicznym tempie zajechały przed zam~k auta pełne policji. I tu
zdziwieni policjanci zamienili się dosłownie w słup soli, wid7-ąc że żołnie
rze niemieccy na gwałt rzucaią broń i
podnoszą. ręce do góry na znak poddaRady Miejskiej w Radomiu nie bie;Paskudna taktyka, ' jaką od rozponla się. Jak się potem ·wyjaśniło. żoł
rze.
częcia
akcji
wyborczej
prowadzi
KonJerze niemieccy byli na,imocniej prze-t. zw. "Polskiego
Pomieszczenie w odezwie "Polkonani, źe w Pradze wybuchła rewo- mitet "Tyborczy
. s'k iego Zjednoczenia Katolickiego"
lucja i że przed zamek zajeżdżają zmo- Zjednoczenia Katolickiego", wywołuje
niektórych nazwisk działaczek i
tor"7-owane kolumny rewoluc.ionistów. liczne protesty i oburzenie opinii społecznej.
działaczy tejże Akcji Katolickiej
Długo trzeba było uspakajać żoł
Po proteście lekarza . dra Szczepa- zostało użyt.e bez zgody zaintenierzy i nttklaniać iCR do ohjęcia z poniaka, którego nazwisko umieszczone
resowanych.
" 'rotem Rluźbv.
Najpikantnie.iszym zaś był fakt, 'z" zostało na odezwie listy nr 3 bez jego
Kandydaci, wystawieni w jacalej tej grotescA prz~rgladał !lię z bal- wiedzy, - po zbiorowej deklaracji Dukiejkolwiek liście wyborczej, wykonu p. Emil Hadia, kt6ry natych- chowieństwa Katolickiego, które wewystępują
jako osoby prywatne,
zwało wyborców do głosowania w
nie
zaś jako przedstawiciele Akcji
dniu '21 bm. na listę Polaków KatoliKatolickiej.
k6w, ukazało się oświadczenie Akcji
Katolickiej, które podajemy w całości
Zarzą.d Par. Akcji Katolickiej Os t a m b u ł. (PAT). Ambasador von poniżej:
pieki N. M. P. w Radomiu.
Papen przybył z Ankary do Stambułu.
(-) Maciej Glogier
"Akc.ia K::ttolicka Parafii OpieDziś wieczorem
opuścił on Stambuł,
(-) Wanda I{uczYJ1ska
ki
N.
M . P. w l1ad()mu oświadcza,
udają.c się w dalszą. drogę do Berlina.
(-) Natalia Butkiewiczowa
że czynnego udziału w wyborach do

Szpiedzy niemieccy grasuj~ we Francji

I
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B e r l i n, 16. 5. (PAA). Charakt.eryjaka w kołach
szerzy się w
stosunku do kanclerza Hitlera, lest
fakt, jaki miał miejsce w dniu 1 maja
z okazji urzą.dzanego w tym dnilł'
święta młodzieży niemieckiej. '
W chwili, gdy kanclerz Hitler zja.wił się na tr.ybunie stadionu olimpijskiego, dziewczęta, rozstawione w szeregach w białych bluzeczkach, tworzyły na tle bronzowych mundurków pozostałej gromady żywy napis: "Należymy do Ciebie Wodzu".
Jak donosi "Nationalzeitung", ży
wy ten napis był jednym z atrakcyjnych momentów święta pierwszomajowego.
styczną cechą idolatrii,
młodzieży niemieckiej

Kompromitacja
lisly chadecko-ozonowej w.Radomiu

sądowej

Zarząd

Browaru i Fabryki Kwasu
Spółka

•

przeszu-

Ilony jednak nie bylo nigdzie.
- Czy tylko pani nie zrobiła sobie
('o złego! - narzekała pokojówka. Pójdę natychmiast
zawiadomić policJę.

Węglowego

SUKC. K. ANSTADTA

.,
•
• Iak arza
-laJamnlea

mając żadnych środków.
Zwołał ra.łą służbę i kazał
kać cały dom.

B e r l i n, 16. 5. (PAA)'. Prowincjonalna prasa niemiecka zamieslcza oświadczenie niejakiego von Berksa, 0bywatela Rzeszy, który powrócił niedan'no ze swej podróży dokoła świata,
w czasie której, jak podkreśla, napatrzył się
na kolonizatorskie metody
Angli.
Anglicr, oświadcza podróżny, umieją.
odpo\\'icdnim obchodzeniem się z
ludnością
tubylczą
zaskarbić
sobie
zaufanie. Ich administracja jest bardzo sprawna i liczy się z interesami
tej ludnoścl. Angielska administracja
kolonialna unika zb~·terznego gromadzenia papierów - nie jest bezdusznie
biurokra tyczna.
Ta pochwala kolonialnej politrki
angielskiej podana przez prowincjonalną. prasę niemiecką., posiada swą wy-

niem wiary tym kłamliwym wieściom i podkreślamy, że firma
nasza jest placówką polską. opartą na wyłącznie kapitale
kratowym. Wszelkie zaś insynuacje ścigać będziemy na drodze

B o r d e a u x. (P AT). Wodnopłato
wiec "Lieutnant de Vaisseau Paris",
przeznaczony, jak wiadomo, do transatlantyckiej
komunikacji
lotniczej,
wy!;tartował dziś rano o godz. 7,40 z
Bordeaux do Nowego Jorku.
'Voclnopłatowiec zat.rzyma się
w
Lizbonie i na Wyspach Azorskich.

sobie z rozpaczy życie.
- O mój Boże, mój Boże! - szlochała dziewczyna.
Stało się nieszczęście, a ja i cała
służba zostaliśmy bez chleba!
- Co mó",isz? Co się stało pani
baronowej? Prowadź mnie do niej w
tej chwili!
- Ach. mój Boże! biadała dziewczyna. - Pani baronowej nie ma, zniknęła dziś w nocy bez śladu. Co to bę
dzie? Nie dostaliśmy pensji za ostatni miesiąc.
A 1fred przeraził się·
Nie pojmował, jak mogla uciec. nie

Anglicy umieja obchodzi~ sięq;
z ludźmi

Doszło do naszej wiadomości, że niektóre osoby, inspirowane
najwidocznie.i przez konkurencję, świadomie rozpowszechniają wśród
naszych konsumentów i odbiorców wieści o niepoJskim pochodzeniu
naszego przedsiębiorstwa,
W związku z tym przestrzegamy wszystkich przed dawa-

Francuski samolot ransatlantycki wystartował
z Bordeaux

Otworzyła mu pokojówka, która,
gdy zapytał o Ilonę głośnym wybuchnęła płaczem.
- Co się stało, na Boga? - zapytał, przypuszczaję.c, że Ilona odebrała

S a n t i a g o d e C h i l e '( P A T). Agencja Havasa podaje, że na polecenie
rządu chilijskiego aresztowany został
kierownik tutejszego biura propagandowego kolei niemieckich Hans Vogt.
Vogt stoi pod zarzutem uprawiania.
nielegalnej działalności politycznej.

OSTRZEŻENIE

B i a ł o g r 6 d ·(PAT). Dzisiaj do
Bukaresztu wyjeżdża delegacja jugosłowiańska, by wziąć udział w obradach Rad:-' Ekonomicznej Poro7,umienia Bałkańskiego, które rozpoczynają
się 17 maja.

142)

Aresztowanie
niemieckiego urzędnil{a

I

Obrady Rady Ekonomicznej
Porozumienia Bałkańskiego

Zostaniesz tutaj! krzyknął
Dlaczego chcesz
Pani nie byłaby ci
wdzięczną, powróciwszy.
- Tak, ale jeżeli pani baronowa nie
wróci. Należą nam się jeszcze od niej
-

groźnie Alfred.
robić skandal?!

pieniądze?
- To już moja rzecz! rzekł Alfred,
dobywając pugilares.

Niebawem zbiegła się służba i każdy dostał podwójną sumę tego, co mu
się należało.
Następnie baron wybadał ich staranni e i doszedł do przekonania, że
Ilona nie popełniła samohójstwa.
Dokąd jednak Ilona wyjechała z
Ostendy, pozost.ało dlań zagadką.
Pozbył się niebezpiecznei wspólniczki w chwili gdy najbardziej jej potrzebował, kto wie, C'z~' Ilona nie poczyni kroków, ahy go zgubić?
Znajdował się w bardzo krytycznym położeniu, które zmuszało go poniekąd do odgrywania nadal roli męża hrabianki i objęcia w posiadanie
kosztownego urzą.dzenia.
Gdyby tego nie zrobił, zagadkowe
zniknięcie
mniemanej
haronowej
Gross wzbudziłoby podejrzenie policji.

Akcyjna w

Łodzi

551

Hitlerowskie metody
wychowawcze

•

Von Papen wraca do Berlina

5022,13-Ż.

I

mowę·

Mogłyby

władze

wcale dla niego

robić

dochodzenia

niepożądane.

Przedstawił się więc służbie jako
baron Gross i wszedł do salonu.
Po chwili ktoś zadzwonił i ku wielkiemu jego zdziwieniu ukazał się we
drzwiach ... Hut. Chemik zmieszał się,
ujrzawszy barona.
_ Nie poinformowano mnie tedy
fałszywie _ rzekł, nadrabiając miną.
_ mówiąc, Że zastanę cię tutaj. Nie
chciałem bardzo w to wierzyć, sądząc,
że jest.eś w Anglii.

- Nie mniejszym jest i moje zdziwienie, mój drogi Hucie! - odparł
baron, mierząc go szyderczym wzrokjem! Po co przyszedłeś tutaj? Może,
aby powiedzieć, gdzie Ilona jest obecnie?
- A gdzieżby jeżeli nie tutaj? spytał Hut, nie wiedząc o ucieczce
Ilony.
- Nie wiesz tedy, źe hrabianka uciekła dziś rano, nie wiadomo dokąd.
- Ach, niech diabli wezmą!
- To jeszcze nie wszystko, kochany Hucie! Szpiegowałeś hrabiankę i
nie wiedziałeś, że DołOI'es od kilku
miesięcy była w jej domu w charakterze towarzyszki. Ja dopiero muszę
przriechać z Londynu, aby to ..".śle-

I dzić!

I

Hut oniemiał w pierwszej chwili ze
zdziwienia.
- Opowiedz mi, jak to było! - wyjąkał nareszcie.
- Bardzo chętnie - odparł Alfred
- jestem iednak głodny jak wilk i
zjemy wpierw śniadanie.
Wkrótce potem służąca
podała
śniadanie, podczas kt.órego Alfred opowiedział zaszłe wczoraj wypadki.
- Tak więc - zakończył Alfred mam mają.tek i nie mam go, gdyż nie
mogę po podnieść.
Uważam t.eż za
traf bardzo szczęśliwy, że mam Dolores w rękach. Musi pov,Tócić do mnie,
abym z jej pomocą mógł pieniądze z
banku wydobyć!
Hutowi nie podobał się plan AHreda.
- Najpierw - rzekł- nie wiadomo,
czy DolOI'es się zgodzi, by pO\\Tócić
do ciebie, a potem trudno ci hQd7,ie zaprowadzić teraz prawdziwą Dolores
do banku, gdy Ilona przez tak dlugi
czas uchodziła za twą żonę. Kto wie,
czy w banku nie znają Ilony, jako
baronowej Gross?
- Trzeba próbować - odparł Alfred, wzruszając ramionami.
Jestem przekonany, że nikt w banku nie
spamiętał twarzy Ilony.
W najgorszym razie powiem, że Ilona dopuści
la się oszustwal
. (C. d. n.):
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LEGION

Środa:

Weronika
Czwartek: Wniebowst.
Pansltie, Eryk
Kalendarz słowi!lń,skf

l'

"ŻYWYCH

C~artek: Wczesław

Słońca:

wsq".6d 3.55
zachód 19.43
•
Olu,gość dma 15 g. 48 min.
Księżyca: wschód 3.01, zachód 17.49
Faza: 2 dziell przed nowiem

Ł ó d ź, 16, 5. Do naszej redakcji
wciąż napływają zgłoszenia ochotników do legionu "żywych torped", czy
to osobiste, czy też listowne. Zarówno
z rozmów, jak i listów jedno można
wywni o skować: zgłaszający się rozumieją,
że deklarują swój skarh najdroższy, jedyny: życie.
To właśnie życie ofiarują w ofierze
Ojczyźnie bez wahania, bez jakiejlwl-

GoUiDY przyjęi I 11 -13 I 16-17
'DY~URY APTEK:
" N~y d?i,siejszej dyżurują nastę-pujące

aptek,i:
.Sadowska-Dall1cerowa. Zgierska 63. 'Jroszk{)IWsln,
li Listopada 15. Karlim (Żyd). Pilsudskiego 54,
RewbieMński , Andrzeja 28, Chadzyńska , Piotrkowska 16:5. Miller, Piotrkowska 46, Anooniemm, Pabianicka 56 i UniesZO'Wski, Dąbrowska
24 a.

wiek trwogi, ofiarują życie, bo rozumieją" że ono do Polski należy, a "wol~
ność i honor narodu to najwyższe dobro, jedyne, niezniszczalne, wobec którego życie indywidualne człowieka
jest niczym".
Są listy naprawdę serdeczne, chwytają.ce za serce,
nabrzmiałe miłością
do Polski, pełne wyrzeczenia, poświę
cenia i oddania się Ojczyźnie.

Wydalić Żydów

TELEFONY:

Pogotowie P. ·C. K. 102-40.
Pogotowie lekarzy ehrześelJan 111·111.
POllotowie Ubezpie~alni 208-10,
8.

zWidzewskiei Manufaktury!

PogotoWie l\.{lelskie 102·00.

l.fEATRY

Tel}tr Miejski -

TORPED"

list członkini Stronnictwa Narodowego - Zgłoszenia ochotników do
legionu "tywych torped" wpływają masowo na ręce prez. adw. Fran. Szwajdlera

Piotrkowska 91.

Straży Pożarnej

Numer 111

Wzruszający

Mre! re~ak[ii i a~miniltratii
VI tulili
tel. 173·5J

.

ez-wartek, dnia 18 maja 19;39

"I~~ai~ !We IJ[ie ~o nie mim nil wartoi[ioW210"

Środa: Sławomił

Środa

ORĘDOWNIK,

"S:zaleń.<stlVo".

W Wid#ewskiej 'Manufaktur#e p"'acuje obeemie 30 pct :ł;ydów - Befl1 usunięcia Żydów łtie będ#ie u#drowienia gospodarki wielkich fl1akladó'w
L ó d t, 16. 5. - Widzewska Manuiaktu- wskazać, jak ujawniono w ostatnim pro·

lUNA:
Capitol - "Ohicago".
Cor80 - .. Pira>!!i PrerW' I .. l'łohaie!l' l'lAMll'e,h
l2as6w".
'Ikar
..Lakaj jaśnie pani".
Metro - "Orient Express".
Palal"~ - "Klolloty matej pani".
Palladium - "Kobieta. która kocham".
Przedwiośnie .. Bialy Murzyn".
Rialto - "Subretka",
Stylowy - "Lud:uie Wisły".

Oto mamy przed sobą list ,jednej
z członkiń StroI;mictwa Narodowego p.
)\1:. F., która tak pisze:
"Chciałam się zapytać, czy to wyI"tarczy na przykład jak ja wysłałam
do marszałka Śmigłego-Rydza zgłosze.
nie, jako ochotniczka do legionu "ży
wych torped" i czy zostanę przyjęta?
"Tak sobie rozumuję: W Polsce jest
równouprawnienie, więc dlaczego to
ja nie mogę stanąć na równi z męż
czyznami w obronie Ojczyzny naszej,
by germańska albo w ogóle jakaś wroga moc nie moga wtargnąć do kraju,
by bezcześcić naszą świętą ziemię,
przesiąkniętą
lil'wią
naszych ojców,
którzy za wolność narodu polskiego
przelali swą krew.
"Więc uważam to za .swój obowią
zek stanąć w obronie Ojczyzny, naszej
Matki, by Ona zawsze wolną była na
wieki.
"A że nie mam nic wartościowego,
ani pieniędzy, więc swoje życie ofiaruję. Nazwiska nie podaję, bo po co?
Tylko powiem, że jestem członkinią
Stronnictwa Narodowego w pow. łódzkim."

ra znajduje się pod zarzą,dem przymuso- cesie, że pracował tam Niemiec Kurt Kowyro. Obecnie przed owym zarzą,dem wy- schade, który stoi pod zarzutem zbrodni
rastają nowe zadania: uiporządkOlWaTIia gosta,nu.
.~~ : ~.
'sp~darki zdewa-stowanych zakładów, doOtóż niewątpliwie do obecnego stanu
prowrud(lenia ich do normalnego funkcjo- przyczynili się w znacznej części owi Zynawania.
dzi, którzy obsiedli naj intratniejsze stanoakces do 1".KRON I KA M I EJSCOWA
A przede wszyst'k im utrzymania jej w wiska i posady i byli wykonawca.mi zaTląRównież zgłosili swój
<7'"
Taksówki o'ęda tańsze. Z dniellll 1 czerwca rb. ruchu i zatrudnienia wszystkich robotni- dzeń i posunięć Koh11ów.
gionu "żywych torped": :?,9-letni Edrtootanie wprowadzona obmI!liiŻlka taryf ejła ta- ków. Wierzymy w dobra, wolę syndyka, uTote,ż be'z usunięcia tych wlaśnie ob- ward Czech, robotnik, członek Stronksówelk. Wedtug nowego cenm.ilka oplata za fają również mu robotnicy, którzy wyka- cych, szkodliwych dla naszych zakładów nictv,a Narodowego koła im. Romana
pierwszy km wynosić będzie 1 1JI za każdy na- zują spokój i postawę pełną godności, mi- i dla pallstwa elementów nie uzdrowi się Dmowskiego (Łączna 13), \Vładysław
S'tePll1Y km 5{) gr. Noana taryfa l~dzie o 50 pct mo, że ostatnio nawet przeprowadza się na gospodarki . W1dzewsldej Manufaktury. Babut, lat 22, tokarz, Czesław PieczywyŻZ';za, PrzejścIOwo
w' taksówkach
będą h
U!IIlieterenie za.liładów
T rze b a ZIDlenI
"ć ca II{OWlCIe
.. ł u d'
.
'
d k
dt
'_tó
b
' pewne redukcJ·e.
Zl, o d"s,wJe.- chlebek, lat 19, tokarz, obaJ' zamleszSoZOZOO1.e t abl lce re ll'-cYJ.ne. we . ug IS' ryc
ęOlbrzymie te zakłady muszą być przel f
ozie się oblioza;lo należn()ść za pl1zeja:zd. Nowe
żyć person~
abryczny pl:zez uSl:lmęcI~ kali ul. Woclna 2.4.
t~oonierze mają być za1ThstalowaJl6 do dnia 1 stawione na nO"'e tory, nie tylko gospo- te.g o :szk~dhwego ohcego, z}"{lowsl\1e-go 1
Również zo·taszaja sin ochotnicy
października rb.
darcze, uzdrowienie musi nastąpić również JlH"ffileolncgo elementu.
.• , b
.
~ i
,
Nowa upadłoś/!. Wydziwt hrunulOlwy Sądu Okr. na innym, l1ie mniej ważnym odcinku.
1\a ich Iniejsce przyjąć Polaków, którzy
członkOWIe Stronl1lctwa Narodowego,
w Łodzi oglosił upadłość GerszonlO'wi Aj:zeJ)owi.
Kto zawinił temu, co dziś się dzieje w obecnie są bez pracy. I to jest właśnie do prezesa !,arządu ok~'ęgowego S. N.
wlllAcicielowi skbdu konfekcji 1 gą'lail1terii przy .W idzewskiej? Niewąt,pli'Wie Kohnowie i jednym z głównych zada!l obecnego zarzą- adw. F'l'ancu;zka Szwa,ldlera. Zglosze.Ull. NowO'miejskiej. Wysokość zadłużenia jest cała administracja, dobrama bardw skru- du 'Vidzewskiej MalIlufaktury. (a)
nia te przrbierają charakter masowy.
zmaezna, sięga. bowiem kH)cud1Jiesięciu tysiE}cy pulahnie przez wtaścicieli.
zliotych. Pl1ZY n3Jder mirni®a·!mych aktywach (maOtóż J'est faktem, że Wid-zewska Manu. jąJ!jlru) UJPaJdle,go. (x)
Pob6r rocznika 1918. W środe . dnia 17 bm. faktura jest najbardziej zażydzoną fa;brywilllni się stawie przed kO<lllisją poboro'wą nr 1 kil, W Łodzi. Kierownicze stHllGwiska w admę2Jozyźni r()(Jzn!ka 1918, z3JWJ1e:s21kali na terenie ministracji należą do Żydów, Żydami poIII Kom!;s atli3Jtu P. P .. o nal'iWis'kach na litery: ohsadzano stanowiska kierowników techF.~... L i pmzed
kOlIllisję 111:1' 2 lIl1ęwzyźni tegoż rocznicz'n ych, ZY'dzi S"... ma.istl'ami, Z,'J dzi p'l'a.
."
d tilie. dełli nn.'}·'m 'u ieJ"
•
_1 _ _ 1'
. IV K O!lllJsarlauu.
.
. ~ P
Zydtill.
Jef k U'SZO
n""a,
Z3JIIlleEl='11l.l1
na t ere'llle
cuja, w 'Vidzewskiej Manufakturze w cba'<
P., o iIlaoJwislkach illa Htery A.. B. C. D, E. F.
kt
b t 'l '
.
,
16 5 ()
n
ZglalFajacy się wiJliui vosia.dać ua'kumenty. ra· er.ze 1'0 O Dl \OW. •
.
P a b l a n l c e,
' . w. vvedlug 203.030; 3) Nieruchomość zł 64.242; 4)'
stwierooaiace OO2lsawość zawód i wY'ksm:alcenie.
Ogolna cyfl'a 2:ydow zatrud'Dlonych w danych statystycznych poszczególne Rzemrosło i Cechy zł 48.120; 5} HanWIiiI1mY!lll ;niez3JStOiSowal!1i~ sie do tego obawiazłm zalkładach SIęga 30 pct ogólnego zatrud- grupy społeczne w Pabianicach zade- del zł 68 .380; 6) Spółdzielczość zł 6.060;
g,rol!ii kapa grzywny do 2 tYS'jęCY lidotych i 1 wie-l n!enia. Jest to więc procent nigdzie bodaj klarowały na Pożrczkę Obron v Prze- 'I) Robotnicy zl 219.311; 8) Woj:,;ko i uSl~ a;re5!2l1::u,
me spotykany.
. l t'
.
. ' . .
. l .l .
Nowy na~el.ni~ wydzialu z.drowia pubJiczn~Ale nie tyLko Zydzi objęli poważniejsze CIW o l11cze.1 w .IDle.1 scow yc l p acow- rzędnicy pmlst\vowi 3.220; 9) Urzędni
go rzarzą,d~ 1Il11!)JsklegO w Łod'ZI P . 'l'aue1llSz W 9- stanowiska, również Niemcy pracują w kach subskrypcnnych następuJące su· cy prywa in i 143.657; 10) ' Wol ne za wosl.a ~ s ok l, do·t~chczas~v,~y naczelmk. wydlZl.alu charakterze majstrów techników. Dość tu mu: 1) Banld zł 17.300' 2) Przemysł zł dy zł 29.320; 11) Duchowiellstwo zł
OPIE!lkl spo.te()2lJleJ. POlWlI'OC1'l z ur'!oPu l z dm ew
,
,
1.540; 12) Młodzież szkolna zł 5.480, 13)
w{lZoraj,s,zym objąl urzędowanie.
_
_
_ __
E
_
Rolnicy i ogrodnicy zł -1.700, 14) ArtyGdzie gromadzili śmieci i odpadki? Wydzial
potęgi"
g06poda.rozy zaJI'za.du miej,skiego imforrnuje. że
ści i dziennikarze, 15) Stowarzyszenia
w<1bec 2l1iJlrwidowania l2lSypowiSika śmieci, odlladzł 9.220; 16) Ziemianie zł 1.900.
Ogóków i gl'UZU przy ul. 11 Listopada na tere-nie
Zł
łem: zł 832.520.
Do sumy tej dochodzi
pamku mm. Marsz alka Phlsuuskiego na Polesiu
O larę
jeszcze suma zł 684.680, tak, że PabiaKo:nstallltynowskim - zostato urzadJzone n()we
zsYIPowisko świeci, odp3!dików j gruzu dla d:uielnice subskrybowały razem zł 1.517.200.
nicy pól:noano-wschodniej miasta przy ul. BracJeżeli chodzi o Żydów, to jak w);nika
z zebranych danych, w stosunku do
:l!s;v;powlsk() znaJduJe SIę na gruntach. 6t~ 'nowl:\odsetka ich zamieszkania, posiadania
cych wła6Tlość p. Walentego Chrzanowskiego. I
maj~tku i czerpania tutaj wielkich dop<)lożonych przy ul. Z agr-odmki w Re-ukini, do-I
Ma być te~ nowa umowa ~biorowa ~ )"obotnikam,i p)'~emy
chodów su,hskrybowali oni podobj~JZd uHcaJIDi:
11 Listopada. Krzemienie-eka i
siu wf6kien'llic~ego
nie, jak w całej Polsce bardzo mało,
Re-bkińElka lub K()pernika,
Karole",·ską.
K'I"/:e- I
miemiedką i Re1Jkińską.
dając dowód jak pojmują
obowiązki
Ł 6 d Ź, 16. 5.
Związek Zawodowy hyć dołączony regulamin pracy i reguwobec PallsLwa Polskiego.
lamin
dla
delegatów
robotniczych.
KRON I KA DN I A
Dozorców Domowych wystosował do
. Z lIl1ieslikania ' Kazimiery Gallllv,"icz skra- Inspektora Pracy wnio.sek o roztoczechioillo ga·rdeorobę i bieli1lllę wa,rtości 400 m.
nie szczegółowej kontroli nad mieNa o;;trychu dowu P.l'ZY uJ. F:ranc~zkań.skiej szkaniami służbowymi, przydzielany18 ..,aotrzY!lll!rno Czestawa JędnzeJew!l<klegO (Zbo.
b
.
. k
żawa 11) podczas kradzieży bielizny na s21kodę mI dozorcom domowym, al OWlem Ja
Zofii Olejlll'icza.k.
ustalono, pod tym względem nadal
Z war.szta~u . ślusa.r.sikiego Z~gml\ll1ta Bu:" I panują fatalne stosunki . Mieszkania
Shls#ne tilorz€{clzen ie KUJ"ntoł"hun 'Szliolnego
'~hal'ta (Sle:nklewlOza 105) !5krwd!Zlo.nO na,rzędZla dozorców mieRzczą się w piwnicach
l 'Wyroby metalowe wartoś(Jl 8QO 01.
,
.
~
• '
Ł ó d ź, 1G. 5. Kuratorium Rzkolne i wrszynku alkoholu, bącli t eż w lokaZe strychu {)OOllU przy uL PóllI10anej 8 s'kra- oraz komorkach l
to powszechl11e.
azilQTIO bieliznę wartoi'ici 400 zł .
.
Kontrola ma b~'ć przeprowadzona je- wydało nowe zarządzenia w sprawie lach publicznych, gclzio odbywają się
.Z okna wYl$ tawowe~ ~ sikładzle FI'.en1kla szcze w bieżacr m tV"'odniu,
nadzoru nad młodzie-żą szkolną. Jest przedHtawien ia kabm'cto,,,e.
(PIOtrkowska 17) po wygnleCelllu s,zyby nJeZJ13•
,b,
'
Właściciele tych lokalów oclpowieni sprawcy sluadli dwie sztltki tOlwa·ru warto~d
\VczOra] W J)oszczegolnych ZWląZ- to w zasadzie uzupehtien ie przepisó";7
400 zl.
k.ach Zawodowych robotników prze- zarządzenia, wrdan~go przed 3 laty dzialni są za tego rOdzaju w~' kl ' Gcze
Na ul. Lipowej ~1 llie~nani sp,rawcy skl'~(lIi mvslu włókienniczeo'o, odbyły sin na- w spra\"ie zakazu pl'zebywallia mło uia, przy cz)' m organa policji spra wubucltkę ~e słodY(Jzaml lI1aleząca do Ire-ny SZlIuldt.
, .
.'
"'.,
,c •
BudJke częściowo POT-1lUJCO!110 w ogrodzie pl'ZY l ady nad .kwesh~ za" arCla ,no" eJ u~ dzieży szkolnej w miejscaCh publicz- ją l1aclzór. Za}(az obowił}Zuje ogólnie,
zbiegu L~powej d SkJodOlwskiej.
rr.owy zbIOroweJ. Rokowama odbyc nych i na ulicach- po godzinie 21 za tzn. o każdej porze dnia. (x)
wyjątkiem tych wypadków, gdy znaj~a ul. Narutow~cza 5;) 00~tał.najechany prz~
się mają dopiero w ostatnim tygodniu
~sk~y ~~~chod ~7-1~t!lll. PIOtr DoIgolews40 maja. Robotnicy podtrzymują swe żą- duje się w towarzystwie starszych (oJ orunmósl clęilkle obTazema cIala. Ra,runego prze..
'.. .
Zaciąg
wip~icxno do ~Z!P'it3Ia.
dama, poprzedmo .luz wystoso,""ane. piekunów, rodziców).
Nowe zarządzenie '\1.,'J}l'owadza zakaz
Umowa nie podwyższa plac, a taryfa
jedynie uzupełniona zostanie t~rmi przebywania llllodzieżr uczącej się w
Ł ód Ź, 16. 5. Tow. W o,iskowo -Techprzędzę
punktami, odno zącymi się do nowej ~zkołach średnich i zawodOWYCh (do- niczne obecnie angażuje mlodych 1'7.6Ł 6 d Ź, 16. 5. - W nocy na 28 marca produkcji. Poza trm do umow~' ma. kształcających) w lokalach sprzedaży mipśl'ni'ków na, kul'sy za·wo'd owe. Prz :v jmo~
wani są ci, a.-.tórzy ukollczyli szkołę dorb. do magazynu Goldlusta przy ul.
T
kszt.ałcającą zawodową w dziale metRloKopczyl'lskiego 20 przez otwór w murze
wym i elektrycznym względnie szkołę
dostali się zło{zieje i skradli 200 kg
tysięcy
rzemieślniczq, a pragną się po8\Vi ęc i ć zaprzędzy wartości 2.000 zł. Policja ustaŁ ó d ź, 16. 5. 49-letni Ludwik Król wodowej służhie woj-s'kol\vej w charaktel'ze
liła, że kradzieży dokonał Józef Pabiachałupnictwa łÓdzkiego (Drewnowska 55) został aresztowany na maJstrów w dziale uzbrojenia. lotniczym,
skutek zameldowania zlo.:I;oiJlego przez je- samochodowym, czołgowym, okl·~to\Vym i
nowski i że skradzioną przędzę ukrYł
Ł ó d t, 16. 5.
Od l;:onca ub. roku d0 go żonę Julianllę, która wskazała. że Król elektrotechnic7.nym.
w komórce Edwarda Tybinkowskiego,
rb. Pl·Z~ · Zl1ano chalupnictwu 84:1 zniewoli! s,n\ 19-1etnia, CÓl'l,ę Genowefę, uKursy tnvajq jer!()n roI" pr zy czym
gdzie ją. też znaleziono. \V dniu wczo- marca
tys. zł w formie subwencji i pożyczek. mysło',"o niedorozwiniętą i w w~'njku tego kandydaci otrzymują bezpłatllie nankę i
raj;;z~'m Sąd Okręgowy w Łodzj skaWoje\VlJdl.two łódzkie 01rzymało 137 tys. kazirodczego zbliżenia dziewczyna znajdu- utrz~'mal1ie. Po irlformarje 1Hl1eży s ię hezzał Pabianowsr:iego na 2 lata więzie
zlotycll.
je się w stanie brzemienności. Król prze- pośrednio zgłaszać do Towarzys twH \Vojnia, a l'ybinlr-ow8kiBgo na rok więzie
kazany został do dyspozycji władz sądo ska Toclmiczl1c'>'o IWal'Szawa, Aleje Róź 8),
Branżowo najwięcej otrzymało tkactwo
wych. (x),
i Pl'Zędzalnic;two, bo 232 tys. zł.
(x)
IWA
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Dozorcy domOWI-
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oswe prawa

Gdzie nie może przebywać młodzież szkolna
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<

.
majstrów WOjskowych

Kradli

137

dla

Zwyrodnialec

ORĘDOW~IK.

Numer lU

Za

obrazę

narodu polskiego WYMOWNY

ź, 16. 5. Łodzi skazał Olgę

Lód

Sąd Okręgowy w
Salman ż Pabianic

na 6 miesięcy więzienia za szerzenie
fałszywych wiadomości i obrazę uczuć
narodowych.

Przyjmują

robotników

Ł ó d ź, 16. 5. - W Widzewskiej Manufakturze zwiększrł się stan zatrudnienia.
związku z uruchomieniem
niektórych dalszych oddziałów, jak
tkalni itd., pracuje obecnie cztery
tysiące
robotników.
Równocześnie
powołany zosta~ drugi z rzędu członek
do władz nadzoru mjr Marian I{andel,
h. dyr. biul'a oddziału surowców. Poza
tym do zarządu Widzewskiej Manufaktury powolany został dyr. Borowicz.
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PRZYKŁAD

Z CZASóW WOJNY

śWIATOWEJ

Kie~J ~!~liemy mieli ~nto~n~J miei~kie wtO~li1
Jak to taksówki paryskie ocaliły stolicę Francji - Społeczeństwo czeka na szybką
decyzję tramwajów miejskich

I

Ł ó d ź, 16. 5. W
ostatnim czasie
przy omawianiu zagadnienia komunikacji tramwajowej w Łodzi wSkaza-1
liśmy na nowe zadania,
jakie stają
przed tramwajami miejskimi.

Należy,

podkreśliliśmy,

unowocze-

śnić komunikację przez wprowadzenie

przynajmniej na pewnych liniach autobusów. Oczywiście, że zasadniczym
dążeniem tramwajów powinno być

Kary na włóczęgów
Ł

ó d ź, 16. 5. Wczoraj przed Sądem
Grodzkim w Łodzi odpowiadało 14
włóczęgów aresztowanych w różnych
punktach miasta. Badania ujawniły,
że wszyscy bez wyjątku
nałogowo uprawiaJą

włóczęgostwo,

Ankieta

J eden z naszych Czytelników pisze
co

przemysłowa

L ó d ź, 16. 5. Odbyła się w urzędzi.e
wojewildzkim konferenc.ia z przedstaw.lcieiami przemysłu. poświęcona sprawIe
wielkiej ankiety, ro~pisanej przez Mini·
sterstwo Przemysłu I Handlu.
Ankieta ta obejmuje przeszlo 18 tys.
zakładów przernyslowycl~ w całej. Po.lsce.
Ankieta ma na celu zonentowame SIę w
obecnym stanie przemy~lu polskiego: uj!:cia cyfrowego poszcze.ll;olnych ~ałęzl .. Puzwoli ona na wykryCIe wszelkIch n~edv
magań i niedociągnięć, jakie istnieją w
przemyśle.
•
Przedsta wicicle przemysłu i zrzeSzen
przemysłowych wyrazili sw~ goto,yość
jak naj czynniejszego poparclu ankJet~!
przy czym specjalna" uwagę w dyskUSJI
zwrócono na konieczność przystosowani.a
ankiety do przemyslu włókienniczego-

węgierscy
w Łodzi

Oficerowie

art~Tkuł Panów,
w
postawione jest żądanie pod

Fra(Jment z urzqdzonej przez SodalicjI'} Maria 'ńską akademii pod nazwą "FVieczór Ma1'ia1/'ski", Akademia odbyła się w sali Tow. Kredytowego w Łodzi.

Rezerwiści mają zapewnioną pracę
Odbywanie sluiby woj.slwwej nie nl,o~e być podslawq do
ro~'wiq~(l'I'l.ia u'Inowy o najem l'J'I'acy
L ó d Ź, 16. 5. Zdarza ly się wypadki. że nie występują przeciw rodzinom rezerwiprzemyslo\\'cy nie przyjmowali do pracy sŁów. powolanych do slużby wojslwwej,
rezerwistów, powolanych do slużby woj- domagając się placenia komornego i gro
skowej z chwilą, gdy ich zwolniono.
:i;ąc eksmisją.
Z punktu widzenia prawIzba Przemysłowo-Handlowa w związ- nego żądania te sa, calkowicie uzasadni oku z tym wydała okólnik, w którym wy- ne, jedna kże biorąc pod uwagę, że rodzijaśnia. że na mocy odpowiednich przepiny rezerwistów znajclują, się bardzo czę
sów. pracownik po powrocie ze służby sto w dość przyl,rym położeniu materia!wojskowę.i musi być przyjęty. bezwzględ
nym, a olues należy uważać za przejścio
nie do pracy, gdyż stosunek najmu pracy wy, choćby ze względów patriotycznych
w okresie odbywania slużby wojskowej pożądanym byłoby złagodzenie kursu wonie jest uznany za rozwiązanie umowy. bec rodzin rezerwistów.
sprawie tej
Przypomnienie to uznać należy w pelni organizacje właścicieli nieruchomości wyza słuszne i liczyć się należy. że wypad- siąpiły poci adresem swych członków z
ki niepl'zyjmowania rezerwistów więcej apelem, zalecając możliwie jak najelalej
idącą oglęelność w odniesieniu do roclzin
nie powtórzą się.
*
rezerwistów, zalegającycll z placenieru
Ostatnio zdarzają się rówmez wypad- komornego. (x.)
ki, że wlaściciele domów nazbyt energicz-
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Skazanie butnej Niemki

Nowe wagony tramwajowe

L ó d ź 16. 5. Przed kilku dniami P. P.
S. w związ. ku z odmową właściciela kina
"Mimoza" pl'Zy ul. Kilińskiego udziel~nia
lokalu na wiec socjalistyczny w dmu 1
maja, proklamow~lo .bOjk?t ~ego kina. Onegdaj w nocy l1leu Ja Wlll elll. &prawcy. w
związku z bojkotem wspomma.nego kma
zaiimarowa.1i smoła, szyby oraz drzwi w
kinie ,,~nmoza". Powiadomiona policja
zarząd. ziła dochodzenie celem ujawnienia
sprawców demonstracji. (x)

Przewiek łe strajki
L ó cl Ź, 1G. 5. - Oll trzech tygodni trwa
strajk okupacyjny 200 robotników w fabryce maszyn Braci Lange (Andrz~ja 21).
Strajk prokl'lmowany został w ZWIązku z
częstym i Q.s lta n io w tej fab ryce wypa elkami wstl>zymywania wypłat. Robonticy interweniowali u właclz w 'Warszawie, jednak dotychczas wszelkie rokowania nie
doprowadziły do zlikwidowania sporu.
W fabryc'e pluszu Finstera (Dowbol·CZY·
ków 17) od dwóch tygorlni robotnicy pro\\'(\(.11.1\ strfljk okupacyjny,
domagając sip,
za\\"arcia nowej umowy. Na 17 bm. zwolana zostala konferencja u inspektora pra·
cy i prawdopodobnie porozumienie zostanie osią.gnięte.

zainteresowaniem ' przektórym
adresem
tramwajów miejskich, aby uruchomiły linie autobusowe. Wysunęli Panowie, jako wzgląd decydujący, sprawę
obrony kraju. Bardzo słusznie.
"Bezwzględnie instytucja tramwajów miejskich winna okazać zainteresowanie dla zagadnień obrony kraju
przez stworzenie jak naj liczniejszego
taboru autobusowego, który by mógł
być . wykorzystany
w ewentualnych
powikłaniach
wojennych w
celach
transnortowvch.
"Przypominam rolę, jaką spełniły
taksówki paryskie w groźnym momencie zbliżania się Niemców do Paryża.
Użycie taksówek pozwoliło na błyska
wiczne wzmocnienie frontu przez przerzucenie do linii potrzebnych . oddziałów
,vojskowych. Przy dzisiejszych
metodach wojennych, w których na
czołowe
mleJsce wysuwa się ruch,
szybkość trzeba przyg-otowywać sobi e środki transportowe."
czytałem

L ód ź, 16. 5. Do stolicy przybyła w~;
cieczka oficerów Honwedzkiej Akademll '
Wojskowej w Budapeszcie w .. liczbie 14
osób :r. komendantem Akademll, pułkow
nikiem Karolem Beregfy na czele.
Wycieczka zwiedza pobojowiska z .0kresu wojny światowej i wojny bolszewlcŻu..dala od k'ieJ·Q1Vłłi1~a s~kol1J, by ro~nl,a'wial ~ . nią po niek jej. Oficerowie węgierscy przybęda" !Ómiecku
wnież w najbJjższych dniach do Lod~1 z
Gdyni dokąd wyjada, 17 bm. ZLodzI uP a b i a n i c e, 16. 5. (w). 'V szkole wobec niego nieoclpowiednio i wykrzydadza,' się do Brzezin, gdzie zwie.dza, "!"lll~.l
scowe pobojowisko z czasu WOjny sWla- powszechnej w Ksawerowie pod Pa- kiwała, że języka polskiego nie zna
bianicami H-letni uczeń Roman Jung, (stwierdzono jednak, ~e zna bardzo
towej.
syn Marty Jung, powycinał na ławkach dobrze) i żąda mówienia do niej po
szkOlnYCh dwie swastyki i napis l1iemi~cl{U, a p. Frankowski, cbcąc
"Deutschlanu·'. Kiel'ownik szkOły p. pozostać nadal w charakterze urzędni
L ód ź, 16. 5. W bież. miesiącu dyre~ Frankows.ki wez,vał do siebie matkę ka, musi znać jęzYk niemiecki (1).
cja tra1mwajów !ódzkich ma wpr.owadzlć Junga, by jej zwrócić uwagę na wySprawa powyższa znalazła
się
nowe wagony w liczbie 35, kt?re sa, obec1:ie wy.lcal1czane w wytwórm warszaw- bryk chłopca. Bezczelna i butna Niern- przed tut. Są,dem Grodzkim. który rozskiej. Wprowael'zenie nowych wagonów ka zamiast życzliwego przyjęCia slu- patl'zywszy ją., skazał butną Niemkę
przyczyni się niewątpliwi.e ~o poprawy sznej uwagi kierownika, zachowała się na 3 tygodnie bezwzględnego aresztukomunikacji tram · aJoweJ, ktora ~zczegól
nie w godzinach rannych szwankUje wsku'
PIENIĄDZ NIE CUCHNIE
tek szczuplości taboru. (x)

SOCjalistyczna zemsta

następuje:
żywym

"Z

płac

Ł ó d ź, 16. 5. - W fabryce Landego
przy ul. Gdańskiej 79 powstał zatar.g
na tle zniżki płac. Fabrykant ZgOdZlł
się na utrzymanie dotychczasowych
stawek i zatarg został zlikwidowany.

wprowadzenie do komunikacji miejskiej jak najwiękst:ej ilości autobusów.
Taka polit~T ka i gospodarka komunikacyjna
trar}1wajów
miejskich
wskazana jest nie tylko ze względu na
potrzebę przyspieszenia komunikacji i
na ciasnotę ulic Łodzi. Bardzo poważ
nym i bodaj decydującym jest wzgląd
na obronę kraju.
Wywody nasze w tym zakresie
znalazły żywy oclctźwięk w opinii publicznej. Mówią o tym liczne pisma,
jakię napłynęły
do redakcji. Zapoznajmy się, przynajmniej częściowo, z
treś~ia tych listów.

JAK TO BYLO W CZASIE WOJNY?

są nałogowy

mi alkoholikami i z powodu tego czę
sto chorują. Sąd skazał wszystkich
na kary po 6 miesięcy pracy przymusowej.

Zatarg o zniżkę

-
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Fogel pła[i "Dziennikowi Ludowemu"•••
ogłoszeniami

Pis'tno socjalistyc~ne

l'WzyjU'l.uje Qfllos~enia kapitalistów
i Nie1'lwów

~UdQwskich
Ł ó d i, 16. 5. Ostatnio socjalistyczny "Dziennik Ludowy" zareprezentował się znowu, jako organ wielkokapitalistycznych
pl'zeclsiQbiorstw
ży
ctowskich. Już raz dal się poznać w
uhiegł~'m roku,
kiedy w~·dają.c specjalny, jubil(mszo",~T numer, zamieści]
Idlk(\, stron ogłoszell żrclowskich firm.
Obecnie "Dziennik Ludowy" wydał
specjalny numer poświ~cony niby moton'zacji. Oczywiście o owej motoryzacji jest mało, bardzo mało, natomiast jest ba.rdzo dużo ogloszell. ży
dowskich, ściśle łódzkich firm. Króluje, zdobi ten numer ogloszenio samego
Maiera Fogla. tego Fogla z Ozorlwwa,
który tak bezlitośnie gn~bi robotników, który po Kolmach i Eltingonie
dzierży prym w zatargach, strajkach,
wyzyskiwaniu robotników i najeży do

słynnej łódzkiej
trójcy 1,{apitalistycznej Kohn-Eitingon-Fogel.
Dalej widzimy ogłoszenie Jelina i
Ruclomina, 7:a którymi, o ile Wiemy,
sto'i sam Eitingon, jest ogloszenie Rubins7:tajna, jest Jakub l~eszcz~Tllski.
Ale co najclziwniejsze znajdują ~ię
w owym "Dzienniku Ludowym" ogło
szenia znanych niemieckich fil'm, jak
Klister,
przec1stawfciel niemieckich
samochodów DKW.
Jak więc swą antyniemiecką politykę pogodzić z faktem zamieszczenia
ogłoszenia niemieckiej firmy,
jak uzgodnić swe antykapitalistyczne
stanowisko z oddaniem swych łamów kapitalist~'czne.i firmie Fag'la?
Pieniądz nie cuchnie prawda panie Szulman? (a)

TRAMWA.TE MIEJSKIE MAJĄ. PO·
TRZEBNE ŚRODKI
W innym liście znajdujemy takie
uwagi:
.,Poruszaliście Panowie swego czaże tramwaje miejskie dały w
ubiegłym roku operacyjnym trzy miliony zysku. A więc tramwaje miejskie
mają środki na to, aby wprowadzić w
mieście linie autobusowe.
Tramwaje
miejskie mogą pozwolić sobie na to,
aby aać miastu i państwu nowy środek

su fakt,

lokomocji. "

CHCEMY SZYBKIEJ DECYZJI
Bardzo znamienne są następujące
wywody:
"Proszę Panów sprawa jest jasna:
interes pal'lstwa i miasta wymaga zaprowadzenia w Łodzi linii autobusowych. Dziś nie ma czasu na przydłu
gie dyskusje w kwestiach palących.
"My, Polacy-Łodzianie chcemy się
jak naj prędzej dowiedzieć, że tramwaje miejskie, kierując się dobrze pojętym interesem polskim, zdecydowały się na wprowadzenie linij autobusow~Tch.
Chcemy się jak najprędzej
dowiedzieć, że taka decyzja zapadła i
że będzie ona szybko wprowadzona w
życie,"

Do tych głosów naszych Czytelników nie potrzeba dodawać obszerniejsz~'ch komentarzy.
Czytelnicy wypowiedzieli siQ aż nazbyt wyraźnie. Stanowi sIw snołeczeństwa polskiego zostalo określone - obecnie ma glos instytucja tramwajów miejskich. (jot)

Ś.·oda,

dnia 17 maja

113)7 Sygnat czasu i heina·l z wieży z Kra kowa; 12.03 Aud. [Jolu(1.; 14.50 ł-,ó(].zkie wiad. giełd.
i odozytanie progr.; l~.OO Aud. dla dZl!eci: .. Naśr.
koncert" - "Taniec kwiatów". OJpera dziE'(!'~a;
16.00 dziennik pOP<Jludniowy; lO.W Wiadoltlości
gospodaroze; 10.35 StaropolSlkie pieśni mar:ań
skie w opracowaJ1iu dr. Ma.rii S~czepal'iskiej; 17.00 O.Jc,zyt wojskowy; 17.50 Przygotowanie go~{)oc1arczej o!Jml1Y p3Jlstwa pO[{Adanka: 18.25
Wiadomości spol·towe lokalne: 20.~ A.udycje in·
formacyjne: Dziennik wieczorny, wia{]odności
meteoorologioz.ne, wiadomości &portowe, Jl31SZ program lila jubro; 23.00 ootatn'o wiadomości dzienni~a 'Wiec1lOmego.
.

Wikariusz kapitulny
diecezji podlaskiej
. S i e d l c e. (PAT). Kapituła katedralna w Siedlcach wczoraj o godz. 13
dokonała wyboru zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, wikariusza
kapitulnego, który będzie sprawował
rządy nad osieroconą diecezją podlaską do czasu mianowania nowego biskupa ordynariusza.
Wybrany został J. E. ksiądz dr
Czeslaw Sokołowski, dotychczasowy
sufragan, po czym odśpiewano "Te
Deum laudamus".

Przyjazd ,;Batorego"
do Gdyni
G d y n i a. (P AT). Dziś rano powróz Nowego Jorku do Gdyni MS "Batory", przywożąc m. i. pierwszą w
tym roku wycieczkQ Polaków z Ameryki.
Na "Batorym" powróci! rówmez
znany pianista Stapisław Szpinalski
oraz część grupy dzienikarzy pOliSkich,
którzy towarzyszyli ministrowi Romanowi podczas uroczystaści, związanych
z otwarciem polskiego pawilonu na
wystawie nowojorskiej. Podczas pię
ciodniowego pObytu w Nowym Jorku
dziennikarze byli bardzo serdecznie
podejmowani przez. miejsc6wą pOlonię.,
Na pokładzie "Batorego" przywieziono trzy nowe płatowce komunikacyjne: dwa "Lockheael H" ella POI-I
skich linij lotniczych i jeden "Lockheael 10" dla jugosłowiańskich linij
lotniczych.
cił

Prace
scaleniowo-regulacyjne.

W konferencji biorą udział przedI5tawiciele AnglH, Belgii, Danii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Polski oraz
obserwator z Norwegii, który nie naleWar 8 z a w a ·(TeI. wł.)' Plan prac ży do międzynarodowej konwencji aescaleniowo-regulacyjnych, zatwierdzo- ronautycznej.
ny na r. 1939/40, wykonany będzie
Na czele polskiej delegacji stoi mgr
przy pomocy środków budżetowych Piątkowski p. o. dyrektora departaMinisterstwa Rolnictwa, preliminowa- mentu lotnictwa cywilnego w Mininych w wysokości 11.1 miln. zł. (w)
sterstwie Komunikacji.
Zadaniem konferencji jest ureguloMiędzynarodowa
wanie szeregu zagadnień meteorologicznych, ra.diowYCh i celnych, z~vią
zanych z mIędzynarodową komumkaKra k ów. (PAT). W salach ratusza cją lotniczą. Obecnie odbywają się pramiejskiego w Krakowie rozpoczęły się ce w komisjach fachowych, które poobrady 40 miQdzynarodowej konferen- trwają do soboty. W tym tygodniu odcji aeronautycznej, która w r. bież. od- bQdzie się plenarne posiedzenie i zabywa się po raz pierwszy w Polsce.
kończenie obrad.

konferencJ"a aeronautyczna

I

e

SPDRT
W związku z otwarciem sezonu Ł6dalldego
Klubu Motocyklowego w Lodzi, po odbytym na·
bożeltstwie
w kościele Matki Boskiej Zwycię
skiej odbyła się defilada zawodników przez miasto, następnie oubyl się na placu wolności start
do raidu pn ... Pierwszy krok motocyklowy", który na start zgromadzi! bardzo dużą ilość startu'
jących. Trasa biegla z Łodzi
do Głowna, na·
stęlmie na rozstaj dróg Rydwan,
gdzie było 9
km terenu, następnie na szosę Bielawy - Lowicz, gd.zie była meta. 'frasa wynosiła 57 km,
do sta·rtu zgłosiło się 16 maszyn. \Vynik jest
następująCY: w kat. setek 1 m. Rżewski Z.,
2 m. Kesael L., w kat. maszyn 00 200 1 m. Zatorski, 2 m. Fidler Jerzy, w kat. maszyn 350
1 m Mic:ner. 2 ID. Burg St., w kat. maszyn
600 Drewniak i \Valter, w kat. 600 z przyczepką
Sękows·ki (najlep.szy wynik dnia) i Sztrobe\. w
kat. ponad 600 z przyczepkami Srorowski i Popielasowa (jedyna kobieota). Organizacja zawo·
dów b. wzorowa, wypadków nie było.

Piłka nożna
(sp) ŁKS - ŁTSG pretenduje do tytułu mi·
strza LOZPN. Sytuacja w rozgrywkach o mi·

la~ł6wkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, :) liczb = jedno slowo,
i, w, z, a - każde stanowi 1 słowo. Jedno oglozenie nie -note przekra<.zać 10l sł6w, w tym
5 nagłówkowych.

strzostwo ł6dzkiej klasy A w chwili obecnej
powoduje, że ŁKS i ŁTSG są naj poważniejszy
mi kandydatami do tytulu mistrza, a zatym największymi rywalami, toteż w obu obo.zach przygotowują się do spotkania bard.zo starannie.
Kierownictwa klubów ustalily już sklady dru·
Żyn. ł,TSG wystąpi w najsilniejszym zestawie·
niu: Lass, Misiak i Mikolajczyk; Triebe, Kosmalski i Triebel: Janaczyk, Binecki, Kr6lewiecki, Voigt i Eslinger. Czerwoni mają pewne
trudności, gdyż wntpliwy jest udział Koczewskiego, który uległ kontuzji na meczu z Sokołem. Licząc się z tym, P. Otto desygnował do
drużyny
następujących zawodnik6w:
Andrze·
jewski (Piasecki); Karasiak i Gałecki; Nowak,
Pegza, Galubiński; Król, Miller, Tadeusiewicz,
Lewandowski, Czech. Gdyby Koczewski był
zdolny do gry 'l'adeusiewicz zajmie w pomocy
miejsce Nowaka, a Lewandowski przejdzie na
tSrodek ataku. Mecz rozegrany uędrie na stadionie ŁKS o godz. 17. Sędziuje P. Dymant. Um)

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

" 000,-

,

l[

IlE

-

gaglanteryjno·łokciowy

1C-23-.-R-O·ZMAITE

sprzedania w powiecie
Ofer.ty OrędownIK,
.. A. D."

stkie maszyny bez defektu. Najlepszy wynik
dnia uzyskał P. Sękowski, zajmując w ogólnej
klasyfikacji pierwsze miejsce. Sklasyfikowani
zawodnicy otrzymali dyplomy, pozostali zaś plakiety pamiątkowe. Na uwagę zasluguje start
jedynej kobiety P. Popiplasowej, która zajęla
w kategorii motorów najcięższych drugie miejsce.
Wyniki: kategoria 100 ccm: 1) Rżewski, 2)
KesseI. 200 ccm' 1) Zatorski, 2) Zydler. 350 500 ccm: 1) Micner, 2) BllrstC'ler. Do 600 ccm:
1) Drewniak, 2) Walter. PrzyczC'pki do 600 ccm:
1) Sękowski, 2) StrobeI. l'rzyczcpki ponad 600
ccm: 1) Staroński, 2) Popielasowa •

Piłka ręczna
(&p) Mistrzostwa Lodzi w szczypi6rniaku.
Rozgry .... ki w sz<,zypiórniaku mp,skim o mistrzost .... o Lodzi w klasie A dobiegają końca. Pozostaly do rozegrania tylko cztery mecze. Spotka·
lilie ŁKS i 'l'ur zadecyduje o zdobyciu tytulu
mistrza przez jedną z tych drużyn. Dwa mecze
w tym Znicz - Tur, odbędą się w dniu jutrzejszym, pozostale dwa w sobote ZO bm. Do klasy
B spada automatycmie Wima, która wielokrotnie oddala punkty walkowerem nie stając do
zawodów. W szczypiorniaku żeńskim odbędzie
się jutro m. i. mecz ŁKS Wima. W sobote
odbędzie się 25 min. dogrywka meczu "ilima Znicz (przy stanie 3:0 dla Wimy), a w niedzielę mecz zalegly Znicz ŁKS. Poza tym do ro·
zegrania pozostają jeszcze od wołane ostatnio
mecze drużyny IKP.

(sp) Łódzki Związek Atletyezny wszczął sta·
r3JJia IV Polskim Związku Atletycznym o ewen·
tuałne zaliozenie na podstawie osiągniętych wy·
!Ilików do grupy olimpijskiej następujących ł6dz
kich zapaśników: Kuleszę i śliskowskiego <IKP)
oraz Hinca (Wima).
Spotkanie zapaśnicze o drużynowe mistrzo·
stwo Lodzi Kruszender - ZjednQczone przynio·
slo zwycięstwo drużynie Kruszendera w stosun·
ku 17:9. W nadchodzącą niedzielę odbędą się
w hali \Vimy o godz. 11 zaworly za,paAAioze
mistrzostwo okręgu pomiędzy 'IVimą a Kruszen·
derą. Poza tym wyznaczono jeszcze spotkanie
IKP - S. K. S. (Pn)

°
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~nak oferty naprzykład: z 18923, n .745, d 1790

DROBNE

i t. d. -= 1 słowo.
Drobne ogloszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godziny. 10, w soboty i dni przedświą·
teczne przyjmuje się do godz. 8.45.

drobnych: t·lamowi minimetr 30 groszy,

z dobrą praktyką poszukuje pOsady od zaraz lub 1. 6. Oferty
Ogl06zenia do 30 slów dla pO!ZU' Orędownik . Poznań zd 85 832
~ ującycb po~ady .. tei rubryce
obłlczamy po Jecln -j trzeciej cenIe
Panna
drobnych
umiejąca szyć cholewki i wywrotki poszukuje pracy motliwie
zaraz. Oferty Orędownik. Poznań
Elew gospodarczy
zd 85900
lat 21. ouowiązkowy.
szkola
. .•.
.
.. /j
'
'
,'.
Czerni chów. praktyka. poszukuje
Szofer
od 1. 6. posady płatnej pod dymechanik
znający
wszelkie
maspozycje. Oierty Kurier Pozn.
Poznań
szyny mechaniczne poszukuje podg 2045 a
sady od zaraz. March. Kawalec,
Apteka
Bolesławowo. poczta Borek.
Dzielną marszantkę
Ogrodnik
Ng 22108
Bydgoszcz. Grunwaldzka 37. pO- wsp61niczkę składu
kapeluszy
młodszy, biegły w swym zawo·
szukuje zastepcy lipiec. sierpień. przyjmę.
Mam lokal urządze.
dzie. zmieni posadę od czerwca.
Referencje. podanie warunków. niem. telefcnem. centrum. Ofer·
EZ7.WOLNE
MIEJSCAlI
jako pomocnik lub samodzielny.
zdg 85 885
ty Orędownik. Poznań
Oferty Agentura Orędowl.ika zd 86098
Kłecko.
N 223.i9
Fryzjerka
Potrzebny
potrzebna do ondulacji trwalej . pomocndk piekarski. obznajmiO'IłY
31. ROZR7WKA
żelazkowei i manicure. Zgłosze· z piecem piersiowym. Zgłoszenia
nia. Orędownik , Wieluń.
Agencja Orerlownika. śrem.
N 21563
Przepisowe
N 22360
anteny zbiorowe tanio. fachowo

··r'E~/J!- '
R. Barcikowski

Piekarski

czeladnik młodszy z prowincji pOtrzebny zaraz. Oferty Orędow
nik . Poznań zd 85 905

Mężczyźni!

pełnie sil mę·
sklch i enprde nawet w wieku
Z){łoszenia 000 .. Eller·
'l"ia". Kraków skrytka 240.
nI! 10 109·10

ŻÓŁTE PLAMV

restauracyjna i kelner hotelowy
od zaraz potrz(·br,i. Hotel KoChodzież.
Ng 22091

.ściuszko.

Skład
apo~ywcZY tanio sprzedam. z towarem lub bez. powód zmiana.
Oferty Orędo\"Jlik. Poznań
zd 85891

Dom

rlwumieszkaniowy. pod

rlachówką

8000 bez stempla sprzedam (,6r-

czYn. Oferty OI·C'rlowr.ik.
zd 85916

Poznań

Wspólnika
. llczriwelio z kill,u ty.;j~cam;
szu<kujc.

Z<r'o<zt'nia
Poz,nań zd 86 060

f

PO-

Orędownik,

stry i Chóru P. R. pod dyr. F. 17.00 Merliollm - Koncert orkic·
~owowiejskiego. Kierownik Ch6- sb·owy. 17.10 Ryga Dawna i
ru - St. ~awrot.
nowa muzyka taneczna. Budapeszt - Koncert wokalny. 18.00
'.; KRA·JOWE
Lublana - Muzyka ludowa. 18.40
Tuluza - M.l1Zyka rozrywkowa.
Toruil - 15.00 śpiewa Ch6r Droitwich Utwory Purcella.
żołnierski Dyonu Pomiarów Ar- 18.45 Bruksela fr. Recitał skrzyptyl(>rii; 15.20 połskie mar~ze woj- cowy (w progr. Bach). - 19.00
skowe; 19.40 rcc. ~piewaczy J. Go- Bruksela fi. Rymf. ,,'W ojskowa"
rzecowskiej; 20.05 IIaydn: kwar(płyty) 19.20 1!'lorencjatet smyczkowy op. 74. Nr 13 - Hayclna
Rozmaito~ci z płyt. Ryga - Konplyty; 20.15 SPOlt.
cert POPII!. w wyk. rok. chóru
Kalowice 6.30 muzyka W i sn!. 20.00 Brukseda fI. - Mu\\yk. Ol'kit'stry K. P. W.; 15.00 ZYCzny program rozrywkowy. popołudnie ~Inskic rolnika - alldycja slowno-muzyczna;
19.45 Radio Romania - Utwory Dworozmowa ze sluC'haczem; 19.55 rzakn (płyty). 20.30 Wieża Ellfla
Muzyka s('(>ni<'zna (Ren nocy
wesoły wieczór - audycja słowno
IE'tni('j i in.) 20.35 Sztokholm _
muzyczna; 20.20 sport.
..Hitler
Sweet" opt. Cowarda.
Krak6w _ 15.00 pieśni majowI';
Muzyka
19.00 [ragmr-niy z ()!1er Moniuszki 20.40 Bratysława
( I
10Z/"ywkowa. 21.00 Londyn ReI!.
pyty): 19.45 mełod iE' wloskie i hi- - "Księżniczka i 7 karłów" (Diszpnri,.kie. Wyk. W. Poraj-R6- ~neya). Mediołan Pasja wg.
l\ycka (mzwpran\. 'IV. Dec (wio- sw. Mateusza - J. S. Bacha.
lonrzpla); 20.211 sport.
MonIe
Cer
ino
"Manon"
op.
ł,ódź 10.45 koncert Źy<,zp(j' ;\Ias<eneta. 21.15 Radio Romania
U.OII ('h';I' dzit' c i ę cy Hzkoly 6wi: ., Heci~al śpiew. P. Prokopier'z~'(I; 19.45 "O ko~ciolarh i ka- ni ('go. 22.00 Hp!laIJeszt Utwaplrer.kac-h na przedmieHcial'h" - r'y fortepianowe Liszta. 22.15
pog.; 19.55 pieSni ku czci NajSymf. "Eroica" Beetho"",iętszC'j Marii Panny w wyk. Oslo vena. 22.45 Lyon - Muzyka lek.
Chóru Mariackiego.
kl.!. 23.00 Bruksela fi. - symfO-j
T,la .. Patetyczna" Czajkowskie!łol.liP'
,!.li.'1]1,.lhłt!V~V.)~1 go. Droitwich - Muzyka rozryw .
iIP~ 1J'
~ ~iY
kowa. 23.15 Rzym - Konr('rt rozrywko,,·y. 2.~.30 Londyn Reg. _
16.00 LalIti - Mu~yka lekka. Zawody amat. ze poł6w.

I
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ogłoszeni8
l-lam~wŁ milimetr
lub Jei"o miejsce k<?8Z~uJe: w .zw3'czajnych na ,tronie 6-laredak
moweJ )
groszJ;, na
redakCYJnej
a) przy
'01\

li

atro~le

(4-łamowej):

końcu czę8ci

cyme}
groszy. b na strome czwarteJ 50 groszy el na stroni'l ct Ug •. 60
d
• ~ronkie wiadomości m;ejscowych 1,- d. Drobneoglosze~i8 Inajwyżej
;[Jw rro~z)'.
na
i Ó .... o"'ych) słowo r.agłówkowe drukiem tlustym Hi
k td d I
• w ym
na·
Z
OglOoenia w!ększe "'~r6d drobnych poczynając od Osta~~j:rron; l~ła~os;,e 8ł~ro ~O MOS Y,
SZYd ~~<?szeOnrał skomJ>hkow8.!)e. !: Eastrzeteni~m miej.sca - od po;nczególne~Oml~~;a~klł ~~.
na wyz i.
g oszema do bletącego wydama przYJmujemy do
(ł'
10 30
d
•
(AJ

l00

r/

r;:3;ie~f~bz~i!~iaąJ;;~~:ir~J~ :l~d~~:i~Od:''-8~ł;~e~i~d~r~~j~a.ti~i:;n~u~ '~~~ :~i:~Z!~r~~~

J

oraz inne z najnowszpj serii jut
od zl.

OPALENIZNĘ i t.d.
USUWA
POO GWARANCJ~

115,-

AXELA KREM

w obrębie Woj. Poznańskiego de.
d~~~trujemy w ł 3lllllymi samocho-

SŁOIK2~Złi3-Zł.~~

~ ~ fP\\!Il

MYf)tO.AXELA-1.-zł

7.20 koncert Orko Rozgl. Kat.;
8.00 dziennik; 8.15 kon cert orko
wojskowej pulkI! "Dzieci ł,oclzi"
z udz. Chóru :\Iip~zalłego; 9.00
tran~mi~ja nabnżeilstwa z kości 0la św. KI'zyża Ksip,ży Mi,jonarzy
w \Yat·~zawie. Kazanie na urorzystość Wniebowst'lPienia WygI.
~s'. 1"'oł:1t Zygm. KarzYli~ki. :splewac będzie Chól' świetokrzvski pod kier. ks. proC .J",z!'!a
Orszułika. Przy organach !']ugcniusz Langer; 12.03 poranek Bymfoniczny. \Vyk. Ol·k. Rymf. poci
d.vr. K. IIardulaka; 13.00 "Stan.
llr'zoznwski czyli sumil'nie in telpktualne" - szkic; 13.15 muzyka
\\Tyk. Orko Rozgl. Lwowskirj;
14.45 rozmowa techn ika z m:orlzieźą; 15.011 audycja dła wsi; 16.30
Palestrina: Mis'a Papa Mal'celJi
fragmenty; 16.55 "Dohry sqsiac]"' - humorE'Rka; 17.20 porlwiC'czorek przy mikl'ofnnie (z Pozna~io); 1!~,45 Mozal·t _ r/.l.ty;
20.2", authcJe mfor'mncyjne; 21.00
.. Bajka o sze~ciu synach zegarmistrza" - ,,\Vesola Syrena 7,uzanny Ginczanki i ' Andrzeja Nowickiego"; 21.40 muzyka tan eczna w wyk. M. Orko P. R. z udz.
.T. Paszkowskiej (rf'fren): 22.58
kom. szybowcowy; 23.00 o~tatnie
wiadomości; 23.05 koncert Orkie·

A.

Radioodbiorniki
Telefunken

9\EGI

Kucharka

s~arszym.

Piekarnię
cukiernie w Poznaniu. rlobrze za.
prowadzoną.
przppisowa sprzedam. Oferty Orl'rlownik. Poznań
_ _ _ _-:::.z.::..d 8.5 904

s"

I[

MM system daie

Rzeźnictwo
przedmie~ciu Gdyrd zaprowadzone sprzedam powodu innego interesu. Orędownik. Gdynia
N 21888
.

I

'.. ,PIEGI , . . >... , ,
, .qino. od k.r'~UL I1'J.ljdła .•. '

Ogrodnik

po~yczki poszukuje na dom czyn·
Zapowiedź.
67lOWY. Zgłoszenia Agen~ja Orę- Podaje sie do ogólnej WIadomo·
downia. GostYń.
N 22 104 lici. ż p J. UJ'zędnik gos podarczy
Marian Antoni M!:dpw~kl, z.\1000
mieszkały w KOlisł<Jm,
powiat
•
,.
kOliski. syn w Le.«znie zmarl,' go
potyczki I. dam. meble. SYPIalkę. maluza Antoniego :Ma iew~kiego
Oferty Orędowmk Pozmań
i żOIlY jego Lu rlwikl z domu Hozd 85893
łifls·ka. zamiesz:,ałpj w Lilsznie:
] 1 2 . ~o"poclyni doniu 'Yladysl a wa
8._ _02ENKI
~ra~chrzak,.
> szka}a . w córka
W 'I _____
JeWle
.• r.ow!atzami:.
leszczYJlsln.
•
w Ko.sclanle zp.1arłe:::o robotnika
Panna
rgnac~.go ~~ajchrzaka i żony j e go "lktorlJ z domu Kuśnierek.
22. gotówki 5.000 szuka odpowi.e- 2.amieszkałej
w Czerwonej wsi
dniego m~ża. Oferty Orędownik, powiat kośclański chca z:l\\TzeĆ
Poznań zd 85 83:>
z!viązek rryalże!lski.
Ob wieszczenIe zapOWiedzi nastąp;ć winno
'l SPR
~
~ w Lesznie. 'IVijewie. Bronnie i
Orędo\ynikn ~oznańskim. Le,z.
,___.Z_E.D!.A_I-.E_ _:
•
no, dma 9. maja 1!J39. Ur7erlllll k
u cywilnego (-l Wiłczak.
Sklep
N 22336

cza I za wjerając odcinek trasy jazdy w terenie,
wynosiła ponad 50 lmn. WyŚCig t1kończyły wszy-

Zapaśnictwo

Motocyklizm
(sp) Otwarcie sezonu ŁKM. W ub. niedzielę
ŁK;\I otworzył tegoroczny swój sezon, w ramach programu dnia odbył się "Pierwszy Krok
Motocyklowy". Po nabożeństwie i defiladzie
startujących maszyn w liczbie 46 nastąpił start

I Plaeu Woln()jjel do ,'pierwezego Kroku". Tra11& prowadziła przez Głow:no-Rydwan do Lawi-

lGAOEBUSCH '"f2

h\

R

~ II

O!ll11.0 R~

U
V

O ,V.

Poznal'i: Cer.trala Fr. Ratakzaka
14 .. telefon 32-1~. Oddział Fr. Ra·
~::==~~u:':.:N:O:W~A~1.~.::!..-=c=~ta~J~c:z~ak~'a~1~5. n(Pa
Apollo).
21 saż
2-'-'05=--_
_ __

:. .

Humor zagraniczny
l
\

-

Oto pytanie.,.
Czy mam pani oczyśdć obuwie, czy zrobić

jJtHli cure1
(~[)

("Everybody's \Veekly", Londyn).

Prenumerata;r5OP~- • odnienlj .caze.tJ' do dODlu mieelQonl. ('f razy w tygodniu)
•
• sa .. ran CIl m e~lleeZlll. od 8,00 .. do 6,00 zł (załetnie od k!ra;u) .
Adres .....
~~2~kc!~
25'_.admlnladtraCJ1·! Poznad, 8.'11'. Marein 70. Telefony: 40-72 14-76 33·07 ...tll
_. • po gO '" • oru w medziel I . . t
Ik
'.".. •
~.

e
WIQ a ty o: 40.72.. Ręko~iBów niezaruó.
wlonyeb red"eja nie Iwraca. _ W razie w
w układzie, Itrajków itp., wydawnietwo ni~P:g;::: ~powod~wanych ~lla ~'yzszą. przeszkód
ratorzy nie maJIl pr~wa dOJl1agania ai, niedo t
)a
lia ostarczem9 PIsma, a prenume'
Konto P. K. O. Poznad 200 14V. Poestowe kon~oarllO'CZonyc knumer6,." bIb odszkodowania. zrae h un owe: Pczna1\ 8. nr kartoteki lIS.

h

Numer iH

•

Kiedy

chłodnej

Siedziała długo

przy obiedzie w małej, pustej, restauracyjce naprzeciw hotelu Slella d'Oro. nia bardzo przytomna,
ogłuszona i zmQczona nadmiarem wra• żeń. I kiedy znów znalazła się na placu
świętego Marka.
zrozumiała. dlaczego
Tamara głośno plal\:ała, tłumacząc zaniepokojonym jej ł z ami przechodniom,
że płacze od nadmiaru otaczającego ją
piękna.
Oślepił ją

na pewno blask frontonu
bazyliki, lwów na niebotycznych kolumnach, powietrza, które było jednocześnie
zlote i różowe od słOl1ca, niebieskiego od
morza i delikatnie perl owe od czającego
siQ zmierzchu.
Id,!c pocI arkadami Prokllracy.i, nagle
przy s tanę la i z os1upieniem pomyślala,
że sercu jej nie bylo zimno, pusto i obco
po raz pierwszy or! tylu lat, od dnia wyjazdu z Pol ski . Skąd biło to cieplo, pelne słodyczy i u fnością, gdzie szukać
źrócHa tego radosnego
uczucia bezpieczelIstwa, które dotąd nigdy nie opuszc7.ało jej tylko w Polsce?
Spojrzała.
uważnie
na nietknięte

czwarte'!{, (Jnla:

szminką twarze kobiet o przecudnym
owalu, ciemnych, łagodnych oczach,
ponsowych, łagodnych uslach. Wydały
jej się bliskie i drogie, jak siostry. W
spojrzeniach mężczyzn o pięknych,
czarno\vłosych głowach była niewidziana od lat rycerskość, dyskrecja, marzycielstwo, jasny, gorący plomiell radości
życia.
Byli swoi i bliscy, jak Polacy.
I te kobiety o uroczych, delikatnych
twarzach i ci mężczyźni rycerscy i
wyhyorni nawet wtedy kiedy noszą prosty st
rybaka. mówili swoim melo-

51)
w wąziutkiej,
rozkosznie
uliczce znalazła hotel Slella
d'Oro, siwy wykwintny pan kazal zanieść róże do apartamentu numer 3 i
powiedział z uśmiechem pełnym melancholii:
- To byla naj szczęśliwsza para, jaką kiedykolwiek w
życiu widzialem.
Jakże długo musieli na siebie czekać,
ile musieli przecierpieć, aby osiągnąć to
szezęście closkonsJe, tę wewnętrzną harmonię, której
blaskiem promienieli
oboje., .
Maniusia kupiła francuską książecz
kę Guide de Venise. Na Riva dez Schiavoni odważnie usiadła przy stoliku ln.warni i pochlaniała kartkę za kartkq.
Tyle wspanialej świetno$ci, przepychu,
k1'\\' i, geniuszu, bohaterstwu i natcl lnionego piękna wialo z pobieżnej 11 istorii
togo cudownego miasta, że poczula zawrót gO\vy i ,pomyślala pokornie:
- Mój Boże, jal,że ja nic nie wiem,
nic nie umiem... 'Tyle arcydziel sztuki"
wspaniatych ŚWiątYll, paJaców, galeryj
obrazów, muzeów, ci \VSZ;rscy na.iświet~
niej si mistrze ś\O\'iata: B·:llini, Palma,
Giorgione, Veronose, Tlntor8tto, Tycjan ... Przez siedem lat nigdy o nich
nie czytałam, ani nie slyszalam, jak gdyby nie istnieli. 'fo czego nauczylam się
Ul. p\?nsji, juz dawno zapomniaŁam. Nic
nie wiem, nic nie umiem, Umiem tylko
zachwycać się aż do bólu, aż do lez fc,zważala, kierując Się ku placowi świę
tego .Marka.
- I to jest'" właśnrellajważnicjsZ6 ---"
usJyszala, jak żywy glos Tamary.
- Mieć zawsze szeroko otwarte oczy
na cudowne piękno świata ...
Pocieszona, przysiadla na jakimś
marmurowym stopniu i ukryła twarz w
r~kach.
Pomyślała, że istnieją miliony
ludzi, ldórzy nie zobaczą \Venecji i
Umrą.
A ona, biedny, malutki pylek,
może odjil,ć dłonie od zachwyconej twarzy, otworzyć oczy i zobaczyć peJną. niebieskiego cienia, poclobnl\. do czarodziejskiego snu kolumnadę paJacu Dożów.
Jeszcze raz wrócita na Calle dei
FalJri} jak gdyby szukając tam smugi
blasku, którą zostawiła Tamara. Dlug'o
patrzyła na marmurowego lwa nad białym portykiem, na różowe światła hallu
i okna pierwszego piętra, którymi ldedyś wyglądała oparta o ramię mc:ża Tamara.
I nagle zobaczyła kilka błyskawicz
nych obrazów z nie dawnych dni: maly
ogródek zalany blaskiem księżyca, wychylone z samochodu kobiece ramiona,
drapieżnie zaplecione na
karku męż
czyzny w białym ubraniu, bolesną twarz
Korczaka, ciepły , macierzYIlski uśmiech
pani Grubbe, kabinę okrętową pelnfl
kwiatów ...
Potrząsnęla g ł ową
z niedowierzaniem. vVszystko ·w ydalo jej się snem,
jak i to miasto ze zIoŁa i marmuru.

bRĘDOW'NIK,

~

maTa nJ3'9

Slrona 9

ciepło i
życzliwie. Młode
czarujące
dziewczyny o ciemnycb, wstydliwych
oczach uśmiechały się do niej przyjaźnie, a malutka staruszka w czarnym
szalu powiedziała: che graziosa i podała jej różę. I te młode i st.are kobiety,
te dzieci prześliczne miały ,zawieszone
na srebrnych, czy złotych łańcuszkach
male srebrne i złote IU'zyżyki, albo medaliony z wizerunkiem Madonny.
Manusia opada się o balustradę,
wpatrzyła w gasnącą
w niebieskim
zmierzeh ., odobną. do wiz
.

"
-

l tych cl:ieci uyło wszęd z ie pełno, jak w Polsce -

dyjnym, jak muzyka językiem i ich S10-/ Santa Maria delle Salute i zamyśliła się
wa zamieniły się w pieszczotę, gdy głęboko.
zwracali
przecudnych
jak
J\lfo'
t o zycz
.
l'lwe cle
. p ł o b"lJące ze
. . Się
( do
. IIdzieci
')
.
'~ze
anIO}
anJO \J . z . renesansowych
spo'r
, . llOW
'
l u d ZI. t ego l
'
b' eltl
.
.
J zen, .l usml8C
U'aJu
o I azo\y, I tych dZIeCI bylo ,~szędzle ma źródlo w tych wlaśne srebrnych i
pelno, Jak \V Po!sc~. Ich. szczęślnvy, ra- złotych krz żyka l? Od k l bl' d
l' . y
. C1.
.
oe n
o
closny krzyk i snllech, Ich błyszczące t.
oczy, ciemne kędziory, gesty śniadych l um!1y s.m,n~ PI~~SI?-ch l l!czr .cl:rys.tu1'Dczek tchnęJy szczególnym czarem w s?weJ. mlłoscl bll~ll1eg?, lItOSCl. l m!loty'm mieście podobnym do wspaniałego slerdzla. PrzYP0I!lma, ze człOWiek J~st
sarkofagu, dyszały tryumfującą potęgą :worem Boga, a me "natury", że, n~d Jeżycia, jak girlandy kwiatów, oplatające ",o ulom~ym, ~k,azl!-nym na śml~rc .clakolumny pustych, umarłych palaców.
lem panuje mesmlertelna, tchlllemem
Maniusia patrzyła na nie chciwie,
nabożnie, jak na cud, jak na świętość
i z rozdzierjącym żalem, myślała:
- Tylko ciebie tu nie ma, malel'l.ki
mój, szczęście moje umarłe ...
Przystanę1a ze spuszczoną gl ową, pobladła. przejęta tym dawnym, straszliwym bólem, który nosila w sobie, jak
nigdy niezagojoną, szeroko rozwarta
ranę.
ZgaSI niewysłowiony przepych
złot.ych
fresków, bezcennych marmurów, olśniewająca feeria miasta rzuconego jak najświetniejszy klejnot na palający
zachodem slOI1ca błękit morza.
Malutki, siekany listopadową, sIotą grob81~ z czerwonej
gliny zasłonił cały
świat. Trzęsące się usŁa szeptaly zdrobniale, dziecięce imię, jak bolesnq modlitwę, która nigdy nie będzie wysluchana.
Drgnęła, czując na sobie czyjeś spojrzenie. Podniosła g-lowę i zobaczyla starszą. czarno uhraną kobietę z lucIu. Mały krzyżyk lśnil na jej śniadej szyi,
wpatrzone w Maniusię oczy były pełne
cieplej, niemej lilości. Na pewno stracila także kagoś bardzo kochanego i
odgadła w
Maniusi jej przeszywający
ból.
Pr.zez chwilę patrzyły na siebie w
milczeniu, zgubione w radosnym, gwarnym tłumie, nieznane sobie, a bliskie,
jakby otulone wspólnym welonem ża
loby. I pokrzepiona Maniusia, oclcho(1ząc, bezwiednie szepn ę ła po polsku z
wdzięcznoRcią: Dziękuję ...
- Dlaczego czuję się w tym pierwszy raz widzianym kraju, wśród tych
pierwszy raz spotkanych ludzi nie jak
na obczyźnie, ale niemal jak w Polsce?
- pomyślała ze zdumi.enie'm .
Wszy~cy patrzyli na nią z sympatią,

boskości, jak promiennym stygmatem
naznaczona dusza. I z tego krzyżyka.
wykwitają dwa najwyższe skarby cz!o-wieka, a więc i narodu - czujące i pel·
ne miłosierdzia serce i dusza przesycSi'
jąca swoim blaskiem zimny mechanizm
mózgu.
I pewnie dlatego ten naród stworzył
tyle nieśmiertelnych arcydzieł, to pięk
no zapierające oddech w piersi i uozynil ze swego kraju naświetniejszy klejnot świata.

Kiedy gondola plynęła w kierunku
dworca z cichym pluskiem wiosła przez
drżące smugi świateł i głęboki szafir ka·
nalu, Maniusia szeptem powtarzała sa.
bie śpiewne, jak akord muzyczny naz\vy ·
pałaców,
gasnących
w
niebieskim
zmierzchu.
I gdy mijaja buchający światłami,
zawieszony nad granatową wodą taras
Cafe di Roma, zbladła lekko i zamarła
bez ruchu. Przy cichym akompaniamencie orkiestry aksamitny głos śpiewaka,
podobny do glosu Carlo Moreno, śpiewał
do śmierci niezapomnianą piosenkę
tamtych samotnie przy aparacie radiowym przepłakanych wieczorów,
Maniusia obejrzała się nieprzytomnie
i przetarła oczy. Palały złote światla w
mięlddm półmroku
zapadającej nocy.
Mocno i sIodko zapachniały róże w koszu przechodzącej kwiaciarki.
Ktoś
mówił po angielsku do ślicznej, jasno,,,łosej panny w podróżnym kostiumie,
rzeźbioną linią profilu przypominającej
troch,~ Tamarę. Gdzieś blisko dźwięcza
ly mandoliny, biały most wyginllł się
harmonijnym łukiem nad falującą zlotymi świattami wodą kanału, na bladym
niebie zapalaly się pierwsze gwiazdy.
I nagle Mani usia drgnęła i jakby S\ę
przebudziła: z pohliskiego
dworca dobie!fl ostry gwizd lokomotywy, przeszył
serce szczęściem trudnym do zniesienia
i on jeden był rzeczywistością.
Na dworcu wchłonęła ją fala ludzi,
śpiesząca do pociągów, biegnących w
różne strony świata. I kiedy Maniusia
stanęła przed wagonem, który
jej z
szarmanckim ukłonem wskazał mIody
faszysta w czarnej koszuli, musiała
oprzeć się o wózek z bagażami, aby nie
upaŚĆ.

Bo na tym wagonie, jak w najcudowniejszym śnie lśniło jedno słowo, w
którym mieścił się cały sen życia:
Warszawa.

EPILOG
... Była tak śmiertelnie zmęczona po. dróżą i swoim zachwyconym, calodziennym blądzeniem po Wenecji, że zasnt::la
w pociągu młodym, kamiennym snem.
. I jak przez tyle lat tęsknoty śniła jej
SIę Polska, kwitnące akacje, Warszawa
zalana słoócem, otulona świeżą zielenią
parków i ogrodów. I nawet nie wiedziała, że po jej zbiedzone] twarzyczce
spływają przez sen łzy i że jakiś mlody
malarz, który wysiadł w Wiedniu szkicując jej uśpioną główkę, recyto\~ał cich o, aby jej nie obudzić przesmutny
wiersz Heinego.
- \i\Tarszawa.
Z.adr~ala, ale. nie obudzila się, tylko
POWIedZlata soble, że to tylko we śnie
ktoś po polsku powiedział: Warszawa.
Obudzi się i usłyszy plusk tygodniami trwającej afrykańskiej ulewy. Dygocąc z zimna, otuli się flanelowym kim0:r:- em . i chlostana rZf:sistym deszczem,
poblegme otworzyć bramę ogródln
ordynansowi w czerwonym fezie. \i\T
małej, ciemnej kuchence, grzejąc sobie
rQce nad sycz ącym plomieni em gazu,
zapatrzy się w ?lowiane niebo, w palmy
mIOtane morslum wiatrem. Ktoś ostro
z.awola przez drzwi: Marie. dlaczego
Mohamed nie przynosi mi kawy? I tak
zacznie swój dzień ciężki i dławiący, jak
kmlzmar, podobny do setek innych dni,
a kiedy o czwartej po południu, zapadnie długa, czarna noc, będzie, płacząc,
błąkać się samot.nie po pustych, ciemnych pokoikach i marzyć o śmierci.
-. .-. Znó.w we śme ktoś pOWIedZIał p(l)
polsku.
,
- Warszawa. . .
' Niechże się znów przyśnią kwitnące

akacje, wesoły gwar zalanych słońcem
ulic, stuk remingtonów w biurze na
~areckiej. Niech ktoś powie, jak dawmej: Panno Maniusiu, jest pilny list do
napisania. .. Byle tylko jeszcze się nie
przebudzić.

- Panno Maniusiu ...
Sen trwa. Zaraz ten miły, od lat nie.
sluszany męski głos dopowie: Jest pilny
list do napisania.
- Panno Maniusiu ...

~oczula d~lik,atn~

rękI na ramiemu

oczy.

l

dotknięcie czyjęś

powoli otworzyła

Zobaczyła najpierw dwie ciemno
ubrane, starsze panie. Nie utlenione na
jajecznicowo, czy platyno\yo, nie chowające pod tłusta maską ze szminek
tragicznej i potwornej ruiny starości
której nie przyświeca łagodny blask du:
sz.y, cicha dobro.ć serca. Prawdziwe pol.
slue starsze pame z serdecznie uśmiech
nięty~i ustami, z pogodnymi, jasnymi
oczaml, w których do śmierci zostaje
coś dziewczęcego, bo nigdy nie patrzyły
w ~loto i kałuże życia, ale w jego pięk
no l dobro.
I te prawdziwe starsze panie w ciemnych, doskonale skrojonych kostiumach
podróż~ych tłumaczyły komuś po polsIm (WIęC pewnie to był ciągle jeszcze'
sen):
- Bieclactwo, jedzie aż z Afryki,
proszę pana .. , Naturalnie, jest strasznie
zmęczona i od granicy, śpi niemal bez
przerwy, , .
. Bi~clact:vo. . . To słówko pełne lroskI, cl~pła l dobroci, to słówko, o którym
skostmałę serce marzyło latami napróżno..•
,.
(Dokończenie p-'l,'\1.api.) , .

I

