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Jak daleko idą zamysły Hitlera? - Prez. Benesl przyjął w nocy lorda Runcimana Konfiskaty pism polskich
P r a g a. (Tel. wł.) W tutejszych kolach politycznycb krążą pogłoski, że
podczas rozmowy z Henleinem w
Bel'chtesgaden Hitler domagał się nie
tylko rozpisania plebiscytu w Czechosłowacji, lecz również rewizji wszystkich dotychczasowych sojuszów Czechosłowacji z innymi państwami.

Nocna wizyta
ryż. (Tel. wł.) Rozeszły się tu
'iadomości, że rzq.d francuski postalowił podwoić załogi
linii Maginota
xl 1 września do 15 października. Za-

Pa

wej Radv Szkolnej i zajściami w QPa-1
wie posłowie Partii Sudecko-Niemieckiej Eicbholz I Luschka interweniowali u ministra szkolnictwa dra Frankego.
(Uwaga red: "IQrawianie w Kraju
Hulczyl1skim. dawniejszej części pow.
raciborskiego na Śląsku, to wyłącznie
małorolni gospodarze i robotnicy, zaletni gospodarczo od pozostające.i dotąd
w rękach niemieckich wielkiej
własności ziemskiej i przemysłu.)

niemieckiej i czeskiej i nigdzie nie uIrgł~' konfisk.acie
Konfiskowani.e w
prasie polskIej dosłownych meraz
przedruków z pra~y cze~kie.i stało się
regułą i świadczy o t.~·m. że tutejsze
czrnniki czeskie nie zamier 7 ają zmienić sto~owanej dotyrhrzai' wopec Poluków metody uch.ku narodowościo
we!!o (Rarzej nie l'ozllmieją intere~lo
~wego państwa Red.)
Pgozyśpies.lenie

zbiorów
w Austrii

Nierozumne konfiskaty

\V i e d e ń. (PAT) Celem prz~:śpie
M o r. O s t r a w a. (PAT) Sobotnie ,,2,enia zbiorów te[!orocznych powolał Mussolini w uniformie pierwszego marwiązku z wiaclol1.1ościami. że Niemcy
wydania dzienników polskich zostały ,gauleiter" Styrii L'eberreiter wszyst- szalka cesarstwa dekoruje funkcjonariuszy cla medalem zasługi.
'Ciągają poważne siły na terytoriUID
pGnownie skonfiskowane. Konfiskacie kich "trryjskich urzędników paiistwow~'ch do pracy w polu
Będą oni muaclrenii.
uległ w "Dzienniku Polskim" artykuł
.
.
.
o przygotowywanym przez rząd po· sieli pomagać rolnikom w ~odzinach
L O n d "! n. (Tel.. wl.) WlelkJe zaH~- dziale państwa na kantom:, jako nowe; r.ozahiurowych oraz w niedziele i świę
esowanJe w tuteJs~YCh kotach polI- pr'óbie rozwillzania prphlemu narodo- ta. Ohowif1zuje to równie'; t~'rh urzęd
ŚląskU
. cznych wywołała wIzyta. IJ1~dbergha woś('i()wp~o. Art"kulv na ten tpm.at I'l·Jró\Y. k.t4J'7.\ <:8 na u 1"10''''''h oraz
Katowice. (PAT.) W Łaziskach
N l'ra\.t'l.e. Lmdb.el·gh odWIedZIł pre.z~- \UkRzalv się w calej mil'jscO\ e) prasie
w:'oz~ stkic kobiety.
Górnych pow. pszczyńskiego wydarzył
denta Benesza l konferował z m\D1'
się straszny wypadek, którego ofiarą.
strem wojny oraz szefem sztabu gene-----------..;...-----\ padło 4 chłopców: 11-letni Ernest Folralnego. Jakkolwiek Lindbergh podróe
.
warski, brat jego 8-letni Feliks, 12-1etni Jan I{ozicki i 10-let. Arnold I{siądz.
, Na polach, należących do majątku
k'sięcia Pszczyńskiego grupa chłopców
natknęła się na zerwany przewód wyMoskwy, gdZIe był gosclem rządu sosokiego napięda, grubości 2 cm, na
wieckiego.
którym chłOpcy poczęli się huśtać. Policja,nt ~ubity, uclu:olcut, do którego pr1:lesylka byłu skiePodczas tego dotknęli przewodów z
Według wiadomości z kół angielprl~dem i zostali porażeni.
rOlvunu, ocalal
skich w Pradze, lord Runciman zaraz
. Na miejsce wypadkU przybyła napo rozmowie z Ashtonem Gwatkinem,
B u kar e s z t. (PAT.) W urzędzie jący się na miejscu 8yn naczelnika uktóry zdał mu sprawę z rozmowy z pocztowym w Bazardzikll wybuchła rz\,du pocztowego oraz jeden z urzęd tychmiast kolumna ratownicza pobliHenleinem, udał się w nocy do prezy- dziś rano maszyna piekielna, znajdu- nik ów odnieśli rany. Budynek pocz- skiej kopalni, je<lnakże wszelka pomoc okazała się bezskuteczna. Wezwadenta Benesza, by porozumieć się z jąca się w prze5ylce pocztowej, au1'e50- towy zostal poważnie uszkodzony. nim co do .obecnego położenia. W wanej do adwokata Patoniego. Przy Wybuch slyrhać bylo w całym mie-I ny lekarz stwierdził śmierć wszystkich
Londynie sądzą, że tylko sprawa wy- odbiorze tej przesyłki Patoni domagał ście, co wzbudziło panikę wśród mie- czterech chłopców na skutek poraże
nia prądem.
j~tkowej wagi mogła skłonić Runcisię jej otwarcia przez pełniącego sluższkailców.
Jak się okazuje, Patoni zastrzelił
mana do tak późnej wizyty u Benesza. bę policjanta, gdyż zawartość jej wyK o w n o. (ATE) W związku z nie- dawała mu się podejrzana. Przy o- kilka lat temu \V czasie sprzeczki seWar s z a w a ('{'Pl. wł.) Do Horodtwieraniu przesyłki nastąpił gwałtow- natora Stronnictwa Chłopskiego Chripewną sytuacją w Czechosłowacji przyjazd burmistrza Pragi do Kowna został ny wybuch, od którego policjant po- sto Stojanowa. Sąd uwolnił go wów- nicy w woj. stanisławowskim wyjechaniósł śmierć na miejscu, zaś Patoni
czas od winy i kary. Obecny zamarh ła ekspedycja Państwowego Instytutu
~droczony.
został ciężko ranny i zmarł
wkrótce był, jak się zdaje, aktem zemsty.
Geologicznego, aby rozpocząć poszukipo przewiezieniu do szpitala. Znajdu_ .-wanie miedZI. (w)
Akcja "iemieclCa
rządzenie

to

pozostaje

w

ścisłym

Straszny wypadek na

!~l:.i ~?;.;,~1~~~~):ottle~:ie~~~~~a~~;=
Straszliwy 'wybuch
~~~r~~~~Skj;~t~SZ::~~:b\;ł ~~1b;::;tl= W urzędzlee pocztowym

bomby
wRumuniele

WposzukiwaniU miedzi

w Kraju

Hulczyńskim

?II o r. O s t r a w a. (P A T) \V okresie
wpisów szkolnych przed wakacjami
około 2000 dzieci morawskich w pow.
hUlczyńskim, uczęszczających dotychczas do szkół czeskich, zapisało się na
nOWY rok szkolnv do szkół niemieckich
\\' Opawie. Krajowa Rada Szkolna, wychodząc z założenia,
że na rodziców
dzieci wywierano nacisk ze strony
rewnvch czynników Partii SudeckoKiemieckie.i: unieważniła wpisy i za. rządziła zbadanie przez specjal ną komisję u wsz~'stki("h dzieci znajomość
k7.\"ka niemieckie;ro. \V tych dniach
wójtowie poszrZ('g-ól n~'ch gm in zakomunikowali ro(lzirom
z
polerenia
wlaclz szkoln~·c h. że jpcl~'nie G~) clzieci
SpoRl"ód zapisan~'c h będzie moglo urzę
~zczać do szkół niemierkirh, wszystkie
i~ ne natomiast muszą powrócić do
szkól cze~kich.
.
\V związku z t~'m ziechał~1 autobusami do Opaw~' t1um~7 rodziców z
Ozjrrmi. c!0!
'1i::>r ",iI' urh"lfll1ia zar7ąd7.enia i otwaJ'rin ella clzipri <:7.I ·ól
niemieckich Kiedv delegacja rodziców
chciała udać się do sekretariatu lokalnP.!to SDP, or'lozialy Tlolicji zaczęły roz'NIzać zp-roma(lzone tłumy, przy czym
~'iele osób aresztowano.
W związku z zarządzeniem Krajo-

Gierułto ZdObył

wicemistrzostwo Europy

Zakończenie leklioałletycznych mistrzostw Europy w Paryżu
dziesięcioboju · Pławczyk utrzymał szósłe miejsce -

scu w

- Gierutło na drJlgim miejSoldan zdobył jeden punkt

w biegu na 1.500 m
P a ryż. - 'Vczoraj zakollczyla się tu- 4X100 m najpoważniejszy
konkurent działek startowali równie! jeszcze Soldan,
taj trzydniowa batalia lekkoatletów euro- Niemców Holandia została zdyskwalifi- w biegu na 3000 m z pl"zesrkodami, oraz
pejskich. Z pośród Polaków. którzy star- kOI',;ana, Z powodu zgubiel!ia pałeczki, Staniszewski w biegu na :J.f:oo m. Bieg z
towali na tegorocznych mi trzostwach lek- zaś w faworyzowanej sztaft:cie włoskiej pl'zeszkodami przyniósł duże rozczarowakoatletyc:7,I1ych Europy największy sukces zawiódł ~Iariani.
ni" Finom, kt':'rych fawory. Tuominen zaoc1nió I Gierutto, który o~ t atec7.nie zajął
. Zacięta walka potoczyła się w skolm wiódł. Zwycięstwo odniósł najniespodziedrugie miejsce w c1ziesięcicboju. W kon- wzwyż, w którym niespouriewanie za- waniej Szwed Larsson. Sold en zaja,l ósme
kurencji tej dobrze spisał się równiet wiódł faworyt, Kotkas (Fin!.). Musiał on miejsce.
Pławczyk, który mimo niedostatecznego
ustąpić pierwSZCllstwa Szwedowi LindquiStani szewski w finale biegu na 1500 m
treningu, uplasował się na szóstym miej- stowi. Emocjonujący przebieg mial bieg nie sprawił oczekiwanej nipspodzianki, uscu w klasyfikacji na jl' :,zechstronniej- na 10 tys. metrów w którym triumfował zyskał bowiem czas gorszy od norm"lnie
'zych lekkoatletów EUI·opy. Byla to zatem jak przewidywano Fin Salminen. Poważ uzyskiwanego, ::.. ponieważ bieg rozegrał
jedyna konkurencja tegorocznych mi- nie zagroził mu Wloco BeviaNa. W biegu źle taktycznie, znalazł się na szóstym zastrzostw w której dwuch Polaków zajęło tym nie startowali jednak Lehtinell (Fin.) miast na spOdziewanym trzeciIll czy
i Siefert (Dania). Be? konkurencji' był na czwartym miejscu.
punktowane miejsce.
Gierutto w drugim dniu miał kilka h. 1500 m Woodt'1"son. Włoch Reccali. który
W klasyfikacji ogólnej pierWSZE mfejdobrych wynikó\\'. Zawiódł jedynie w dy- uchocl7.ił za najgroiniejs7.ego konkurenta ;;ce zajęly Niemcy 103 p, 2 Finlandia 78 p.,
sku, w "tÓl"ym nie osiągnął swej 7.wyldej Anglika pokonany zostal jeszcze przez 3. Szwecja i:S p., 4. W. Brytania 53 p .. 5.
formy. Slab~ czas w . biegu na 1500 m Belga Mosterta. Typowany ogólnie na fa- Włochy 39 p., 6. Holandia 27 p., 7. Francja
(5:21.5) i niedostateczny ~ ynik w dysku woryta w dysku WIoch OberwegeI nie 27 p., 8. Węgry 23 p., g. Estonia 13 p. 10.
(41.86 m) pozbawiły go pielwszego miej- mial zczęśliwego dnia i uplasował się P o l ska 12 p., 11. Szwajcaria 10 p.. 12.
sca i tytułu mistrza Europy.
dopiero na dl'ugin, miejsl:u. Konlml"encja Belgia 8 p., 13. Norwegia e p., 14 Grecja
Z powstałych konkuren cyj na czoło ta zresztą była dość wyrównt' na.
3 p., 15. Czechosłowacja 1 p
wysunęly się obie sztafety. W sztafecie
Poza Gierutta, i Plawczykiem w ponie'Vvniki techniczne nodajemy !la stt. A.

stro-na!

-
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W ubiegły piątek w Bielskl! Ślą
skim, po zebraniu, zwolanym przez
Polski Związek Zachodni, doszło do
demonstracyj przeciwniemieckich. Demonstranci wybili m. i. szyby w' niemieckiej księgarni Hohna, z której
książki wysypały się na ulicę; niektóre z tych książek demonstranci spoalilio Wybito również szyby w wydawnictwie "Schlesische Zeitung", biurze
"Jungdeutsche Partei" i kilku innych
instytucjach niemieckich, a także w
mieszkania sen. Wiesnera. Wypadków
pobicia ludzi nie było.
Z powodu tych zajść prasa niemiecka zamieszcza gwałtowne artykułu i odpowiednio przesadzone relacje.
Sen. Wiesner wysłał do premiera
Składkowskiego depeszę, domagającą
się interwencji władz.
Śląski Urząd
Wojewódzki wysłał do Bielska spe-

Nowe

koła- S.

N.

War s z a w a. (Tel. wł.) W powiecie
opoczyńskim zalożono obecnie 5 nowych
Kó1 Stronnictwa Narodowego. (w)
.

Rządowe

projekty ustawodawcze

War s z a w a (T. wł.) Na jesiennym
posiedzeniu Sejmu rząd przedstawi 60
projektów ustawodawczych, w tym 20 o
charakterze gospodarczym. W drugiej
serii projektów należy wymienić projekty o fundacjach, melioracji wodnej,
aukcjach, oraz nowelizacji prawa ło
wieckiego. (w)

Dobrane towarzystwo

cjalną.

Depes~a

kortlisję
zajść

i przebiegu

sen. Wiesncra

celem zbadania tła
i wzmocnił ochronę

policyjną..

Katowicka "Polonia" stwierdza,

N -,mer 201

demonstracje w Bielsku spowodowane
zostały niesłychanie prowokacyjnym
zachowaniem się Niemców tamtejszych w ostatnich czasach. WedłuF: tego pisma do demonstrantów dołączyły
się grupy młodYCh Żydów, które dopuściły się wybryków, kolidujących z
przepi~ami prawnymi. Kiedy młodzież
polska zorientowała się w sytuacji,
wzniosła okrzyk "Precz z Żydami".
Według "Polski Zachodniej" szkody, wyrządzone w Bielsku, wynoszą.
około 4000 złotych.

Demonstracje .przeciwniemieckie
wBielsku

Manifestanci wybili kill;,a s~yb do premiera

-

że
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Przenlesienie Światowego Zjazdu
. lvdów do Warszawy?
Spr~ecłw

Rady ~.Iiejskiej m. Bielska odniósł spod~iewany
skutek

B i e l s k o, 5. 9. -

Światowy

zj,a zd

Żydów, który miał odbyć się w bieżą

cym roku w Bielsku w dniach od 10
do 17 września został przeniesiony do
Warszawy i odbędzie się prawdopodobnie w tym samym terminie.

Powodem przeniesienia zjazdu był
Hady Miejskiej m. BielsIm
na posiedzeniu w dniu 1 bm., która
kategorycznie sprzeciwHa się odbyciu
się tegoż zjazdu w Bielsku. (jp)
~przeciw

We Włoszech
o' rozmowach polsko-angielskich
Domysły

prasy

R z y m. (Tel. wł.) Dziennik rzymski "Poppolo di Romana", donosząc z
Londynu o znanych już czytelnikom
rozmowach między lordem Halifaxem
a polskim charge d'affaires Jażdżew
skim, powtarza szczegółowo opinie prasy angielskiej na temat możliwości
ścisłej współpracy Anglii i Polski na
terenie genewskim i w sprawie czeskosłowackiej. (Opinie te podawaliśmy

włoskiej

w ostatnich numerach naszego 'Pisma.
- Red.)
W dalszych depeszach pismo wło
skie wyraża przypuszczenie, że w razie
wybuchu wojny Polska nie stanęłaby
nigdy po stronie Niemiec. Natomiast,
gdyby zbieg wypadków zmusił ją do
porzucenia stanowiska neutralnego, to
wówczas opowiedziałaby się po stronie
Francji i Anglii.

14 Arabów zabitych wwal(e zpOI!(~ą

War s z a w &. (Tel. wł.) W dniu
wczorajszym w Regulach pod Warszawą odbyło się poświęcenie
sztandaru
Stronnictwa Ludowego. Uroczystość ta
Mno~ą się napady
była tym
charakterystyczniejsza, że
Jerozolima,
(AT E) W pobliżu
prócz: członków Stronnictwa wzięli w
niej udział przedstawiciele Stronnictwo. Arab-el Awadam doszło do krwawego
. Pracy, oraz przedstawiciele PPS. Jeden starcia pomiędzy oddziałem wojsk anz mówców podkreślił, że nie ma żad gielskich i partyzantami arabskimi,
nych różnic w ·rejonie podwarszawskim przy czym 14 Arabów zostało ~bitych
między starym a młodym pokoleniem a dwóch wzjęto do niewoli. Wśród zabitych znajdować się ma również wyw walce o pełne prawa. (w)
bitny przewódca nacjonalistów arabskich szeik Tahan. Po stronie angielPowódź
skiej nie było żadnych strat.
W ciągu wczorajszego dnia zanotoPraga. (P AT.) Ulewne deszcze i
burze na Morawach wywołały olbrzy- wano ponownie szereg napadów ży
W arabskiej
mi przybór wód i wylewy rzek. Po- dowskich na Arabów.
. wódź przybrała rozmiary tak wielkie, dzielniCY staromiejskiej w Haifie zajakich nie notowano od kilkudziesię
ciu lat. Katastrofa dotknęła szerokie
rzesze rolników morawskich.
Pod miejscowością Rohatec rzeka
Morawa wezbrała tak silnie, że osiąg
nęła 537 cm ponad poziom normalny.
Setki samolotów japO'Jłskit'h,
Droga, łącząca Rohatec z Sudomeri,c ami, stoi pod wodą. W górnym biegu
Szanghaj (ATE). Bitwa o górę
rzeka Morawa poczyna opadać, w dol- Nun-Szang zakończyła się zwycięstwem
nym natomiast rozlała szerokim je- japońskim. Dywizje chińskie, jak twierziorem.
dzą enuncjacje ze źródeł japońskich.
W Ołomuńcu poziom wody wynosił znajdują się w pełnym odwrocie po obu
4 metry ponad poziom normalny, wczo- stronach kolei Kiu-Kiang. Zajęcie przez
raj jednak wody poczęły opadać.
inną
japońską
grupę
miejscowośCl
Mah-Wei-Ling, i2 kilometrów na pół
noc od Tei-An, w każdej chwili może
Dr med. H. ZIOMKOWSKI
zagrodzić głównym siłom chińskim odBperj. chor6b sk6r. weDer. l moczoplelowyrh
wrót w kierunku polu dniowym. Grupa
Lódź, 6 Sierpnia 2,
teL 118-33..
japońska, która zajęła Mah-Wei-Ling,
Przyjmuje 9-12 i 3-9. w niedzielę: 9-12.
znajduje
się już na pół drogi pomiędzy
n Iii 11911
Kiu-Hiang i Nan-Czang.
Dla skuteczniejszego poparcia operacyj wojskowych główne dowództwo
Notowania giełd
japońskie skoncentrowało kilkaset sa-

na Morawach

Armia

chińska

Żydów

na Arabów

bity został przez terrorystów kupiec
arabski, a w muzułmańskiej dzielnicy
Jaffy zabity został sierżant policji. W
pobliżu Acra nacjonaliści arabscy 0strzeliwali kolumnę żydowskich samochodów ciężarowych, -przy czym
jeden z szoferów żydowskich został
zabity. W pobliżu Termont znaleziono
minę lądową,
którą
usunięto przed
wybuchem. Na ·trasie Lydda - Haifa
na skutek sabotażu wykoleił się pociąg towarowy, co
spowodowało cał
kowite przerwanie komunikacji kolejowej.

zmuszona do odwrotu
g'ł'o1nią uciekające s~eregi

molotów bombowych i bombardowania
nurkowego, które nieustannie niepokoją cofające się oddziały chiilskie i wprowadzają zamęt na drogach dofronŁv
wych, nie dopuszczając do dowozu amunicji i koncentracji grup odwodowych.
T o k i o (PAT). Agencja Dom~i
twierdzi, że w bitwie pod Anuei-Ling
na prawym brzegu Jang-Tse Chińczycy
stracili około 10 tysięcy ludzi. W następstwie tej bitwy linia kolejowa KiuKiang - Nan-Czang została przerwana.
Prowadząc dalej swą akcję w prowincji
Hupei, Japończycy zajęli ważny ośro
dek strategiczny Iu-Kiao-Czen.

zbożowo-towarowych

B y d g o s z c z, 5. 9. ~yto 14.50-14.75; psze:nica 1!)'00-19.25; jęczmień I st. 14.75-15.00, II
ców, a m. in. dyrektor t-wa "Eurasiast. 14.50-14.75; owies 14.00-14.25; otręby żytnie
co" - Niemiec. Nikt z pasażerów nie
10.75-11.25; otręby pszenne n:!. 11.25-11.75. §r.
R z y m (P AT). Agencja Stefani do- odniósł szkody.
11.75-12.25, gr. 12.50-13.00; mąka żytnia 65'1,
24.25-24.75; mąka pszenna 65'1, 31.50--32.50.
nosi z Kairu:
K a t o w i c e. 5. 9. Żyto 16.75-17; pszenica
cz. 22.50-23, jedno 22-22.50, zb. :!21.50-22; jęcz
W kołach oficjalnych zaprzeczają,
mień przem. 17-17.50,
past. 16-16.50; owies
jedno 16.75-17.25. zb 15.75-16.25; otręby żytnie jakoby w Aleksandrii dokonano zaBiałogród (PAT).
Lord Lans10-10.50: otręby pszenne gr. 12.25-1275. śr. machu na króla Faruka. W rzeczywi- ,
10.75-11.25, m. 10-10.W; 'IIlIka htnia 65'1, 26.25 stości w klubie pływackim już po od- bury przyjęty był przez księcia regendo 27.75: milka pszenna 6;,,/, 34.50-35.50.
jeżdzie króla
nastąpił
przypadkowy ta Pawła w jego letniej rezydencji
ł, ó rl Z, 5. 9. Żyto 15.75-16: pszenica jedno
21.50- 22, zb. 21.25-27.50; jęczmiefl przem. 14.50 strzał z rewolweru, który spowodował Brdo. Następnie lord Lansbury odjedo 15: owies ~dn. 16.25-16.75, zb. 15.75-16.25:
chał z Lublany do Mediolanu.
niechcący niejaki Jan Osfar, syn znaotręby żytnie 9.50-9.75: otręby pszenne Ar. 10.25
do 10.50, gr. 10.50-10.75; milka żytnia 65'/, 27.50 nego adwokata kairskiego. Przypaddo 28.50. mąka ps.zroma 35.50--36.50.
L w li w, 5. 9. ~yto I 8'1:. 15..2.5-15.50, II et. kowy strzał zranił pewnego młodego
15- 15.25; pszenica cz. 21.25--21.00, 2;b. 23.75 do Włocha.
24.00. biala 25.25-25.50, zb. 24.25!.-24.50; jęczmień
R z y m (P AT). Ukazał się trzeci
przetn. 15.75-16.25, past. 1&50--13.75; .owies I
numer tygodnika poświęconego zagadsto 17-17.25, II st. 16.50-17: otręby tytnie 9.00
nieniom obrony rasy. Numer ten oddo 8.25: otręby pszenne gr. 9.75-10, §r. 8.75-9,
m. 10-11: milka żytnia 65'/, 27.75-28.25; mąka
L o n d y n (PAT). Reuter donosi bito w nakładzie 130.000 egzemplarzy,
pSZfmna G3'I, 37.50-38.50.
. War ~ r, a w a. 5. 9. Zyto 14.75-15.30: Wf!e- z Hongkongu, że japońskie samoloty p.E>dczas gdy pierwszy numer tego pinica cz. 23.2~-2a.75, j. 22.25-22.75, zb. 21.75 do wojskowe ostrzelały i zmusiły do lą sma miał nakład znacznie mniejszy.
22.2:i: jp,czmień I st. 15.50--16, II st. 15.25-15.511: dowania pod Liuczou trzymotorowy
Zainteresowanie wydawnictwem jest
owips I st. 16-16.50. II tlt. 14.50-15, nowy
14.2ii-75: otręby żytnie 9-9.50; otręby pszettne samolot pasażerski typu "Junkersa", bardzo duże.
gr. ll.75-12.25. Śr. 11-11.50. m. 11-11,50/' mlllcn - należący do t-wa "Eurasiaco" . . Wśród
Dziennik rozkazów włoskiej maryżytnia 65'/Aif23.50-24.25; maka pf\Zenna 65/, 34.00'
• 35M!.
.
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pasażerów znajdowało się kilku ·Ntem- narki królewskiej poleca wprowadzić,
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Apan starosta
rozanielony. ,.
"Merkuryu8z Polski" wysłał na pogra.
nicze zachodnie swojego korespondenta,
aty ten zbadał na miejscu prawdziwość
alarmów o agresywnej postawie miejscowego żywiołu niemieckiego. Korespondent
pisma w relacji sprawozdawczej potwier,
elza te alarmy i m. in. tak pisze:
"WiOpomniałem przed chwilą o plytko;
ści. z jaką administracja traktuje kw~stię
polskiej ra-:ji stanu. Istotnie. jest to co~
na co nie ma nazwy w języku kultural.

nym.
"Niemcy. oczywiście wskute·k Instruk;
cji z zewnątrz, a j:tko wrodzone franty, po
mistrzowsku zaczęli "wykazywać się" "lojalnością

obywatelską"

i

prezentować się

jako "wartościowy", "naj wartościowszy"
"element państwowy".
"Podatki płacą z niesłychaną punktual.
nością (otrzymują zasiłki z zewnątrz). tak
samo regulują wszystkie inne długi i zobowiązania. Ale to mniejsza. Co jest naj.
bardziej charakterystyczne: we wszystkich "galówkach" biorą ostentacyjny i ma.
sowy udział.
"Trzeciego maja. szóstego sierpnia, je.
denastego listopada. czy w imieniny, czy
w roc2micę ... kogo nie ma. to nie ma, ale
Niemcy są wszyscy. co do jednego, ze
sztandarem. Na nabożeństwie hurmem.
Na akademii hurmem. W pochodzie ma.
szerują najbardziej w nogę.
Najgłośniej
śpiewają "Pierwszą Brygadę". Najgłośniej
wrzeszcza "Niech żyje!"
,,A .starosta rozanielony. Włatlza. wnie.
bowzięta. I gdy kto robi władzy wyrzuty,
że nie chroni kupców i przemysłowców Po.

laków, a popiera Niemców. to odpowiedi
jest . taka:
.
,,- Co? Mam popierać tych endeków?
Czyż pan nie wiesz. że na moim terenie
wszyscy kupcy i rzemieślnicy to endeki?
Wrogi, antypaństwowy element. Najlep,
szy element, najbardziej państwowy element, t:> Niemcy! U mnie w .• Strzelcu·
połowa Niemcówl W .• Straży Przedniej"
była połowa Niemcówl W szkole niemieckiej portretów. a portretów!
.,A. Niemcy śmieją się w kułak. I po·
pierają. a jakie. Pochooy. akademie, rocznice. I wykupują domy. spółdzielnie, browary."

Polska polityka zagraniczna
"Wielkopolanin", najpopularniejsze pi·
smo wsi polskiej, w artykule pt. "Dokąd
idziesz Polsko?" tak pisze o polskiej po·
lityce' zagranicznej:
, .,

"Od kilku jut lal b~rdzo mało zna·
ne sa, narodowi polskiemu drogi, ja·
kimi chadza polska pOlityka zagra·
niczna, zwłaszcza jeżeli chodzi o stosunek Polski do Niemiec. Czasami
ma się wrażenie. żeśmy zbyt mocno
zostali wprzągnięci w rydwan polity,
ki niemieckiej, o której nie można po.
wiedzieć, żeby byla szczerze przyjazna dla Polski."
Przedstawiwszy następnie kilka faktów współpracy polsko-niemieckiej, "Wieł
kopolanin" tak kończy:
"Jest przeto rzeczą pożądaną, aby
polityka polska wypowie·
działa się jasno w najważniejszych'
dzisiaj dla nas sprawach. Stanowi·
sko narodu jest jasne. wyraźne i zdecydowane. Naród mówi, że Polska
nie poświęci ani jednego żołnierza
dla sprawy, która by Niemcom jaką.
kolwiek korzyść terytorialna, przynieść
urzędowa

miała.

"Niech będzie pewna stanowisk!
Polski cała Europa, a pokÓj dozna
wzmocnienia i groza
wojny się
zmniejszy."
Słuszne to zarzuty nieraz jut przez nas
rolskiej o f i c j a l n e j polityce stawiane.

Zgrzyty
Czasopismo "Kobieta w świecie i w domu" posiada rubrykę pl "Między nami",
W rubryce tej pozwala. sobie na .zgrzytY,
religijne.
I tak np. w numerże 12 z rb. czytamy:
"Mote uwata Pani, że małżeństwo jest
losem w ręku Boga. że kobieta nieszczę,
śliwa na ziemi otrzY'Illa nagrodę w przyszłym życiu, gdzieś w jakimś "niebie"?
(sic! cudzysłów redakcji .. Kobiety").
Dalej

zaś

czytamy:

,.Co do tego, że właśnie katolicyzm zmudo uznania w kobiecie człowieka,
to wydaje mi się mylnym... Nie katolicyzm, a dopiero prądy wolnościowe w połowie XIX wieku podniosły kobietę do
godności
istoty równej z mężczy,
zną" (sicI).
Nie motna się zgoozić z tym przemycaniem w piśmie kobiecym zgrzytów
i twierdzeń rozmijających się z prawdą.
sił świat

•
zgodnie z zarządzeniami rasowymi,
specjalne adnotacje w aktach oficerów i szeregowych marynarki, dotyczq.ce rasy personelu.
_ . __ . . .
J
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Ostatnie uchwały włoskieJ Rady Mi··
nistrów, skierowane przeciw Żydom, w
szczególności uchwała postanawiają.ca

wydalenie w ciągu pół roku wszystkich
Żydów, którzy osiedlili się w Italii, Libii i posiadłościach włoskich na Morzu
Egejskim po 1 stycznia 1919 roku, muszą. znaleźć żywe echo także w Polsce.
Z punktu widzenia interesów naszego kraju podjęcie przez' jedno jeszcze
wielkie moc.arstwo europejskie, jakim
są WIochy, polityki zdecydowanie przeciwżydowskiej spotkać się musi z oceną dos~'ć rozmaitą·
Polityka ta przynosi nam niewątpliwie zdecydowane
plusy, z drugiej jednak strony grozi
Polsce t.akimi sam"mi niebezpieczellstwami - choć w mniejszych rozmiarach co ustawy i rozporządzenia
przeciwżydowskie w Niemczech, Rumunii czy szeregu innych krajó~
Jeśli chodzi o plusy, to zdając sobi9
sprawę z wybitnie rozkladowej roli, jaką

Żydzi

odgrywają

wśród

Zsatyry politycznej
początek

pO-I

samym na "kwestię ży(Iowską.oC..
To są. - powtarzamy - dodatnie
strony uchwał rządu włoskiego. Minusem tych uchwał jest natomiast niebezpieczeństwo napływu wysiedlonej z
Włoch rzeszy żydowskiej do Polski podobnie, jak to się stało po przewrocie hitlerowskim w Niemczech, po wydaniu rozporządzeń antyżydowskich w
Rumunii, oraz ostatnio po "Anschlussie" Austrii do Trzeciej Rzeszy.
Minusami uchwal włoskiej Rady
Ministrów zajmiemy się w numerze
jutrzejszym "Orędownika".

Król Piotr II.
---~

społe

czellstw aryjskich, musimy być zadowoleni z faktu, iż możliwości oddziały
wania żydowskiego na świat cywilizacji rzymskiej i chrześcijallskiej coraz
bardziej się kurczą. Poza tym każda
klęska, jaką Żydzi ponoszą w krajach
"diaspory", osłabia ich siłę na całym
świecie i ułatwia słabszym zwłaszcza
krajom prowadzenie walki obronnej
przeciw naporowi żydowskiemu.
'Viemy dobrze, iż bezpośrednio po
wielkiej wojnie wpływy żydowskie były tak silne, że rząd każdego państwa
musiał się z nirr:I liczyć bardzo poważ
nie przy każdym swym posunięciu, jeśli nie cl1ciaJ narazić swego kraju na
poważne. straty - i to nie tylko w dzi&u:z.iuie gospodarczej i finansowej, ale
także ściśle politycznej, na terenie mię
dzynarodowym. Przewrót hitlerowski
w-Niemczech miał dla wszystkich krajów, zmagających się z naporem żydow
skim, tę wybitnie dodatnią stronę, że
zniszczył niemal zupełnie wpływy ży
dowskie w jednym z wielkich krajów europejskich, jakim jest Rzesza
Niemiecka, i pocl.erwał przez to pozycję
Żydów na całym świecie.
PozYl,j.a ta pozostała jednak nadal
silna, o czym zaświadczyły choćby
smutne dzieje krótkotrwałego rządu

Na

Gogi - Cuzy w Rumunii, obalonego po
kilku tygodniach trwania solidarnym
naciskiem całego żydostwa, które rzą.d
ten zaatakowało skutecznie i od w&wnątrz kraju, rozprzegając życie gospodarcze Rumunii, i od zewnątrz, powodują.c
interwencje dyplomatyczne
p.aństw zachodnich.
Z tego punktu widzenia cios, jaki
Żydom zadaje dziś we Włoszech faszyzm, staje się w rezultacie poważnym
sukursem dla wszystkich państw,
siadających u siebie większy odsetek
ludności żydowskiej i chorujących tym

roku szl(olnego

'Oto roku szkolnego początek Dzieło w żywe obleka się formy . .•
Wchodzą w życie najmilsze z pamiątek
Po Jędl'zejewiczach - reformy! ...
Zaczęla się gimnazjów inwazja
Istny zalew: gimnazja szewskie,
Rzemieślnicze, kelnerskie uimnazja,
Dziewiarskie, kupieckie, psiakrewskie...

Handlowe, drogowe, e[('ktryczne,
S tolarskie, nusarskic gimnazja,
Gospodarskie i m71,,1/1otcchnżcr.ne. , .
Jednym słowem: nie gimn . .. ale A:;jaJ
Licea i 1Oyis:;e akademie
Typu takiego i inne(Jo
- Czytelnik nie bity w cie'mię
Odgadnie, że - typu ciemnego! , ..
I choć jak zwykle z roku poc:.ątkiem
lV tych s:.kolach: śmiech, gwar, lwłas
radosny
To t?llko - mile zlego początki
.A fr koniec . .. będzie żałosny! . ..
,,'Vróble na Dachu".

Paradoks sowiecki
HI Moskwie odbywa się wielka rewia lotnicza, w której biorą ud:.ial setki
samolotów.
II a uboczu stoją dwaj robotnicy,
- Wiesz, Gris:;ka - odzywa się j".
dcn - - to dziu'nc: podbiliśmy pOloietr:.e,
a oddychać coraz trudniej i trud1liej ...
. ..,E.b.spt'es-s POl·anny". _

,

'\

},'a powitanie nowego biskupa kieleckiego miasto przllbralo odświętny wygląd
Na zdjęciu - ks. biskup Kac::.marek (x) i ks. biskup Fr. Sonik (xx)

Spowiedź

polityczna "sanacvjnego"
grzesznika

Dnia 6 bm. przypada piętnasta rocznica urodzin króla Jugosławii Piotra II.
Jak wiadomo, do czasu pelnoletniości
króla rządy w Jugosławii sprawuje ra·
da regencyjna z ks. Pawłem na czele
młody zaś król przygotowuje się pod
kierownictwem s,vojego wychowawcy
1\1. J eremica Giovanovicza do wyso·
kich zadań, jakie go w przyszłości cze·
kają. J. Król. Mość ukończył już celu·
]ąco piątą. klasę gimnaz.ium.
Mówi
płynnie po angielsku, interesuje się
specjalnie językami nowożytnymi, wiedzą eksperymentalną (fizyką i chemią)'
i wynalazkami telefonicznymi. Szcze·
gólnie.iszą zdolność wykazuje król w
kierunlm szybkiego rozróżniania czyn·
ności aparatów i maszyn skomplikowanych, używanych w lotnictwie, w
morskiej nawigacji i w automohili·
żmie. 'V~Tchowanie fizyczne króla uła·
twia wielce jego zamiłowanie do spor·
tów.
Nie tylko zalety osobiste młodego
króla zjednały mu sympatię wszystkich osób, do których się zbliża. ale
miłość ludu jugosłowiańskiego prze·
szła na njego Jako na syna ukochane·
go zmarłego króla Aleksandra. Miłość
ta rokuje najlepsze nadzieje na przy·
f'złoŚć.

PosluY}ł.(·nl si~ ,,~lyn'li śl'odkU'mi" dla "dob"ych celó~
W SOCjalistycznym "Dzienniku Ludowym" ukazał się artykuł b. oficera legionowego i długoletniego starosty, p. Z d z is ł a w a l\f a ć k o w s k i e g o, pod szumnym tytułem "Pod sztandarem demokra.. t · I .
ś'
..
"d
A
CJI sOJą '.'!glOnl c~ ~lerll1 swej .1 el. ~tor artykulu, OpUSCl\Vszy szeregI urzędmcze, swój powrót z obozu "sanacyjnego"
do partii socjalistycznej uzasadnia w sp 0sób następujący:
'h

"Gdy w roku Hl26 wziąłem udział w
przewrocie majowym jako oficer-legionista, uczynil em to z pelną wiarą i przeokomaniem w celowość tego aktu politycznego.
"Twórców przp.wrotu majowego wsparł
w de(.~' duj~('ym momencie polski świat
pracy. 'Vydało sh howiem wówczas więK
sz )ści spoleczellst wa, iż nastąpi przemi;,I1a w I,ierunku politycznie i społeczllle ...
pGst(!pc'''ym. Lecz już w krótkim CZa'lle
po Plrewrocie ma .;owym zrodził się tn,giczny konflikt w wewnętrznym życiu Pols~i, .ktery to konflikt trwa po dziś dzieli
i lJrzei~toczył się IV wall<ę o całkow i tą
zmianę trf ści wew ·.1(;'trznej pallstwa i jego
oblicza polityczne~c. ..

DZi Ś ROZPOCZAŁ

I

lat reżimu pomajowe~o, poczynań, które
"Masy ludowe. kierowane oczywistym
iron ją losu mia Iy stać się przysłowiowymi
instynktem, oder\\.Hły SIę z uczuciem za- złymi środkami do dobrych celów, natowodu. i g~ie.wu od ?bozu. pomaJowego, miast zostały wyzyskane przez czynniki
a w l~h mIejsce weszlI l!-ldzle n 0'''':1 w co- reakcji spałecznej w obozie pomajowym.
raz ~\'lęks~eJ przewadze CI "z tamtej strony
bary l,ady .
W znamie-nmj tej spowiedzi politycz~
"Tragic~nym stal się duchowy konflikt
legionistów, którzy wciągani w wir życ;a. nej nawrócone·g o gl'zPf'znika "sanacyjne~
traclli stopniowo swą osobowość społccz- go" - jak s1wiel'dza .. 'Varsz. Dz. Nar." zasługują
na uwagę
dwa szczegóły:'
no-polityczną i rezY1Wowali w większości
1) p. l\Iaćkowski przyznaje się do tego, że
z krytycznej myśli.
"Bunt przeciwko oportunizmowi poli- w swoich poczynaniach posługiwał się
tycznemu, ktÓl'Y wkradł się przemożnie w "złymi środkami" dla osiągnięcia "doszeregi legion;:,we, ogarnąć musiał bardziej brych celów", ale ta metoda nie okazała
niezależne jednostki. Wielu legionistów
się skuteczna; 2) p. l\Iaćkowski zwala od",
walczyło długo z obezwładniającym ich
rozwojem wypadków. 'Vyczuwali oni "wą powiedzialność za bankructwo haseł prze\Vl'otu majowego tyłko na sanacyjną "re~
falszy\"ą pozycję i czepia li się s1 rzępów
nadziei, iż jl.1kiś przypadek powstrzyma akcję społeczn ą", a nic na caly system.
fatalny uie!? spraw.
l\fimo to - p. l\Iaćkowski nie chce pozo·
"Aż wreszcie musiał nastąpić "kres wę
slać w
związkach
organizacyjnych ze
drówki". trzeba bylo powziąć męską de- "zdrową częścią" sanacji, lecz zglasza się
cyzję powrotu pod sztandary demolua- do socjalistycznej opozycji. Co prawda _
cji.
to zgłoszenie nastąpilo już po wizycie dzia~
. "Nie la twą jest taka decyzja. Trzeba
laczy socjalistycznych na Zamku i w okre..
SIę wyrwać z nurtu, z którym się tyle d!usie rozmów tych samych działaczy z pre~
gich lat płynęło.
"Trzeba było ponieść konsekwencje mierem Skladkowskim.
własnych poczynali z okresu pierwszych

SIE NOWY ROK SZKOLNY
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hlop chce Polaka - a ma lvda

Walczmy o unarodowienie kresów wschodnich - Polak nie chce jechać na wieś, więc
żydzi .zbijająmajątki

."

(Od

własnego

W i l n 0, 5. 9. Rzeczą. smutną, ale
bezwzględnie dla unarodowienia kresów szkodliwą., jest fakt, iż wolne zawody na prowincji kresowej są w znikomej mierze zasilane przez Polaków.
Niemal we wszystkich miasteczkach
większość lekarzy, adwokatów i dentystów stanowią Zydzi, a są i takie miasteczka, w których jedynie są Zydzi.
Dla przykładu przytoczymy nastę
pujące fakty (z pow. molodeczańskie
go) jeśli chodzi o za ':"ód lekarski:
M-ko Gródek (mające bardzo liczne
targi) - od 3-ch lat wakuje posada
lekarza rejonowego. Mimo ogłoszeil żaden Polak siQ dotąd nie zgłosił. Wolną prakt~'kę uprawia Zrdówka.
Miejscowy felczer, korz)-stajęc z sytua:cji,
za wyjazd do chorego liczy sobie od
10 do 30 zł. Jak widać z tych cyfr, lekarz mógłby dobrze zarabir.ć,
W
,Wolożynie lekarz Polak - to chirurg.
Inlernistą - najbardzjej potrzebnym
na Wsi - jest Zyd. \V Kraśnem Żyd.
Radoszkowicach staruszek
Polak, nie jeżdżający już na wieś. Lekarzem, który na każde zawołanie jedzie do chorego - jest Żyd. Itd. itd.
To sarno dot.ycz)' zawodu dentystycznego.
całym powiecie dopiero teraz jest jedna chrześcijanka dentystka w Mołodecznie. Poza tym Zydówki, które biorą za leczenie zębów
wyższe ceny niż w Wilnie.

'V

'V

ZNACHORZY -INTELIGENCI
o lekarzach trzeba też
wspomnieć o nowym typie znachorów
~t?rz~ się pojawili na wsi. Nie są t~
lUZ CIemne "babki", ale ludzie pseudo
i~~eli~enci, którzy leczą za pomocą
~lOł l najprosiszych leków.
Do tego
J~dnak, by chłop uwierzył w wartość
leków, stwal'zają atmosferę tajemniczości, mówią. o sile nadprzyrodzonej,.
szep,cą modlih~y, dotykają chorego it~.
l ak HI?, do ~e~l1.ego z popów w pow.
~olodecklm zJezdzaJą chorzy ze wsi
Qd~alonych o 40-50 km, a
bywają,
drue, gdy przed cerkwią stoi około 30
furmanek z chorymi.
. Pop tłumaczył mi, że "leczy modlitwę.". Jak to wygląda, nie wiem ale
widoczn~e sugestia skutkuje, bo siawę
pop - Jako lekarz - zdobywa coraz
większę.. A z tego, co mi mchvił, wnioskuję, że prócz modlitwy". stosuje najprostsze lekarstwa, zaleca oupowięd
nią dietę, higienę itd.
Mówiąc

JA TEż JESTEM LEKARZEM
. Opowiadał mi miejscowy lekarz poWIatowy o następującym wypadku.
YV pewnym miasteczku, woj. wHellskiego, osiadł jakiś czlowiek, który
wkrótce zasłynął jako znakomi.ty "znachor'. Pacjenci z dnia na dzień rośli
a ki.eszellie lekarza pęczniały. Aż t~
nagle przybył miejscowy lekarz powiatowy i policjant, by takiego pana,
hezprawnie leczą.cego, aresztować. I tu
IJękła IJomba. W chwili, gdy ukazał
się policjant, rzekomy znachor odez:wal. się do lekarza: "kolego, przecież
Ja tez Jestem lekarzem, nie odbieraj cie
mi chleba". Gdy się okazało z okazanych dokumelltów, że ów pan istotnie
Sk0l1CZył med~'crnę i odbył praktykę
h,karską, spytano dlaczego udaje znachora.
"Bo inaczej chłop by do mnie nie
prz~'szedł" odrzekł.
Istotnie, gdy mu kazano porzucić
tajemnicze szepty i przy dawaniu np,
aspirin~' jako tajemni.czego
prosźku,
ni.e ści:-:kać za głowę, przy cz~rm wywIesić tabliczkę pacjenci poczęli rzednąć, a w rok potem, doktór utraciwszy praktykę, musiał opuścić miasteczko.
CHORYCH NIE BRAK
Fakt ten dowodzi nie tylko ciemnot~· ludu naszego, bo wszak i wśród
inteligencji, nawet w stolicy, znachorzy maj::.!- po,yodzenie, ale także i tego,
że cora'?, więcej osób szuka obecnie opieki lekarF\kiej i t~'lko trzeba umiejętnie i cierpliwie z miejF\cowym chło
pem rozmawiać czego, niestet.y, przytyli na wieś ni,e raz nie umieją..
Niewątpliwie jednak, gdyby więcej
lekarzy osiedlało się na wsi, nie zbrakło h~r im prnktr1d, nie mówiąc już o
tym, jak znnlwmicie podniosła by się
zdrowotność ,,"si.
To samo dotyczy adwokatury. Żyd
pa prowincji doskonale zarabia. Polak niechętnie jedzie do małego mia-

korespondenta

steczka.
dowych

Toteż

w

małych

cji.

salkach

są-]

. mogłaby się

doskonale roz-

nie tylko lekarz, adwokat, kupiec itp., ale miejscowa wieś,
jeszcze ciemna i nie raz ,bałamucona,
stykają.c się z ludźmi
o zachodniej
Kulturze, o zdecydowanych narodo,',:ych poglądach, szybko zmieniłaby
swe oblicze.
Toteż ~0.11CZę apelem - narodowcy
prz)'bywaJcle. Bo chłop nas chce Polaka - a ma wciąż wokoło siebie jako doradców Zydów, Temu trzeba zaradzić z pożytkiem dla obu stron.

Żydzi natomiast od niej nie stroi.. :zbijają majątki.
NIE l'IlA SKLEPóW POLSKICH

W porównaniu sprzed kilku laty
handel Chrześcijański nie tyle ożywił
się, ile powstał.
Bo dawniej wcale go
nie było. Niestety jest on tylko w powijakach. Powstają małe sklepiki na
wsi - wyłącznie już chrześcijańskie i
male spożywcze - dotą.d nieznane VI miasteczkach.
Brak jest jednak
wielki sklepów innych branż. W takim np. Mołodecznie, gdzie mieści się
gimnazjum, starostwo, sporo wojska,
urzę.ctów itp. nie ma ani jednego sklepu z galanterią.. Nawet nici trzeba
kupować u Żydów. W Gródku, tegoż
powiatu, wprawdzie w 85 pct zażydzonym.
ale otoczonym licznymi
wsiami i dworami, z dużymi tygodniowymi targami - jest tylko jeden sklep
spożywczy

nicznych,

winąć.
Zarobiłby

nią

wszystkich

*

Dlugotrwale deszcze i burze spowodow.aly na
Morawach grozne wylewy rzek. Nawet male
strumyki zamienily się w grożne potoki.

"Orędownika")

najczQściej widzimy jako 0brońcę chłopa Żyda, lub co najwyżej, wygasający już dziś typ obrol1cy
sądowego Polaka.
Dane statystyczne
~ykazują, że znikoma ilość chrześciJan-adwokatów osiedla się na pro win-

. Z. K.

W ,a r s z a wa.
poniedziałek

wł.).
Dziś, w
się inauguracja

(Tel.

odb~'ła

ogólnopolskiego Studium Katolickiego, którego obrady potrwają do 10
wrześna. Tegoroczne Studium poświę
cone jest omówieniu zagadnień życia
polsldego na tle uchwał synodu plenarnego księży biskupów Polski.
Po mszy ŚW., podcZ'as której kazlłt
nie wygłosił ks. bp Adamski, nastąpi
ło otwarcie Studium w gmachu Sejmu Śląskiego. V·,r uroczystości wzięli
udział ks. kard. Hlond, ks. metropolita Sapiecha, oraz księża biskupi: Adamski, Gawlina i Bienek. Przewodnicz~' ł
prezes Naczelnego Instytutu
Akcji Katolickiej, Dziembowski. Referat~' wygłosiii les. bp Gawli'na, który
mówił o Kościele zewnctrznym i wewnętrzn~'m, w którym między inn~rmi
porównywał
pojmowanie
Kościoła
przez prawosławnych i protestantów.
Po pOłudniu referat wygłosił ks. superior .iezuitów Rostworow 'ki, o hierarchii w życiu Kościoła; prof. Głaser
- o znaczeniu i mocy obowiązującej
uchwały Srnodu Plenarnego.
Dalszy
ciąg obrad odJJcdzie się jutro.
(w)

CO MAMY ROBIĆ?
na zapytanie chłopa, gdzie
kupuje, odpowiada: "U Zyda - a niechaj jego licho, ale co robić nie ma
sklepu chrześcijallskiego". Toteż niewą.tpliwie akcja osiedleńcza na kresach, szczególnie w powiatach nadgraToteż

W stanie Karolina Pólnocna (Stany Zj.) wydarzyła się w pobliżu miejscowości Belmollt btastrowa autobusowa, w której zginęło 50sob, ,a
28 odnioslo rany.

*

W kotach poinformowanych w Pradze twierdo Pragi
lotmctwa
sowieckiego i 3 funkcjonariuszów G. P. U.
dzą, że w ostatnich dniach sierpnia
miało przybyc 4 Wyższych oficerów

*

Dtugotrwałe deszcze i burze SIXlwodowaly
jak donosili~my, na Morawach groźne wylewy
rzek. Nawet małe strumienie zamieniły się w
groźne potoki, porywające cale drzewa. Mai,.
potok górski Desna plynie obecnie korytem o
50·metrowej szeroko&ci.

*

Według
istniejące

!lOwej usta wy prasowej, wszystkie
na Węgrzech czasopisma mialy do
31 sierpnia rb. uzyskać zezwolenie wladz na
dalsze ich wydawanie. Z wychodzących do tego
terminu 1200 czasopism podanie takie wniosło
tylko 800, wobec czego 400 czas op im już przestało dobrowolnie istnieć.

*

Po trzydniowej fazie silnych wybuchóv. i wylewów lawy, działalność Wezuwiusza zaczyna
stopniowo słabnąc. Jak donosi obserwatorium
seismograficzne w Neapolu, wybuch wulkanu
byl zjawiskiem normalnym, wywolanym infiltracją dużych ilości wody do krateru w okresie
jesiennych deszczów.

*

Gwa/towny huragan spowodowal wielki.
spustoszenia w Montewiueo. Liczne
domy ulegly zniszczeniu. 8 osób zostało zabitych, a okolo stu ooniosło rltJly.

*

Im mniej wyjazdów za granicę
- tym więcej pieniędzy
na surowce.
w Warszawie Warszawianka i Ruch,
w Chorzowie A. K. S. i Ł. K. S.,
we Lwowie Pogoń i Polonia,
w Wilnie Śmigły i Cracovia.

\\yni,k,i poniedzialkowe były nastE}pujące:
Dziesjęciobój 1. Bext'll (Szwecja) 7.214 p.
(wY'l1i,l d p on.ieo,ziałkowe: 110 pł. - 1.8.2: dy s k 43.64 m: OS>7-czep 52.fiO: tyczka - 3.80 m: 1500
m - 4:49.2), 2. G iel'uHo (I' o I s k a) 7.006 Pl110
pl. - 16.3: ,lysk - 41,86 m: tyoz,ka - 3,50 m:
~i2lCiZE\p 58.80 m: 15()0 lU - 5:21:5, 3.• Ne-uman
(S,zwaJIC) 6.6G4 p., 4. GletJ!ITler (NJem) 6.4~2 p"
5 A,net (Sl1lv:"jc.) 6.118 P.. 6. PlawciZyk (Polska)
5.94-6 p., 7. 1l..!: u:7.1Z0 (Wi) 5.503 p., 8. Mache (Fr)
5.&1{) P.
S1ko<k 'WZJwYŻ - 1. LindquL~t (S2Jwpcja) 1.97
m, 2. Kot>kas (Fin) 1.94 m. 3. KaJima (Fi,n) 1.94.
4. o.drrnaTO< (Rzwe<:ia) 1.90 fi, 5. Koenig (~orw)
'
1.90 m , G. BiaJ1Can.i (\\'1) 1.8:) m.
D~1Sik - 1. Schroeder (~iem) 49.70 m. 2. Oberwetgell' (Wn 49.48 m, 3. Berg (8zl\\-eda) 48.72 m,
4 KotJkas (l<'~n) 4i!'(}2 m. 5. O(A1lsol'lni (Wa) 48.0:!
m. 6. Ku~~.csy (Węg) 47.63 m.
a 000 m z p'r,zes~. - 1. LalffiSOI!1 (S'lJWec) 9:1G.2

Kupczak zdobył
mistrzostwo Polski
Ł ó d ź. Na torze w H~lenowie w Ło·
dzi ' odbyła si~ trzecia roz!!,rywka o miE'trzostwa kolarskie Polski na r. 1938-39. Pierwsze miejsce zaiął !(upczal, (Legia '- Kra·
ków) w cza~ie 13.2 bijąc w finale Jędrze
jowskit>go (Łódź).
Najle-pszy CZf\$ dnia. 13 sek., uzyska!
Kupczak w przedbit'>ł;u, w którym startował z Oleckim i Tal'l!:oll~kim (Warszawa).
oraz Wójcikiem (Łódź). Kupczak był bez·
konkuren cyjny.
Po trzech eliminacjacb mistrzostwo
krótkodystansowe na torze zdobył [{upczak, który wygrał wszyst.ltie l'ozlol:rywki.
Następne
miejsra zajęli: Jędrzejowsl,j
(Zjl'dnoczone - Łódź), Osmólski (Ł TK) i
Swętkowski
(Zjt>dnorzone - Łódź). Ci
czterei kolarze oraz POpOllczyk i Wójcil"
którzy wygrali eliminację. weszli do drużyny nAl'odowej.

Barona

odbyty się

Wczoraj

tu

międzynarodowe ,vyścigi motocykłowe z
udziałem
czterE'ch motocyklistów pol-

skich: Bathclta i Barona

*

W· Kopenhadze otwarto niezwykle bogatą i
ciekawą
wystawę
filatelistyczną. Eksponaty,
których wartość wynosi 20 milionó\y koron duń
' skich, są przeważnie meslycharue cenne, ~
wśród nich znajduje się kilka egzemplarzy led7nych na świecie.

VI WarSlaW\e?

Wyniki mistrzostw12. Europy wParyżu

-

*

Między 22 września a 2 października cdb4!dzie się w Nancy międzynarodowy kongres che·
mii pJ'1,elDyslowej, na którY przybyć ma 9kolo
600 delegatów z 15 kraJÓW, m. m. z Polski.

\V a r s z a w a . (Tel. w1.) Na rozpoczynającym się dnia 8 bm kongresie
Międzynarodowego
Związku Adwokatów w Budapeszcie, delegacja polska ma
zaproponować odbycie następnego kongresu w Warszawie latem i939. (w)

zjazd adwokatów

SPDRT

T a II i n n.

*

WelJłUg danych urzc:Jowych,,,do końca lipca
zare.iestrowano w OzecboslowacJl 70.000 gospodarstw zarażonych pryszczycą.

Donosza z Rio de Janeiro, że żona jednego z
rolników w stanie Rio powila czworaczki,
dWllch chlopców i dwie dziewczynki. Matka Zl\.mężna od lat 17. nie mial a dotychczas żadnego
potomstwa. 'rak matka, jak i czworaczki. ciesza
się dobrym zdrowiem.

światowy

Zwycięstwo
1

*

Do liczby 59 narodów, które zglosily już sw6j
udzial w wystawie światowej w N. Jorku, .pr~
była Hiszpania republikańska. która WydzlerZawia na terenie wystawowym 10 tys. stóp kw.

*

Inauguracja
Studium KatolickieJJo

chrześcijański.
Pozostałe
branż, żydowskie.

W Rumunii 4 zamaskowanych bandyt6w zatrzyma/o między Botosani i Harlau autobus,
sterroryzowalo obslugę i ob~ab~wal~ doszezetnie
kilkunastu podróżnych. zableraJą~ un okolo miliona lei w gotówce i kosztownoścIach.

~

Bielska, Mielo-

f

I

Keinae! (Niem) 9:1~.2 , 3. L Lnablatt (Fin) 9:21.4
4 'rn om in en (Fi n) 9:28.5, 5. Ou.zol (Fr) 9:44.2, 6.
'rj n a,rd (Fl') 9:53.6, 'I, :M:ig.glac.io (WI), 8. So!.da.n
(P o l s k a).
1500 1Jl - 1. Woo derson (WBl'yt) 3:53.6. 2.
]l,fostert (Belgia) 3:~cI.5, 3. Oeccali (iVJ) 3:55.2,
4.Harti),ka (Fin) 3:Ju.3, 5. Sar_kama (Fin) 3:56.7,
6. Sta,m<lze-wskl (P o l s k a) 3:58.4.
10000 m - l . Rnhlline,n (Fin) 30:52.4, 2. Bev,iacąua (WI) 30:;13.2, 3, SYIl')llg (Niem) 30:53.2. 4.
Szilngli (W",g) 30:.38.3,3. TjHm3Jll (SZlwec) 31:10,6,
6. Kelen (W",g) 31:1(j,6.
4 X 100 f i - 1. Niemcy 40.9 , 2. Szwecja 41.1,
3. W. Bryta.nia 41.2, 4. "'łochy 41.3, 5. Srcwajcarin zootaJa z.rly's.H;waJj.fi!kowana a Holand,ia wy·
cofala się z powouu :z.gu,biellia paleczkj podczas
Zimi any.
4 X 400 m-l. Niemcy 3:13.6, 2. W. Hrytan.ill
3:14.9. 3. Sz,we('ja 3:17.3, 4. Francja 3:18.3, 5.
Włochy 3:19.7, 6. Wę'gry 3:24,9.

cha z Poznania oraz Dąbrowskiego z Warszawy. Wyścigi przeprowadzone zostały
wobec tłumów publiczności.
W kategorii do 250 ccm pierwsze miejsce zajął Baron (P o l s k a) przed Petruschkem (~iemcy).
W kategorii do 350 ccm zwyciężył
Knees (Królewiec) uzyskując śre,dnią 98,86
km na godzinę.
Wreszcie w kategorii do 500 ccm jedyne
zwycięstwo dla gosporlal'zy odniósł Weldemflnn (Estonia) uzyskując najlepszy czas
i śre<lnią 100.94 km na godzinę. Drugie
miejsce w tym wyścigu zajął pow(I11czyk
~Iieloch (Polsl,a) na swej NSU,

1) Uuch

Piłka nożna
TABELA
13
13

2) Wista

3) CI'acovia

12

4) Warta

13
13
13
13
12
13
13

5) Pogoń

19:7
15:11
14:10
13:13
13:13
13:13
11 :1 !'i
11 :13
11:15
8:18

6) Warszawianka
7) A. K. S.
8) Polonia
9) Śmigły
10) Ł. K S.
nipr]zi!'J~ "'fi Jrzvć beda,:

,Vw Krakowie

Wisła

i Warta,

lfi :24
2!f:22
29:26
36:29
15:16
29:31

29:2(1

23:27
23:32
14:30

O WEJśCIE DO L;GB
, Garbarnia - P. K. S. 5:1 (3:0)
Union-Touring - Śląsk 4:1 (2:0).
Tabela:

1. Garbarnia
2. Union-Touring
3. Śląsk
4. P. K. S.

gier pkt. st. br.
2
2
2

2

4:0
2:2
2:2
0:4

7:2
5:3
5:5

2:9

Reprezentacja Niemiec przeciwko Polsce.
W wyniku spotkania eliminacyjnego ustalona
zostala
nastepujllca
reprezentacja
Niemiec
przeciw Polsce:
.Jacobs (Jahn - Regensburg): Janes i Muenzberg (Allemania - Aacben): Kupfer (Schwein·
furt 05). Golrlbrunner (Bayern - Monachium).
Kitzinger (SchwE'infurt 05): Lehner (Schwahen
- Augsburg). Rrhon (Dresdner SO.), Gauchel
(Neunkirchen). Hanemann (Admira Wie·
deJi). PesRer (Rapid - Wiedefil.
.
J ak widać z powyższego reprezentacja ta.
jest niezwykle silna. Sięgni~to nawet po najlepszych pilJoll'zy \Vierlnia. ltepl'ezentacja Niemiec po spotkaniu z Polską. walczyć będzie jeszcze 25 bm. w Bukareszcie z Rumunią a 2
października z Bułgarią w Sofii.
Spotkanie z Polską odbędzie się. jak wiadomo 18 bm. w KRmienicy.
O puchar Europy środkowej. W Pradze czeskiej wobec 50 tys. widzów rozegrane zostało
pierw~ze finalowe spotkanie o puchar EuroPY
środkowej
pomiędzy
Praską
Slavią. i buda·
PE'sztellską Fel'enC'varos. Zawody przyniosły W7nik l1.ierozstrzygnięty 2:2 (2:1). Bramki dla We·
grów zdobyli: Kemeny i Kissna, dla CZ~l'h6w
Bican i Simunek,

Pięściarstwo
walczyła w niedzielę w ramach mi'strzostw Pomorza w Bydgoszczy z
Astorią z vvynj.kiem 8:8, który n :e odpowiada przebiegowi walk. Pokrzywdzeni
zostali mianowicie dwaj czolowi zawodnicy
Goplanii Lewandowski i Leśniak. Dotąd
GOipla:nia zdobyła ogółem 5 punktów. W
nadchod'zącą niedzielp, walczyć będzie GopIania w Ino,vroclawiu z toruńskim Gry·
fem, który pokonała przed t~' m w stOSUIJJ-

Goplania

o puchar Davisa

'9:01:

nl[

Amerylcanie ,Prowadza z Anstralill 2:0. Fipucho!' Davis a oomiedzy
wyknzn/o od razu pierw'
SZelil'O dma znaczną przewagę Ampi'yki.
Mloay amerykański t~ni"i"ta RilrA's pokona!
AustT"lijczyka Quista 4:6, 6:0. 8:6, 6:1. Budie
wygrnł "tosunkowo latwo z Bromwichem 6:%,
6:3, 4:6, 7:~
nałowe sp,otknnlp ~
Ameryką.. I A uRtrahil

'we,

Dramat na najwiekszym statku świata
Po

kłótni

z

żona sl(oczył w

morze -

Rozpacz milionerki reportera

I

Nieforłunna

przygoda

Z wydarzell na pokładzie najwięk nął uzyskać fotografię głównych osób niemu z aparatem fotograficznym d~
szego
transatlanLrlm
francuskiego tragedii. Tu jednak spotkał się ze zde- stał ataku szału, poturbowal dotkl1"Normandic" można by ułożyć sporą cydowanym oporem ojca, który na wi- wie. reportera, a aparat wrzucił do
kronikę w której, jak w życiu, rzeczy
do,lr "p,lv,rtm'a. podkradającego się ku morza.
.
przykre mieszają się z przyjemnymi,
tragizm z komizmem.
\V drodze do Nowego Jorku wydarzyła się na statku ,.Normandie" tragedia, która porusz~' ta ogół pasażerów.
Córka milionera amerykańskiego 'P.
Richardson poldócila się ze swym mę
żem Małżonek pod wpływem depresji
wywolanej tą sprzeczkę. skoczył do
N;e.~u·ylde ~j(tu:isl..~o (ltmosferyc~ne u u·ybr~e.i;y A.nglii
morza. Mimo nat:\,rchmiastowej akcji
L o n d y n. Niebywał.\'
feno- lo pół godzin~·. wywołując zrozumia·
ratunkowej nie udało się nieszczęśli
prz.\Tocly
obserwo,,,ano
w tą sensację \YŚ. l'ód licznych letnikóvv
wego wyło\\·ić. Małżonka, zrozpadona men
samobójstwem męża, popadła w tak Kanale La Manche w pObliżu Hasting. na południowym w~'hrzeżu Anglii,
Oto w pewnej cllWi I i nad powiel'zchnią gdzie od dziesiątek lat nie obserwosiln~' rozstrój nerwovyy,
że musiano
morza pojawiło się sześć olbrzymich wano żadnych trąb wodnych. Po pojają umieścić w szpitalu okrętowym.
Przy łożu swej jedynej córki czu- trąb powietrznych, każda o wysokości wieniu się pierwszej trR,.by powietJ'Zokoło 400 metrów i 50 metrów średninej ostrzeżono drogą radiową. wszystwał ojciec jej John Richardson. Trakie statki i samoloty przed grożącym
giczne przeżycia młodej milionerki cy.
Niezwykłe to zjawisko t.rwało okoniebezpieczellstwem.
wydały
się
jednemu z dziennikarzy,
znajdującemu się na pokładzie, pożą
danym tematem dla sensacji w stylu
amerrkal1skirn. Skreślnvszy szczegóło
wy reportaż, młOdy dziennikarz prag-

Sześć

olbrzvmich trąb powietrznych
w Kanale La Manche

I

Naiwieksza zagadka kryminalna Londynu

Buraki dobrze,
ziemniaki gorzej obrodziły

l)wie osoby ot.,'ute u'hisky - - .".,,;')'1,0,

L o n d y n.
Zamożny
Anglik
Frank l"ewland zaprosił na kolację
kilku prz~Tjaciól, których poczęstował
War s z a w a. ((Tel. wł.). y'Vedlug butelką whisky i wodą sodową. Żona
opinii rolników, plon tegoroczny zie- Newlanc1a piła również.
mniaków nie zapowiada się nadzwy\Y pe,,'nej chwili gospodarz zwalił
czajnie z powodu dużej ilości chorób się z krzesła i "'ijąc się w okrutnych
i grz~'bka. Natomiast plony buraków boleściach zmarł zanim zdążył przyzapowiadają się dobrze.
(w)
być
za,yez",any lekarz, Zachorowała
również jego żona, lecz lekarz zdążył
ją uratować.
.
War s 7. a w a. (Tel. wł.). Specjalny
Prz~'byli natychmia"t agenci polikurs wyszkolenia 'Policyjnego UkOll.- cyjni slwierdzili, że whisky brla zaC7.rło 270 nowych 'Posterunkowych. (w)

Nowi posterunkowi P. P.
Ile wolno wywozić
do Niemiec?

\V a r "s z a w a. (Tel. wł.). Centralna

komisja dewizowa ~Tdała nowe przepisv o w,FH'ozie kwot pieniężI1,1·ch do
Niemiec. Przy wyjazdaCh za zwykłym
\lan-portem wolno będzie wywozić 150
marek na miesiąc, które będą wypła
cane po 25 marek dziennie, za paszportem hall(lIow~'m zezwolono na '\'Ywóz 100 marek od osoby dziennie. (w)

l)1.L

~

osiem osób

Skonfiskowane afisze S. N.

w

l

Policjant

Niebezpie(zna przygoda ksiecia Aksela

k",~~~~:HI~n':\:~l;,~:fa,W~l;,"~';,,$;~nO~i " I

l

piło ją

ujęto, była żona
odbiorcy anonimowego listu. Zarówno pomysłowa mał
żonka jak jej przyjaciółka, która ratowała się ucieczką,
zostały aresztowane. Podczas przesłuchania kobi ety
oświadczyły,
iż
pieniądze potrzebne
im były na toalety.

truta jakąś mocną trucizną. Powstalo pytanie kto i kiedy tę truciznę wsypal? '
Towarz~'stwo składało się z sześciu
panów. Wszyscy oui pili także fatalPrzemyślu
ne whisky bez najml11eJszej szkody
P r z e m y ś L (TeL wł.). Starostwo
ella swego zdrowia. Śledztwo nie da- przemyskie skonfiskowało 2 afisze o
lo żadnego rezultatu, bowiem wsz~'scy treści
przeciwżydowskiej,
wydane
panO\'\;'ie obecni przy tragiczn~'m wy- przez 'Wydział Gospodarczy Stronnicpadku nie wzbudzają najmniejsz~T ch twa Narodowego. (w)
podejrzell. Otrucie Newlanc1a nazy"'ają w Londynie na.iwi~J(!'zQ zagad-szantażysta
ką kryminalną ostatniej dohy.
War s z a w a (Tel. wł.) Do urzędu
śledczego poczęli zgłaszać się różni przestępcy zażalenia na starszego przodownika KołpaczYllskiego, z VI komisaria.tu policji przy ul. Miedzianej. Kryminaliści skarżą się, że Kołpaczyński wy400-funto'w a ryba wcir{ glt~l(l ksi~cia do u'orfy
musza! od nich datki pieniężne. Wszczę
K o p e n h a g a. - Członek rodziny nia ze wsz.,'stldch stron spieE\7.0no mu to energiczne dochodzenie. Jeden z pa1.Tóle"nkiej książę Aksel przeżywal z pomocą. Na miejSCU znalazł się 1'ów- serów, do którego zwrócił się Kołpa,
czyński P pożyczkę, wręczył mu 2 banknicbezpi eczną przygodę.
Ideż książę Ak~el, który usilnie pomaJ ednem1.1 z rybaków \V zatoce Oere- gal przy wydo\;Jyciu ryby. W pewnej noty 100 zł, uprzednio jednak zanotowa.sund sprzyjało i1iezwykłe szcz~ście, u- chwili wciągni~ty zostal do woc1~r . Z no numery tych banknotów. Przeprodalo mu się bowiem zlowić na wędkę wielkim trudem udało go się wydobyć wadzona rewizja u Kołpaczyńskiego dopro,,,adzita do orlnalezienia tych bankolbrzymią n'hę wagi 400 funtów. Dana powicJ'zchnię razem 7. n ' hi!, której
notów. Zdemaskowany Kołpaczyński
remnie usiłował n ' bak wciągnąć zdo- jednak nie puścił.
usilował
popełnić
samobójstwo. Zabycz do łodzi. Widząc jego usiłowamiar ten jednak udaremniono i osadzono Kołpaczyńskiego w areszcie przy urzędzie śledczym. (w)

. lona

,.v\" KołomYI dyrektorem żydowskIego
s7.pitaIa jest bogaty i wpływowy .lekarz T~r
Żygmunt (zapewne s{'mchel) Telcher. N~c
dziwnego, że imponUje SWOlm, k~órzy Się
le c zą u niego, ale trudno zrozu.m.leć Polaków-katolików, którzy najcenmeJ.sze ~we
dobl'O, zdrowie i życie, powierzają. .?pIeCe
lekarzy-Żydów, mając do dysPOZYCJI znakomite pOlskie siły lekarskie.
.
,.Tragiczną naukę w tym względZie odnió sł pan M., dyrektor Kom. Kasy Os~czę
dnośei w Kołomyi., który z drem TeIcbel'em, jako swym lekarzem domowym pozosta\\'al w zażyłej przyjaźni.
Żona palia M., cierpiąc na niedomagani~ ' nerkowe zwróciła się do dra Teicbera,
który orzekł, te pani M. ma tasiemca i zapisał jej 2 śledzie na kolację, jakąś sól i
proszki.
Bezpoś1'ednio po zażyciu tych lekarstw
pani ~r. rozchorowała się na dohre, dostala <T\yultoWllych torsyj i bolów oraz
wstr~vmania rnoczu. Dyr. M zawiózł cięż
ko diorą ŻOTII! \V asystencji dra Teichera
do Lwowa - znowu żydowskiego sanatorium ,Sita", gr17:ie mimo energicznej pomo cy lel,al'slde i pani M. zrr,arla na uremip, ' (zatru cie oi'ganizmu rr,ocr-em).
.,01, flZfl lo siQ. że katastrofę spowodowałv o\\'e środki przeci,vtal'iemcowe zastos'o\\':1 ne przez dra Teirhera których wedle zflsar] merlyc~'ny przy schorzeniu nerek nb!"oluinie stosować nie wolno .
.,\;I,' ~' WHlek ten omawiano głośn~ i sze1'oko w mirśrie i 1[((,7.ono p:o z clrUj:!'lm wypadki em, jaki się dl'Owi TeL:h~I'~wl zcJan~'l pl'r,crl roldem. Oto lecząc mepką R~
gillp, SIC' c klową IHt zlnmCll! le nogI dr. TeJcher zaloży! jej tak fatallllE' 0J?ra\~' ę glp~o:
\\'ą. że pn cjen!l\a (lostala zak:'lzel1l~ krWI I
musirtla się poddać amputacJl n?gl.
.
,.Sterklowa wystąpila pl'zeclw dr?w~
Tci chcro\\'i z procesem o Cl(li'zkoc!owame I
sąd
przysząr1ził
z tego tytułu kwotę
10.000 zl".
. .'
.
Ku margilIesie tego domeslenla r~z JeS7.C7.e nalC'ży podkreślić mocno OI1OWH\1; e
Pol"l,ów lerzenia sip, 11 lelolrzy-PoJako".
D '''<l ! r lJ 'i]g in:nc w~'p flflki powinny h~'«
..... ~'~ t a l , z" jf\ to \\ )'l'nżl1ylll o s tn:eż e llicm,

i~

Obrana królową piękności 18-let1iia
miss Kay Bolm w Kalifornii, podczas
swej koronacji wystąpiła w takim oto
kostiu,mie.

W masce

anonimem
za z··:adała PI-enl-adZJl
od męz·a
'f

':ł
Spl'ytna niewiasta tf'padla

U')'((Z

ze

su'ą przyjaciól1~ą

te re.ce

'1nęża

P r a g a. - \Vladze w miejscowoZuckmantel zajęte są, ohecnie badaniem sensacyjnej afery kryminalnej.
Jeden z tamtejszych znanych obywateli otrzymał list anonimowy z żą
Ganiem złożenia w pewnym określo
nym miejscu większej sumy pienię
dzy, w przeciwnym bowiem razie grozi mu śmierć. Obywatel ten postanowił położyć pustą kopertę i z ukrycia

obserwować kto po nią przybędzie.
I rzeczywiście. \V określonym czasie przybyły jakieś dwie zamaskowane
postaCie aby odebrać pieniądze.. Jednego z szantażystów udało się ująć,

ści

jego towarzysz rzucił się do ucieczki
do oczekującego opodal samochodu i odjeżdżając z szaloną szybwskakując

kością·

Teraz dopiero nastąpiła największa
niespodzianka. Szantażystą, którego

Praca nad

Zmuszali bezrobotnych, znaj dujących się w nędzy, do ulegania
kom, a sami zabierali premie
(Tel. wł.). \Vładze
dochodzenia w sensacyjnej sprawie ubezpieczenia bezrobotnych na życie i od w~rpacIków. \V
aferę wmicszap.~· cb
jest bardzo wiele
osób, m. i. jeden z ,vyższych urzędników znanego Towarzysbva Ubezpie\V a r s z a w a.

śledcze prowadzą.

czeń.
Nadużycia

dokonywała doskO'nala
zorganizowana szajka, na której czele
stał
Marian J{o\\'al!'lki z Pruszkowa.
Sza jka w~'szuk iwała bezrobotnych
ubezpieczala ich od wypadków i
śmierci. Po pewnym czasie bezrobotni,
l,tórzy już mieH polisy, ulegli niby
\v~·paclkowi. Szajka przedsia"'iaJa Towal'z~' st'Yll Ubezpif'cZel1
świadectwa
c\lOt'oby i otrz) 111,\''''<11a premie, z kLó-

I

rych wyplacała pewną prowizję, reszta zaś przechodziła na korzyść sz.ajki.
Po dłuższym dopiero czasie stwierdzono, że wszystkie te świadectwa by-

budżetem

'War s z a w a. (TeL wł.), Wszystkie ministerstwa otrzymały Już z podległych sobie
terenów preIiminarz9
budżetowe na rok 1939-40 i rozpoczęły
pracę nad uzgodnieniem wniosków z
poszczególnymi resortami. W połowie
tego miesiąca wpłyną. do Ministerstwa.
Sk,a rbu projekty preliminarza budże
towego poszczególnych Iillnisterstw.
Posłużą one do opracowania preliminarza dla całego państwa.
Prace nad całością, budżetu rozpocznie Ministerstwo Skarbu 16 września. Poza tym mają być przestrzegane oszczędności i istnieje tendencja.,
aby rozmiary budżetu nie przekroczyły tegorocznego.
(w)

nieszczęśliwym

wypad-

wal i lżejszych lub większych obrażml.
\Vó,,,'cz-as dopiero, po stwierdzeniu
prawdziwości wypadku i na podstawie
protokółu policyjnego wypłacano pre-ty sfałszowane i rozpoczęto śledztwo, mię. Bezrobotni pozostawali kalekalecz aferZYŚCi nie zostali ujęci, gdyż mi na całe życie, otrzymywali jednak
nawet ubezpieczeni bezrobotni i poJi- za to premię dość znaczną. Prowizję
sy b,dy fałszowane. Spłoszeni śledz- w razie śmierci ubezpieczonego otrzytwem afel'z~' ści na pewien czas nie da- mywała rodzina. Szajka wyszukiwała.
wali znać o sobie.
zwłaszcza tych bezrobotnych,
którzy
Obecnie jednak rozpoczęli oni dzia- znajdowali się w skrajnej nędzy i nie
lalność na innych podstawach. Przedmieli sposobu wyjścia i myśleli o sastawiali bO\Yiem Towarzystwu Ubez- mobójstwie.
pieczeń
prawclziwe świadectwa. Dla
Sprawa obudziła p{rwszechną senzdObycia takich świadectw lekarskich sac.ię ze względu na metody, jakie sto.
ubezpieczeni bezrobotni musieJj poc1- sowali aferzyści wykorzystując skrajdawać siC) \\'~' 11arlkom. 'Vięc '''~' !'kaki-l ną nędzę bezrObotnych. (w)
\\'.lIi z !JOci'1gó\Y i ll'aLll\\'4ljów i uozl1a"
..
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L ó d Ź. 5. 9. - Do rzędu uciążliwych
obywateli kwalifikujących się do Berezy należy Boruch Goldberg, właściciel
przedsiębiorst\'Ir a
asenizacyjnego przy
ul. Zagajnikowej iO.
Goldberg już kilkakrotnie ka~my
był za to, że nieczystości wydobyte z jednego dołu ustE;'powego, za opłatą, wywozi na inną ulicę i wylewa do ści e
ków.
'. Ostatnio urządził się w ten sopsób,
ze beczkowozy zaopatrzył w otwory,
przez które nieczys tośc i po drodze wylewają się. Za te wykroczenia Goldberg był już parokrotnie karany, nic
jednak nie pomaga.
Ostatnio znów po raz już 7 stanął
przed sądem starościIlskim i skazany
został na 6 tygodni aresztu.

Pijany

Jak

5. 9. Odbyte w ubiegłą sięcy nowych polskiCh placówek goz inicjatywy Stronnict"'a spodał'czy ch.
Narodowego wielkie zebranie go spoUchwałę niedzielnI). należy traktoda.rcze, jak już don{)siliśmy, wezwało wać jako przypomnienie, przypomnienie na czasie, potrzebne wobec zbli:i:aspołeczeilstwo do bOjkotu ż~' dow~ki ch
jącycll się zimowyCh zakupów.
zakładów bandlowych i wytwórczy ch
oraz do pows trzymywania się od zaNA LÓDZKIM TERENIE
kupów tmvarów żydowskiego pocho'V Łodzi same.j i na obszarze jej
dzenia.
Nie jest to hasło 110\\'e. Stronnictwo (·krQgu w latach ostatnich zaszły dli:ię
Narodowe od tllugiego szeregu lat pro- k i przede wszystkim pracy Stronnicwadzi akCję \~. tym kierunku, działal ' tw.[\, Narodowego ogromne zmiany w
dziedzinie polszczenia handlu, a także
ność, którą, zarówno na terenie całego
placówek \vytwól'czych.
kraju, .iaki na obsz·arze okręgu łódz
Jeśli chodzi o handel, to wystarczy
kiego wiellczą, ty siące i dziesiątki t y-

L ó d ź. 5. 6. - W zagrodzie Andrzeja MurowaI'lskiego w kol. Sienna z powodu zaprószenia ognia przez pi.ianego
pa!obka 20-letniego Michala Kuja,ySkI ego spłonęły wszystkie zabudowania
zbiory i maszyny. Straty ustalono n~
5900 zł.
Sam Kujawski, który zasnął w sŁo
dole, byłby splonął, lecz w ostatniej
c!I'Y ili go .wJ:ratowano.
Poparzony
Clęzko przeWIeZIOny został do szpitala.

.

Rozpoczęcie

to~~ź~k~~Z!~l;-Z~;{~~ZnaS;~kG;~~:i~~

II

roku szkolnego

'lV s~kolach doks~talcaljących

Rok szkolny w publiczzawodowych w
dnia września rb.
dla
cych w
krawieckim.
się przy ul. Nawrot 12, Cegielnianej 26 i
63 oraz 11 Listopada 27.
Dla dziewcząt. prac:ujqcych w rzem iośle bieliźniar s kim, przeznaczona .iest szlwla przy ul. 11 Listopada 27. Dla dziewcząt pracujących w handlu, przeznaczona
zostala szkola przy ul. Południowej 8. Dla, m10dzieży .żeI'iskiej prac~jącej w p~zemysIe (mlodoclanych rohotmc) - publlczna szkoła zawodowa znajduje się przy ul.
Rokicińskiej 41, Suwalskiej 17 i Wspólnej 5-7.
Dla młodzieży męskiej przeznaczone są
następujące szk?ły: . ~l. KiliJlskiego 1~9 dla. grupy. kra~~e~kle.1, skórz~~e),. Sp?~yv.:cze). fryz.1ersloeJ l metaloweJ, Slenl,~ewl:
cza ,46, dla grupy artystyczno-zdobmcze),
Pogonowskiego 51 - dla drzewnej. Lipowa 16 b - dla grupy handlowej, Żer o m 
skiego 115 - dla elektryków. Dla młodoŁ

nych

Akwizytorzy w mundurach
oficerskich

Skazanie
niepoprawnego złodzieja

w or nat i na jutrznię dzwoni ...

I, ó d ź,
niedzielę

Służący
spowodował pożar

L ó d ź, 5. 9. Ostatnio na terene Lo'dzi działało i nadal jeszcze działa
mnóstwo akwizytorów zbierających
ogłoszenia dla różnych
wydawnictw
występuJ·.,c w
d ' -1 f'
k' l'
't'
mun U! ac 1 o lcers l~ 1.
Ze. względu na to, ze mund.uru uzy~a SIę podczas
wykonywam a zgoła
llll'lego zawodu, ponieką.d w celu wywarcia pewnego nacisku, nadużywaniem munduru zainteresowały się zaodnośne władze
.

diabeł ubrał się

I

ó d~ , 5. 9.

szkołach dokształcających
Ł.odzi rozpoczął się
5
Szkoły
dziewcząt, pracują
rzemiośle
mieszczą

'Oblal,' kompana

~awodowyc"',

cianych robotników fabrycznych przeznaczone sa, szl,oly przy uL Legionów 32 i ul.
Sęclziowskiej 8-10 oraz Grabowej 25.
Zapisy do wyżej wymienionych szkół
w godzinach od 17 do 20. Nauka jest bezpłatna i dla wymienionej młodzieży jest
obowiązlwwa.

Również
wznowily swą działalność
miejskie kursy dokształcające dla mło
dzieży i dorosłych w Łodzi.
Na kursach
tych przyjmowana jest młodzież obojga
płci oraz młodociani od lat 14 do 18 mogil uzupelniać braki wyl,sztalcenia w zakresie programu siedmioklasowej szkoły
powszechnej i uzyskać świadectwa. równoważne świadectwu ukOllczenia
szkoły
powszechnej.
Zaznaczyć należy,
iż nauka jest bezpIatna i odbywać się będzie w godzinach
wieczornych tj. od godz. 18 do 21 w nastę
pujących loka lach:
Andrzeja 24, Piotrkowskiej 249, Sosnowej 32. Smugowe.i 6 i
ul. ks. l\facl,iewicza 7. Zapisy odbywają
si ę w wymienion ych loka lach szkół w godzinach od 18 do 21.

okow,'ł:a
"I

w
nia 21-letni Leon I{l'uczkowski, poprzednio już - mimo młodego wieku
d
5 9
W' e d . \
_
karany trzykrotnie. Kruczkowski
B y g ~ s zbc z .. l' '. -:
.ł nel.J 1.
zbie ł
dm
d"
b ł restauracyj za aWla o SIę l poplJa o lCZg z o u poprawczego, g zIe Y niejsze grono, w którym znajdował si~
Osa~O~lY: 6 l'
b '
l p' t k
H-letni
Stanisław Kęsik, ,vłaściciel
"
mu
IpCa: r . na ~. 10 r o;v- szkuty. Rozmowy ŁoczyJy się gwarne i
sklej skra~ł ętal1l,sławow.I, ?, arba:sk}e~ _I na rozmaite tematy. W pewnej chwili
mu z Pablal1lc Wleczn plOlO wal tOSCI tematem stało się zagadnienie, co sil40 zł.
. • czy wo d?
K ęSI,
'k Ja
. 1-"o
nIeJsze: oglen,
a
człowiek wodny i z wody mający byt,
T c z ew. 5. 9. W późnych godzi,
nach wieczornych spieszący szosą z Rajków na dworzec do Pelplina urzE;'dnik.
kolejowy 46-letni Józef Latoszewski, zamieszkały w Tczewie, znienacka napadnięty zostal przez kilku nieznanych uzbrojonych w drągi zbirów.
Ciężko rannego kolejarza LatoszewB i a ł a, 55. 9. - W nocy na 3 bm ,
skiego w stanie poważnym prze\vieziono do szpitala św. Józefa w Pelplini:,. podczas patrolowania swego terenu
Powiadomiona o bestialskim napadzie w \Vilkowicach pow. Biała został popolicja wdroŻiyła energiczne śledztwo.
strzelony st. posterunkowy P. P. Piotr
Skowronek z posteI:unku Brzeszcze.
Sprawcą. postrzelenia okazał
się
PRENUMERATĘ
stróż nocny Franciszek Czerwik z
Wilkowi c, który tejże nocy stał na
"Orędownika" w Łodzi
czatach pilnując pobliskiego stawu.
można zamawiać telefonicznie
Czerwik zobaczywszy zbliżają.cą. się
sylwetl,ę mężczyzny i biorą.c ją. za zło
tele:fon. 1'1'3-66 . .
dzieja bez żadnego ostrzeżenia wystrzelił nabojem śrftowym, przy czym

t

Bestialski napad

Stróż

i

" podpal,'I,'

t 1
'
t'
. §'
d
s ad upr~c)e poSs~ol1Ie wby'zszo CI wO y
na ogmem.
por przy lera l na s Ue,
aż wreszcie ,.czcicie\e" ognia ohlali Kęsika okowitą i podpalili. Ofiara tego
pijackiego żartu. z mocno poparzoną
twarzą i głową, przebywa obecnie w
szpitalu miejskim. Stan jej jest groź. t·,
. Ia SIę
.
ny. S
• prawcaml. •tego "zar
·u zaJę
władza policyjna.

nocny postrzelił

patrolującego

policjanta

zranH

posterunkowego Skowronka
w udo.
Rannego przewieziono do szpitala
w Białej, a "bohaterskim" stróżem
zajęła Soię policja.
(jp)
dość poważnie

Robotnik
w roztopionej smole

T a r n ów, 5. 9. - ,,, wytwórni pa"Papapol" 21-letni robotnik Mieczysław Jal:mułka wpadł do roztopionej smOły, przy czym odniósł poparzenia drugiego ' stopnia,
py

(

•

powołać

f-ię na ostatnie fakty
tego
rodzaju, jak stworzenie L Chrześcijall_
skiej Hal i Targowej przy Rynku Boernera 4, c:zy dokonane w ubieglą. sobotę otwarcie "Tanicb kramów cl1l'ześciJallskich" przy Rynku Bałucl<im: aby zdać sobie sprawę, że narodowa
akcja gospOdarcza, praca gospodarcza
prowadzona przez Stronnictwo Narodowo, wydaje stale pozyty,;v ne wyniki,
sięga po nowe zdObycze.
W okręgu łódzkim można wskazać
szereg wsi i miast czy miasteczek, któ.
re na skutek akcji gospodarczej narodowej powiększyły bardzo wydatnie
swój polski stan posiadania, USUwają.c Żydów z zajmowanYCh pozycyj.
Wystarczy wymienić taki Tomaszów,
Stryków czy Grabów.
Odkładając zbilansowanie d{)kładlle
wyników narodowej akCji gospodarczej na terenie Lodzi i okręgu łódzki~
go d? innYch rozważa!'l, zapytajmy obecn le, co zrobiłv czynniki mają.ce
bezpośredni
wpływ na rozstrzyganie
szeregu zagadniell ważnych dla kw~
stH polszczenia handlu, dla zwiększe
nia polskiego stanu posiadania?
PIERWSZE LEPSZE PRZYKLADY
Z BRZEGU
Weżmy dla ilustraCji sprawy ten i
ów, pierwszy lepszy ' przykład z brze.
gu.
l tal< r:ada gminna Chojen powzię
ła już dwukrotnie uchwałę, po raz
pierwszy w grudniu ubirgłego roku,
żądając, zniesienia uboju rytualnego
na obszarze gminy. Uchwala utkwiła
pod którąś delonę bibułę i nie może
doczekać się zatwierdzenia.
Za tymczasowej prezydentury 1>.
Mikołaja GOdlewskiego, prezesa łódz
kiego "Ozonu", wydaje się koncesję
żydom na budowę nOwego kolosalnego (na 600 stoisk) targowiska przy
Rynku Boemera, mimo, że Żydzi ma.ja na terenie miast.a .iuż okolo dziesięciu własnych plac6w taT!l:owych i
mimo, że nilwmu nie jest tajne, jaki
cel i zadanie ma nowowzno~zon.a żv
dowska hala. Tym celem, że w ypowiemy calemu polskiemu społeczeń
st"Yu w !.od:d wiadomy fakt, jest
zruszczenie ledwo co powstałej l.
Chrześcijallskiej Hali Targowej .(Rynek Boornera 4.).
I ci, którzy maj, możność decyzji
w sprawacb zasadniczych, maję moż·
ność stwierdzenia mOcnymi pociągnię.
ciami swego stanowiska -w stosunkn
do zagadnienia żydowskiego, robią
wielki szum z powodu założenia prze!
siebie np. kasy bezprocentowej.
Tego rodza.iu posunięcia, niestety,
musi się uznać jako zbyt bezceremonialne wykręcanie się, sit venia verbo, sianem. I{to jest Oficjalnym w?razem czynników kierowniczych, .i ak
"Ozon", ten niecha.i nie ~ą.dzj, że wkupi się w łaski społecze11stwa zaloże
niem ... kasy.
Cofnijcie pozwolenie na budowę
żydowskiego
targowiska przv RvnJm
Boornera, uSUl1cie Ż~rdów z ma~istra
tu w rodzaju adw. Szarogrodera,
wprowadzcie w życie uchwałe rady
gminnej na Chojnach. Dopiero wówczas beclziecie mogli UBIECAĆ SIE
O MIEJSCE WŚRÓD POLSKIEGO
SPOLECZEŃSTWA I TO NIE W SA·
MEJ ŚWIATYNI, A TYLKO W KRU·

CHCIE.

(L)

Aresztowanie

międzynarodowej złodziejki

Charakterystyczne orzeczenie Sądu Najwyższego - Zaniepokojenie
organizacyj robotniczych
L ó d ź, 5. 9. W sferach robotni- przeciw strajkom w formie okupacji
czych Łodzi duże poruszene wpl-'olalo fabryk. Orzeczenie stwierdza:
orzeczenie, wydane przez Sąd Najwyż
"Jednostka ludzka nie może być w
szy w spr.a wie karnej robotnika łódz pal1stwie praworządnym zmuszona
prawnie do pracy wbrew własnej woli.
kiego Barallskiego.
Spr,awy karne o str,a jki okup,acyjne Może zatem również pr·acę porzucić, a
prowadzą
niemal wszystkie zwią.zki ustawa konstytucyjna nadaje prawo
z,awodowe, dzi,ałają.ce na terenie Ło koali cji zbiorowego zaprzestania pradzi. Dotychczas opinia sądów była nie- cy, czyli strajku, z wyją. tkiem instytujednolita. Jedne wypowiadaly się za cyj użytecznoś'ci publicznej, jest to więc
pr.awnie dozwolone."
leg.alnością strajków w formie okupacji, inne olmpację uznawały jako prze"Strajk okupacy jny natomiast niestępstwo.
Ustaliło
się
powszechne słusznie nazwany jest strajkiem, jest
mniemanie, że strajk okupacyjny jest bowiem bezprawnym zajęciem cudzej
właf1ności i przymusem fizycznym, ma
legalną formą, walki robotnika.
\V spr,a wie Barm'lskiego Sąd Naj- na celu zmuszenie wl.aściciela do dziawyższy wypm;<,'iedzi,ał się kategorycznie
łania \'.. brew jego woli. Takie zaj~cio

wśród

fabryki przez robotników celem uzyskania lepszych płac i lepszych warunków pracy, uznane winno być j.ako na-o
ruszenie przepisów art. 251 i 252 k. k.
i pocią,ga konsekwencje prawne, przewidziane w tym artykule kodeksu karnego."
Ponieważ orzeczenie Sądu Najwyż
szego traktowane musi być jako normy
zasadnicze przy ferowaniu wyroków
w podobnych sprawach, obecnie organizacje robotnicze zaniepokojope są,
że w każdym wypadku sŁosowania
strajku okupacyjnego właściciele występować będą przeciw okupują,cym w
drodz~ karnej i sądowej.

B i e l s k o, 5. 9. Policja bielska a·
na gorącym ucz;.'ulm mię

r~sztowała

dzynarodową złodziejkę M. Reiterow~,
zamieszkałą, we Lwowie.
Reiterowa była już ponad 30 razy

karana za kradzieże w kraju, a również i za granicą,.
Międzynarodową, złodziejkę pozostawiono w więzieniu w Wadowicach
do dyspozycji Prokuratury.

w

"Pijana" Warszawa

nocy z soboty na niedzielę na. terenie wszystkich komisnriafów Warszawy
aresztowano 163 pijaków. Taldei ilości
zatrzymanych pijaków władze : brzpieczeństwa. nie notowały dotąd nigdy IV
Warszawie.

Cz,tajoie i abonujcie
...
~I-trację l!olsllą"1

Numer Z04
8".alendarz rz,m.-kat.
Wtorek: Eugeniusz

Wrzesień

Środa:

6

chior

Regina p., Mel-

8.alcndarz dowlańskl
Wtorek: Drogowid
Środa: Damosława

wschód 5.10
zachód 18.30
_.
Długość dnia 13 g. 2C min.
Księżyca: wschóa 13.40, zachód 1.32
Faza: 3 dni przed pełnią
Słońca:

Wtorek

'n~re! re~ak[ii i a~mininra[ii VI tO~li
lei. 173-55

Piotrkowska 91,
. Godzia}'

przyięć I

11-13 i 16-17

DYZURY APTEK
Nocy dz.i&ieje.zej dyżttru.ją nastEl>pnjące apteki:
Duszkiewiczowa. Zgienka 87. Hartroan (żyd).
Brze<?illska 24 ROlViń&k~ plac \l\TolnośCl 2. PI"
relman (Żyd>. Oegielniana 32, Danielecki. Piotr.
kows.ka 127 Wójcicki, Napiórkowskil'go 27 i
Kempfi (Żyd), Ka rolewska 48.
TELEFONY
Pogotowie miejskie 102-90.
Pogotowie P. C. K. 102-40.
Pogotowie lekarzy chrześciJan 111·19
Pogotowie Ubezpil'czalni 208·10.
Straty Pozarr:ej 8.
TEATRY
Teatr Polski - Cegiel11iana 27 "Aszantka".
KINA
CapiŁoi " Rapscdia"
Corso - "Serce i szpada"
Ikar - "Prawo mlodości" i "Noc w operze".
Metro - .. Pensjonarka".
Oświatowy-Słońce "Niedorajda"
Pałace "Czardasz".
Przedwiośnie ,;Warszawska cytadela".
Riałto "Nieusprawiedliwiona godzina",
StylOWY - ,,Premiera".

-
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Niespodziewane zamkniecie gimnazjum
Im. Anny Oyamentowskiei
Interwe'l 'tcja

rod~iców u t,vlad~ ad'm:inisłracyjnych

i s!<ikolnych
Ł ó d ź, 5. 9. - Początek roku szkolNa tym jednak nie koniec, plotka
nego przyniósł przykrą. niespodziankę o b m rozniosła się błyskawicznie po
kulkuset rDdzicom i młodzieży Ż,dl- mieście i wywołała liczne dDmysły.
skiej w pDstaci zamknięcia gimna- Ocz)'wiście dzieje się to ze szkodą. dla
zjum żeł1skiego im. Anny Dyamen- szkolnictwa i interesów społeczelltowskiej, przy ul. Kilil'iskiego 94.
stwa.
Około ;:l00 młodz.ieży
przybyło do
Mamy nadzieję, że kuratorium w
szkoły i dowiedziało się że nauki nie najbliżsżym czasie opublikuje powody
będ7,}e z powodu zaJ;l1knięcia szkoły. zamknięcia szkoły. Rodz!c~ pOdję.li inW~:olało to reakCję ze strony
terwencję u władz adn:ll:lstrac~J?y~h
dZ1COW. Dos?:ło nawet do tego że za- i szlwlnych i trzeba mlec nadZIeję ze
mierzali oni demonstracyjnie zająć sprawa gil1luazjum zostanie rychło zapomieszczenia szkolne. Ułodzież stra- łatwiDna.
cila czas, a rodzice pieni ądze.

1'0-1

Wykrycie

Z uroczystości poświęcenia "Tanich
Kramów Ch1'ześcijaJ1skich". Ks , prof.
mgr. Grzelak, ktÓ1'y dokonał poświęce
nia (xx) obok kpt. Leon Grzef{orzak
(xxx) 01"aZ z lewej strony kierowmk wydziału gospodarczego S. N. p. Aleksander Stolarek (x).

żydowskiej

szajki
przemytników dewiz

A1'esdowante bogatego ŻycIa lód~k'iego - S!<iajka dokonała
naduityć na olbr~yTnie sUn'I,y
Ł ód ź, 5. 9. W Katowicach zatrzymany zost.ał wr.az z innymi bogaty
kupiec włókienniczy z Łodzi, Efroim
Grossberg, pod zarzutem przemycania
dewiz za granicę.
Grossberg osadzony został w areszcie, przy czym zarządzono dochodzenie

Łodzi, gdyż z,achodzi podejuprawiał h.andel dewizami.
Nadużycia szajki, do której należał

na terenie
rzenie, iż

Grossberg oraz dwóch dalszych Żydów,
są olbrzymie, Szczgóły ze względu na
dochodzenia trzymane są w tajemnicy.

robót

Lustracja

porządkowych

Ł

ó d ź. 5. 9. - W dniu wczorajszym
wicestarosta grodzki Giełczyński wraz
z komendantem policji państwowej m.
Łodzi lustrował roboty prowadzone na
terenie Łodzi i stwierdził, że dalsze prace nad porządkowaniem domów postępują naprzód.
.
W stosunku do niestosujących się
do zarząclzeń starosta wydał doraźne
zarządzenia w celu ukarania.

RozpoczęCie

roku szkolnego

Ł

ó d Ź. 5. 9. W czoraj nastąpiło
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
1938/39. Młodzież szkól średnich i poKRONIKA DNIA
wszechnych zgromadziła się w klasach,
Józef JablOllski (Chojny)
zastal w czasie
a następnie pochodem udała się do kobójki pobity kijami i odniósl liczne rany t/uczo·
ściołów, gdzie odprawione zostaly urone głowy i twarzy.
czyste nabożeństwa na intencję pomy29-łetni Marian Kusniewski, został na ulicy
ślnych nauk.
Kilil1skiego poranionl 110żem odnosząc dwie gles7;ło do a~'antur i interwencji policji.
Ł ód ź, 5. 9. Strajk w przedsięhior
bokie rany klute.
O godzinie H-ej zgromadzona w kla\V mie~zkaniu własnym przy ul. Brzezlllskiej stwach transportowych w dniu wczo\Vczoraj odbyta się konferencja obu- sach młodzież wysłuchala przemówie18, popelnil samobójstwo wieszając się na sznu· rajszym trwał w dalszym ciągu.
stronna u inspektora pracy.
nia, wygłoszonego przez radio przez
rze 3G-letni Jan Szmidke.
Konferencja w sprawie zawarcia ministra Świętosławskiego.
Przedsiębiorcy
sprowadzili
wozy
Z wozu na ulicy Kilińskiego 44, ''''incęnty
zbiorowej
przedsiębiorstw
KuliJlski z ul. Piaskowej 29, skracJt 2 PRl'zki zarobkowe z okolicznych miast, jak umowy
przędzy zostal jednak za trzymany i osadzuny
Pabianic i Ozorkowa, ale komisje transportowych przeciągnęła się do
przemysłu
w areszcie.
strajkovye zez",Ta!.aly takim dorywczo późnego wiec?:Ora i została przerwana.
An11a Żur, z ul. Łagiewnickiej 138 zameldo·
\V
dniu
dzisiejszym
pertraktacje
zopracując~-m
furmanom
transportować
grożą
wala, że na ul. Nowomiejskiei lI! przed halami
targowymi jakiś (>s0bnik oszuka! ją przy sprze- towary jedynie do Łoclzi, nie pozwala- staną wznowione. Strajk na razie jest
Ł
ó
d
ź,
5.
9.
Konferencja obustrondaży towaru na 40 z!.
ły natomiast wywozić.
nadal kOll tynuowany.
na w sprawie zawarcia umowy w
\V pustym sklepie przy ul. .<Sróc1miejskiei 32
Na tym tle w kilku wypadkach dojacyś "'/amYW8Cze porzucili 3 worki po/lczoch
przemysśle dzianym zwołana została.
lliewrko/lczon~'ch,
vochodzlłCJTch
Pl'a wdopodobna 6 bm u inspektora pracy.
11ie z kradzieży
Ponieważ przemysł nadal podtrzyNa ul. Wólczańskiej 13 z wozu 'Vlndysl!l\va
'P(m\l.\Y dwaj o~obnil'Y ściągnęli worl>k odpad·
muje swe żądania przeznaczenia mu
ków jedwabnych. \V po~cigu obu zlodziejaszków
upustu od taryfy zasadniczej, robotniza trzY/ll ano. ~.\ to M.oszek O\...oi\ z ul. Zawi>lzy
cy zastrzegli, że o ile umowa nie zo28 i Maier ż6Ttobro<lzki z ul. La:;icwnickiej 46.
sianie podpisana podejmą niezawod'V pr9cowni ka\H,1uszy Michala Millera przy
ul. Poludniowej 4 skradziono ksiażeczke P. K.
nie strajk.

Strajk w'przedsiębiorstwach
transportowych trwa

Robotnicy
dzianego

O. z I\'kladem na 1700 zl oraz inne rzeczy war80 zl.

LikwidaCja zatargu
z kelnerami

tości

Uroczystość · powitania

Ł ó d ź, 5. 9. - W wyniku odbytej w
inspektoracie pracy konferencji zlikwidowano zatargi z kelnerami w firmach "Biały Bar" i "HeHada".
Właściciele zgodzili się uregulować
należności za urlopy or.a z unormować
sprawę pracy, wynagrodzenia zgodnie z ogólnym układem zbiorowym.

wOjska

L ó d ź, 5. 9. W środę dnia 7 wrzeo godz, 12 w sali posiedzeń Zarzą
du Miejskiego odbędzie się pod przewodnictwem tymczasowego prezydenta
miasta Godlewsk:iego posiedzenie miejskiego obywatelskiego Jcomitetu obchodu uroczystości w Łodzi, na którym
omówiona zostanie sprawa programl1
uroczystości w związku z powitaniem
powracających
z ĆWiCZeJ'l oddziałów
wojskowych garnizonu lódzkiego.
śnia

Ł

Nie mogła przeżyć
straty majątku

ó d Ź. 5. 9.

W Skotnikacn pod
samobójstwo 22-letnia Jad\"riga Mrówka, ostatnio zamieszkała W Ozorkowie. Desperatka pod
wply\vem depresji po stracie majątku
rzucila się do tawu.

Łodzią

-

popełniła

Namawiał umysłowo
chorego, by podpalił dom

Ł ó d ź. 5.
Łodzi skazał

9.
Sąd Okręgowy w
Józefa Radzynia na 1 rok
więzienia
za namawianie umysłowo
chorego Stefana Wid erę do podpalenia za oplatą 50 zł domu swej kochanki
Anny Perek, która miala we wsi Modlicy zagrodę.
RadzYll chciał w ten sposób uzyskać
asekurację.

Choroby
Ł

zakaźne

ó cl Ź. 5. 9. - W czasie od dnia 28
sierpnia zanotowano w Łodzi następu
jące zachorowania ha choroby zakaźne:
dU'o brzuszny 15 wypadków, płoni
ca - 15, błonica - 4, odra - 3, róża
- 3, krztusiec - 4, gorączka połogowa
- 5, i czerwonka - 15.
Ogółem zanotowano w tygodniu sprawozdawczym 63 wypadki zachorowalI
, na choroby 7.al,aźne. ' Ponadlo pokąsane
..loslaly 2 osoby przez waIęsające się psy.

strajkiem

Zginął

pod

kołami pociągu

Ł

Z uroczystości poświęcenia JJTanich
Bałuckim" powstałych z inicjatylDY

K1'amów Ch1'ześcija?'tskich" p1'z71 lly'nku
Wydzialu Gospodarczego Stronnictwa NarodOlnego.

ZAUŁKI NĘDZY

ó d Ź, 5. 9. - Z pociągu zdążające
go do Łodzi przy stacji vVolbórka wyskoczył w czasie biegu 22-letni Lucjan
Kulillski, mieszkaniec Czarnocina i
wpadłszy pod koła poniósł śmierć na
miejscu.

LUDZKIE.I

~~i!wak m!~iolań~ki!j "la ~[ali"

na IfY[lY i!~raka

\11 miejskim domu noclegowym braci albertynów

Ł ód ź, 5. 9. - Przez łódzki miejski :hm
noclegowy przy ul. Cmen tarnej 20 przewala się noc w noc bezmiar ludzkiej nę
dzy. Ludzie, któny jeszcze pl'zecl niedawnym czasem mieli swój dem, kn,t rodzinny, pracę i ~nuczenie w świecie, dziś sz ukają przytulku dla swej skolatanej gło
wy w publicznym schronisku.
Kogo się w tym zlewisku wszelkiej niedoli nie spotyka?
Nocuje IV domu przy ul. Crl;lentarnej
człowiek, który
pezed laty 'zachwycał
swym glosem wytworną publicZUJŚĆ międzynaroclowych centr. Czalowuł Włochów
ze sceny slynnej mediolal'l~kiej opery "La
Senla". Dziś zatruwa swój ol'ganizm do
szczętu denaturatem.
Na pryczy domu noclegowego po całodziennej gOllitwie za kęsem chleha cdpoczywa czlowiek, który ma ZCl sobą wyZszc
studia tkackie, kierował odpowiedzialnymi działami pracy wielkich zakładów
przemysłowych, u obecnie zszedł do roli."
podrzędnego akwizytora.

Inną znów pryczę
zajmuje majster
tkacki, zdolny fuchowiec, cngiś twórczy i
pożyteczny pmcownik
obecnie ostatIdem sił goniący alkoholik. niszczący systomatyc7.nie zdrowie codziennymi dawkami skażonego spirytusu
Szukają odpoczynku w miejskim domu
noclegowym ludzie, którzy swego czasu
dysponowali tysiącami, a dziś nia mają
nieraz na pokrycie pięciogroszowego wydatku za noc.

Gdzie źródło traue~ii?

- Gdzie źródło tej bezprzykładnej tragedU ludzkiej? - pytam Brata Albertyna.
- Kiedy się rozpatru:,e przebieg t ywota poszczególnych nieszczęśliwców, doc!locl;d się lIo wniosku, że źl'ćdłem ich trage(1ii jest zły, nienawistny los. Niejedno·
krotnie blachy zdawałoby się przypadek
zadecydował o zejściu z pn,~tej drogi ży
cia na nianJ\He. Przypatl'i · ,ąe "ię biegowi
liniH życia micszka(\ców domu noclego-

1

...

we go, widzi się jak niejadnokrotnie zło
wieszczo nad dolą poszczegćlnych z nich
zawisło złe, przęwrotne, zgnilizną i bruciem przeżarte otoczenie.
Nie

-

jałmużna

lec't praca

I jak ,ych ludzi wprowadzić na wła
ściwy tor życiowy?
- W każdym bądź razie nie jednorazową, ot tak z laski
rzuccną jałmużną.
Zalożyciel paszego zakonu Brat Albert zakładał przy domach pl'Zytul;"kowyc~l warsztaty pracy. l przy ich pomocy działał
cuda. Leczyl pracą nędzę, a słowem Bożym mOI'alne rany zadane przez życie.
- A czy w Łodzi myśli się o założeniu
przy domach nOClegowych warsztatów
pracy?
- Jest to naszym marzel'iem - odpowiada Albertyn. Wówczas dopi\3ro moglibyśmy w pełnym zakresie rozwinąć swą
pracę i odziaływać w całej pełni na nie- '
~zczęśliwcó\V, korzystających z domu noclegowego. (wyg)

ORĘDOWNIK, ~roaa, anIa

·Sfrona g

częli szerzyć' świadomie fałszywe po-

głoski, że

p. Roman został pobity przez
narodowców (!! l). Bozpoznanie sprawców napadu zamknie chyba teraz
usta bezczelnym kłamcom, chcącym
własne
bestialstwo zwalić na narodowców.

Wypił za dużo wody
i pękł mu żołądek
W Stanisławowie wydarzył się niezwy·
wypadek. Czeladnik pie~arski Kin·
der pracując w bardzo wysokIej temper~·
turze, poczuł silne pragnieni~.. Ud~ł Się
do studni i napił się znaczne] IlOŚCI WO,
dy. Po powrocie 1< inder nagle zasłabł a
odwieziony do szpitala zmarł.
Lekarze
stwierdzili, że przyczyną zgon~ było pęk·
nięcie żołądka, klóN nastąpiło wskutek
wypicia niezmiernej ilości wody.
kły

l

niedzielę,

Stanisław Kosłański
W

ci~żkim

nI' 18 058.'9

smutku

pogrążona

rodzina.

Nagłówkowe słowo (tłusto)

15 groszy, każde
dalsze slowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
l, w, Z, a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mote przekraczać 100 słów, w tym
5 nagłówkowych,

na

I

"r

oraz

sprzedaż

towary

brqczny

M.

Łódź, Zgierska
(Baluckr l<ynekJ

WĄSIK
56

_

n

t02,0

~~~!eA!!z~JeOr~b~~~u~O~ ST.
Rzgowska 47.

....................

Ceny

przys'~pne.

_ ._ _ _ _ _ _ _ __
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"18. DZ':ERŻA

lat 27.

Kawaler
posiada wlasny

rzeźnicki poślubi pannę
ką. Zgloszenia Agencja

nika. Pnipwy.

iIIlteres
z gotów.·
Oredow.
n 18056

_tli

.. ·O C LNOPOLS;KIE

i.

.,

KRA OWE ' ,

Kawaler
lat 35. na palistwowei posadzie.
Sroda, 7 września.
Toruń _ 8.10 muzyka poranna
szuka panny
lub bez"zietnej
6,15 a.u(lycja poranna: 7.15 mu· (plyty); 11.25 z oper Mozarta (pll"
wdó",·ld. gotó"ka orl 2-3000. Upl 7.~·ka poranna w wj!kona.n iu or· ty): 13.r~ dla każdego CO" (niny):
matrymonialny. Zgloszenia Ol·e· kiestry Rozgioślli Wileli~kj!,j; 8.00 15.15 a) Hozmowa z dzipcm.i. b)
downik. Gdynia .
n li 54S audycja dla szkól: 11,00 aunycja 1'Iy'~·: 17.00 "Iowicze ::105Y rply'

...

"7,

li
~-

SPRziDA2E

Fryzjerzy!
BezkonkurE'nCyjny płyn do trwalej ondulacji .. Fala rle Paris"
złotych 5.- za litr. Koszta prze·
sylki doliczam. Rzppkowski
Łódź. Wólczali~l,a 1124.
n 17283

Posiadłość
w dużej ruchliwej
wsi z .skla·
dem nadającym sip, na rzeźlllctwo
i piekarnię zabudowo w dobrym
stanie na sprzrdaż. Oferty Oredownik. Poznali ztl 7!J 272

Ciężarówkę
Chevrolet po remonCIe .,·przedam
ZlJ.'I06Zp.nia F.b'P07 ytllra Oredowni.k a. Września f15G·38).
n 17 601 /2
Skład
kolonialnv. Hyd;::o~z ('z urządze·
niE'm towarem pelnym b;egu. mi<>szkan ie m egzystencja zapew·
niona. czynsz ~3.- miE'siecznie.
natychmiast 2500.- zlotycb
f;nrzedam.
Derfert. BydgD~zCZ
Pomor ka 22
n 18023
Skład skór
zaprowadzony.
tania dzierżawa
śpiesznie sprzt>d811l. Orerty Orę·
downik. Poznań zd 79538

dla 8zkól : Na 11,25
Kojsowej
hali - z
slu.:howis,ko;
fragmenty
op. "Faust'· Gounooa - plyty;
11,57 sygnal cza·su; l:!,O·; audycja
poludniowa: 15,15 WSZoy tkiego po
trochu audycja dla dzieci;
15,45 wiadomości gwpodarcze;
16,00 walce, intermez.za i serena·
dy w wykonaniu zespolu salono·
wego: 16,45 ,.Od lod,zi dQ wspól·
czesnego okrętu" - odczyt wyg!.
kpt. mar. Olgierd Żu.kowski: 17.00
muzyka taneczna w wykonaniu
malej orkiestry P. R.; 18,00 w
barwnym świecie wrzosowisk pogadanka. wygI. Zygmunt Czu·
biliski (z Poznania); lti,10 recital
skl·zyPcowy Ireny Dub iskiej; 18,45
allto:·ecrtacja
Juliu.o;za Karlpn·
l3a.ndrow;,kicll"o z ksi~żki pl.: .. ~a ·
·.\()dy"; 19,00 reCItal §.p,ewaczy
IIelpny K a rnickiej· 19,20 pogadanka aktualna; 19,30 "Kobipta
wino i śoiew·' - koncert rozryw·
iw,y)'. \V~ ··kon awcy: ol'kiestra Ta·
dello<za Pilp,kiego, Gena Pr1l8·IT ,.
n~r~k:1
(i'piewl. A.
N"wolny
(~"ie ,,).
(;aweł i Strojny (duet
hHrmon:jl,.l\\)·) z K, ako"'3:
20,4;; dzieJJnik wiecz'JrlIY: 20.55
nognda!lka aktualna; 21.00 ..•Jak;e u"l:!w)' z orhJ"OIlY 1'O,lin 0110\\'i'lzuja rolnil:n 'I" - Dog.Hlanka·
ze LW-lwa: 21,10 koncert chopiJlowski; 21,50 wiadomOŚCI 8Portowe; 22.1.0 muzyka kameralna (IX
audycja): H oheJ"t ~phumann (piy·
ty); 22,55 przeglnd prasy; 23.00
ostatnie wiadomości.

•

ty); wsi
17.55zeI1'ogralll;
rlla
Lwowa: :d.Orl
22.00audycja
6Port;
22.05 Bydgoo.zcz: al Nowe sz.koly
bydgosk,ie _ pog. H. Kuminka. b)
~espól mandolinistów .. Bis" pod
dyr. Edm. Szumaiiskie.go.
Katowice - 5.15 a.uf:ycja po.
ranna ('1>lyty); 11.25 mu.zyka z plyt
(z War~zawy); 14.00 koncert ży.
czeń; 15.10 g.iekla; 15.15 ,.Kukielki ślą~kie": "Hallo! Ha.!lo! Tu rn·
d:o kraslloludików··; 15.35 piosenki
(lla dzieci (plyty): 17.00 muzyka
taneczna (z \Varszawy): 21.00 T.
Kuc].J,i1i 'ki. Fra::m. z niewy{/anej
powieści .. U/·oJd"; 22.00 sport; _
22.05 •. Cz.arny i zielony Ślask" _
koncert muzyki reg,ionalnej.
Kraków - 8.10 muzy'ka lel,'ka
(plyty); 11.25 muz,ka klasyczma
(plyty); 14.00 muzyka obiadowa
(flirty); 15.10 wiad. gOSP(Jrl'lJ·C'ze;
13.15 aud. dla dzieci: a) Sluzynka.
h) "l'rzy;("łI.la wiecZJlI!'go pi<ira··
opow':1dHlJie; 17.00 .. ~krzYl1ka o.
g6Ina": 17.10 gawę,la muzyczna
.. ln"t.rum ety mają glos'·; 17.50
pro;:oram; 21.00 K IHII;li<ki: FI·agm.
powie~ci .. 11l'Oki": 22.00 8PMt: _
22.05 koncert muzyki regiOJlHlnej
z l\:alo\\ ie.
Lótlź 6.20 muz~·,ka (plyty);
11.2;; rewia da'Yl1ych PI·zebojów
(plyty); 13.45 utw()ry Piotra Czaj·
kow_kiego (plyty); 14.15 giel'd a; 14.20 muzyka obiadowa (plyty);

Tydz'len'

"

Przeciwpożarowej"

\Vczoraj rozpoczął się w całej Polsce
"Tydzień obrony przeciwpożarowej", kt?,
ry ma za zadanie uświadomić szerokie
warstwy społeczeństwa polSkiego o akcji
zapobiegania pożarom i skutecznej \.-alce
z nimi. \Y \Varszawie w ramach uroczy·
stości "Tygodnia'· odbyło się na Rynku
Starego Miasta przekazanie władzom woj·
skowym "Daru Strażactwa Polskiego" w
postaci najnowocześniejszego a uto-po~oto·
wia, wyposażonego w bojowy sprzęt strażacki.

BAREtKOWSKI

8_

Ogrod nik
.
pszczelarz kawal~r z dluzs'll\
praktyka. egzammo,:"anl \Vlkp .
IZ~lC Roln .. z dobrymI reI.ere.ncJa·
1!1J szuka posarl~ GuiczynskI .. ,l~;
I1towo. pow. Gniezno.
ng l. 4~.)

18

Tel. 39-00 i 56-56

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

n 2745, d 1790

1

Kowal
Elektromonter
podkuwacz. żonaty
po.szukuje w wiE'ku 28-35 lat. samodzielny,
pracy. OfE'rty Orędowmk. ł'o- tl'zeźwy
obowiązkowy. katolik,
znań zd 79331
,vykonywujacy samodzielnie instalacje dla si/y i świ.atla. prąd
Młynarski
staly j trółfazowy. obe.zl1!ln:v z .inczeladnik. dwa i pól roku prak. stalacJa I ob~lug.ą. SIlników tyki. pos'zukllje pracy. \\'i,ncen. transformatorow I mnych apara.ty Furmaniak. Karlinice. powiat tó:-v elektrycznych oraz TY~Un~a.Kościan.
n l' Illi2\lnl do floważne~o flfzedslcblor.
stwa w PoznanIU potrzebny. ~ Zgloszenia piśmienne z dolą~
27.WOLNE MIEJSCA
niem życiorysu i odpisem świa.
I!lectw. których sie nie zwraca. II
podaniem wysokości placy do
Potrzebny
Biura Ogloszeń .. Par" . Al. Marroznosiciel do gazet. o ile maili· cinkowskiel(o 11 pod nr.
we Z !"Owerem. :t;gloszenia: "Orc'
P 6859.35.100
uowni,k". Łóuź. Piotl'kowska 99. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

K

Gorzelnik
samotny ;; kI. gimnazjum. pod·
oficer żandarmerii 'Jbejmie posa·
Pisarz
Stolarz
de od zaraz. Karol Paciorkowski,
Gaj Maly. P. Szamotuly.
p()trzebny. Wiadomość Agencja podw6rzowy
silny uczciwy. J
zdg 77 582
Orędownika
Skarzysko·Kamien. praktyką 3 l€'tnia potrzebny od
na.
n 17 862 1. 10. Oferty Kurier POl':nlU'\ski
ZUg 77 989·90
Elektromonter
radiomechanik potrzebny. Nowa·
Urzędnik
kowski. Skarzy~ko·Kamlenna . LI.
manowskiego 32.
n 17 8(i:) gospodarczy z praktyka. samotny dobrze polecony. pod dyspozy·
15.15 3,udycja dla dzieci: ]) Roz·
cję wlaściciela od 15. 9. lub za'
1Il0,,·n z rlziećmi. 2) Muzyka (ply·
Ekspedient
raz. Oferty Kurier Poznański
ty); 17.00 muzy,ka taneczna (ply- dzielny do 8robicrni. potrzebny.
zrlg 77 984-5
t~·); 17.20 sluchowi ko: .. Sul11if.'· r<'ferencje.
fcrty Oredownik n"ie"; 17.55 progoram: 21.00 porad. Poznań zd 79477
nik sporto\V" dla robotni,kó w: Fryzjer
22.00 ~porl: 22.05 muzy,ka taneczna
Czeladnik
m~~ki. trwa la. wodna . potr~phn:f.
i piosenki (plyty) .
'-"::.::::~~--'!:"-"-""-"!......------ hlacharski potrzebny. Ofprty Orc' ;/,duli.ka Wola. Pilsudskiel!'o 23,
clownik. Poznań zd 794D1
Lirke.
n 18032
'.~'.,~/'ll~Y.lł"\~.
_ ~·.ł\·~i~.
...... ______
...,11

li.·

16.00 Lhlsk. Koncert popolu·
dniowy. Kolonia. :\I uz)"ka popu!.
Koenigsw. Z Lipska. \Vicdeil. Z
Kolonii. 18.15 Koeniasw. Sonata
fis·moll. Pfitznera. 18.20 Praga.
Muzyka na porlwicczorek. 19.20
POtile Parisien. :\Ielod.ie operetko'
we Lecoq·a. Następnie Sonata
K~iężycowa. Beethovena. gra Pa·
der~wski (z płyt). 19.45 SOfia, Potępienie Fausta op. t1erlioza.
20.00 Beromnenster. ..Der WiJd·
schwuptz" op. Lo/·tzunga. Bru·
ksela fr. Orkiestra symf. Droit·
"ich. Koncen symfoniczmy z Vi·
chy. - Stl·asbllrg. "PI·ometellFZ"
Beethovena (fragm.). 21.00 Medio·
lan . .. śpiewacy Nory::nłwrscy" OP.
Wagnera. 21.15 Bruksela fr ...Le
Violonellx" opt. Offenbacha. Pl·BalI. Koncl'J"t ~YIl1f. (Respogh i
i Ca.i1 ('). 22.20 I(oeuia~w. Muzyka
:,<1 )))('1". PruJ.(u. 8010 na cymbalach.
Wietll'fl. )fl1zyka z Wiprln ia . 2300
Koeni~~w :\(plodie p<i!nocy i po·
:uullia. Frankfurt. \Yie(leń itd.
;\lllzyka v ·ieueli<kn. Monachium.
T\.oltr'prt ? nlyt. 24.00 ~Ionllchillm.
\Yicdl'fl. Lipsk itd. h. l>nct'rt noc·
ny . Frankfurt i Sztutgart. Kon·
ce~t rozrywkowy z ply. (od go(lz.i·
ny 2 Monachium). }(oenigsw. Podróż Ulll'zYCzna; od 0.45 mllzyka z
pln. od 1.06 z Frankfurtu.

Humor zagraniczny

-

Aha, pani mąż odbył już kuracjE! w Krynicy?!
Skąd pan wie o tym, panie doktorze?
Na łyżeczce jest napis: "Dom Zdrojowy - Krynica",

ł
l·lawowy milimetr lub jego miejsce kOllztuje: w zwyczajnych na stronie IHa·
Pren U m er ała w Polsce I odnoszeni~m. gaze.ty do domu miesięcznie (7 razy w tygodniu)
O go OSZenJa
mowej 15 groszy. na stronie redakcyjnej (4·lamowej): al przy kol'\cu części
2.50 zl. za gral1lcą mleslęczrue od S.OO zł do 6.00 zl (za leżnie od kraju).
redakcyjnej 30 %,rOllZY, b) na stronie czwartej 50 groszy, c) na stronie drugiej 60 irOny.
Adres redakcji I ad_minlst!a~ji centralnej: Poznań. św. Marcin 70. Telefony: 40-72 14.76
dl na stronie wiadomości miejscowych 1,- zl. Drobne oglo~zenia (najwyżej 100 sl6w . w tym
.
33-07, 44-61. 3a·24. 3;>·2;>; l>O godz. 19 oraz w medziele I święta tylko: 40·7" R~dakto;
5 naglówkowych) slowo naglówl-, .we drukiem tłustym. 15 groszy . Każde dalsze slowo 10 groszy.
(ld'powlerl l);l ln~: .Jan PI~zak z Poznania. Za wiadomości i artykuly z m. Lo,lzi-·odpowiada
Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynajac od ostatniej strony. l ..hmowy milimetr 30 gro·
\\ lad~slaw )1~cląg, . I,ódz. u!. PI?trkow~ka ~1. Za "Kronikę Wielkiego Pomorza·' odpowiA,la
FranCIszek Przytar,k\ z. Poznan.la. - Z.8 ogloSzem8 I reklamy odpowiada Antoni Leśniewicz
szy Ogloszenia skomplikowane, ~ zastrzeżeniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20'/'
z Poznarua. ReaoPls6w l1Iezam6wlonych redakcja nie zwraca
_
,V razia
v
nadwyżki. Ogłoszenia do biezacego wydania przyjmuiemy
do gOdziny 10.30. a d" wy<1'all
spowodowanych .silą. wyższą. przeszkód w zakładzie, strajk6w ·itp .. wydawnictw{, ~i~
padkó,:",
nieilzielnych I świątecznych do godziny lI.lIO rano. Za błedy drukarskie. które nie zniekształcają
odpOWIada
za
dostarczel1le
pisma.
a
pr~numer8torzy
nie
mają
prawa
domagania
eie
niedo.
treści ogloszenia. administracja nie odpowiada. Ogloszenia przyjmujemy tylko n oplatą z g6ry.
atarczonych numerów lub odszkodowanIa.
.•
Nakład I czcionki: Drukarnia Polska S. A. w Poznaniu. Konto P. K. O. POlln8ń 200 li9. Pocztowe konto rozrachunkowe: Poz:nall 3. )lom~r kartotek. 03 .

. -- 4,...-·..,....· --

II

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

=

Domy
Kinową
Piekarski
)l,i-eTUchomoSci wszelkie polecam, aparature. prawie nowa kupię. mlod-&zy pomocn i.k po~zukuie \)Q'
p&szukujp.. Olszewski. Srem, ul.
·
P-k·
,ndy zaraz. Agentura Or~downJ'
.Mickiewicza 60 - 9.
n 18034 Of erty K Url!'r
07.n3n5·l
k Niezielili"ki. Z;\I,,~zyń .
zdA" 79 5i3·4
a.
n 17 S%
Dom
piętrowy. dużym ogrodem. zar!!z
WY
Maturzysta
sprzedam. Kościan. Poznaiiska tO
n 18052
'ekarm"a
poszukuje p o~ady Korepetytora w
Pl
lepf;zym domu do niższych khls
Dom
od zaraz do wydzierżawienia - 'w Poznaniu w zamian za utrzyma'
mieszkalny. 7 pokoi. skI ad Oboro miesięcznie 150 zl.. objecie 1000: ni~. Łaskawe zglo~zen.;a Wąclew.
nikach spnedam. Agentura Tietz zl Gdynia·Cisewo. Rpinhnrd LeonI $kl, Ł~czyca. 07.orkowsk,. 2~.
Oborniki.
n 18057
n 17 ~50
zd 79 570

Obrony

Znak oferty

milimetr 30 gro6zy.

Borowy - Polowy
pro na niewypowipdzianej
po~adzie:\\'oitkowiak - bażanternik energ-iczny tępiCiel
PnniA"ruc.
n 118 063 k.luso\\ ników. _ p05~uk.uje. posady
Dom
Rzeźnictwo
(zona!y) od li) I?azdzlernlka. La·
pjEfka,mia. mias~ec~ko. wopla1:fi OQO pO,,~J]okuje w dużej wiosce. Oferty
ska" e zA"loszcn~~ .90 Agentury
Nowak.
Poz.nan. SWIE!'ty001I-13.rCl.Il
26. SZUKA POSADY
nr
22.
79418 Orll'downik
_ _ _ _ Poznali z.d 79377
Kuriera Pozn .. S_kSkJ.
o

n]('z~· (]owsl(leJ.

Poznań, Woźna

DROBNE

l.łamowy

drobnych:

!fe~~,~zn~obrze

dZlał~ ogloszen,.ua. ł~macl: urzędow:
go p~sma "Iz" leslla ,ZWI aca uwa"ę
~ol\azna. kolumna .osob pochodz~ma
zydowsklego zapowla~laJących z~la~ę
~wych i~njon i. n~zwlsl~ o br~~lemu
zy:lo\~'sklm na. ImlO~la 1 naz"~Tlska rosYJslo~. ChodzI tu l11ewątpJlwle o ch~ć
zatarcIa oznak p.ochodzema w oba":l~
p~'z~d szyk~ll.aml ze strony ludnosCl

n 8455

OGŁOSZENIA

~IWrl1jacej.

ty~

HURTOWNIA KOLONIALNA

na zespół 14 ludzi, Zgłosze. wlane meblowt! I żaluzje z wla
nia piśmienne do agentury snego mat!'rial\l .\1. MILE\V·
Orędownika Gosłyń Wlkp SKI
J. GLADYSZ.·
LODż

1II[.11.,_ _K.U_F.N.A
_ _ _. .' . poszukuje

anty~emltyzm .. SWladc~y o
wymown~e fald, ze ostatmo w

narasta

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

do

orkiestry

Ogłoszenia wśród

l

SLEDZIE

bławatne Do/eca
skład fa-

w wIelkim W'Iborze

instrumenty
dętej

Numer 20,,"

RESZTKI

Korzystnie

mało używane

Eksportacja i pogrzeb odbedzie !ię w środe, dnia
7 września rb. o godz. 16 z Z~kladu 00. Bonifratrów
w Marysinie na cmentarz parafialny w 'Wielkich Strzel·
cach . .
Piaski kolo Gostynia.
Osobnych zawiarlomiCll nie wysyla się.

Kl. DOMY.PARCEL!.~

I

. . . . . . . . . 0 ••••••••••

dnia 4 września 1938 r., zma rl w J7 roku
zaopatrzony Sakramentami św., nasz ukochany
Syn i braciszek, uczeń gimnazjalny, ś. P.
W

życia,

1939

Na początku sierpnia rb. prokuratura Sądu Okręgowe~o w Krakowie
wezwała do odbycia kary kilkun?-stu
narodowców z powiatu krakowskIego,
skazan1ch za uczestnictwo w marszu
inż. Dohoszyilskiego na Myślenice. 'vVezwani do odbycia kary od kilku do kilkunastu miesięcy więzienia wnieśli podanie o odroczenie wykonania kary do
późnej jesieni względnie zimy, uzasadniając i dokumentując swoje prośby
trwającymi robotami polnymi. Część
,;kazanych, z zawodu - dość niedawnego - straganiarze jarmarczni, nie posiadający ani ziemi ani inne~ dla
swych rodzin ~trzymania poza zarobkami z handlu jarmarcznego, prosiła
o odroczenie odbycia kary, aby wzmożonvmi w okresie iesiennvm zarobkami ·choć w części żaopatrzyć na zimę
i czas swojej nieobecności rodziny.
tych dniach wszyscy skazani otrzymali odpowiedź prokuratm " niestety, odmowną, i w najbl iższych
dniach rozpoczną odbywanie kary w
krakowskim wi~zieniu św. Michała.

Eclla k)·wau'ego ·n apadu, socjalistów - Ofiara "turou'có·w"
ro~po~nala napastników

t

wrze~nia

Towarzysze marszu
Antysemityzm w Sowietach
na Myślenice idą do więzienia cze~1s~~~ak :o~~ie~~e~~ c~~~~dba~~~~~

"Turowcy" poranili nożami
.
spokojnego przechodnia
C z ę s t o c h o wa, 5. 9. - 'V spr:wie bestiah;kicgo
napadu bojówki
"turo,,·ców·· na bezbronnego robotnika.
huty na Bakowie, p. Romana Zygmunta, zam. przy ul. Narutowicza H9,
który jalląc z żoną. na rowerze został
dn. 7 sierpnia rb. pod Olsztynem pożgany nożem, trwa śledztwo.
P. Roman wyszedł już ze szpitala,
choć
rękę z poprzecinanymi
żyłami
nosi jeszcze w szynach. We czwartek
odbyła się konfrontacja w komisariacie policji, w czasie której ranny rozpoznał napastnika, który zadawał mu
ciosy nożem. Jest to znany "czerwony"
nożownik z Zawodzia,
Antoni Ceglarek. Poza nim rozpoznał p. Roman
niejakiego l\1artynowskiego Mariana,
a żona p. Romana poznała innego "turowca", Konieckiego.
Charakterystyczne, iż socjaliści za-

7

Pierścień

19)

Na korytarzu czwartego piętra w
hotelu ce?tralnym. P'?wstał wie-Iki
gwar. KobIeta, zamIataJą.c schody, usłyszała wyr~źnie dwa strzały,. po~hodzą.ce z pokOJU nr 476. OpowIedzIała
to natychmiast pokojówce, zajętej uprzą.tąnH~m
pokoi, a ta. przywołała
kelnera. Do nich przyłą.czył się jeszcze
posługacz. Po długich i głośnych debatach uradzono, aby powiadomić o
tym zawiadowcę hotelu, który w tej
chwili znajdował się w lokalach restauracyjnych na parterze.
Zawiadowca p. Laryson przybył
natychmiast windę. na czwarte piętro
l stanął przed drzwiami pokoju nr
476.
- IHo tu mieszka - zapytał kelnera Maksa.
- Dwa tutaj obok położone pokoje
zajmuje od kilku dni hN\.bia Kwedlinburg z siostrą.
Pan Laryson zapukał we drzwi.
Nikt nie odpowiedział.
- Panie hrabio - wołał - proszę
otworzyć.

Ta sama cisza. Wtedy p. Laryson
z kiesze-ni klucz uniwersalny i
po chwili otworzył drzwi.
W polwju na kanapie siedzieli obok siebie hr. Kwedlinburg i siostra
jego Sabina.
Na praweJ skroni każdego z ~
dzellstwa widniał maleńki otwór, z
którego sączyła się krew. Na kobiercu
leżał maleńki rewolwer, który widocznie wypadł z ręki hrabiego.
Oboje nie żyli. Na twarzach ich 1"0zlan był spokój śmierci.
Pan Laryson odwrócił się do wcho.
dzących za nim.
- Żeby mi nikt słówka nie pisn~l
o t.ym, co tu zaszło. Kto nie będzie uwyjął

m'1ł utrzymać języka,

wyleci

s~d DB-

tychmiast!
Wzrok jego padł na stół, na którym leżał otwarty list, a obok niego
gruby, złoty pierścień, starożytnej roboty.
Zawiadowca podjął list, który
brzmiał:

Do zarządu Hotelu Centralnego I
Za nieprzyjemności, jakie śmierć
nasza sprawi zarządowi hotelu, najmocniej przepraszamy. Na koszta pogrzebu, oraz rachunek hotelowy, pozostawiamy pierścień drogocenny, który jeden z przodków naszych otrzymał od cesarza
Fryderyka I w roku
1190, za usługi, oddane ojczyźnie.
Wszelkie papiery znajduję. się w
kufrze.
Niech Bóg ulituje się nad nami.
Guido hrabia Kwedlinburg.

Krysze ca.ze snu i doZawiadowca bacznie oglądał pier- piero pojął co te odgłOSY znaczą. Z uścień. Wtem kelner Maks przystąpił chylonych drzwi pracowni dochodziły
go odgłosy uderzania młotkiem, a
do niego, mówią.c:
-. !?rzybył .tu jakiś pan, który chce równocześnie dojrzał bankier jakiegoś
człowieka, który z małę. latarkę. w rę~
mÓWI c z hrabIą..
Zawiadowca odwrócił się zacieka- ku majstrował coś przy zamku żelaz
nej szafy.
wiony.
Przerażenie odjęło mu siły. Leżał
- Pan chciał mówić z hr. Kwedlłnburgiem?
bezradny cichutko, nie ruszając się
- Tak jest, panie.
wcale, gdy wtem poczuł, że pot kro- Za późno pan przybył. Czy pan plisty pokrywa mu czoło. Ręka czyjaś
znał zmarłego?
powoli wsuwać zaczęła się pod po_ Znałem, panie.
duszkę·
Bankier krzyknął z przerażenia.
_ Oto jego ostatnie rozporządzenie.
Laryson oddał list Feliksowi Kry- Prawie równocześnie usłyszał przycisze.
szony, ale bardzo stanowczy głos:
- Milcz, bo zginiesz!
_ Pierścień ja kupię - rzekł tenKrysze posłusznie zamilkł. Z przeże, przeczytawszy list - ile kosztuje?
_ Ni~ch się pan zgłosi do policji, Mżenia stracił prawie przytomność.
gdzie pierścień i papiery oddane ze>- Wstawaj l - warkną.ł znowu ten
stanlł - odparł zawiadowca - a te- sam głos. - Otwiera.! biurko! ·
ra.z· proszę pana o podanie nazwiska.
Krysze wstał i chwiejnym krokiem
Krysze oddał swą kartę i opuścił skierował się do swej pracowni. Stahotel.
nął niezdecydowany przed biurkiem.
Był mocno przybity. Najmilsze jeT)"siące myśli przelatywały mu przez
go marzenie rozwiało się.
głowę, gwałtownie szukał drogi wyjścia z przerażaj~cej sytuacji - ale ża
den z planów nie wydawał mu się dobry. Na żaden odważniejszy czyn nie
Tego dnia bankier Krysze późno. mógł się zrlobyć.
poszedł spać.
Już za.'lypiał gdy przy- Otwieraj biurko! - usłyszał rozpomniało mu się, że nawet bmrka tekaz.
go dnia nie zamklll~.ł, zmęczony wydaKrysze ro~lożył ręce i bełkocząc
rzeniami i pracę. dnia. Ostrożny - jak coś niezrozumiaJe dawał do poznania,
każdy skąpiec - wrócił co prędzej do że nie ma kluczy.
swej pracowni i starannie poz,amykal
- Gdzie masz klucze? - głos był
wszystkie szuflady i skrytki, schował wyraźnie groźny, a równocześnie Kryklucze pod poduszkę i dopiero ułożył sze poczuł na skroni zimną stal rewolsię do snu.
weru.
Usnął natychmiast, lecz snem do.
Już rnyślał, że wybija jego ostatnia
brym tej nocy nie cieszył się.
godzina, bo zdecydowany był nie wyNajpierw marzyloKasi i w sen- dawać napastnikom pieniędzy, gdy
nych widziadłach myślał o tym, kiedy wtem od strony sieni rozległ się donośny okrzyk.
znów odwiedzi mile mieszkanko przy
_ Policja, na pomocl
ulicy Piaskowej. Widział się już męW tejże chwili ktoś wpadł do llożem pięknej Jlanny.
koju i zaczęła się bieganina, krzyk,
Wkrótce jednak miłe Obrazy pierz- hałas _ ale tego już Krysze nie sły
chły, a w ich miejsce pojawiły się po- szał, bo z nadmiaru wrażeń i od udestaci martwych staruszków, hr. Kwe- rzenia twardym narzędziem w głowę
dlinburgów, których oczy zwrócone st.racił przytomność.
były na bankiera ze skargą i wyrzuGdy oprzytomniał, pochylała się
tem.
nad nim jakaś znajoma twarz. Krysze
Krysze chciał odwrócić oczy od te- z wysiłkiem przypomniał sobie, iż jest
go tak dlań przykrego obrazu, ale nie to jego lokator, pa.n Karol Lemiesz.
mógł. Wszędzie widział dwa małe 0Lemiesz z troskliwości~ zapytał gartwory w skroniach hrabiego i jego buska:
siostry, a nawet wyraźnie, bardzo wy- Jakże pan się czuje, czy lepiej '!
raźnie słyszał, jak krew kropla.mi paKrysze zrozumiał, że to jego wydała na podłogę. Dziwnie ciężkie były
bawca - a równocześnie dojrzał na
Owe maleńkie krople, a spadanie ich ł czole Lemiesza pręgę, obficie broczącą
wydawało odgłos taki,
jaki wydaje krwią. Wzruszyło go to.
uderzenie młota. Wreszcie stuk tych
- Dziękuję panu. Uratował mi pan

królewski

I

stał się

łą. siłą

woli

(

28 cuDze winy
Powieść sensac~ j

Anna miała wrażenie, jakby się ziemia spod stóp jej usuwała, jakby stała nad przepaścią., w którą musi runąć. Daremnie usiłował,a wmówić s0bie, że to wszystko jest tylko czczym
przestrachem, że nic stanowiska jej
zachwiać nie zdoła uczucie to wracało i prześladowało ją jak zmora.
_ Jeżeli pani porozumie się zemnę. w sposób przyjacielski w co
nie wę.tpię zaCZął Borowski po
chwili to unikniemy skandalu.
Stryj i narzeczony pani znani sę. z wygórowanego poczucia honoru, wszelkie więc klamstwa i fałsze są dla nich
wstrętne. Pani milczy, a więc według
starego przysłowia zgadza się pani na
moje propozycje. Na dowód zaś, jak
bardzo mi przykro z,asmucać panią,
powtarzam, że przystaję chętnie na
wszystko, bylebyśmy znaleźli wspólną. drogę wyjścia z tej bolesnej dla
pani i zagadkowej sprawy.
Anna ciągle milczała.
_ Jest pani w mojej mocy - mówił aktor spokojnie jest pani ode
mnie zależna całkowicie i uprzedzam
panią, że w razie ewentualnego niepo-

tak silny,

że

otrząsnął się

Napad na Kryszego

ADAM NAWICZ

55)

kropel

na

rozumienia
skrupułu

uZYJę

swej

władzy

bez

i bez względu na smutne dla

pani następstwa.
- Dość już tych gróźb l - zawoła
ła Anna tonem rozkazującym.
- \Volno, wolno! Słuchaj pani: Ja
Wacław Borowski zgadoom się na polubowne załatwienie sprawy z młodę.
dziewczyną.,
która, przybrawszy nazwisko brabianki Anny Siekierskiej,
uchodzi za bratankę i spadkobier.czynię dziedzica na Polkowicach. A! patrzy już teraz pani na mnie inaczej!
I drży pani ze strachu I Są,dzi pani
może, że klepki mi się pomieszały, ale
ja jestem w pełni władz umysłowych I
Niech pani nie odchodzi - dodał, kła
dąc rękę na ramieniu Anny, która
zwróciła się

lm

pałacowi.

Zdawało się, że dotknięcie to odebrało jej przytomność.
Stanęła jak
wryta, usiłując napróżno wymówić
choć jedno słowo. Cała krew zbiegła
jej do serca, twarz zbladła jak ściana

i tylko oczy

błyszczące dumą

i pogarna Borowskiego jak na
widmo straszliwe.
Niech pani lepiej usiądzie rzekł. To, co pani powiem, bardzo
dą,

patrzyły

będzie przykre i wzruszy panią więcej,
niż się pani spodziewa.
- Kończ pan!. .. - wyjąkała Anna
nareszcie - i proszę nie dotykaj mnie

pan!
Borowski cofnął rękę natychmiast
i Anna swobodniej odetchnęła. Dotknięcie tej dłoni bezcześciło j~ i brukało, toteż uczuła się teraz o wiele
spokojniejsza.
Przez chwilę milczeli oboje, mierząc się oczyma.
Borowski pierwszy
odezwał się z powagą:
- Anna Zborska, bo imię to nam
więcej jest znane, niż nazwisko, do
którego rzeczywiście miała prawo, należała jak to miałem już wczoraj
zaszczyt pani zaznaczyć - do dawniejszych moich znajomych. Była ona
córkę.
biednego wiejskiego lekarza,
który umieraj~c pozostawił bez opieki
i środków do życia obie córki swoje:
Annę i Helenę. Smutne b~'ło obydwóch
siós1r położenie. Obie jednak niezwykłę. odznac1.ały się urodę., starsza Helena ... Cóż to, czemu pani zadrżała 1...
Nie jest to przecież żadne nadzwyczajne imię ... Helena Zborska brzmi zresztę. bardzo przyzwoicie!
Piękne więc i utalentowane, były
by w sprzyjających warunkach osią,
gnęły w zawodzie artystek dramatycznych bez wątpienia sławę światową,
dwa bowiem najważniejsze przymioty: pickność i talent, posiadały w najwyższym stopniu. Pani mogłaby także hrr. znakomitl;t nktol'kQ. Gni('",n to
panh!? Czemu? l\loże jc:,;zcze lludej-

życie.

Jakże

się

panu

odwdzięczę'?

Niechże małym obrazem mej wdzięcz
ności będzie ten oto upominek.
Z wysiłkiem podniósł się i wspierany przez Lemiesza podszedł do biur-

ka, z którego wyjął piękny pierścień
starożytnej roboty. Był to ten sam
pierścień, który Krysze nabył jako jedynę. pozostałość po hrabim Kwedlinburgu. Krysze wzruszony dziękował,
nie śmiąc odmówić królewskiego daru i już zamierzał oddalić się, gdy
Krysze tknięty nową myślą, zatrzymał
go jeszcze. Siły wracały mu szybkO i
po niedawnym zemdleniu i przeży
ciach nie było już ani śladu.
- Chwileczkę, panie Lemiesz zaczął z namysłem. Mam do pana
jednę. jeszcze gorącą prośbę. Może wyda się ona panu dziwna, nie mniej
gorąco proszę: spełnij ją pan. Niech
pan o sprawie nie donosi policji, ja
też tego nie uczynię. Bardzo nie lubię
gdy mnie nachodzi policja, przesłu
chuje, wypytuje... Nerwy moje zbyt
słabe są na takie emocje. Nie straciłem nic z mego majątku, włamywaczy
zaś zdaje się, przepłoszył pan gruntownie, więc zróbmy krzyżyk nad całę.
sprawą···

Lemiesz, choć naprawdę zdziwiony
tym niezwykłym żądaniem, przyrzekł
garbusowi spełnić jego prośbę i milczeć o napadzie jak grób. Gdyby wiedział, jak przykre to będzie mIało dla
niego następstwa!

Oświadczyny

bankiera

Pan Krysze miał niemałe powody,
dla których zależało mu na ukrywaniu napadu na jego mieszkanie. W.
jednym szczególe powiedział prawdę:
nie lubił odwiedzin policji. POlicja
jest bardzo ciekawa, za bardzo ciekawa. Ma ona oczy bystre i nos czuły,
łatwo więc mogłaby wyśledzić, że pan
Krysze mial stosunki "handlowe" z
pewnym siwobrodym panem, udają
cym Australijczyka i nazywającym
się Blackburn. Ow pan Blackburn był
w istocie Rosjaninem i od czasu do
czasu przynosił bankierowi spore
paczki sturublówek. Sturublówki te
przez czas jakiś spoczywały w kasie
Kryszego a potem wędrowały w świat.
Nie trzeba dodawać, że były one fał
szywe. Gdyby więc policja dowiedziała
się o napadzie, mogłaby krok po kroku wywęszyć źródło, z którego powstał
majątek i bogactwo garbatego bankiera.
(Cią~

dalszy

nastąpi)

.C±2B
dzie chwila, w której słowa moje jedyną deską ratunku zdawać się będą dla
pani.
- Traci pan czas na próżno przerwała cicho.
- Czy opowiadanie moje tak mało
panię. zajmuje, że nie ma pani cierpliwości wysłuchania wstępu?
- Staraj się pan mówić krótko i
zwięzłowato,
lada chwila może nadejść! ...
- Uspokój się pani, nikt tu z gości
pani Róży nie przyjdzie, chyba żeby

jeszcze jaka inna para naznaczyła sobie schadzkę. Ale na dziś za zimnol
- Dalej, dalej!
- Wracam więc do panien Zborski ch. Obie zostały aktorkami. Młod
sza porzuciła jednak wnet scenę, zostając żonę. Zygmunta Siekierskiego,
który się szalenie w niej zakochał.
Ślub ich odbył się, jak pani wiadomo,
potajemnie, a Helena miała się takżr)
wyrzec sceny i zamieszkać z nimi.
Na dźwięk tych słów zachwiała się
Anna i byłaby upadła, lecz Borowski
pochwycił ją i zrrlUsil do zajęcia miejsca na ławectce.
- Co pani jest? - zapytał, siadaję.c koło niej. - Może tę rozmowę odłożymy na inny dzień? GdYby pani tu
zemdlała, zwrócono by uwagę na nas.
1uż mi lepiej - rzekła przytłu
mionym głosem. - Słucham teraz uważnie. Proszę ...
(Dalszy cl/łg nastę.pf)
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erlowe" blaslei i cienie

(Od własnego korespondenta "Orędownika").
n:W ny, przez kilka lat nie odwie- stronę pijalni z kubkami w siatkach. dnem. taĘ że woda ogrzewa się do podz.ając
"perły uzdrowisk polskich", Otrzymawszy pqrcyjkę kuracyjnej wo- trzebnej temperatury wprost w wanprzyjechał do Krynicy, napewno z dy każdy cią.gnie swój koktajl przez nie. Kilka "salonowych" Łazienek
trudem by ją. teraz rozpoznał. Bo w szklaną. rurkę ,>pacerując po aeptaku, zdobią lustra i dywany. Słowem
cią.gu tych kilku ostatnich lat "perła" lub siedząc na skwerku na ł:aweczce. komfort i wykwint.
otrzymała wspaniałą., zmieniającą. ją A otoczenie obu pijalni - starej i noNaprzeciw starego Domu Zdrojodo niepoznania oprawę. Uzdrowisko wej - jest bardzo przyjemne: skwery wego buduje się gmach nowego. Jak
rozrosło się i rozbudowało.
z kwietnikami i fontann1imi, wygodne możn,a są.dzić z wzniesionych murów,
Oczywiście, gusty są. różne i nie ławeczki, ładne widoki. Przyjemnie będzie on całkowicie odpowiadał wywszystkim wszystko może się podobać. prowadzi się tu kurację.
maganiom dużego, ' dobrze urzą.dzoneMalownicze okolice Krynicy nie strago uzdrowiska. Niestety, pomimo że
ci/y ""prawdzie nic na tym, że po góNiedawno dokonaną inwestycją., budowa trwa już kilka lat i pochłonęrach i dolinkach coraz tłumniej "uży- która bardzo się przyczyniła do nada- ła, jak głosi plotka, około siedmiu miwają przechadzek"
przedstawiciele nia Krynicy nowoczesnego oblicz.a, są lionów, gmach dotychczas nie jest calnaszych mniejszości w malowniczych nowe łazienki. Mieszczą się w dużym kowicie gotów do użytku.
chałatach, z dekoracyjnymi pejsami i gmachu. Przestronny hall urzą.dzony
Z zainteresowaniem oglądamy labrodami; ol\Oliczny krajobraz nie jest aż za wspaniale: zdobią go kolum- boratorium chemiczne, w którym prozbrzydł przez to, że w dolinie Kryni- ny z kieleckiego marmuru. Podobno dukuje się różne tabletki, pastylki i
czanki powstała c.ala dzielnica żydow- kolumny te mają swą historię· Wiel- "cukierki" Zubera i L, zastępujące w
ski ch will i pensjonatów, rozsiewają- ka bryła marmuru przeznaczona była leczniczym działaniu krynickie wody
cych na dystans apetyczny z.apach na pomnik dla Franca Józefa; ale . .. dla tych, którzy nie mogą sobie poczosnku i charakterystyczny odór be- wojna się Skol1czyła, Austria rozlecia- zwolić na przyj,azd do uzdrowiska. Za
tów. To są niestety rzeczy, połączone ła, bryłę podzielono i z ka""ałków zro- laboratorium leżą wielkie zwały lecz.
z rozbudową każdego większego osie- biono kolumnv do łazienek.
niczego błotka, z którego produkuje
dla w południowej dzieląicy Polski.
Odpowiedn'io do marmurowych ko- się kąpiele borowinowe, a dalej przejść
Komu się to w Kr~' nicy nie podoba, lumn urządzone są też kabiny kąpie- można do wytwórni "Suchy Lód",
może albo omijać przezornie z.ażydzo- lowe.
Zaopatrzone są w nowoczesne gdzie Jwutlenek węgla zamienia się w
ne dzielnice, albo zgoła przenieść się w,anny
miedziane,
z podwójnym bryłki lodu o temoeraturze -RO sto
do innej jakiej górskiej miejscowości,
która jeszcze nie stała się modna i
głośna i która dzięki temu uniknęła
gromadnego naja7du pejsatych kuracjuszy. Góry, jak powiadam, nic na
swym piQknie nie tracą przez to, że
jedną dolinkę zabrz~'dzi1i i charkotem
napelniają brodaci przrb~'sze.
Ale większe jeszcze niż przed kilku
laty zaż~'c1zenie KryniCY nie jest na
szczQście jed~'n~' m objawem rozrostu
i rozwoju "perły naszych uzdrowisk".
Nie jest b~· na.imnie.i tą cenną oprawą,

*

jaką "perła" otrzymała.

Gdyhy można jakimś magicznym
spo<:obem zdezynfekować krążące gę
sto po dept.alm tłumy kuracjuszy, g(lyby usunąć chałaciarzy, rozsiadają
c)rch się na ławeczkach pod Górą Parkową, g,lyby, słowem,
można
jakoś
oczyścić Krynicę. od żydowskich bakten ' j - nabl'ałab~' ona \vyglądu pi~kne
go, dobrze urządzonego, europejskiego
uzdrowiska.
Szerokie, wrgodne ulice, ładnie zaprojektowane skwery z malownicz~' mi
kwietnikami, rzędy czystYCh will i
pensjonatów malowniczo rozsiadle w
golinie i na wzniesieniach - daią oku
miły obraz w oprawie z gór, falują
cych zalesionymi szczytami.
Wody Krynicy znane są szeroko,
więc o ich leczniczym działaniu nie
tr;?:eba się rozwodzić. Różne Jany, Karole, Józef y z najpopularniejszym Zuberem na czele pochłaniane są w niezliczonych ilościach hektolitrów przez
chorych na różne niedokwasy i nieżyty. Podobno działają cudownie. Ludziom jednak zdrowym poleciłbym z
czystym sercem jedynie Kryniczankę,
która ma smak świetny, a natomiast
gorąco bym ostrzegał przed próbowaniem Zubera; bo na przyszłość, gdy
nam już jego lecznicze dział,anie będzie potrzebne, wspomnienie próby ze
zdrowych czasów mogłoby odsttęczać
od kuracji.
Pijalnie wód urządzone są. w Krynicy wzorowo. W ładnYCh p,awilonach uśmiechnięte panienki (napewno na żaden nieżyt nie cierpią.) nalewają do kubków życiodajną wodę na
zimno i na gorąco, kombinują koktajle
z Zubem i Kryniczanki, dl.a amatorów
doprawione nawet mlekiem, albo sokiem malinowym. Zwyczajna wod(t
służy tu tylko do przepłukiwania
kubków. Bufety, krany, wypożyczane
kubki "- wszystl<o lśni czystością·
Długie rzędy kuracjuszy dążą w

A'oIVo wybudowana

wieża

saneczkowa na Gó1'ze Parkowej w Krynicy

•
Oglądać tu można takie cuda, jak zimną wodę parującą i bulgocącą·
Najnowszą
inwestycję,
z której

bardzo dumna jest Krynica, stanowi
kolejka linowo-terenowa na Górę Parkową.
Jej trasa wynosi niecale 800
metrów. Wjeżdża się nią na szczyt,
kapitalnie nasłoneczniony. Kuracjusze schorowani, niezdolni do dalszych
wycieczek VI piękną okolicę, używają'
tutaj ką.pieli słonecznych i oglą.dają
przepiękne a rozlegle widoki.
Kolejka czynna jest już od lutego i
cieszył,a się w zimie dużą frekwencją.
narciarzy, szukających na Górze Parkowej dogodnego startu do zjazdów,
Obecnie - w ubiegłę. niedzielę - zostało dokonane uroczyste otwarcie i
pGświęcenie kilku nowych inwestycyj,
mi.a.nowicie : stacji dolnej, mieszczą.::ej
się w ładnym kiosku, oraz r.estauracji
z dużym tarasem na SZCZYCIe,. domk~
schroniskowego i wieży saneczkowe],
Te inwestycje są. dziełem Ligi Popierania Turystyki.
Z roku na rok ludniej robi się w
Krynicy. Ostatnio liczba kuracjuszy:
dochodzi do 40 tysięcy rocznie. Dokonywane inwestycje dostarczają im coraz więcej wygód, nawet komfortu.
Pensjonaty, wypos.ażone nowocześnie,
różne udogodnienia
i atrakcje dają
Krynicy charakter uzdrowiska, które
nie ustępuje w niczym z.agranicznym
badom.
Gdyby tylko dało się j,akoś powścią
gną.ć, powstrzymać jakoś najazd żydo
winów, gdyby można oczyścić ją bodaj
z tych najbardziej rażących gości,a z
Zachodu chałaciarzy w białYCh POllczochach, z kor)\Ociigami przy uszach,
tych rozmamłanych mam żydowskic!?-,
negl iżujących się bez żenady w naJbardziej uczęszczanYCh; w najpiękniej
szych zakątkach i na ławeczkach Góry Parkowej! Niestety! Żydzi spotykają się tutaj
z jak najgorętszym
przyjęciem, uważają. Knr nicę za swoją.
dcmenę, a każdy śmiałek, który by próbov,ał osiedlić się tutaj na stałe, który hy chciał konkurować z Żydami,
panującymi
w miejscowym handlu,
zo~tanie przez nich z całą zajadłością
zniszczony. I - co jest najwil,'kszrm
"niestety" - nie bez mniej lnb wię
cej \V~'raźnej w tym kierunku pomocy
czynników, !';prawami Krynicy sterujących.
_
To jest na.iprzykrzejszy cień na
pięknie oprawionej, pięknej perle polskich uzdrowisk.
T. K.

Cała Polska na Kongresie Misyjnym IW Poznaniu
Na kongres

przybędą

liczne pielgrzymki

VV dniach 13 i 14 września rb. oclbę- .
Ks. biskup Dymek zainauguruje
dzie się w Poznaniu Ogólnopolski KOll- Kongres solennym nabożeństwem w
gres Misyjny. Z wielu stron Polski kolegiacie św. Marii Magdaleny dnia
przybędą uczestnicy pociągami popu- 13 bm. o godz. 11. Podczas nabożeńIUl'l1ymi, między innymi z Lubelszczy- stwa wygłosi ks. biskup Okoniewski
zny i Sandomierskiego. Łódź, Kalisz kazanie misyjne.
a nawet Pl'zasnysz zapowiedziały barUroczystością kulminac~rjną pier~zo liczny udział w Kongresie. Także wszego dnia Kongresu Misyjnego bęSląsk oraz Pomorze organizują po- dzie wielka manifestacja przed Pomciągi specjalne. Z Wielkopolski i Po- nil{iem 'Vdzięczności o godz. 17. Drugi
morza wyruszą na Kongres Misyjny dziell Kongresu (11: bm.) rozpocznie się
pociągi specjalne z Leszna, Ostrowa, mszą św., którą o godz. 8 rano w koleInowl'ocławia i Bydgoszczy.
giacie poznallskiej odprawi ks. biskup
Przygotowania do przyjęcia gości Zakrze,vski. O godz. 13 tegoż dnia nasą w pełnym toku. Kwatery tak zbio- stąpi tamże
(we farze) zakończenie
rowe jak indywidualne są zapewnione. I{ong-resu urocz~r stym Te Deum.
W Ogólnopolskim I{ongresie MisyjObrady Kongresu będą się odbywać
nym weźmie liczny udział Episkopat w westybulu repl'ezentacyjnym Targów
Polski. Przyjazd swój zapowiedzieli Poznańskich.
Ich Eksc. ks. arcyb. Jałbrzykowski,
Pierwszy referat wygłosi w dniu
metropolita wile11ski, księża biskupi: 13 bm. o godz. 13 dr K. 1\1. l\Iorawski,
Przeździecki, Okoniewski i 'Vetmań- znany szerokiemu ogółowi Poznania ze
ski. Obecności~ swoją zaszczycą dalej swoich odczytówantymasońskich.
kongr.es Ich Eksc: księża biskupi DyJako znawca historii przedstawi
mek 1 Zakrzewskl z J. Em. ks. kard. nam w odcz~T cie "Pius XI a misje",
drem Hlondem na czele.
postać "papieża Polaków" jako "papie~.j''''''''~M'''',''
ża misyj".
Następnego dnia (14 bm.) wrg/osi
ciekawy odczyt o. MaIlka, który po długoletnim pobycie na Cejlonie przybył
w ostatnich dniach do Polski. W barwny sposób opowie nam o swoich doświa:dczeniach misy.in~"ch, o trm, jak
ż~' je i pracuje wśród ohc~'ch mu ludzi
polski misjonarz; jakich doznaje radości i smutków.
W trzecim z rzędu (a dl'ugim w
dniu 14 bm.) referacie zapozna słuchaczy ks. prałnt de Ville z dziełem misyjn~'m. jakiego w ciągu wieków dokonała Polska aż do czasów ostatnich.
Nawet tlm Polak, który nie ma zainteresowania dla misyj, będzie chętnie
słuchał referatu k!'. prałata de Ville,
bo dowie !';ię, że w~'silek, jaki włoŻ\'la
P l ka
. b d" t
. d
. o:
w naw:acame ą z o sJsIa u- .
ląc) ch z na~l narodów, ~ądz od~egłych, w kraJach zamorskIch zamle-j
szkal~'ch ludów, to poszerzenie granic
Polski. jej wpływów, jej kultury i cywiJiz::trji.
.
Kolejka lino'!Do.-terenowa 1łtl Górę P..arko'!J){i w Krllnic1J
W czwartym i oslatnim wykładzie

pt. "Papieskie Dzieła w Polsce" zabiel'ze głos znana powieściopisarka Zofia
Kossak-Szczucka.
W dniach od 13 do 23 września rb.
otwarta będzie w pawilonie [) Targów
Poznańskich przy ul. Marsz. Focha
Wysi-awa Misyjna, obrazując,a dział,al
ność misyjno-kulturalną Kościoła Katolickiego na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem prac naszyc~
polskich zgromadzeń z.akonnych, ktore pracują już na sześciu samodzielnych pl.acówk,ach misyjnych w Afryce,
Chinach i Japonii. Na wystawę złożą.
się liczne i przepiękne eksponaty egzotyczne, które zainteresują każdego, nie
wyłączając znawców sztuki i naukowców. Zbiory zobrazują nam 'kulturę danego kraju pogańskiego, zwycz,aje i
obyczaje różnych plemion, wśród których pracują Pol,a cy - misjonarze.
Zwiedzenie wystawy jest umożliwione k,ażdemu Polakowi z naj dalszych zakątków kraju, gdyż w dniach
13 i 14 bm. odbywa się równocześnie
Ogólnopolski Kongres Misyjny, z którego po,vrót jest bezplatllY.
Dla uczestników Kongresu Mis~rjnego, z,a okazaniem karty uczestnictwa
wstęp na wystawę bezpłatny. Dla innych 20 gr od osoby.
Podczas Kongresu Misyjnego w 'Vest~' bulu Reprezentacyjn~' m Targów PoznRńskich w~-świetli się dnia 14 bm.
o godz , H i 15,30 \V kinoteatrze "Słoń
ce" \y~'soce interesu.iąc~- film pt. "Taj(>mnice Indyj". Film ten został zrealizowan~' w czasie w~'prawy ks. Lhande',a, Francuza, Obejmującej okrQgi misyjne w Indiach. Oprócz ukazania
nam wszechstronnie prac~' misjonarzy
k,atolickich, rewel,acyjny ten film
uch~' la tajemnice zupełnie nam nieznanych Ind~'.i braminów - ],rajll niesły
rhfllle. j f.ormal.i~t?ki rrtua.lll (l ~ .. fanatyzmu l nl(>l1,aWlscl ka!'toweJ. Film .. Taiemnice Indrj" jest opracowany (doubingowany) w języku polskim.
.
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