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Wydanie

Czwartek, dnia 8 września 1938

Rok 68

ł.

~roklama[ia Hill!ra na koolr!li! wnorYm~!r~l!
Otwarcie kongresu - Hitler o nieudolności dawnych
B e r l i n. (Tel. wł.) Po otwarciu
kongresu w Norymberdze przez zastępcę Hitlera Rudolfa Hessa, odczytał "gauleiter" Wagner proklamację Hitlera.
W swej proklamacji Hitler wyraża
radość z powodu obecności na tegorocznym kongresie członków partii z całych Wielkich Niemiec, którzy "po
raz pierwszy maszerować będą ramię
przy ramieniu ze swoimi braćmi, skła
dając wewnętrzne ślUby nierozerwalności wielkiej niemieckie.i rodziny".
Następnie Hitler wspomina wydarz~nia sprzed 20 lat, rozprawiając się
w bardzo energicznych słowach z ówczesnym kierownictwem państwa, ze
l':ferami intelektualnymi i kierownika..
mi polity cznymi ówczesnych Niemiec,
który ch nazywa tchórzami.
Siłę do swych postanowień i całei
swej akcji Hitler czerpał z duszy nar odu niemi ckie o, ~ ie-go wi fkiej
wiaT' w llrzysz
. Hitler uwaza. za
szczęście, że będ ą c tylko 'Prostym żoł
nierzem nie wychodził poza krą.g szarej masy narodu, a nie stykał się z jego warstwą kierowniczą, gdyż wówczas byłby może zwątpił o powodzeniu
swego dzieła. Przy okazji kanclerz powtarza znane już z poprzednich enuncfacyj twierdzenia, że armie niemieckie uległy nie wrogowi, lecz pokonane
Ul!':tn ty . przez truciznę wewnętrzną.
Goście

Hitlera

Norymberga. (PAT). W ciągu
poniedziałku przybywały liczne pociagi, wiozące uczestników kongresu partyjnego. Przybył również specjalny
pociąg z zagranicznymi dyplomatami.
będącymi osobistymi gośćmi kanclerza Hitlera.
Wieczorem odbyło się na cześć kan-

Nowe szykany niemieckie
Katowice. (Tel. wł.) W Górnikach w powiecie bytomskim, władze
niemieckie zamknęły świetlicę polską

w

okręgu przemysłowym,

motywują.c

clerza przyjęcie w ratuszu, a wkrótce
potem w gmachu opery uroczyste
przedstawienie "Śpiewaków norymberskich" \Vagnera. Sala teatralna wvpeł
niona była po brzegi przedstawicielami sfer rządowych, partyjnych i woj-

języka

niemieckiego

K a t o w i c e. (TeJ. wł.) Jak wiadomI> "Volksbund" organizuje co roku
szereg kolonij dla dzieCi niemieckich
z Polski w Niemczech . Tego roku było takich kolonij 2, obie na Ślą.sku Opolskim. Ojciec jednej z dziewczynek,
która była na kolonii oświadczył, że
wszystkie dzieci musiały obowią.zko
wo przejść kurs języka niemieckiego.

"Der

Dan~iger

,

niemiecki

zwolnionv za

sl{Owych. W loży są.siadującej z lożą
Hitlera zasiedli zagrllniczni dyplomaci, w ich sąsiedztwie zaś delegacja
Partii Fasz~' stm..'skiej. Operą dyrygował sł~'nny kapelmistrz \Vilhelm Furtwaengler.

Vorposten" o ~a ,jściach
w Bielsku

G d y n i a. (rrel. wł.) Naczelny
organ
narodowo-socjalistyczny "Der
Danziger Vorposten ", nawiązując do
ostatnich demonstracyj antyniemieckich
w Bielsku w związku z wypadkami pobicia harcerzy polskich w ,,'olnym
escie, 'tara
odpowiedzial
ha
to przerzucić na czynniki polskie. Wygląda to i głupio i naiwnie, bo odpowiedzialność za wybryki wyrostków z
lIitler-Jugencl względnie członków · SA
- spada jedynie na parti ę narodowo-

l)r~eciwnientieckich

I

INDYJSKI MINISTER W SPODNlCYi
w Gdcl.llsku, która lole- Pani Vijayalakshmi Paudit, indyjski
ru.ie tego rodzaju niekulturalne i ban- minister Zd1'owia, przybyła do Londydyckie wystąpie.nia. "Danziger ~or nu w sprawach związanych ze swym
poslen" wie o tym doskonale, bo Jest
resortem ministerialnym.
tubą partii i dlatego wJaśnie starając się
:-yścić partię z zarzutów wypisuje
, .e hreoilie.
Tego rodzaju post ępowanie
o- w Pruszkowie, domagał si ę od niej po.iówkarzy hitlerowskich jak i bezczelne życzki 3 zł. Sumaiska odmówiła., wtenwystąpienia "Vorposten" nie mogą się czas sublokator chwycił młotek i powaoczy\Yiście
przyczynić do polepszenia liwszy Sumal s ką na zi emię zadał jej 3
stosunków gdlJ.llsko-pol skich.
ciężkie rany w głowę.
Ofiarę w stanie
ciężkim prezwieziono do szpitala. (w)
socjalistyczną

"Adiutant" Sławiskiego zmarł
w domu wariatów
Pr~estt:pca

S a n t i a go. -

o dob'r ym, sercu -

Zmarł

tutaj w za-

kładzie dla umysłowo chorych Henri

Poulner, wspólnik Stawisk yego, który po wykryciu afery zbiegł do Chile.
Poulner, zwany popularnie "adiutantem Stawiskyego", po samobójstwie swego "szefa", zaopiekował się
jego żoną i dziećmi, wynajmując im
mieszkanie i zaopatrując ich w pieniądze.
W rok po samobójstwie Stawiskyego policja wpadła na trop Poulnera. Wydano nakaz aresztowania go,
jednak Poulner zdołał zbiec. Otrzy-

I

Konfiskata listu pasterskiego w Niemczech

List do policji

mano tylko od niego list następującej
tretici:
"Wyjeżdżam daleko. Chcę sam sobie wymierzyć sprawiedliwość, za to,
co uczyniłem.
Moim największym
przestępstwem było to, że nie odwróciłem się w nieszczęściu od
przyj ac,iela."

Morderstwo dla 3 złotych
War s z a w a (Tel. wł.) Józef Pietrzycki, sublokator Heleny Sumalskiej

•

•

r

B e r l i n. (KAP) Zbiorowy list pasterski episkopatu Niemiec, który, jak
wiadomo, w tych dniach odbył konferencję w Fuldzie,
został
na skutek
specjalnego, telefonicznie rozesłanego
nakazu władz hitlerowskich skonfiskowany wieczorem przed dniem, w
którym miał b y ć odczytany z ambon
we wszystkich kościołach Niemiec. Mimo to jednak orędzie biskupów zostało
we wszystkich kościołach parafialnych
odczytane, gd y ż list pasterski rozesła
r.o w dwóch egzemplarzach, z których
jeden tylko policja zdołała ~konfisko
wać.

•

•

••

Jom Dl! wo no ~~I! H[ ~I! W I~JDII

Włochy opuści

26

tysięcy żydów - Alarmy żydowskiej agencji
nienia żydowsk ich profesorów

R z y m . - Dekret rządu wloskiego
o obowiązku opuszczenia Włoch, Libii i posiadłości egejskich przez Ży
Przemysłowiec
dów, którzy przybyli do tych krajów
przed 1 stycznia ·1919 r., jest w dalszym
kaucją
ciągu przedmiotem gorących polemik
Jak informo,Yali ś m~' . w Krakowie prasowych. Prasa warszawska podaskazany został na 1 rok wic:zienia za je, że ogółem opuści Wiochy około
l ż enie narodu pol skiego przemyslo2 tysi~cy Żydów. 10 tys. Żydów
wiec niemiecki, Gustaw Bockmann jak podaje "Wieczór \Varsz." - ma
Bockmann aresztowany został na sali zamiar przyjechać do Polski. Nie
s~dowei i osadzony w wi~zieniu.
wiadomo, czy jest to wiadomość prawDzisiejsza prasa. krakowska dono-I dziwa. W każdym bl!dź razie należy
si, że Sąd Okręgowy w Krakowie po- natychmiast przedsięwziąć odpowiedstanowił zwolnić Bockmanna z więnie kroki, ahy nie dopuścić <'lo nowezienia za kaucją 25.000 zł.
go najazdu Żydów na Polskę (zwraca(w.)

Niemiec

Nowe niesłychane wystąpienie
hitlerowskiego organu

krok ten tym, że wysokość świetlicy
wynosi 2.20, zamiast 2.50. (w.)

Kursy

rządów

my uwagę Czytelników na wczorajszy
i dzisiejszy nasz artykuł wstępny red.).
.
Jak donosi Żydowska Agencja Telegraficzna, akcja eksterminacyjna
przeciwko Żydom we Włoszech kontynuowana jest w dalszym ciągu. W
wielu miastach Żyd?i, którzy podlegają. dekretowi, opuścili już swe stanowiska: burmistrz, naczelnik urzędu
skarbowego, sędzia śledczy i przewodniczący korporacji.
\V Mediolanie usunięto 17 profesorów, we Florencji
- 15 profesorów i docentów, w Turynie - 35 naucz~' cieli , 1.500 uczniów
"'/ ~ rzucouo ze szkół.

- Pierwsze zwol-

Według Żydowskiej Agencji Telegrficznej, wszystkie przypuszczenia o
rzekomo wyjątkowej pozycji Abisynii,
gdzie wolno było się Ż y dom o s iedlać,
zdają się być nieuzasadnione.
Na razie żadnemu obcokrajowcowi nie wolno zamie sz kać w Abi synii bez specjalnego zezwolenia władz . Poni e waż Ży
dzi w yr zuc eni z Wioch nie mają obywatel stwa wło s kiego, więc tym samym
zakaz ten stosuje si ę i do nich.
Jak donosi PAT, we włoskiej man "narce królewskiej wprowadzono w
aktach oficerów, podoficerów i szere- ·
gcw~' ch speCjalne adnotacje, dotycz~
ce rasy.
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"Plan nr 4" rządu praskiego

Ustępstwa

NasłNj e

w Pradae

"Słowo

nieusłępliwi

Dur brzuszny w Warszawie
War s z a wa. (Tel. Wł.). Wzmaga
się w stolicy epidemia duru brzusznego. W Ubiegłym tygodniu zanotowano
49 wyp,adków. (w)

"palestyna" we Francji
P a ryż. (ATE) W miejscowości
Fons pód Lyonem 33-letni Żyd zastrzelił z rewolweru 3l-letniego
Araba.
ŚWiadkiem morderstwa .był prżejez
d9:ający na rowerze myśliwy, który pod
groźbą dUbeltówki zaprowadził zabójcę Abrahama Chemoul do najbliższego
posterunku policyjnego.

Kapłan zmarł przy ołtarzu
w Annopolu, pow, Janów Lubelski,

zmarł nagle tamtejszy proboszcz ks. Julian Matras. Smierć zaskoczyła kapłana
przy ołtarzu w czasie odprawiania sumy.
Pogrzeb kapłana odbył się przy udziale 30
okolicznych księzy i . tłumów wiernych.

Oglen został podło

strawił

cał~

o~orę.

W ogniu spaliło się 11 krów, 2 kODl.e. sieczkarnia i 3 pary uprzęZy - łączne] warto-

akcji przeciwpożarowe] osadn~ków uratowano 3 sterty zboża i dwa kome.
"Natychmiast policja podjęła. śledztwo.
NaleZy nadmienić. Ze w ostat~lc~ dosło
wnie dniach wzniecano w pO~lecI~ krzemienieckim pożary równiez u k.llku mnych
osadników wojskowych. a m. ID. usHowll:no podpalić takte zagrodę gen. Januszar

Wystawa kongresowa

Jest ona pod ~nakie'ln nieulieckiego "parcia na wschód"
Norymberga. (PAA) Duże zaciekawienie wzbudza wystawa w Norymberdze, urządzona z okazji "Dni
party jnych'·. Ilustruje ona i "uzasadnia" niemiecki "Drang nach Osten".
'Vystawa ta jest niejako ogniskowy m punktem nastrojów tegorocznego kongresu p.artyjnego Wlelkich NIemiec. Toteż ogólnie zwraca uwilgę, że tego rodzaju tendenCję wybrano Ila kongres. który po raz pierwszy
jest obesłany przez delegację Wielkich
:Niemiec.
Wystawa użasadnia koniecznc>ść
"przodującego stanowiska Niemiec w

w Lidzie

wypadek b. natronu

(PA T) Prasa niemiecka
komentując sytuację w Czechosłowacji
pcwraca obecnie ponownie do żądań
karlsbadzkich Henleina i stwierdza

sława Koziarsklego.
żony z zewnątrz i

ści 8 tysięcy złotych. ~a skute~ wytęzonej

'v

B e t l i n.

Narodowe" donosi:

W osadzie Lanowce, poczta Kurłiany,
po\~iatu krzemienieckiego wybuchł w nocy
z 2 na 3 bm. o godzinie trzy na dwunastą.
poZar w zagrod.zie osadl!i~a kpt. Włady

zgodnie, że porozumienie między cze-I runkiem przy tym powinno b~ć wycorhami a Niemcami sudeckimi jest fanie się z Sudetów wszystkIch Czerr.ożliwe wyłącznie tylk.o na podstawie chów, przybył~ch ~ar;n po .rok~ 1~18
o~miu punktów karlsbadzkich. WaWedług dZlenmkow memlecklch,

p r a g łL. (Tel \Vi.) Naprężenia ostatnich kilku dni nie ulagło zmianie,
d
wzmogło się raczej. PoWod m jest stanowisko pfzMstawicieti Niemców suZajścia antyżydowskie
deckich, którzy oświadczyli kategorycznie, że obstają przy karlsbadzkich
żądaniach Henleina i nie godzą. Się na
i l n o. (Tel. wł.). "Słowo" donosi,
żaden kompromis.
~e sytuacja jest poważna, dowodzi że w niedzielę wieczorem doszło w Litego ruchliwOść Runcimana 1 tutej- dzie do zajść z Żydami. Przyczyną było
szych dyplomatów. Współpracownik pobicie kilku członków Stronnictwa
j~uncimana tiwatkin
odbYł
dłuższą. Narodowego. Wybito w mieście szyby
rozmowę z Henleinem, po której wró- w mieszkani,ach żydowskich. M. i. zni(:wszy do Pragi konferował z Rund- szczono witryny w zydowskiej restaumanem, po Czym Runciman i Gwatkin r,acji Sawiekiego i k,awiarni "Amerynaradzali się z posłem angielskim, kanka". Poturbowano kilkunastu Ży
rrzed południem RUnclman odbył dlu- dów. Policja zatrzymal.a szereg osób,
g(, rozmowę z Beneszem, w tym samym posądzonych o udział w zajściach. (w)
Cla le Gwatkin konferował z Hodżą.
Przed wieczorem zebrała się rada miśmiertelny
nistrów, która trwała kilka godzin i
obradowała nad odpowiedzi~ dla Niemstępcy
hiszpańskiego
ców sudeckich. Późnym wieczorem
M i a m i. (Floryda). (PAT). Hrabia
' . ~'dano komunikat głoszący, że pro- Cavadonga, najstarszy syn b. króla hij-.:kty rządu uchwalone na tym posie- szp.ańskiego Alfonsa, został wczoraj
dzeniu będą. zakomunikowane Niem- ciężko r-Anny w wypadku samochodocom sudeckim w najbliższych dniach . wym.
Treści uchwał nie podano, zaznaczono
M i a m i. (PAT). Hr,abia Cavadonga
jedynie. że stanowią one ostateczne zmarł wskutek wypadku samochodoustępstwo ze strony rządu czeskosło
wego.
VI ac1<iego.

Niemcy nadal

INNI ..

Zbrodnicza ręka na Vt-.ołyniu

czeskie zbliżone maksymalnie do OŚP1iu karlsbadzkich żądań Henleina

L o n d y n (PAT). Komunikat urzę
cowy, wydany w poniedziałek wieczo·
reql w Pradze po posiedzeniu komitetu
politycznego Rady Ministrów i sygnalizujący ogłoszenie w najbliższym czasie
wniosków rządowych w sprawie Niemców sudeckich, komentowany jest przez
dzisiejszą ranną prasę brytyjską jako
zapowiedź,
że daleko idące ustępstwa
Pragi na rzecz Henleina są faktem dokonanym.
Stwlerdzając, że ustępstwa czeskie
poczynione zostały pod naciskiem W.
Brytanii - prasa angielska określa nowe koncesje, nazywając je "planem nr
4", jako maksymalnie zbliżone do 8 że(
dań Henleina, ogłoszonych w Karlowych
Warach.
Jeden tylko punkt programu IIanleina. ma budzić jeszcze żastrzeżenia Pragi, a mianowicie swoboda szarzenia ideologii narodowó-socjalist1cznf:lj wśt6d
Niemców sudeckich.

PISZĄ,

Europie środkowej i wschodniej". eywiliz,acja zachodnia, a zwłaszcza francuska, jest przedstawiona jako "zdrajczyni Europy wobec niebezpieczeństwa
komunizmu", Niemcy sę. "przedmurzem przeciw fali chaosu, który płynie
ze wschodu". W interesie Europy leży,
aby "pod kierownictwem państw autorytatywnych, a więc Niemiec, Włoch
l Japonii" stanąć do walki z boIszewizmem. (Punkt widzenia n,a rodów slowłafisklch na "misję" niemieCkiego pc>chodu na wschód jest od wieków ustalony. - Red.)

tisa."
Słowo Narodowe" stwierdza dalej, te
p. Koziarski od kilku lat jest czynny.na
Wołyniu, jako kierow:nik organ.lzacYJny
Stronnictwa Narodowego na powiat krzemieniecki a zarazem zasila pisma narodowe art;kulami z terent1> WOłYl'l.skiego.
Clęzka jest dola Polali6w dzierZl\r~ch
na kresach straż. Ludzie jednak tacy, Jak
narodowiec kpt. Koziarski nie ustąpi~
przed żadnymi kl~skami i p(Zeszkodanll.

\

Ciekawe wspomniegia
Senator, znakomity pisarz .red. Zygfunt Wasilewski kreśli w "Myśl! N~o~o
wej" niezwykle interesujące wspomlE~Dla:

nadużycia.
półtora miliona

ra zarzuca Krajtemanowi

I wynoszące

przeszło

złotych,

Krajteman, który zajmuje luksusowe ap.artamenty, nie chciał opuścić mieszk,ania twierdząc, że jest chory; ale został jednak mimo to aresztowany. (w)

•

Ofiara systemu
t o h d Y n. (PAT). "News ChronicIe"
donosi, że w obozie koncentracyjnym
Dachau zmarł baron Lesser, jeden
z przewódców austriackich legitymistów.

VI

Odkrycie kurhanu

w i l n o. (Tel. wł.). Przy robotach
drogowych, prowadzonych na linii Ostrowiec - Gudogaj w pow. oszmiań
skim, robotnicy natrafili na stary kurhan, przy którym znaleziono bardzo
liczne ciekawe zabytki, pochodzące
prawdopudobnie z 7 wieku. (w)

Zgon kardynała laurenti

żydZi robią Polsce
"propagandę"

Ci t ta

d e l Vat i c a n o. (P AT).
rano zmarł na udar serca
kardynał
Camillo Laurenti, prefekt
św. Kongregacji Obrządków.

War s z a w a, (Tel. wł.). Aresztowano dziś dyrektora Spółki Akcyjnej
Guebrecht, fabryki ekstraktów, pl'zedstawiciela znanej firmy angielskiej
Foreiggn Comp.any, Jakuha Krajtemana. Aresztowanie nastąpiło wskutek oskarżenia firmy angielskiej, któ-

II Dr med. H. ZIOMKOWSKI II

'V czoraj

łlpecJ. ehorób skór. wener.. moezoplelowYl'h

Lódi, 6 Sierpoia 2,
~muje 9-12 i 3-9,

teL 118·33.

w niejzielę: 9·12.

"Istnieje mało komu znana ksi~żedZ
ka bezimienna z datą: ,,1921. KSlęga.~:
nia W. Wędołowskiego w Wyszkowie".
Tytuł: "Bolszewicy vi polskiej plebanii", A pod tytułem: "Niedoszły rza,d
bolszewicki w PQlsce, na czele z drem
MarchIewskim, Dzierzyńskim i Konem
w Wyszkowie pod Warszawa,", (str. U).
Autorem tej arcyciekawej ksią~eczki,
jak się dowiedziałem. był ówczesny
proboszcz w Wyszkowie, ks. kanonik
Wiktor Mleczkowski.
Z wyszkowskiego posterunku widny
był jak na dłoni dramat Polski. I~s.
Mieczkowski widział, Ze nie było takIego przedstawiciela najazdu, które~? nie
pilotowałby 2yd czy to Z RosJ! r~y
z Polski. Opowiadano rrJ o zdradzJe
zydów wyszkowskich, którzy wskazali
bolszewikom grupę UkrywająCYCh się
- 20łnierzy polskich. Padli nieszczęśni
ofiarą tortur (łupienie oczu, ćwiartowa
nie). Symbolicznym wyrazem istoty najazdu było przybycie na. probostwo
przyszłego "rza,du" bolszewickiej Polski. Byli to socjaliści polscy pilnowani
przez Żyda Kona .•.
Do nowego rządu zgłaszały się komitety komunistyczne z Polski. Wszę
dzie Zydzi. Oni to byli agentami wielkiej pl'ogadandy wśród ludu polskiegq,
aby Polski nie bronił. bolszewicy bowiem dla dobra ludu wkraczają do Polski: niechZe lud trzyma się na uboczu
od walki".
Historia uczy, historia. przypominl1 -z niej nau-

powinniśmy umieć wyciągnąć
kę.

n la U911

rau[ja IOW~ aar~l~rwi~ ~w 10 roń

Dla bezpieczeństwa Francji - Cofnięcie urlopów warmii - Dobre wrażenie w kraju
:Paryż. (PAT). WczorAj po połu
dniu agencja Ravasa ogłosiła komunikat, stwierdzający, że ze względu na
wzmocnienie sił zbrojnych po stronie
niemieckiej na północnej granicy Francji rząd francUski postanowił zastos
wać pewne środki bezpieczeństwa.
W
tym celu zarządzono powolanie dQ
czynnej służby rezerwistów celem uzu-

pełnienia stanu liczebnego wojsk for-I
tecżnych

na linii Maginota oraz cofnięto urlopy warmii. KomUnikat stwierdza, że zarzą.dzenia te mają charakter
środków zapobiegawczych i że nie powinny one niepokoić opinii publicznej.
Zresztą.. sytuacja ogólna kończy
komunik,at Ravasa - zdaje się iść w
kierunku widocznego odprężenia.

W dniU 4. -wrze~nia 1938 roku o godzinie 8,15 wieczorem po kr6tkich, a
niach, opatrzona świętymi Sakramentami, przeżywszy lat 39, zmarła ś. p.

ciężkioh

Wieczorne

dzienniki francuskie okomunikat w formie

głosiły powyższy
uspokajającej

opinię

publiczną..

"Temp s" i "Journal des Debats" zarnieściły doniesienie Havasa na dalszych
miejscach pod tytułami, które mówi/ł
o "zarządzeni.ach, zmierzających do
wzmocnienia bezpieczeństwa Francji".
B e r l i n. (PAT). Niemieckie koł,a
polityczne przyjęły francuskie zarzą
dzenia wojskowe z dużym spokojem.
Niemcy, stwierdzają. tutejsze czynniki kompetentne, mają na tyle sllne
nerwy i zdrowy rozsądek, że uważają.
przedłużenie manewrów francuskich
i wciągnięcie do procesu przeszkoleniowego rezerwistów nowych roczników
za fakt zupełnie naturalny i sprawę
ściśle wewnętrzn~ swego zachodniego
sąsiada.
Dziwnym tylko wydaje się,
jeżeli łączy się zarządzenia francuskie
z sytuacją . międzynarodową, któl'ą jesz~ze przed paru dniami określano jako
ulegającą. dalszemu odprężeniu.

cierpie-

Anna ' Piotrowska .
płel~gaIarka

---Dymisja p. Potockiego

Przeprowadzenie drogich nain zwłok z kośoioła Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi na
stary cmentarz katolicki odbędzie się w środę, dnia. 7 września po nabożeństwie żałobnym,
kt6re odprawione będzie przed wielkim ołtarzem o godzinie 10 rano. O)mutnym tym obrządku
zawiadamia krewnych, przyjaci6ł i znajemych, pozostała w nieutulonym żalu rodzina.

I

i

War s z a w a. (Tel. wL) Dyrektor
departamentu wyznań Franciszek Potocki złożył w końcu ubiegłego tygodnia
dymisję. Dymisja ta była poprzedzona
j~{Qby przez złożenie dymisji przez
mlD. Świętoslawskiego, której Pan
Prezydent nie przyjął. (w)
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Z NASZEGO STANOWISKA

W artykule wstępnym we wczorajszym numerze "Orędownika", omówiliśmy dodatnie strony dekretu przeciwżydo,vskiego włoskiej
Rady Ministrów. VV zak0l1czeniu artykułu podkreśliliśmy, że minusem tych uchwal
jest niebezpieczellstwo nowego napływu
Zydów do Polski.
NiebezpieczCllstwu temu, ani też
szkodom, jakie już w tym zakresie ponieśliśmy, nie zaradzi samo społeczeństwo polski.c; potrzebne. są tu s tan? w c z e 1 d a l e k O. l d ą c e k r
kIW. ł a d ,z
~~~tacl r.ozp~rządzen,
a na" et, w ~lCktOI) ch dZledzmach, ustaw, .n?r~uJącyC? sprawę .napływu
ludnoscl zydowslne' do PolskI.
Przede wszystkim więc należałoby
- podobnie jak w Rumunii, gdzie zresztą odnośne rozporządzenia, mimo upadku rządu nacjonalistycznego, zostały utrzymane w mocy, choć złagodzone w wykonaniu praktycznym, poddać
r e w i Z] l
S Pr a w ę
o b ywat e l s t wa i p ra wa
za m i es z k a n i a w s z y s t k i c h w o g ól e Ż y d ó w, o s i a d ł y c h w P o 1s c e. Żydzi, nie posiadający obywate!stwa polskiego, winni być w y d a l eni z granic naszego kraju
b e z z w ł o c z n i e. Żydzi, którzy obywatelstwo to otrzymali, ale którzy osiedlili się w Polsce już po wojnie światowej, tj. po 1 listopada 1918 r., czyli w
ciągu ostatnich lat d',"udziestu, powinni być tego o b y wat e l s t w a p oz b a wi e n i i o t r z y m a ć n a k a z
opuszczenia
granic naszeg o p a 11 s t w a w t e r m i n j e ki 1k u ID i e s i ę c z n J' m, - tak jak we

c:

:V

Vi' łoszech.

W ten sposób pozbylibyśmy się przede wszystkim kilkusettysi~cznej masy
Żydów rosyjskich, którzy napłynęli do
nas w okresie bezpośrednio powojennym i którzy od ówczesnych rządów
lewicowych - wbrew żywotnym interesom państwa i narodu polskiego otrzymali obywatelstwo polskie.
Na tym jednak nie koniec. Co zrobić z Żydami, którzy emigrują. z Polski
do różnych krajów zagranicznych, po
pewnym czasie jednak, wydaleni z tych
krajów - jak np. z Niemiec czy Włoch
- "uszczęśliwiają" nasz kraj swym powrotem, korzystając z tego, że posiadają jeszcze obywatelstwo polskie? Tutaj też niezbędne są stanowcze zarzą.
dzenia.
Naszym zdaniem winny one
iść'" tyL1 kierunku, w każ d y Ż Y d
z Polski, przebywając·y za gra-

Z satyry politycznej
Propag anda
Istnieje ulieZka propaganda,
teby nie jeidzić za granicę,
Toteż ogromne transparenty
Powywieszano na ulicy .. ,
I owe wstęgi z napisami
Nad tll.lmem glów zwisają nisko,
Że "Zagranica jest daleko",
'1'ymc~a.l'em "fJolsl.. a bardzo blisko" ...
Bardzo to df)lJra propaganda
I tr~eba ją powtarzać co dnia
... TVlaśnie dla tłumów tych ulicznych .. .
_.Dla sZa1'ych ludzi ... Dla przechodnia .. .
Bo oni tak s::.alenie jeżdżą .. ,
Tak podróżują niebożęta ...
TV pows::.ednie dni są lIa Rivierze ...
A do Paryża jeżdżą w święta .. ,
Pieniędzy mają, niby lodu .. ,
lVyuJOżą je tO .ąląb Europy ...
Corocznie Mi(l.1ni odwiedzają ...
TV Indiach spęd;:'(Jją swe urlopy ...
"Kurier Warszawski"

Aktualne

przysłowie

Nowe przyslowie: ł'iech na calym
śwircie wojna, byle na.sze MSZ spokojne".
,Wróble na dachu",

n i c ą. d ł u ż e j, n l z,
P o w i e d zm y, pół rok u, t r a c i a u t o m at y c z n i e o b y wat e l s t w o p 01skie i prawo powrotu do
p o I s ki.
Mi,ałoby
to jeszcze jeden korzystny skutek: że mianowicie
różni żydowscy "hochstaplerzy", oszuści, handlarze żywym towarem itp. nie
mogliby już po tym czasie operować
swą. polską przynależnością państwową
i psuć nam w tcn sposób opinii na
świecie.

Obowiązujące w
chwili obecne.;
przepisy przewidują, jak wiadomo, że
obywatelstwo polskie traci ten, kto
przeb~'wa za granicą dłużej niż pię/ lat
i nie poczyni odpowiednich kroków o
przedłużenie tego terminu lub też zostanie uznany za iednostkę dla pań
stwa niepożądaną. i szkodliwą . Otóż
przepisy te w stosunku do Żydów należałoby bezwzględnie zaostrzyć w kierunku wyżej wspomnianym.
___ _
To są najbardziej palące postulaty
w zakresie pohamowania naporu ży
dowskiego na Polskę - , postulaty, których realizacja w chwili obecnej na
potk.alaby nawet na terenie międzyna
rodowym mniejsze opory, niż jeszcze
w stosunkowo niedawnym czasie. Uprzytomnijmy sobie, że niezależnie od
zarządzeń niemieckich i włoskich, także inne kraje, i to nawet takie, które
szczycą się swym liberalizmem, zamykają swe wrota przed napływem Ży
dów (ostatnio np. Holandia i szereg re
publik południowo - ameryk,ańskich).
Rzeczą polskich czynników dyplomatycznycb będzie wytłumaczenie mocarstwom zachodnim, że Polska, sama
przeludniona i coraz trudniej mogąca

I

może

przyjmować na swe terytorium
bądź zupełnie

przybyszów

jej obcych,
którzy przez dłuższy pobyt
za granicą zerwali węzły, łączące icb
z naszym krajem, - co więcej, że bę
dzie musiała poddać rewizji goscmę,
udzieloną przybyszom żydowskim już
dawniej, na razie w ciągu ostatnich lat
dwudziestu.
Rewizja ta stopniowo powinna iść
wstecz coraz dalej. Następnym jej etapem powinno być odebranie obywatelstwa polskiego tzw. l i t w a k o m, tj.
tym Żydom, którzy w ostatnich dziesięcioleciach przed wojną. napłynęli do
b. Królestwa Kongresowego ze wschodu, na sl~utek specjalnej polityki władz
rosyjskich. Ci "litwacy" - to jak wiadomo byJ i jest żywioł wśród Żydów
polskich najbardziej zdemoral izowany,
najbardziej orien:alny i obcy kulturze
zachodniej i najbardziej wrogo wobec
polskości usposobiony; z ich to szeragów rekrutują się głównie agitatorzy
komunistyczni, szpiedzy i zdrajcy stanu.
bądź ta~ch,

\V\·micnione

powyżej

kroki - to byetapy w dziele odży
dzan ia Po]"ki. Dzieło to w pełni - zdajemy sobie dobrze sprawę - będzie mogło b.vć przeprowadzone stopniowo a
IWl1sekv"entnie dopiero przez rząd na
rodowy. Już dziś jednak - w obliczu
tego, co się dzieje w wielkiej części Europy i świata, - społeczeństwo ma prawo domagać się kategorycznie od
władz, by przynajmniej położyły tamę
dalszemu zażyd7.aniu Polski i by naprawil~r choć
w cl'ęści zaniedbania;
błęd,v, popefnione w tej dziedzinie w
eią.gu
dwóch
dziesięcioleci
naszej
wskrzeszonej niepodległości.
wyżywić wlasną rdzenną ludność,
-----------------łyby początkowe

•

Zydzi i inni wrogowie Kościoła
Kat.
•
rozczarowani
I

Jak już stwierdziliśmy, Żydzi są
ohecnie banlzo rozczarowani, że stosunE:k Ojca św. do rządu J\lussoliniego
nie zaostrza siQ, przeciwnie, że drugie,
o~tatnie przemówienie papieża miało
charakter raczej łagodzący. Podnosi
to również P o I s 1< a K a t o l i c k a
A g e n c j a P r a s o v". a przy sposobnoś ci następującej:
Ostatnio w prasie socjalistycznej
("Dziennik Ludowy") i w żydowskiej
(m. i. "Nasz Przegląd') ukazałY' się artykuły, wyrażające niezadowolenie z
o~tatniego przemówienia Ojca św. do
alumnów Propagandy. Pismo żydow
skie miało nadzieję niepłonnę., że "dojdzie do konfliktu między \Vat~'kanem
a l'vlussolinim. Tymczasem nastąpiło
przemówienie Papieża do t~r ch samych
alumnów Kolegium Propagandy \Via1'y. \V tym drugim przemówieniu Papież przemawia tonem mocno złago-

dzonym. Nie mówi o rasiźmie, przestrzcga tylko przed przesadnym nacjonalizmcm.
"Naszym zdaniem, Żydzi popelnia.ią
wielki błąd, jeżeli utożsamiają zagadnienie rasizmu germal'lskiego z kwestią żydowską i gdy uważają wystą
pienie !{ościo!a w sRrawie rasizmu 'za
obronę (bezpośrednią.
lub pośrednią.)
ich stanu posiadania w t.ym lub innvm
państwie. Rasizm neopogal'lski w tej
formie, jak to głoszą. zasady hitlerowskie, jest sprzeczny ze światopoglądem
chrześcijańskim, gdyż ubóstwia rasę
i krew, głosząc jednocześnie WrŻS7.0ŚĆ
i pogardę w stosunku do innych narorJów (Herrenvolk). Oc?'\'wiście kwestia
żydowska i konieczność jej rozwiąza·
nia mają całkiem inne podłoże j są odrębnym od rasizmu zagadnieniem,"

Tyje Prasowa.

Polska Katolicka Agencja

Sen. Wiesner wzywa
do bojkotu Polaków
Co

(l~;eje się

w niels1(,ll. i

Donosiliśmy ',,"czoraj o demonstracjach
przeciwniemieckich w Bielsku i o stanowi ku Żydów, którzy demonstracje te wyzyskali dla popelnlenia wybryków, koli·
dującyrh z I,odrl,srm karnym .
.
Wybryków tych, bęclących wynikiem
porachunków,ial,ie Żydzi mają z hitJeryzmf'm. nil,t nip. będzie pochwalał, - jeśli je.d nak pral"a niemiecka
podnosi w
związku z sam~' mi manifestacjami bielskimi niebywaly alm'm, to trzeba stwier·
dzić, że wzburzl nie społeczeństwa p o 1s k i e g o w Bielsku wywolane zostało niesłychanie prowokacyjnym
zachowaniem
się Niemców tamtejszych zwlaszcza w cza
sach ostatnich.
Na ten lemat znamienne szczegóły podaje kalo\'yicka .. Polonia", Przytaczamy

je

puniżej

bez

W) jąlKU:

oholicy~

"Ostatnie wystąpienia senatora z nominacji \Viesnera w Bielsku, !,tóry stoi
na czele Partii MłGdoniemców w Polsce,
a która to organizacja urosła w potęg~
szczególnie na tutejszym eksponowanym
trrcnie, oraz wro!!,ie wystąpienie tej par·
tii przeciw naroodowi polskiemu, znalazly
swój oclclźwięl, wśród społeczeństwa polskiego nl terenie Bil' Iska. Przemówienia
senatora Wiesnera, wzywające do b o j kotu

P o ls k i eg o

l, u p c a

i

l' Z

e-

m i e ś l n i l, a, rozbrzmiewaJy głośnym
echem nie tylko w Bielsku, ale po całej
Polsce. I<tol<olwiek zna Bielsko i sto~un
ki, jal,je tu panują, powie bez zastanowienia się, że niemczyzna panuje tu ",,>zechwladnie. W wiekszych fabryl,ach, które
przeważnie znajdują się w
rekach niemieckich i żyuow~ldch, nie :,łyellać !J\Jl-

Z poświęcenia proporca Stronnictw,!Na1'odowego kola Łódź-Południe sekCJi
żelIskiej. Na zdjęciu fra.ąment odebrania przysięgi na proporzec przed wejściem do kościola. Z lewej strony stoi
prezes zarządu okręgowego Stronnictwa
Narodowego, mec. Franciszek Szwajdler.
""""'~"""""'~

skiej mowy, poniewat mala liczba robotników PoJał,ów, pracujących w tych fabrykach, z m u s z o n a j e s t d o z a n i e~
c h a n i a m o w y o j c z y s t e j i unika na
każd~' m nieomal kroku języka ojczystego •
.. 'Verbie, prowo],acyjne śpiewki boj~
we, oraz hit.łcrowskie pozdrowienia - to
wszystlw praktykowane jest przez czlonków Parlii MIoc10niemców na oczach społl'czel)st\"a polsJdego w Bielsku.
Na ulicy Celnej. (uż pod bokiem policji, mieści
się rec1al,cja pisma tej partii "Aufbruch".
W lokalach "Aufbruchu" zbierają się
czlonkowie (ej organizacji I swoim głoś
nym kl'zykliwym zachowaniem się nie
tylko, że zakłócają spokój nocny mieszkańcom tej dzielnicy, ale ostentacyjnie i
prcwokacyjnie ohvierają na oścież okna;
przy czym licznie zgl'omaclznei Niemcy;
wysłuchują mowy Fi.ihl'cra przy rozkl'ę~
conym na cały regulator g-Iośniku. wzn~
sząc co chwilę okrzyk na cześć Hitlera, a:
przez ciągle .,teił'·, odnosi się wrażenie,
jakohy nic w Polsce mieszkali. Poza tym
śpiewy hoiówek hitlel'owsldch rozbrzmiewajn, glo:;'nym echem po calf'j ulicy i to
do późnych godzin w nocy, a towarzyszą
(emu halasowi werble. Mieszkańcy ul.
Celnej, budzeni są z j:dębokiego snu krzykliwym zachowaniem się butnych Niemców, a przy pożegnaniu na ulicy. odbija;
się "łośne echo pozdrowienia
hitlerowskirgo wśród nocnej ciszy na rynku w
BH'lsku.·'
PJ'zykJadów tego rodzaju można by
prz.vtoczyć setki z calego obszaru ziem zachodnich. Czy nie byloby lepiej, gdyby
p. senator \VieSllel', zamiast sIać depesze
clo premiera Sldaclko\\·skiego. pohamował
nIeco h'eść S\\'ycl1 wYllurzeli i wplynął
także u~pokaja.Hlco na
zachowanie się
s",ych ziomków?

Bratnie organy
Socjalistyczny .. Robotnik" PO\YOtujf' się
sta'le na paryskiego .. Populaire'a", nazywając go bl'alnim ot'g:anem. ,,~asz bratni
organ ... " tak się zwykle zaczynają notatki
w .. TIobotn iku".
Otóż
jak informuie ,.Merkuryusz
Polski" - w jednym 7. osf;l 1 nich nume.;
rów "Gl'ingoirc'a" znf1jrlujemy nazwiska
sztabu reclakcyjnego "Populaire'a". Nazwi-:
ska te brzmią:
.. rerlaktor naczelny Leon Blum. a dalej,
zajmowanych stanowisk. Rosen-.
feld. Hermann. Moch. Zyromski. Weil-TIay~
nal. Cohen-IIaclria. Moati. Xicolich. Goldschild, Liebermann. Deul;;ch. Tascn (podpiSUjący się Leroux), T
-TilllssC'r. Hirseh;
Schennnnn. Kilnter. Schiff. Ku(zr,lman,
Mcysemboul'g. :\fowina, GolcIstein. Grumbach, ~raycr i Hertz."
Bratni orp'nn ... TIo11otnik'" winif'n teraz
oglosić
lis(ę
wlasnych \,,"pólpl':]f'o\\'ników .. ,
według'

Ch. Z. Z. a wybory

samo-rządowe

'v

'Varszawie orlbyla się konferencja
prezesów i sekretarzy ol<ręO"owych Chrześcijańskiego
Zjednoczenia Zawodowego,
pod przewodnictwem posla Urbańskiego,
Głównym temalrm obl'arl byla sprawa wy~
borów s::tmorz(\dow~rch. Postanowiono, te
ośrorlki organizac~' .ine pójdą do tych wyborów w zależności od warunków lokalnych.
Niektóre więc okrę,l!i pójdą pod "z,tan~
clarem Stronnictwa Pracy, a inne samodzielnie.

Tylko Rząd Narodowy uwolni
Polsk~

od

Ż~djw l

..
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Narciarskie mistrzostwa
Holandii w Zakopanem
Od cza~1l pobytu księżniczki Julianny
w Kn'niey, Holandia interesuje się bardzo Polską, oraz malowniczymi miejscowościami Tatr.
Dowod<'J11 tego zainteresowania jest
fakt że m istrzostwa narciarskie Holandii,
które odb~' \\'aly się dotychczas w Szwajcarii, odb ę dą się w roku przyszłym w Zakopanem. Holenderski Związek Narciarski
Zwrócił si ę już do Polskiego Zwią7.ku Narciarski ego o zezwolenie na rozegranie mistrzos tw w Polsce i otrzymał odpowiedź
pozytywną,

Bezwzględna wallia
z awanturami na boiskach
w ostatnich tygodniach wydarzają się

eoraz cz ęś ciej awantury na boiskach w
czasie rozgrywek o m istrzostwo ligi. Poza tym, po pl'wnym olo'esie gry przykladnej i fair pojawiają się liczne wypadki
gry brutalnej i niesportowego za.chowania
się zarówno zawodniJ,ów, jak i publiczności. Wy(iział gier i
dyscypliny ligi Polskiego Zwią z ku Pilki Nożnej l{Qmunilwje, ż e pod żadnym \vurunkiem nie dopuści do wprowadzenia do "ry instynl,tów
dążqcych <10 uuieszkoclliwirnia
pr7.rciwnika, awantul'ownnia się nft boiskach oraz podobnych przekroczell, wypaczają,
cych pięlmo sportu pilkarsldf'IW i r.ruża
jących do nirgo ludzi 8portowo w,v robionych. :\Vydzi,(ll gier i dyscypliny ni.ę fig·

Loterii

Państwowej

podajemy bez gwarancji

dopuścić
do awanturowania
części
publiczności
na bo-

łódzkiej

został jeszcze ustalony.
przyjeżdża do Lodzi delegat W,
S. PZPN. celem przesłuchania sędzie
który prowadził zawody Wilno-'War-

nie

7 bm.

iskach, ani tet do dzikich wybryków, jak
rzucanie kamieni i próby sterroryzowania
sędziego i przeciwnika.
Wydział gier i dyscypliny ligi będzie
stosował najostrzejsze kary wobec dopuszczaiqcych się jakichkolwiek wylcroczeil,
W. g. i d , apeluje do zarządów klubów i
kierownH:ów sekcyj piłkarskich, aby w
interesie sportu polskiego i własnym -I
użyli calej swej powagi i wpływów na zawoc1nil,ów. celem wyeliminowania wszelkich objawów, sprzecznych z ideą sportu.

S,
go,
szawa, Jak wiadomo na zawodach tych zosŁał usunięty gracz Biok (Śmigły) za czynne
znieważenie
przeciV';nika, Obecnie
śmigły czyni starania by darowano karę
nałożoną na gracza Bioka (6 miesięcy).
, .
Rozprawa sądowa.
W naJblIższych
dniach odbędzie się rozprawa sądowa w
Lodzi o zabicie sędziego pitkarskiego p,
TuporSkiego przez gracza tramwajarzy

Poznań

Bałczewski.

- ł..ódź w piłce nożnej

W J.o<1zi odhr,(17.il' , ię dnin, 1R hm, międzymiastowe ,polhonie w pilce nOŹl1l'j
Pozna 1'1- ł.ódL Ku po\\'y~sr.c spotknnir
'
l
k-uJHtan
zwil1zkowy l'ZOI',
wyr.nnrzy
na, tępujf.\cy sklad l'epl'I'Zl' l1Łarji l'ozn:mia:
re,d Smig'lak, Jankowiak - \\lnt'ta (w rezerwie Tomial, - liCi' ); OfierzYlh;Id i
Twórz _ \\"arta ( wrrzerwie FipJJi<r _
(.
.
n
Hep ) ; Jakubowski (lICP), Danielak, Lis
- \\"nrta (w rezerwie Sohkowiak - \\"arta i, 8ko\\:r0118ki . - Legio ); Markiewicz
(Legia ), BJ.alas (hP\\'), Scllel'fke, ~ende1'a l ~cłtreler -: \\'nl'la, \V rezerwIe po7.~stalą . !lflP,astn~~y . J1,CP;, Naro;i;~y, SZlol\,
Nowacl\! Ol az 11 Z) b) 10\\ ICZ (Le"tn).

Tenis

Australijski Związek Lawn - Tenisowy (lglo~i1 Ii~t ę Ida"yfikacyjlln lelli~istów Australii na
mK 1!):{X,
PiPI'WR7.1l rakictl\ ' Australii. jak się okazuje,
j('~t o"~"lłi e H r(lllJ\\ il'1I , ;,1) Uni"t, 3J Mc(:l'ath.
4) er:!\\ fOld, :,) ~~It\\'aJ'tz, (j) JIIlPlllan, 7. 'rurnLJ\lIL.~) }'C\\' (,~łlll>e, !II l~~\' ill" Hl) 1l3ł'pcr,
.
, ,,~f'(l<l pau Pi'O\\'ilUZI W ynne przed Tlelmll
l StevC'u:-.:on

I '. , P,",s'c,"arstwo

Uroczyste otwarcie sezonu w Łodzi. Na
hoisku 11\:1', IJI'zy ul. Ogrodowej L, O, Z.
]t oiworzył uro ('r.v~de tegoroezny sezen.
l l l"on;ysto:;ć rozvo~'zr.la Aię clefilad:!, zawodników, po cz~' m odegrany został Hymn
Piłka nożna
pUI:d\\'owy. l;'rzemówiel~ie wygloRn, prezes
z\\'H\zku J), horelasz, ktory następl1le WI'ęWKS (lnowro<,law) - GOI110ula 5:0 (2:0'- W
I
.
k'
l
('zyl tirli omy ml~tl'ZOnl o 'r~gn 1 zas nżnrllm,1('h llli~(I'7.0st\V PomOI'7. n rozegrnne 7.(,s tnlo
w ni,' ol7.it'l.: nu hoisim ko~zal'o\\')' m w Inn",';)('/:1- n) m IdllhOl11, 1'0 ul'oczy'llo ś d oobyly się
wiu sPOtlUlł1il' pnmi .. d7.Y mi"j«'OIl'Yllli clru7-, 1;0pol\flzy gimnastyczne a na zako(lt'zenie
pl:mii i \'.' KS, (;Ofll:lI1i~ "tnłl.,ln do ty(·h r.fl\\'Ol
II' t
k'
ł
k
d6\V IV hnl'dzo o~l:lhionym ~kl:1dzie, \\' rczultacie
po \flZOIYI' \ya \1 owarzys - le; w war 7.0 · 0\\·oj~I(O\\'i \\"~I!l'n1i h"7 ",j,· I·c 7.(' l!o \\'l· si1\,U.
1(1I('ir,i ,I\,lnm:ak (Zjednoczone) zremi!'o\\'al
18 bm. orlbęną sip, l'irlollI'e za\\'orlr pil- z "'ojo-lnl\"skim ( TF~J ) . w wallze piól'kokar~ie, POZlllu~-tód?
!Skład drgżyny! wej; Cęlw,er .(Wima). p'QkQ~_~ na p.\illkty
.......... -----.:..

Bartniaka (IKP) i AUgU8towicz

(Geyer)

pokonał Micha laka (Zjednc czone), W wadze półśredniej; Taborek (IKP) pokonal

na punkty SzczepilIs kiego (Zjednoczone),
w wadze średniej Trojanowski (l KP) zre'
misował z Kilańsldm.

Notowania

giełd

zbożowo-towarowych
B y d go s z C z, 6. 9, Żyto 4,n-15; pszenira
19,2::i- 1!l,3{); jeczmień 1st, 1;;- 1;;.25, II ~t. 14 Ó
do 14,73; owies 14- 14,23; otręby ż}'tnie 10,75
l1.2:i; otręby p~zenne ID. 11.23- 11.7.), śr, n,75
(lo 12,2;;, gr. 12,50-13; mąka żytnia 65'/, 24,25 do
24,7:;; mąka pszenna li5'" 31.;;0- 32,50.
K a t o w i c e. 6, 9, :Zyto 16.7;)-17; p<zenica
cz. ;,1:!.:JO 23, krtn, 22 22.::;0, zh, 21.;;0 22; jęcz'
miNI pr7.pm, 17- 17.50, past, Hi- 16,;;0; owips
jpcln. 1(j,7;:i- 17,:ł-i, zb , 15,7.)- 1(i.2,;; otręby żytnie
10- tO,;,U; otl'ęUY pRzenne gr. 12,2,)- 12,7,), ~r,
10,7:;- 11.2.;. ID, 1010.:;0; 1D1Ikn r,ytnilt 65'1,
28,;!:;- 27.7:;.; mąka pS7.l' nna fl,j'/. 31.50- 3::;,50,
ł, ó !l ź, 6, 9, Żyto 1;),75- 16; pszenica j, 21.75
do :!'ł.n, zb. 21.50 21.7:): jęczrnicJl przelll, 14,~0
do 15; owi<>s j, lG,2c -16,~. zb. L;,75-16 , 2~: n·
tręby żytnie 9,;;0- 9,7;;; otr<:hy psz enne ~r, 10,25
do 10,:;U, gr, 10,50- 10,7.); lD'lka żytni n 6;)'/. 27.50
(lo 28,;;0; mąka ps?,cr.na 6,:;'/. 3;;,:;0- 36,:;0,
L w ó w, 6, 9. Żyto I Rt. 1:5,2:3-1:>,50, II st.
Hi- 15,2:;; 1)57.(,11i"a CŻ. 2L2ii2UO, zb, 23,7:;-24,
biallt 2,;,2,;- 2,;,:;0. zb, 24,2,)- 2 L;O; jllczmień
pI'Zl'm, 1,),75-]6.2,), past. 13,50-13,7,5; owies I ,t,
17- 17,2:;, 1st, 1(;',:;0- 17; otręby żytnie 8-8,2:);
otr~hy p~7.enne gr. !l.7~ -10, !lI'. 8.75- 9. m, 10,00
do 1 LOO; mnb żyt"ia G,j'/. 2;,7;;- 28.2;); mąka
[J~ZpnIla ij:;':. ;H'::iO- 38,;;O.
\V fi r R 7. fi \ \ . u, (;, 9, Żyj' o 14,7.3-1:',30; psz.·
~i,,('~)Q\:~ ~~.~."i ~:i:7;;. j(łJn .... ~~.::!':: • 22.7.1. zł~: .}~1.'j5
"
__ "."; J (~(' zm H'łJ l ,L 1.1",O- lh , T s1. 1,',_,j do
1.1.~1I; ow i", ] ~L 1:; 1·;,,;0: ot rp.by żytnir 9 9,50;
ot rl'l>)' p<zr llnp 1':1'. 1 Li,) 12,15, śr. 11 - 11,50, m.
H - 1UO ; m~k8 ź Ylnin 65'/. 24-24.7~ lD6b
'pszęnna 65". 34-35.50.
• - - _.J. .... ,
~

E.

Że

ZAGl(ANICA N A KONGRESIE

ie dzieje w"sana(yjnej" eli[ie

~TORYMBERSKlnI

Jeszcze o p. Kowalskim - Czy uda się "wybielanie"?

"Jak już donosiliśmy, . jednak w sprawę wdał się p, prOkUra-j- wie dobrze, co o p. Kowalskim i attor, to ni~ nie pomol?ą.. choćby. najhar- e:~'lferze OPOC7.~')ls~.iego "Ozonu" są.
nacji", przewodniczący "Ozonu", po- dziej bunczuczne oSVl'ladczellla "ozo- dZlĆ. Sam fakt, 1Z na gwałt trzeba
l'owvch" działaczy, A społeczeństwo kogoś "wybielać", mówi sam za siebie.
zostaje pod ciężkimi zarzutami.
Najpoważniejszy z nich rnó\'\'i, że }).
Eowalski swoje prywatne rachunki w
l,si~garni, której był kierownikiem,
pOlecał płacić magistratowi,
jako rachunek ~zl{Qł.\T miejskiej, której p. Ko',alski także h~ ' ł kierownikiem . Taką.
12 wagonó'w 'ł.MJ1~ole;lo się, ofiar w ltłd~;aclł 1lic bU lo
te metodą ladował sobie kieszenie p.
War s z a VI' a. - Na stacji Ożarów 7,gotane. Przyczyną zderzenia było
prezes Ko,,,alski. lT ie jest 'to ponoć
v:ydarzyła
siQ katastrofa kOlejowa. przejechanie semafol'u przez jeden z
,1eclyne prze,Yinicnie p. Kowalskiego.
pociągów,
ponieważ
maszyn ista nie
Dwa
poci1;l~i towarowe, jadące z \\'arCala sprawa w~' j(1zie na jaw dopiero
zauważył sygnału z powodu mgly. 0sraw)',
wpadly
na
siehie.
na rozprawie sądowej, która - sądzi
W wyniku zcłen~enia wykoleiło się f~ar w ludziach nie było.
my - ht:dzie nielada rewelacją.
12
wagonów, 3 zostały zupełnie zdruD;>;isiaj chcieliśmy przedstawić tyl-

o p o c z n o. -

p. St. Kowalski, czołowy działacz "sa-

Dwa

nie;>;rozumiałe postępowanie
pewll~'ch o. ób,
które w. zelkimi siłami
chcą p. I\:owalskiego wybieliĆ.
,,'Vyhieleniem" tym zajął się s:r,czególnie
p-orliwie delegat zarządu OZN, p. adw.
Hówi1\ski :r, "'ars:r,awy i poseł Dłu

pociągi

towarowe

zderzyły się

ko

gos;>; z Kielc. Na zebraniu powiatow~'m OZN, które odbyło się pod przewodnictwem wójta Grzybkowsldego,
p Kowalski chciał podać się do dymi~.ii.
Od :r,amiaJ.'Uj tego odwiódł go dopiel'o p. Długosz, który oświadczył, że
1) Ko\yalski nic nie jest winien, że jest
te t .d ko nagonka polit~Tcz na. Do słów
11 Dlugo:r,a przyłączył się rówmez
2.dw. RÓ"'jński, który oświadczył, że
.,.Ozon" h~dzie się starał oczyścić p.

Groził śmier(i~ za głosowanie

na Polaka

Trzej prowodyrzy ~ OU'A' na lawie oskarźonycli
C z o r t k ó w. Przed Są.dem 0lT~gow~'m w Czortkowie stanęło czterech Ukraiilców: Włodzimierz Biłaniuk, Michał Klebus, Jurko 'Vęgier i
Stefan Zielski.
Biłaniuk
oskarżony
był o to, że w czasie wyborów na sołtysa w gromadzie Poclfilipie zagroził
l'olniko,,,i Bałahuchowi śmiercią za to,
że ten głosował na Polaka. Aresztowany Biłaniuk zeznał, że należy do OUN,

dokQ.d wciągnął go Michał Klebus, Biłaniuk założył tzw. "trójkę", do której
należeli pozostali oskarżeni.
Po przeprowadzeniu rozprawy, są.d
m'nal 3 oskarżonych winnymi zbrodni
zdrady stanu i skazał: Bilaniuka na 2
lata więzienia, Klebusa i Węgiera
po 3 lata więzienia. Zielski został uniewinniony.

Tłuczkiem zabił teściOWi)
Zbł'o(lni(fr~ ska~a»y ~ostal

Rów n e. -

Mówią, mówią ...
\V a r s z a w a (Tel. '\'\'1.) VV kolach
politycznych oceniają nominację Libickiego na slanowisko dyrektora Polskiego Radia , jako duży sukces Mieclzióskiego i "Naprawy". Kontrkandydatem
Libickiego był kpI. Lepecki, wspierany
przez premiera i "Ozon". Mimo to
jednak nie 7.clolala się ta ka.ndydatura
11 t r;WJ1J ać. l\fó,dą, ie naczeln,y redaktor
P:\,l'a OhClrski obejmie stanowisko nan~\n('go dyrrktorfl. i\ 'nnc:r,elnym redaklorem zo!"IClnip Tad0 \l!'7. Kll\('lha~h równici mqż zaufania l\hcllzil1skiego.' (w)

Studenci żydowscy
do Palestyny
\Y a r s 7 a w a. (Tel. wl.) Starostwa \Yrclaly około 200 paSzpOl'tów zag-i'allicznych studentom żydowskim, uda.ią('~m sic: na uni\Yers~·t('t w Palesh'nie. Wśróc1 1ych 200 osób znajdują się
studenci, którym nowowprowadzona
11stfl"'a 11nielllożIiwiła studia we Wło
szec h. (w.)

żale

restauratorów

,,,ł.) Organizacje rl'<;taurntorów - zarówno stolicy
jak i całego kraju opracowują. memorinł do wladz w sprawie katastrofalnej sytuacj l, w jakiej się znajdują, z
Jlowodu pod'''yżi'zenia komornego za
lokaje gastronomiczne. Podwyżka ta
wrnosi nieraz od 75-100 pct. (w.)

\Y a r s z a w a. (Tel.

Mieszkaniec przedmie-

ścia Krzemieńca, Bazyli Bojkowski, ożenił się z :Marią Sylwestruk,
która
wniosła mu spore wiano.
Młodzi zamieszkali razem wraz z matką. Dobre zrazu stosunki popsuly się, ponieważ mi~dzy teściową, a Bazylim
do-

na 15 lat

*

wię~ie»ia

zał Bojkowskiego
na bezterminowe
więzienie.
Obecnie Sąd Apelacyjny w
Lublinie zmniejszył mu karę do lat
piętnastu.

chodziło do częstych kłótni na tle sporów majątkowych. Porywczy Bojkon'ski bił bardzo często żonę i teścio

nię honorową,

W Stanach Zjednoczonych i1~(! śmierteln7cJi
ofiar wypadków wszelkiego rodzaju, a zwła
szcza samochodowych w "Dniu ~racy" ("Labou!'
Day") wzrasta z roku na rok. Podczas niedzieli
wieczora policja zanotowala 325 śmiertelnych
wypadk6w.

I~owalskiego.

"'ą tpim~.. czy "Ozonowi"
uda się
'wyhieli6 p. Kowalskiego. Gdyby to b~7- ,
la t~' lko nagonka polityczna, to może,
"Ozon" mógłhy coś zdziałać. Jeśli

Gen. Zamorski, gł6wny l,omendant Po-.
licji Państwowej, w drodze do Norym·
bergi zatrzymał się w Berlinie, gdzie
byl powitany przez szefa niemieckiej
policji gen. Daluege i policyjną kompa-

Tajfun. kt6ry przeszedł nad środkowa Japonią. SPOWOdował pożar miasta Hili. Plomienie
zniszczyły 2.000 dom6w. Wśród ludności jest bardzo wiele ofiar katastrofy.

*

W Satu Mare w Siedmiogrodzie wybuchła
silna epidemia tyfusu i czerwonki. Celem walki
z epidemią wJadze zarządziły m. in. zniszczenie
kilkudziesieciu cetnarów owoców.

Pierwsza Polska Wystawa Szpitalnictwa

,,, calokntalcie ogólno· palistwowej Ctowogo (w Boryslawiu) - 1 szpital i inSlu:l:by Zdrowia lecznictwo uhczpi('('zenio- ne, w miarę nasuwających się potrzeb, po
"'c zajmuje jedno z piet\\'i'zyrh midsc. uzgodnieniu z powołanymj do tego czynPow'l7.nym fragmentem w clzil'f17.inie lerz- nikami.
nictwa ubczpierzenio"'egc je!"t wła"ne
\V zakresie rozbudowy sieci sanatoryj!<zpi\alniC'two, 1crznirlw'r) sanatoryjno - nej. zamiel'zono, częściowo rozpoczęto prazrlrnjowe.
cę w kierunku
budowy sanatoriów dla
Zaklari Ub('zpipczcń Spcłecwych i n- płucno-chorych w 'owoslelni (woj. Nowobezpieczalnic społeczne p o siadają i pro- gródzkim),
Kruku (pod Gostyninem),
wadzą.
następujące
zakłady
lerznirze: Obvocku (pod \Varszawą.l, tak równiet
szpitale w: \Var;:zawie, I{;akowie, t.orfzi, budowę kolonii łeczniczych dla konstytuLwowie, Poznaniu, Sosnlwcu, Dąhrowie crjnie obarczonych, słabycb dzieci w CieGórn., Czelarizi, ZawierciLI, Pahjanicach, chocinku i Druskienikach
Ostrowcu ::>więtokrzyskim. Stara"JlOwiObecny stan szpitalnictwa w Polsce, a
cach Czę tochowie:, Piotrkcwie Tr~·b .. Dro· w tem i ubezpieczeniowego, jak równiet i
hohyczu, Rawiczu, Grudzi."dzu, CJlrzano- dalsze zamierzenia w zakre!:'ie rozbudowy
wie j Broszniowie, oraz znajdujące sip, w odźwierciadli I. Polska \Vystawa Szpitaltrakcie p1'Zygotowań do budowy; sanato- nietwa, która w dniu 10. 9. 38 r. zostanie
J'ia dla plucno·chorych w: Bystrej Śl., otwarta w Wllrszawie, w gmachu Szpitala
Worochcie, Zakopanem (Warszawianka), Wojskowego przy Al. Niepodległości.
Ludwikowie pod Poznanif m (StaszicówSzereg eksponatów wy&tawionych, jak
ka), Tuszynku pod Łodzią \Vygorlzie; Sa, to mapy terenowe, plany orientacyjne i
natoria zdrojowe w Krynicy (Lwigrt',d), sytuacyjne, makiety, zdjęcia fotograficzne,
Iwoniczu (Ekscelsior), Bu"ku IDom Zdl'O- zestawienia statystyczne, wykazujące orwia), Szkle pod Lwowem Kolonie leczni- ganizację wewnętrzną. szpitali, oraz inne
ezo·szkolne dla osłabionych dzieci w Kic, charakterystyczne eksponaty w dostateczkrzu pod Poznaniem, Butku (Górka), Ka· nej mierze oclźwierciadl1\ obecny stan
lisZt! (Sokołówka), Andrychowie, Jaworzu, szpitalnictwa, i zamiary na przyszłość w
Ciechocinku. Domy zdrowia w Jarem.:-zu, zakresie dalszej plano\\ej rozbudowy
Rymanowie, Dmskienikarh, Ciechocinku, uzupełniając, a tet i wypełniając miejscaoraz dwa mniejsze ośrodki lecznicze, wcho- mi dotkliwe luki w dzieclzinie obsługi leczdzące w zakres działalności pro!ilaktycz·
nic7.o·szpitalnej terenów, słabo wyposatonej ubezpieczalni społecznych.
nych w placówki szpitalne.
Zakład Ubezpleczeń Społpcznych i u·
\Vystawa pokaźe społeczeństwu cenny
bezpieczalnie społeczne '''' /g opracowanego materiał, w zakresie dotychczasowego doW nied:ielę zwiedził prasłowiański gr6d pl~nu konieczne~ rozbud~wy. sieci ~zpit3.I- ~obku szpitalno· sanat?ryjnego i posłuty.
w Biskupinie Ludwik Solski. Na Zdję-I ne) i san~torYJno-lec~nl/ ~e~ zarl1l~rza)ą Jako poważny przedIl?Iot studiów fachociu mistrz w tOU'ar:ystwie literata Ada- rozbudowame szeregu Istr.IeJący~h Jeri.n?- wych,. do opra.~owama d31~zych wy~yc~
ma Grzymaly-Siedłeckiego red. Fiedl~. stek, a tet ~ud?wę nowych, a. mIanOW~CJe nych, Jak ~ówn~et ud?stępm zrozumIeme
• TV'
/,.., d R '
budowę szpItal!: w \VarsznWJe - szpltnl
potrzeb szpltalmctwa l sposobu rzeczower~,. mgr.a. t lCczorows tlego, . ~a
a!etJ;-. lnst~'tutu Medycyny Uber.r,ierzen;owej, na go rozwiązania tego powa;'.nego zagadnies"'~erJ.0 l, mn'y~h. - .Prze~ ~ll!.u d1llomt terenie Centralnego Okręgu Przemysłowe- nia jak najlepiej dla dobra kraju i spobawll rowme::; w Blskuplme autor .,Tę- go
2 szpitale, na terenie Zagłęhia na, łeczeństwa.
czy rUld sercem" - Jan Wiktor.
n 17973
Wl}.

Po Jednci z fakirh bójek 8ąsiedzi
zau\\'aŻ\' li,
że
S'·lwestrukowa ler.v
martwa na f\orHod7,f'. Dochoozenia
5tahly. iż kohietę zamoroowal Bojkowsld. Zhroclnian zadał teściowej w czasie kłótni jedenaście ciosów tłuczkiem
w 7.ehl'a i ·głmyę.
Sąd Okrf<.'go\\·y w I{rzemieńcu ska-

u-

Mistrz sceny polskiej
Ludwik Solski wBiskupinie

'I

"PoIsk ie Radio" było wyjątkowo tak
uprzejme dla socjalisty('znego TUR, źe
~ Cl dClło z GrJyni propagandowe przemówienie b. posła soC'jalistycznego, p. Piotrow·
1'kiego, poświę/'one działalności tej organizacji.
l:pr7.rjmość ta jak informuje "WieC'7.ór \Var,.,z ;l\n;ki" - nie wyszła jE'rlnak na
dobre. B. pos eł Piotro\vski wygłosił bowiem po a uri~'C'ji d rugą mowę na zjeźd7.ie
w GcI~'ni pot !?pia.i:'\(' w ostrej formie "Polsk;e Radio" za ~l\l'rślenie Z rękopi1'u przeznaczonf'lw rio allriycji killm charakterystycz n~'c h komunnłów. dotyczących roli
Da "7.~'(hk ie.go, \\'a::;jJewsldego i Struga
w TUn.
O~wiadczenie
to w~'wolalo olhrT,ymi
protest w:;roo ucze"tników 7.jazdu, którzy
P()czę1i "znoić wrogie "Polskiemu Radiu"
okrzyki.
Doriać należy, iż po przemó,,'if'niu ra·
diowym k~. a rryb, Teodorowicza nie kto
inny jnk prasa socjalistyc7.na domaf!ała
sil' \\'pl'.l\\·atlzrllia SUrO\H'j cenzury. hy za·
p ,1):"1: ,,\\ )IJI') kom" mówców radiol\ ych.

Libacja z

wódką

-

Ołruciei

\V a r s z a w a.
Policja wpadła
na trop trucicielki 30-letniej służącej
Heleny Grzywak.
\V lipcu rb. malarz Adam Herszaft,
przybywszy do domu, poczuł woń gazu świetlnego, ulatniającego się z pokoju służącej. Prz~' były lekarz stwierdzn, iż służąca Helena Grzywak jest
otruta jakimś środkiem nasennym 0rltz gazenl świetln~·m.
Dochodzenie policyjne ustaliło, iż
(;rz~'wak zaprosiła do siebie na łiba
cję jakQś nic\\' iastę i mężczyznę·
Nie

rabunek

Dziwnymi

dr~gami

ulegalo wą.tpli\'1,ości, iż para ta była
sprawcami otrucia służącej . Sekcja
zwłok Heleny Grzywak wykazała,
1Z
cio wódki dos~' pano środka nasennego.
Gdy służąca zasn~ła, :T.łOCZyllCY otwonyli kurek od gazu, aby szybciej na.;tąpiła śmierć,
dokonali kradzieży i
zhiegli.
Przed kilku dniami u jednego 7.: e
złodziei warszawskich
wykryto duży
zapas środków nasennych. Złodziej
len zeznał, iż sprzedawcQ nnl'l\Ot~'k6w
jest niejaki Stanisław Fator. Fatora

chodzi

ć'.resztowano,
prz~'jaciólkę,

sprawiedl5wość
również jego
Jabłońską.
Zaz('znala, że brała
z Fatorem udział w

zatrzymano
Helenę

trzymana kobieta
wraz
Libacji u Grzywakowej. \V pewnym
momencie zau\\'aż~'la, że Grzywakowa
zasn~la.
Fator uspokoił ją jednak
mówiąc, że uśpił Grzywakową,
aby

rzeczywiście

dokonać kradzieży.

FaŁor przyznał się do zbrodni, jednak nje chce wyjawić, czy w zbrodni
brała udział jego przyjaciółka, Jabłoń.
ska.

Migawki

łódzkie

Pod

tchnieniem idei narodowej

Chłop

Mość Pan
P~dsekretarz Zastępcy

, . :.Jego Królewska

Wicereferenta
Z tej strony okienka ogonek, czyli my,
szarzy ludzie, mający swoje intere y, u:;tawieni jeden za drugim. Z tamtej strony
- ~nny świat, w którym wolno palić i panUJe oburzenie, na to, ze my szarzy ludzie
mamy swoje interesy.
Kiedy patt'zymy na okienko od strony
poczekalni, widzimy niejalw oprawny w
ramę przepierzenia obraz św. Biurokracji.
Kiedy Oni. pa trzą na okienko z tamtej
~trony, widzą szereg wciąż się zmniejszaJących, oprawnych w tęż samą ramQ obrazów nędzy i rozpaczy.
Tu padają niezliczone krople potu i ze
zmęczenia interesanci tam nieodwotalne rozkazy. Tu bywam bardzo często
tam nie byłem nigdy.
Tu byłem choćby "·czoraj. Miałem gn~owe podanie, za osiem zlotych znaczków
l c.ztery godziny czasu. Poprosiłem Gl) o
ś''':Iadectwo opcji i wyciąg z ksiąg ludnoŚCI. Oczami wyobraźni widziałem na Nim
płaszcz gronostajowy i koronę, a pomidor.
którego j~dl n.a śniadanie r,rzybrał postać
krÓlewskIego Jahłka. Orlłozone pióro lśni
ło b.laskiem bl'rla. )OIiał minę władcy na
chwllę p,zed podpisaniem konstytucji.
.Wstał, . hy poszukać mego nazwiska w
kS.lęgach l kartotekach. :'\agle zawirowało
mI w głowie. :'\ie chciałem wierzyć. że to
możliwie. " Przetarłem OCZY. - Alei tak!
Od. są.sjecini~go stolika ierwał się urz ędmk l podlJległ do .. mojego" urzędni
ka. Za chwilę cały wydział otoczył stół
"mojego". Gdzieś zadź"'jęczał telefon. Potem drugi. ~otem wpadł w~cE'referent. Potem naczellllk. Od wszystkIch okienek ludzie pędzili do mo.iego oklenka. Wszyscy
nerwowo sZf1ptali. Zjawił się policjant. Potem drugi.. Poten: rozległ się trzask zamykanycJ;1 oklenek l. zaraz tłum urzędników,
otaczaJących "moJego" zwiększył się.
"Mój" był blady. Perlisty pot '''ystąpil
mu na czoło. Patrzył bezradnie dokoła.
Za mna, ciekawi pytali, co się stalo. A ja
bełkotałem jak w gora,czce:
- Trzy minuty ... trzy minuty ...
- Co? - Trzy minuty? - pytano z

ożywczym

<

na r nk ( Ódzki(h

Siew Stronnictwa Narodo wego
L ód ź, 6. 9. Z terenu wsi łódzkie.i
nadchodzą krzepiące wiadomości. Jak
sygnalizują na obszarze całego województwa łódzkiego zaobserwowano w
ohecn~'m okrrsie
targów jef;ienn~'ch
wyraźne po\\'strz~'mrwanie slQ ludności wiejskiej ocl zalmpów
w żydo\\'
sl{lch handlow~'ch placówkach.
Ludność wiejf;ka \\' ~posób zdec~'dowally

natomiast

popiera

placówki

cbrześcijailskie, polskie.
Ten niesłychanie znamienny i charakterystyczny objaw pełnego zrozumienia idei ".alki o niezależność go-

przyjęty został całym

Sląsk, który, jak
łodzian
w stosunku

Fragment meczu Union Tourillg zwycięstwem

u'iadomo, za/(oliczyl su:
4:1.

Rozpisanie wyborów wŁodzi
nastąpi

30 bm.•

uka~e

sie.

W celu prakt~:cznego
prasy z zagadlliemaml samorządowymi i prOWincjonalnych miast województ"'a łódzkie
go odbyła się z inicjatywy \"ojewoc1y p.

Pobili konkurenta

L ó d Ź. 6. 9. - Na odcinku WyDOl·'
czym czyni się przygoto\yn.nia ze strony
Zarządów
Miejskich, które llokonują
spisu wyborców.
Wybory w radach prowinc.ionalnych
odbędą się prawdopoclobnie na poe~q~
ku przyszłego roku. Ze strony organl-

Józewskiego wycieczka dziennikarska
w rejon powiatu !';ieradzkiego.
Vv'~' cieczkę zorientował w aktualn~-ch spl'a\'I'ach samorządu miejskiego
i dał przekrój żrcia powiatu sieru<lzl\lego p. starosta Łazar8ki. Zagadllienia samorządu łódzkiego prowincjol1alnego omó".. ił burmistrz Zduńf;kiej
Woli, p. Szaniawski.
\\'Fieczka orl"'iedzila gminę ~fQl{i
oraz Zclu:ńską 'Yolę, je.i instytucje
techniczne oraz organizacje '''rższej uż~·trczności. Techniczną stroną wycieczki zajmo\"ał się referent prasow~'
1 rz~du 'Voj e,,,ódzkiego, red. 'Yojtyt'l.ski
.
..
P""ł"

K a l war i a Z e b r z yd o w ska. 0.
9. - Zamieszkały w Brodach pod Kalwarią stolarz F'aryniarz ubiegał siQ o
względy niejakiej 1<. T., zamieszka!ej
~~ ~~l~~, DZiewczyt?a darz~drla Fa.ryni f1y zr~ą symp~ Ią, co WI ocznIe rozgoryczalo lllnych Jej adoratorów.
ub;, ty~odniu. n.a \Yfacaj.ąceg o OU
Się
mej o pozneJ godZIl1le FarYl1Jarza n/ł••
padło ośmiu wiejskich wyrostków i po
W zamł
O
ośl.epieniu
latarkami
elektrycznymi
B u s k o - Z dr ó J. 6. 9. - W Busku
ZbIlJ go do utraty przytomności.
.Zdro.iu powiesił siC ostatnio w zamroNieprzytomnego odwieziono do szpi- ł ('zeniu alkoholem Mieczysław Jurcctala powszechnego w \VaclO\'\'icach. (an) ki.

. yv

wkońcu

z(lr~l{({~eJlie

Wycieczka dziennikarska
wrejon powiatu sieradzkiego
Ł 6 d Ź, 6. 9.

,

PODSTAWA POLSKIEGO HANDLU
I jeŚli dzisiaj coraz mniej widzimy
po wsiach żydowskiCh sklepów, a coraz więcej pol kich, jeśli dalej chłop
ski stragan polsl<i na rynl<ach miast i
miasteczel, województwa lódzkie-go
zajmuje coraz ",i~ceJ przestrzeni, to
trzeba sobie zdać z tego sprawę. że \V
tym procesie usamodzielniania żywio
h.l 'Iyiejskiego nieocenioną wprost 1'0IQ odegrala akcja uświauamiająca
Stronnictwa Narodowego.

2

z~poz.nania łódzkiej

wieś łódzką

GLEBA żYZNA
Trzeba jcd nak zaznaczyć, że siew
Slronnictwa Narodowego przyjęty zostal dobrym sercem przez wieś łódz
ką.
Hasło "swój do S\Yf'go po swoje"
zdohywało sobie z rokiem każLlym no·
we tysiące wyznawców.
A już takie wydarzenia jak proces
Mehla i Ickowicza, Żydów sieradzkich, denuncjatorów Polal,ów w okresie okupacji niemiecki('j, stanowią.
momenty zwrotne w antyżydowskim
nastawieniu wsi łódzkiej, która w
świetle jaskrawych faktów
ujawnionych lla przewodzie sądowym, widzi
pełną słuszność i zbawienność haseł
głoszonych przez Stronnictwo Narodowe.

spodarst,,'a narodowego ma swe głę
bokie pJ'z~·czynr. Obecna pstawa wsi
łódzkiej, kroczącej coraz
mocniej i
pewniej po szlaku wiodącym do Polski wolnej od obc.\'Ch wpływów, postawa, l,tóJ'ej skutki zhawienne widoczne
::-;ą. "'sz~' stkiJl1, nie skrystalizowała się
samorzutnie.
Trzeba było długoletniej, ofiarnej i
planowej prac~., której nie szczQdziło
StroJlnictwo Karodowe, aby zaktywizować nlas~' ,,,ieśniac7.e, wyrwać je z
zastoju i skiero\"ać do walki o swój
narodu byt.

tyłu.

Urzędnicy patrzyli na ,.mojego" ze zgroza,. .. Ale on nie przestał być sobą. ~Za
trzymał wzrok ~la na czelniku i wyrzekł
mocnym, choć meco drżącym głosem:
- ~Iy te... tego chyba dziś n... nie
załatWImy? '"
Urz~dnicy odetchnęli. I wszyscy inte.
resan~I odetchnęli. I ja tet odetcJ111ąłem.
A JUŻ myślałem, że się coś zmieniło.
Ale zosŁało po dawnemu. Pomimo
wszystko kazali mi przyjść jutt'O.
JUWICZ.

I

sercem przez

I

Tak, proszę pallstwa w przeciągu
trzech mInut wszystkie dokumentv. potrzebne do wystawienia świadectw'letały
na stole.

•

oWieSI

oczemu aiBk holem

słolec ...
oczywiście prezydencki

Wielkie apetyty na

(Nuci sił? na 'melodie..' ~,Pos~edl jn ci na zaUty lJOs~edl • •• ")
Ł 6 d Ź, 6. 9. Jednak przyszli u- cjaJistom dowodzili, że jednak gdy
derzyli czołem, nawiedzili pokoje wo- się termin wyborów nieco zbliż~', ~dy
jewodzi:ńskie,
kajali się, czy prosili, radzieckie fotele staną. się bardziej
błagali, tego nie wiemy,
real n (', to jednak się namyślę. i swe
Tylko przedtem zaklinali 8ię, W~'- apetyty okażą. I nie om~'liliśmy się arzekali, przysięgali, że nie pójdą" ni2 ni na jotQ "Okaeo" łódzkie w osostaną" zbojkotuję., że w ogóle się wybach towarzyszy SzewczyJ,ów Golillrzekną,. Bo wybory nie sę. pięcioprzy~kich, Potkails1dch, itd., ubrali siQ odmiQtnikowe, proporcjonalne i demo- ~\\'iQtnie, uroczyście i audiencje u wokrat,rczne.
je\\'od~' zamówili.
Myśmy wtedy
pową.tpiewali i soTak jak centralny ClnV z b. posła-

września

u·ojeu·otl.ll

ZMNIEJSZONE BEZROBOCIE WSI
Ażeh~T w pełnym zakresie uświado
mić sobie
znaczenie chłopskiego ruchu gospodarczego, pędu do handlu,
należy wziąć pod uwagI'. że każdy now~chłopski
stragan, każda nowa
chłopska
placówka hancllo"'a i wytwórcza daje podstawę egzystencji
wieśniaczej rodzinie, uwalnia ją od nę
dzy i głodowania.
Akcja gospodarcza, dająca życie
setkom i tysiącom chłop!'kich placówek,. osłabia nacisk kryzysu, jald wieś
przezywa.
Wzięcie się
przy t~-m chłopskich
mas ludowych województwa łódzkie
go za bary z żydowskimi wpływami
gospodarczymi
wzbogaciło
polskie

I

społeczt'11stwo

sze~giem

dh1gim tę

zacyj prorządowych '''ybory samorządo gich, ż.ywotnych d.7.lnJaczy i pracowników. którzy wzmocnili polskie pozycje
'Ye tralduje się jako miernik sit wybow miastach.
rów \y terenie do ciał ustawodawczych.
I jeśli obserwujemy te1'az dokonaZe strony najbardziej miarodajm'j
clowiadujemy się, że rozpisanie wybo- ny przełom w um~Tsłowości ludności
rów w Łodzi nastąpi z koi1cem bież. wsi ol<rQgu łódzkiego - wiedzieć musim", że to przeobrażenie dokonało siQ
miesiąca. Zarzl1dzenie wojewody w tej
pod' twórczym oddziaływaniem dyna.
sprawie ukaże się 30 bm.
micznej, wiecznie żywej i zawsze zwycięskiej idei narodowej. (Ł)
'-

I

I

-

.
..
.
....

TY

Lodzi. od byly się zawody kolarskie na torze o mistrzostwo Polski. Na zdję ..
t1'/Umfalorzy mistrzostw: od prawej - [(lIpCZO!c - mist1'Z Pol. ki, h:clr;ejcU'ski (Lódź) - wicemistrz, Osm6lski'{LT[() - III m.iejsce i Świątl;;olcski
(Zjedn.) - IV miejsce.

CIU -

mi na czele
przedpokojo

odwiec1z~

premierowskie
i ministra spraw wewnętrznrch, a .aktualnie premiera
i
ciągle opowja<laj~ i straszą, że do wyhorów pójdą, tak nasze lokałne kacyki do wojewocly poszły i swe postulaty i nib~r żądanie przedstawiły i uzależlliły 11 iby s,,"ój udział do tego, czy
administracja hQclr.ie spokojna, czy
wybor~' bQclą. czrstc-.
I łódzka mutacja warszawskiego
.. Robotnika" o tym rclacjonuje i świa
tu ob,,,ieszcza, że delegacja u wojeWOdy brIa.
O cr.ym gwul'zr1i panowie z "oka eru"? O \y~horach oczywiście. Że dopier() rlo "'~' borów pójdą, gd~' termin
zostnnic og-lo"zon~' i g<l~' kie)'O\\'llichYo
I QLlzie pl'ześ\\'udczone o tym, że wybo-

ry bQdą. odzwierciedleniem istotnego
()blicza ludności Łodzi'. I zażąllali
specjalne.i geometrii i geogl'afii wyborczej ella siebie, bo inaczej nie pójda wyborów.
, Groźba istotnie sroga i kto ,de czy
nio poskutkuje.
Ale zwykly śmiertelnik, normcllnr
wyborca b~Llzie wieclział i odpo\\'iellnio
potraktuje tego rodza.i u zalot~· .
Przez woje''I'odziilsl,ie przrc!pokoje
chcl,\ siO d()st.ać na ratusz ł()(lzki i napewno na stolec prezydencki ...
Czy tylko dojdą, i czy ich apeh·ty
istotnie wielkie b~c1::t zaspokojol1o?

Czytajcie i abonujcie
.llustrację Polsl(ą".1

Numer 205

,

Wrzesień

Kalendan rzJm..k_t.
Środa: Regina p., Met-'
chior
Czwartek~ Narodz NMP.
~ "'cudarz cłowlański

-

ORĘDOWNTT\. czwartek. dnia g ~Tze~l1ia 1!l31l

5tr.1na"

Teatry Miejskie wŁodzi uprogu sezonu
AJ·tyści nie 'IIwjq gd~ie yJ'(lć -

Tł·~Y teatr!!,' nPolsh.-i",
Najbli:i' s:~e 'r epeJ'tum'Y

Iy" i "Popularny" -

Środa: Domosława

Ł ó d Ź. 6. 9. Sezon teatralny r07
poczyna się w Łodzi pod niezbyt SZCZI'gólnym znakiem. Artyści nie ma,iil
gdzie grać. Obecnie bowiem na siwlek zarzadzenia wladz administracyj·
nych. Tcatr Miejski, który jest zamk·
nięŁy, podlega renowacji,
Jak do ttlj pory mówi SiĘ o wynaj~
eiu sali, w Grand IJot2lu. Nie wiadomo czy wynajęcie dojclzie do skutku.
Piotrkowska 91,
tel. 173-5.S Z nadesl31lej enuncjacji dyrekcji Teatrów MieiQkich wymka, że zamierza ona
Godztny przyjęć, 11- U ł 16-17
,rowadzić w bieżącym sezonie, trzy
I teatry tj. Teatr Polski, ocharaktorze
DYZURY APTEK
reprezt>ntacyjnym,
przeznaczony
dla
N!X:y dz.'5·ejnej dyźllrujl\ nRstepuja~ apteki
sztuki wielkiego repertuaru. który mieSadowska-!)ancHClwa Zg:E'r~k8 63 Gr')~~kow~kl
ścić się będzie przy ul. Cegielnianej
11 Li~topa1a 15. K~ rliJ! rŻyd) Pilsu'i5kiego M .
RemhieJiń~J{l. Andrzej~ 25 Cbą,Jzrń.ka . Pi<>trTeatr J\~a'.v, kt~ry ja~ doląd nie. wia.dok~wska lfj.l. l\{illcr. Piotrko" ~ka 411. Ant(łn;e
mo gdZie bt:c!;t,le miał S\vą siedzibę,
"Iez. Pabianicka .j6 i Uniesz,vwskl, Dąbrowska oraz Teatr Popularny, który mieścić si-::
24 a.

,,-nl (1-

przy ul. Ogrodowej 18.
Poza tym przewiduje się prowadzenie scen peryferyjnych 11 Geyera, przy
ul. Piotrkowskioj 293. na Widzewie \v
Niciarni, pl'zy ul. Nicial'l1ianej, oraz u
Scheiblera i Grohmana, przy ul. Przvdzalnej.

A~re~ re~ak[ii i a~miDiJtra(ii VI tgdz~

Pa~esłyńskie

Jako nowoM sezonu dyrekcja zamie·
utworz yć. specjal ną ekipę artystyczną, która b<,'c1z.ie pracować na terenie
organizacji. Według' r.apowieclzi dyrekcji sezon tz\\'. \\'ielki rozpocznie się w
paździE'I'niku \\'ystawieniem w Teatrze
Polskim szl111~i Roc;:lanc1a "Cyrano de
Bergerac" w reżyserii c1yr. Borowskiego.
rza

h~c1zie

Czwartek: Radosława
wschód 5.12
zachód 18.28
Długość dnia 13 g. 16 min,
Księżyca: wschód 17.0i, zachód 2,37
Faza: !! dzicll przed pelnią
Słońca:

Sroda

-

T ea lr l\faly za~

ma

wystawić

Py-

walia "SuhreŁtr:'·. Popularny natomla"t

z okazj i 13-IE'cia swego isŁn ien ia Kraszewskiego "Chata za wsią".

stosunki wTuszynie

Ż!l(l~i sln·~etltlj( Ul ie.so w Iliecb/elę
.'
.
Ł ó d ź, 6. 9.
Ogral1lCZ~nle uboJ~ ściach dzieje siQ nicco inaczej, ale w
iytualnego, spowot1?,,:alo .. z,e.w ŁOl~ZI, IJOl'Ówllaniu z t) lU co się dzieje w małych miastach, stosunki są św~etne ..
<.. szczególnie w .. srodmlcsclU ~?lscy
Tu~zn1 i e np. w sobotQ 111e mozrzeźllic~' ~all1i ';lhlja.l~ by~lo, gt1~ z od~ na \V
nabyć ani wołowiny ani cielęciny,
kupowalHe zada,,". b~.dl~c~ ch Jest l~a
rane. \\' pra\\'(lzle JUZ na przethme- gd~'ż Żrdz.i uhój przeprowadzają dopiero po szalla~ie, późnym wieczorem,
o rozspl'zedaż odbywa się... w niedzielQ.
Gurby nawet pominąć fakt, że wyraźnie i oficjalnie nie przestrzega się
\YeIllian~' m, które jest bardzo powP.Ż Trzepisów ustawy o ograniczeniu uboju n-tualnego, powstaje pytanie czy
lIym odbiorcą bawelny egipskiej.
Delegacja egipska ma na celu na- TtiSZYl) znajduje się na terenie Polski
wię7.anle bliższego
kontaktu z prze- i czy obo\V1ązują na terenie tego miaJ mysłem łódzkim, celem roz ~zerzel\ ia sta przepisy o świQtowaniu niedzieli?
obrotów handlowych.

27'j

TEEEFONY
POlroto"'ie
POl:olowie
Pogotowie
Pogohlwie

Egipscv
plantatorZY w Łodzi
"r

miejskie 182·99.
P. C, K. 1.02-40
lekarz)' cbrzcśrl.llll' 111 I~ .
Ubezpie('zalni 2011 HI.
Straż,. Pożar'. ej 8.

Ł ód ź, G.

n. -

związku z zapa-

wiedzią wizrtr delegacji plantatorów

TEATRY
Teatr Polski - Ccgielniun p, 27 .,A.~~a.nth".
Teatr Popnl:lrny - "Dama od .fl'lksyma".
KINA
C7.Jpitol - "Rapscdia"
'Corso - .. Serce i szpa.'la"
Ikar - .,Pra wo mlodości" 1 .. Noc \V operze".
Metro - "Pensjonarka".
Oświatow)',Slońcc .,,'iejcra,irla"
P:lllIl'e - "Cza rd~sz.",
Przedwiośnie .. Dnnia cór1<<1 p'"''
Rialto - .,HeicJi'·
Stylowy - .. Premiera".

KOMUNII(ATY
Komunikat Urzędu Wojewódzkiego
:L'l'ząfl WO.iC'wódzki zawiadamia, te z
d~lem 1 pażrlzi~rnika rb. wygasa termin

.

:;;kla.dama podan o wyJ,up gruntów o1.ierza\VlOn~·ch.
Porlania należy kierować do
,\laści\\'ego starostwa.
Kto ma się zgłosić do reJestracji?

bawełn~' i przcmrslu z Egiptu, dowiadujemr si~, że delegacja egipska przrb~-ć mo. również do Łodzi i zaintercsuje siQ bliżej przem~'slem łódzkim
szczególnie zaś przeędzalnictwem ba-

Przed sezonowcami słoi widmo nędzy
Di':ihVllc(' lJelVnOŚć ~l(:il{~lc6w ~(ncodou'yc1t

G. 9. - 'Vobec kOllczącego
sezonu robót pUblicznych warto
przypomnieć,
że jeszcze
w styczniu
robotnicy rozpoczęli starania w kierunku rozf.'zerzenia robót i zatrudni enia \Ysz~' stkich bezrobotnych, i to w
ciągu 6 dni w tygoumu oraz pod wyżki plac w granicach od ~O - 25 pct
1\iestely, do tej pory iA.lden 7. tych
słus?l1)'l'h lJ{)stulatów nie został spclniony. Związki zawodowe "'ykaraly

się

Ł ód ź,

całkowitą l/ierność

i dotychczas ogrado zabiegów o'jednorazową
zapomogę w kwoce 30 zł.
Zaznaczyć trzeba, że wielu robolników wobec późnego przyjęcia L10 pracy nie uzr~kalo ustawowego czas ok resu, uprawniającego do korzystania w
czasie zimy z zasiłków publicznych.
\V tej chwili zatl'uclnonych jest
3800 robotników,

I niczały

się

I

\V Śl'orl ę. dnia 7 "Tześnia rb. w CTodzinach .?d 8 do 15 ",inni się z,!!Jo.-ić do'" rejestracJI
mężczyźni roczn;},ów
19'.!O i
1921, zfllllir,:r.k.1li nu tCI'enie III Kumisu ~iat~

P. P ... ldóryrh nazl\'i~ka rozpO('Z~' lIl1ocl \ltrr: D. B, F. (,ra7. oH:żczyźni:
z<\mieszkali n tC')'('nie "11 Komisariatu
P. ~., których n,'z\\'i"l'a l"Cz'poczynają się
od II/er: S7., T, P, \V, Z, Z Z.
~gta.szn.ia.ry
ię do l"ejC'stl'acji
mmzą
posIadać dowód osouisl~' lub mctrykę urodzenia, wzglęrlnie w~'ciąg- z I"c,icstru mieszkal'lców i dowórl za meldowania w Łodzi.
lą Si'!

zarządu StOW.
PoIsko-Junnsłowiańskiego

Posiedzenie

Ł ó d t, 6. 9. ~ Odbyło się pod prze\':odn i ctwem t~-lllCZ. prez~'denta Godlew:-:kiego posiedzenie za.rządu Stow,
Pnl:::ko-Jug-o.::lowiańr-l<cigo z ol{azji uroczystości 15 rocznic~r urodzin króla
.J11go·"łowiailskicgo Piotm II. Do poc-elslwaiugcslo\\"iaJl:,kiego w \Varsza\\'ie wysIano (l!~lleszę g-ralulacr.iną·

ŁóJ ź, G. 9.
Specjalna delegacja
rodzici(ll",ka ,yyjechała clo \Varszaw)',
(;0 kuratorium i I\Iini!'terstwa Oświa
t~·, h? poczrnić zabiegi o uruchomi erje gimnazjum \Yandy Dramentowsl<iej pod innym J\i erownictwem.

Wstrzymanie akcji
rOlbiórkowej
Ł ó d ź, 6. 9. Ze względu na rozpoczynający siQ sezon jesienny i częste
opady atmosfer~'czne, które utrudniają przeprowadzkę mieszkaJlców doml(ów, podlegając~'ch rozbiórce, Zarząd
:\liejsk i w Łodzi postanowił wstrzymać akc.i~ rozbiórki do wiosny 1939 r.

Zapisy do slużlly zdrowia
P. C. K. kClllluniklljc. że zapi~y do ochotniczej służby zdrowia przyjmowane są w biurze
P. C. K. przy ul. Piotrkowskiej 2V6 od godzIny
il do 15.

Z zeórania dla k.llPCÓll'. które zostalo zorganizowal1e przez Wyd:ial Gospodarczy Sfronnictll'a ""(!I'Od01N'{10 w Lodzi. Przy stole prezydialn!Jm siedzi od lewej
znany działacz S. N. dr Rostkowski. Przemawia kapitan "e:eI'lO?! Leon Grzegor:ak. lV głęói sicd:q: 1JP. Alek.sander Stolarek - kierownik lVydz. Gosp. S
N. ora:: "cdaktor "Orędowniku" w Lod:i mgr Jan WY.ąanowski

KRONIKA M;EJSCOWA
Przymusowe szczepienie
'Vyd zial ZLlrowia Publirznc~o Zarządu
Miejskieg'l przypomina o przymusowym
szczcpiell! u pl'Zcciw bloni cy,

L _____

~

szkoły

I

I klasy w glmn. Im.
Sczanieckiej
D~Tckcja IV Pallslw. Liceum i Gimnazjum im ElI1. Sczanieckjrj w Lo(lzi przystC:j)ujc cło zorganizo\\'ullia w biei roku
SZkOJIl~'l1l 193R-:lfl 1rzccirgo oddziału piel'"~z('j klasy gimnazjalllcj.
Trzy

Iłybulowicza.

interweniuje w sprawie
nimn. Dyamentowskiej

KOMUNIKAT J.OPP
Ou\\'ó,l mipJ~kj LOP P ul'ucl,omia m'Jd"lun:e
w dniu 15 wrzC>!<lIia. '" związku z t~.n termin
zapisów prze<llużu się do do lC wl·ze'nia.

powszechnej nr. 23
\V związku z nieukoilczellicm remalItu
w szkole pO\Yo,zecllllcj nr. 23 przy ulicy
Gdal1::ikiej :29, uczlliów (cj szl.;oly rozmicS1.czono eza!'owo w szkołach powszechnych nr. 3 i 11,

Ł ód ź, 6. 9.
Na czwarty zjazd inz\'nierów budowlanych w Gd~'ni wysyła Łódź delegację w składzie sześciu
inżynierów z l\Iiejskiej Inspekcji Budmvla.nej budowy gmachów i Wydzialu Drogowego.
Delegacja wyjedzie na zjazd pod
1,]'zewoc!nict\'\'cm naczelnil a wydziału
icchniczne~o Zarządu l\Iiejskiego inż.

Delegacja rodzicielska

Z;,tromadzenie kupców olIalem
W dniu 11 wrzC'śnia rh. w :okalu ZrzCS7.C'nill
Chn;eśeijal1sklch kupców clctaliczuycb i dro.lbnych pr!em~'slowców przy ul. Piotrkowskiej 101
odb~dzie si~ zgrom c cJzcllie kl:pc6w chrześcij~n
han,nuj:ICych opalom.
Ze względu !la Lardzo WAżne S[1r~wy wsryscy !.upcy IJowinni się zjawIć.

Remon t

Na zjazd inżynierów
do Gdyni

oddziały

SC'Ol. Celem wyciec'7.ki: zwicrJzcJlie z8bytków
Płock~, or.n poznanIe' JW tr~si( (w powiecie gos!Ylhkim) krajolll':łzu jC'~ior:
Zdwor~kiego
i
L~eki('go. Z api"y na wyci<>czkc przyjmll,j<, sekretariat 'l'ow~ l'zY'l \\"11 (Al. Kościu'zki 171 w
piąt"k, dn. 2 i wc ",tol'ek fi września w go'Jzinach od 19 ,20-ej. Bliższe sz<:z('g6ły przy zapisach.

Bookmachery przed
Sąd

Starościili"ki

sądem

rozpatrywał

wC7.0raj
sZ('reg spraw znan~'('h ló(\zkich bool,macherów, klórzy pro\\'ndziJi totnlizatol"Y,
pobicl·n.in.c za to zna rznie wriszc stawki
i tak: Szmul BOl'sal zostul skazany na 130
zł g'r:>:ywlly,
J('1'7.V Berlllul'(' k na 100 1.1,
Szlamu Najmull i Walfogel na karę po
50 złoty ell.

Posiedzenie komitetu budowy domu.
pomnika
"'czornj o godz. 17 odb~'lo się posiedzenie pn'z.\dium komitC'tu hudowy domu- ZE ŚWIATA PRACY
T'omnika im. marsz. JózC'fn Piłsudskiego. I
Podpisanie ukla(\u zhiorowelro w przeprz~' li l. SI ['ze leckirj i SiclIk ie\\'icza.
.
Ill~'ś le dziall~'m nastąpi w r\niu i) bm.
\'1' po"ieclzcllill wziął udział wojewoda
dniu 7 bm. ma odbyć się konfcrenJÓzl'\\::.ki. a pn:C'\\'odnicz~'ł zebraniu pre- c.ia W
w Rpra\\'ie pcdpisania umowy w przed1.es kOJllitC'lu, dyrC'ktor Izby Skarbowej I siE:biorsl
wach tram·portowych.
dl" TIza<lkipwicz.
'vV sprawie podwyż zenia płac o 5 pet
dla kontrakto"ych pracowników miC'.i"Katolicka idea wychowania"
wystosowany zo~tal do wojewody
Na Wolnej Wszechnicy Polskiej \V lo- skieh
łódzkiego mC'mol'ial.
dzi odhjął wykhtd~' :>:Iccolle nt. .. Katolicka icl"H lI'ycIlO\\':tnia" dr Ancłrzej NiesioRokowania u Ejlingona
łowski z Poznania.
TIokowania o unol'mowunie ob s ługi
Z Polskiego Towarzystwa KJ'ajoznawezello. maszyn i stawek za niektóre galunki proW ni!'rlzie1t:. dn. 11 wrz(,ŚT1i~ rh. odb<:dzie sill
dukcji w firmie Ejtingon1t oclhyly się
wycieczka do Plocka z.arezerwowanym auŁ'Obuwczoraj i nie dały na razie wyniku,

I

I

Konkurenci ,.totka"
Ł

;

KRONIKA DNIA
Xa torze Nowy S\\'iat rocią~

poz])a30-lcLnh'go Wiktora Jurka.
'a ul. I\ilil'lskicgo 40 wyskoczył z trze·
ric"go piętra mieszkania Josel< Jclinowicz
i poniÓSł śmirrć na miejscu.
Przy robotach l,analizacyjnych nad rzeką Ja~ieil, przy ul. Pabianickiej, doznał
ci~żkich obrażcll czaszki i zebrr Stani~ław \Va~ilc\V~Jd. zamiC'szkały pr:>:y ulicy
nrz('zjfl~kic.i 107, któr('po w agonii przewieziono do szpitala.
wi!

życia

Na ul. Lagiewni('kid 36 tlI) przechorJzat'ego
Czeslawn Wie1illski"go (Brze~il'ska 11:1) por!~ze,lł jakiś osobnik jak
póf;niE'J stwierdzono
I,'ran<'iszek BronikPr (Lagiewnicka :iO) popro~ił
o ogiet1 do papierosa i przy tf' okazji 8krndl
"'iełitl~kiemu z. kieszeni zegar!!k wartości 25 zl.
Bronikera za lrzym a no.
Na ul. Kop cmikn 36 rJozorca t~goŻ domu .Józef 'Viernik w rzn~ie IIpl'zniania uliey najech:lnY został przez motocykhstf'
l:Hanislawa
Rudnika, z Al. l Maja 120. W lcmik doznał cip,ż
kich u"zkodz!'l\ ciała i przewieliono go do szpitala. Rudnika pocingnit:to do odpowiedzialności
karncj,
Na 111. Lmlwiki 11, Karol CiepJucha z ul.
Antonie\\'~ki"j 3 POl'!l1Ii1 lIroni JI~wa II'ucha z 111.
Abramowskiego 33. H anl1cgo ('patrzyl w~zwallV
lekarz pogotowia.
.
Na ul. Wójtowskiej 4 spadA ze schodó\V 2Jletni Mari~n Bonisław ski orlno~za(' og61ne ourażenia ciala. Rannego opalrzy,o pogotowie.

ó cI Ź. G. D. - \V ub. tygo(lniu zatrzymani 7.O:"lali na ul. 6 sierpnia przed
l-asą
totalizatora trz ej żydowscy bookmacherzy: l\foszek Najman z ul. Wolhorskiej G5, Dawid Springer i Dawid
Wa[c!fog-el z ul. Wólczań"kie.i 79.
Szpringera z braku dowodów zwolniono. Pozostali dwa natomia8t skazani zosiali przez Starostwo po 150 zt
grzywny.

Ęksplozja

W POCiiU1U

'V

pociągu
Staniłowowa

towarowym

towa rowym . zr\ąża.iącym ze
do Lwowa, nastąpił wybuch
hutli z tlenem. który spowodował zni·
szczenie walronu. Poranieniu ulep-I rów·
niC'ż
dozorca.
Ek"płozja
nasląpiła
w
\\·(\/Ionie. IV którym Opl'ÓCZ 7 bulli tlenu
zna.irlowa ł !"i~ motor do montowania to·
rów kołejow~'ch, zaopa trzony w benzynę,
, ila "'~'hllcll1J była lnl, wiC'lka, że zniszczyła całko\\'icie motor,
"powodowała
pożnl" wagonu i w~'rz\lcila no nasyp dozorcę,
który uległ olll'ażeniom.
Szkody
sięga.ia 200000 złotych.
PRENUMERATĘ

"Orędownika" w Łodzi
można zamawiać

-

telefonicznie

tele:fo:n 1"3-65_

ORĘDOWNIK, czwarteK', anla

Sfrona 8

S

wrzesnia

1938 ......

Numer

205-

====== I<UBSV KROJUI

"
PRZETARG
Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi ogłosza pn:etarg na
i modelowania przy pracowni sukien i okryć damskich dostawę mięsa I wyrobów masarskich dl. .zpitala Im.
Prezydenta Mościckiego, przy ul. dr Stefana Kopczyńskie
go nr 22, i do oddziału polotniczo-ginekologicznego przy
ul. Łagiewnickiej nr 34/36.

Metodą

matematyczną

K. ZDYBICKIEJ

n 17291
ZACHODNIA 39, tel. 193-51
Warunki przetargu można otrzymać w Wydziale GoKursy wieczorowc.
Ceny zniźone. "spoclarczym przy ul. Wólczańskiej nr 225 pok. 11.
4i~";;;;~~;;;;;;:;:;;;~;;-;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==
'Vadium w kwocie zł 300 (trzysta złotych) nalety wpła. . . . . . . . .8 •• (1) • •. , . . . .
cić Sekcji ~,ikwicIa cyjnej, a kwit załączyć do oferty, którą
cY
w kopercie zalal{Owanej bez znaków firmowych, z napiKorzystnie
AJL.l sem "OfCl·ta na mięso i wyroby masarskie" należy złożyć
w biurze wydzialu przy ul. Wólczańskiej 225 pok. 11 do
oraz towary bławatne poleca
sprzedaż
w wielkim wIJborze skład ta- gocIz. 12, cInia 14 września 1938 r. Otwarcie nastąpi tegoż
ćlnia o godz. 13.
br'lczny

RE' 7'T''Kl

na

instrumenty

M.

Łodi,

WĄSIK

Zgierska 56

_

I BQiuck. Ry"k)

n 10270

mało używane do

dętej

orkiestry

ZAKŁAD

STOLARSKI

na zespół 14 Judzi. Zglosze wykonuje wszclkie roboty budowlane, meblowe i żaluzje z wfa
nia piśmienne do agentury snego
materiału.
M. MILEW
Orędownika Gostyń Wlkp SKI
J. GLADYSZ,
LODZ.
RZIlowska 47. Ceny przysóepne
n 8455
M

gg

fi

SLEDZIE

~

'"

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

HURTOWNIA KOLONIALNA

ST.

BAREŁKOWSKI

Poznań, Woźna

18

Kagł6wkowe słowo
dalsze

(tiusto) 15 groszy,

=

szenie

każde

słowo 10 groszy, 5 liczb
jedno slowo,
każde stanowi 1 slowo. Jedno ogło
nie może przel,raczać 100 sł6w. w tym
5 nagłówkowych.

I

Ogłoszenie.
Zarząd

Łódź,

Miejski w

Łodzi ogłasza

przetarg nleogranlczony na dostawę całkowitą lub częściową mięsa, smalca I wyrobów masarskich do instytucji miejskich w okresie czasu
od dnia 1 października 1938 r. do dnia 31 grudnia 1938 r.
'Vzór ofert i ogólne warunki przetargu otrzymać motna w
biurze Wydziału Gospodarczego Zarządu Miejskiego, ul.
Zawadzka 11, front, III piętro, pokój 59. Ofpl'ty na dostawę
mięsa i artykułów masarskich składać należy do godz. 10
rano dnia 17 września 1938 r. w Wydziale Gospodarczym
(pokój 59) do skrzynki nr 2 gdzie w wymienionym terminie
nastąpi otwarcie ofert przy współudziale oferentów. Ubiegający się o dostawę winien dołączyć uwierzytelniony odpis świadectwa przemysłowego oraz kwit na złożone do
Głównej Kasy Miejskiej wadium w wysokości 3% wartości
elostawy w gotówce lub w innych walorach, wymienionych
w Instrukcji o sposobie oddawania i odbierania dostaw
i robót dla Gminy Miejskiej Łódź (Dz. Zarz. Miejsk. nr 12
z dnia 15 grudnia 1937 r.). Wadium winno być zdeponowane w te.iże Kasie przynajmniej na 1 dzień przed przetargiem. Oferty nie odpowiadające przepisom wyżej wymienionej Instrukcji lub złożone po terminie. rozpatrywane
nie będą.
n 17290

Tel. 39-00 i 56-56

&

i, w, z, a -

-

dnia 5

września

1938 rolm.
Zarząd

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

K1. DO~IY.PĄ~ II">.

Znak oferty naprzyklad: z 18923, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
DrobDe ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
aię do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje . się do godz. 9.25.

DROBNE

drobnych: t·lamowy

ow!!a~!lia.

Niezrówn3.'lla ksiąźka z przepisami Dra A. Oetkera P. t. "Dobra
gospodyni piC{:ze sama" jest do nabycia we wszystkich sklepach
kolonialn)'ch i księgarniach. Cen3 obnii<ona 30 grosz)'.
.P. 6890-D. O. 3890
.

Miejski w LodzL

młUmetr

31 gro.zy.

=

I

J

~~d.
we wszyStkich
miiljscowościach .Z7.WOLNE MIEJSCA
SPRZEDA2;_:B sprzenania
w dobrym
Pllllkcie z jJoworlu wyjazdu. znajda zarobek. Oferty Koluszki
Wiad omość Orerlo\\'nik. Łódź.
Zaginął
Skryta 4.
n 11275
Poszukujemy
Dom
Fryzjerzy!
n li 274
2 pokoje z kuchnią budynki go- I3pzkonl<urency.iny płyn no trwa·
kwit kau<,yjny na zł 15,- Elekchłopców, dziewczynek w WElZYS['
spodarcze lllurOW81,e, nowe 6.300 łej olldulacji .,1<'ala de Pa ris" trowni ŁOuzkici na nazwisko Jan
Kupiec
ki<;h wioskac::h i miasteczkach do
m .0grC'du w tym rlolJrze prospe- zlotych 5,- za litr. Koszta prze·
•.•T.K_I_ _..•
_ • Słowiiiski. LOdii. Nnrutowicza 11li lat 37 dł'ugoletnia prakbka dys- zbleram.a uzywaqy!'!h znaczków
10._ _M_A.J.A
rUJący interes spOŻywczy i opało
•
11
n
17
293
ponujacy
gotówka
kilka
tysiecy
pocztc,,\, C)l na :r:.IISJ!: św: za wy·
dołiczam.
Hzepkowski
w,! przy)cdnej z wjazrlo\\,y<,!l syłki
Gospodarstwo
p06zukuje posady handh:l prz,,- nagrodzemem .. _Zgło~~nta Agen·
1124.
ulIC do miasta. cena 10.000. \\'ia- LóLlź, WóIczafl~ka
6 SZUKA POSADY
myśle. Zgłoszenia Kurier Pcn.!'lP.ń. turit Orędo\\ n!~a. ".eJherowo n 17283
UOlllOŚC Biuro in form acji Kalisz.
45 morgowe. inwentarz. zbiory,
~ •
sk.i wg 78307.
Śmiecho" sk~23.
n 17553-4
budynki nowe. ccna 11 000.- SzyŚw. Stanisława 13
N 17147
Duży warsztat
myl<łik. Nowe Dyn~aczP':o. poczByły
Potrzebna
Oltazja
ta Bedlew, pow. oI- oznan
funkcJonariusz państwowy poRadiotechnik
panienka i chłopiec czternasto.
rlom. blisko Gdyni. parterowy
kowalski
zd 80 C'.l9
szukuje pracy biurowej w poł- dlugoletnia praktyka. szereg BP e- łetni. Własnoręczne oferto z 00l~kał handlowy. mieszkania - wraz z zabudowaniami i dużym
skim i niC'mieckim. Oferty Orę- cjaIiZll.cii. prawo zakładania a,n- p!sem oce.n szkohgch d!? redow8.000. "płata 5.000,- Radoń, - llorl",órz ell1. istnie.iący 40 łat, IV
downik. Poznań zd i9604
ten centralnych, zbiorowych. po- Illka Lódz. pod,. ukn •
UoJrnia 10 Luty 6.
n 17556 pełnym biegu. dobrze zaprowa!'zukuje posady. Oferty Kurier _ _ _ _ _n~1c:."l---==2:.:.'j~3_ _ _ __
Pomocnik. ogrodniczy Poznatlski zdp: 79181-8
Stolarz
dzony. z narzędziami lub bez. naGospOdarstwo
d!tJ<lcy sic. lIa każde przedsic6 lat praktyki. PIlny. pracowity.
potrzebny. Wiadomość Agencji
10 mórg. - zabudowanie .... kłarl blor~two, Jest.z po\\odu chqro7. ~IOl)f'~'mi świadectwami P51s.z~Gorzelnilt
Oredownika, Skarzysko-E:amien.
sprz~dam Ofprty Orf'downik - by na spnedaz, cwentl. wydzler~,uJe posapy_ OLI, z~raz. lub p~znteJ. zdolny. znający się na elektr:vcz- na.
n 17862
l'ozna!'i zel 79676
•
'żawi. Brettschneider, Środa, ul.
l. 0-ntomak. Suchylas. pow.
ności.
książkowości, gospodar-

I[

--

K2

:II

p.r

Domek

ogrodem 2().00().- wpłAty 5.0()0,r€,S1)ta roku. Oferty Orędownik,
Pozna ń zcl 79 764

sad" jako
radiomechanik
potrzebny. NOWI·
Ui'iÓi~i-iii3i'ii~i~~~~~i79i2-i'lii~iji~~iiiiiiizi~ilailil'iiijiiii~~Y~ł~~~l~~~~~~~~m_i~p~
Ehkfi~~~
szenia Kurier Pozn. zdg 79051
kowski, Skarzysko-Kamlenna.. Li.
żonaty.

.

.

Łaskawe zgło-

Służą~y .

Plelell'lllarz. og,odm". sIerota kawaler POEIzukuJe posady. wymaLteratu- g:mia skrolllne. Z~ło;;z"nia Ku.ra przez mikrofon dla w zystkich rier Po:mański zdg 79172
- fra/;lment powie-ści Jana W i k - .
tora pt... Ork<). na ugor7.e": 17.00
Biegła
pogadan.ka, aktuall]a: 17.10 kOV- maszynistka polsko _ ruiemi~k~.
cert SOliStow (z Krakowa): 17.,,0 rlłuźsza Jl.raktyka SZllka posa,],..
"Jak ~pE}dzic święto'r': 17.55 ~d- Oferty Kurier Poznallski
ez!'ta11le programu; 21.00 orhpowlezdg 78 874
d~i na listy w
sprawach teC'h,ni cznrch - UcllZieoli 'Vaclaw Ja,nicki; 22.00 wiadomości sportowe
lokalne; 22.05 kC)oJlcerJ życzeń,

manowskiego 32.

n 17 &i3

Czeladnik

!';.;e-w6ki potrr.elmv na S'ta~1l f'I'l'
. O<l
.
W)
k' K
ce
zaraz,.. < .,'}rczew6 l, U'
tno, plac 1: 11 url~ktej(o 18.
N_lI Hi6 _ _ _ __

<Tyka 'l'etzlaffa; 15.40 pogarlanka
społeczna; 17.00 recytacja z książ·
ki J. S,~areckiego "Na pokladzi.e
Ekspedientka
lat 38, szub w spó łniczki. gotówCzwartek,
8
września.
Lw~wa - czyta M. CybulskI;
potrz€'bna rIo składu konfekcll
ką pOllarl 1 OO(),- zł celem zało
6,15
aud.
poranne:
11,00
góry,
17.10
utwory
skrzypcowe
w
wykoOfer'v
z
fotografią Malewskiżenia wspólncgo ilttel'csu udzial
Sosn~·wiec. ul. 3 Maja 23.
g)-.;ar;l1;l~wany. Orc,1y Orcrlo\\'- nasze, góry - poranek muzyczny naniu Ja~a. Dwomkowskl€'go; dla
s21kół
powszechnych:
11,25
or·
17.40
plesm
wlo",kle
w
wykonazd 80 086
mk, "eJhero\yo. śmiechowska 23
_______________
gany i flet - płpty; 11,57 sygnał niu słynnych tenorów (płyty); czasu; 12,03 audycja połucl,niowa; 17.50 wiadomości sportowe z Po15,15 .,Po drogach i ŚCieżkach" - morza: 17.55 program na jutro:
Mam
3 bsiace złotych ocz€'kuie solid- pog. dla dzieci starszych: 15,30 21.00-21.10 "Wychów prosiat" n~chpropozy<,y.i. Oferty Orędow ~Krzr·nka ogólna; 15,45 wiad. go· ,pogada,nka rolnicza; :.2.00 koncert
,podarczL: 16,00 mGZ)'l,a ~02!n'w- kameralny (z 'Varszawy); 22.40 .IC;ł'~~'~~~I.
nIk. Poznall n 17281
kOll'a w wy·k . orko ROLglo~1lt Po- muzyka taneczJ1a (z \Varszawyl.
''I-W,~
..''''..!!'!-~-Mi!-~~-~_~II
zn311i;k!ej ]j)ug. Raabe. J. Musie.:..: I~ • • .
•
Katowiee - 5.15 aud . por.: 11.25
'
- .
J(,,'Sli:a -- ,;01)ran i Edm. Stefallsk; - VI'ihrHfon: 16,45 u niewido- muzyka z płyt (Z Warszawy); 16.00 n:oemgsw. Muzyka rozmych - pog. : 17,00 1000 taktów 13.50 wiadomości bieżace: 14.00 rywkow3. 17.00 Praga. Koncc,:t
Brata
muzyki w ,,"yk. zw:ększonego ze- muzyka obiadowa:; płyt (z Kra- p()Połudn,lO.\\ y, następnIe transmJTeodora 1fat,Yickzuka
urodzo- społu R acho.l1,ia . 'Vystawy Raclio- kowa); 15.10 gielda; 15.30 .. Po SJa z ko:\c,j 9Ia. 17.30 Sztokh.olm.
nego na "'ołyniu w MalyU1 Ooł wej; 18.00 .. Medycyna pod mikro- dniówcp" - szkic literack:: 17.00 Ha.Bada Grtega. 18.00 l'I[onaclllum.
sku gm. Bołohy pow. Ko"-cl. 29 ~kopem"; 18.10 "Tu Kujawy, tam ,p;)gada.nka Spol'towa dla pracow- Koncel·t symf. z plyt. 18.20 Praga.
lat. blo1Hlrn. zaginionego w 1920 Kujawy, są tam chłopcy do za- >I1ików fj,zycznych: 17.10 koncert ~Iuzyka salon. 19.00 Koenitsw.
roku poszukuję. IIl[ormarje o je- ba ,,-y" - w)"kona chór chłopców so,listów - fortepian i sJ,rzypce (z Kl)ncert włosko-Vl'egier~ł;:i, 19.H
go pobycie PI·OSZP. podać pod sz;kOł pow<zechnej Nr. 5 poci dy·r . Erako,ya): 17.50 wiauomości rolo Ryga. Utwory Mo>zuta i Beethoadresem: II'ena !Ilatwie.irzuk - dyr. J. Kowako'IVskie~o (z Toru- ~licze; 17.55 proram n3 jutro: - 'ena. 19.25 Bratysława . Munka
- Le val - Anr/l'e villa Cltel'c_e nia); 1S.aO "Alarm we krwi"; - 21.00 .. Przed ~iewami ozimin" - operetkowa. 20.00 LOnd)'n Reg
(CDte du NOl'd) France. zd 798U2 19.00 Gl'ieg: Sonata 6hz. N,', 1 .pogauanka; 22.flO w,i an. spor- Koncert symf. z Queer:s-HaU:
op" 8; 19.2~ .pog. aldl~ n!,na; 1?30 to we : .22.0ii-------:23.00 ",Z,a" miedzą" - Bruksela fr. "Cygane.ria" op. Puc.,\\gpOlllllllllla z tenIlU -:- kon· audYCja SłOWllO-llluz,·ezna.
cinie"o. oraz I(ap,·ys hiozpali ki"
E:-..BENKI
cert rozrywkowy (z K3 tOWIC). Kk'
800
o. l kI
balet Rvm.skiJ· _ K
~I_.I e
" "yk.: O,·k. salonowa I,eszczyń·
ra. uw - .
mu'zy'"a e.,~ Sztokl.olm ł.
. orsa ,ol\.a. _
lu7.yka operetkoW3.
skiego. Kalo\\-icki Chór Reweler- (p!y.ty)., 8;?0 .. R~,~yqlka dla d'zlecl 9
Kawaler
lat 30 na stałej posadzie z powo- ~ów oraz :M. Ro~niank" ; 1'. 1(.-,. \\'l€'Jsktch : 11.20 muzyka operowa ,_0.10 KBpenllaga. Koncert 8ymf.
du braku znajomości ta drogą po- SIU; 20.45 dziennik; 20.55 pog. (plyt~): 14.00 muzyka .().b l a(lo~·ą (MuzY'ka norw.eska). 21.00 Berlin
zna panne ('elem ożpnku. Oferty aktualna; 21.00 o SPl)s"lwCIl z"r;'_I(Plyt~) .. 15.10 1(}1.~nl'ne wwrlomoscl Koncert ol·k. l ~oI. Brukseła fI.
~zcllia pasz - Pf>g.: 21.10 ,."'ie- .gosp~da!,cze; 1~ ..)0 odczyt: "Kra- Muzr;ka symfv!llcUl3. 21.05 P faOrędownik ŁóM ... Samotny".
czór operelkowy" - kOIl("'(\J't l'()Z- ,~z.O \':!3T)I~, - Jllf'>zn;lne plpt1l,,~ ~łll' /la. honc~rt populal'l1Y. 21.15 Sotn 172,7
- \\')' ll'ł~ dr ~~. l\fałe"- lens .. KOlllpOl<yeie K. Opi .. rhs·kiego
I')'\\'ko\\'y w wyk. 'Małej Ode 1'.1 wtnllskt
H. 01'3Z T""lmiła i"zreLtenJwna i ,kI p,:of. 11.. J.:lc.tItI .. :-il;rz}' rob ~ IIdzlał~1Il :sol. (TLll'hbn-Opieftska
Wdowiec
D. J\1 ik n~zP\\'~ki (śp:pw): '1'1' .. "'I:llllll·ZI!'3: 17.1t1 kon,r·(·..t- ,",,11- j M. d li:(,(lo~tl. 22.00 Slrllsłmrg.
lat 56 posiarIa ni€'ruchomośĆ, 2 ~r.
pla{'(' budowla ne .wa rtości 45.1I00 \\' YS(;lWY ]{a,lio\\,E'j; 21.1i0 sport; ,q~"w. \\ yko<na\\'<:y: ~Ialtna li,klp- K'''\(' .. I·t wc>błny. 22.1t1 lłiłverw Gdyni szuka żony do lat 45, 22.00 l<CJ.nccl't ka.mel'nllll Kwal·te- I'owna . ([O'l·.t.), ~tnrl!.\da\V J,bk\l- suw I. Rep. uroczyMoiici jubileuzdolny do pro\Yarlzenia intE'Tesu. tu wal's~a\y<kiego; 22.40 !TIuzyka,zeIYskj (:'k,·z.)_:_ 11..50 oLlc?-~tal'!le "ZOW)'t'il kr-ólowl'j Wilhelmi,ny. 22.55 przegląd 1!l I'Oglramu: 17.00 w13,łOmO~Cl_"blE'- 22.20 Budapeszt. Kon<,ert n OC'll Y.
majątek pożaoany. Zgłoszenia taneczna (płyty);
pra,,; 23.00 06tatnie v.oiadomo<('i, Zll;';; ~1.00 "Jak ~!(~ UCz~1' - 22.30 Sztulgart, Wiedeń i Berlin.
Orędownik. Gdynia
w~eł. dl 1I.L Ryto) ?~. U. J" 22.00 Mtl>7.vka ludowa i roe;rywkuwa _
n li 549
lo·knlne " 'I !lUOmOSc.1 sportowe; - ?
. . . •
.
- Dosyć tego! Psa 15ędzie pan musiał z domu wyrzucić!
23.05 muz)',ka tuneczna tplty).
.3.00 I.. oenl~sw. honcert orkiestry
Kawaler
,
,
•
h301bllr~klcJ. Szlulgart. Muzyka Wczoraj, gdy córka moja śpiewała, pies wyj przez cały ten
lat 3S na pallst"owej posar.zie,
'IorulI - 8.10 sar!1C; "'nIce Lódz - 6.20 n:uzyka (płyty z .~ozrYlVk. 23.10 nllclllpeszt. Muzyka czas bez przerwy l
szu!,a . panny
luh bezrlzlE'tl~Pl płyty; 8.55 wluLlomosC: I z [lomo-/,varsrz:\w y); 1~.2ó!. muzyka POPII- Jazzowa. 24.(10 l<'rankfllrt i SzllltŻałuję bardzo, ale to wina pańskiej córki - ona
wflol' kt. gotó" ka 001 2-3000. Cp rza: 11.25 muzyka ",~po!czesna - łama (plyty): 13.40 poematy 8Y1l1- gllrt. Konee!'t z płyt. G(lańsk 'Viematr~molliał11;l:. Zgloszenia y:'e: płyty: lli.OO dla k3ż~l\,go coś ład: j fonic'9n~ (~Iyty): 14.15 łódzkie wia- d~1i itd. Ko,llcert orko i sol. 'l(oe- zaczęła.
dowlllk. Gdynia.
n 1, ,,48 ,1,€'gO (płyty); !D.30 "Obrazk.i aomoscl giełdowe; 14.20 muzyka llIgswtlsterhausen. Ze Sztutartu.
'("Prager Presse).
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Humor zagraniczny

I

l-lamowy milimetr łub jego miejsce .kosztuJe: w zwyczajnych na .tronle 11-1&Prenumerata w Poleee I .dn~'łP;enlem.gUet7 do domu miesięc:mie (7 razy w tygodniu)
mowej 15 groszy, na stronie redllkcyjnej (4-łamowej): a) przy końcu cześc!
-------------- %.50 II. u rrll111Cll mieSięcznie od 8.00 zł do 6.00 z/ (zależnie od k j)
rerlnkcyjnej 30 groszy. b) na stronie czwnrtej 50 groszy, c) na stronie drugiej 60 irOuy.
Adres ~3?0~kcltJl ag~Jrlsi5~~j.1 centr~lnej: Poznań, 8w .. Marcin .70. Telefony: 40-72, ~~.~8·
d) na stronie wiadomości miejscowych 1.- zl. Drobne ogło~zeni8 (najwyżej 100 BłÓw. w tym
odpowiedliałny: Jan' P18Z~k I i)Po':a~~/' iJIa o~~:dw nlec!zl.ele I śWięta tylko: 40-72. Redakto;
i) nagłówkowycLI słowo nagłówl'Gwe drukiem tłustym, 15 groszy. każde dalsze słowo 10 groszy.
Włady:s/aw Maciąg, ł,ódt. ul. Piotrkowska Dl. Za ~if~~;lk I \v\~f~iY z m. ŁoLl~! odpow!ada
Ogło~zenia większe wśród drobnych poczynając od ostatniej strony, 1-łamowy milimetr 30 groFranclsze~ Przytllrski & Poznania. - Za ogłoszenia i rekl~my odp~~~ad~OI~tZa. fd~0?,J8,da
szy. Ugłoszenia skomplikowane. \!, zastrzeżeniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20'1,
z Pozn8ma. Re!..opie.6w ni.ezam6wionych redakcja nie zwraca. _
\~1lI 'e. meWlC!
naclwyżki.
Ogłoszenia do biez1\cego wydania przyjmujemy
do godziny 10,30. !l cl~ wyc1'ań
padków, spowodowanych .Blla. WYZ-l!Z4, przeszkód w zakładzie. strajk6w itp wYd r~zt'~ w~
nierlziplllyeh I świątecznyph do !!,odziny \I.~O rano. Za błędy drukarskie. kt6re nie zl1iekszta/caja
odpOWiada za dostarczenie pIlIma, a prenumeratorzy nie mają prawa doiDd.~an~wm~ W{;. ndJe
treści ogłoszenia. administracja nie odpowiada. Ogłoszenia przyjmujemy tylko za op/atą z g6ry.
.tarczonych numerów lub odszkodowania.
.. la SUI me o·
Nakład i czcionki: Drukarnia Polska S. A. w Poznaniu. Konto P. K. O. Poznat\ 200149. Pocztowe konto rozrachunkowe: Po mań 3, numlOr kartotek 03.
ł
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dnia po napadzie :Kry.
sze zadowolony ze szczęśliwego zakóń
czenia napadu, który przecież mógł
spowodować jeżeli nie jego śmierć, to
w każdym razie poważne zmniejszenie
jego majątku, postanowił uregUlować
swoje sprawy sercowe. Dość już miał
samotności. Poza tym miał przekonanie, iż częstymi swymi odwiedzinami
w mieszkaniu na ulicy Piaskowej
przygotował już sobie grunt d()lStatecznie, by móc oświadczyć się o rękę
Kasi.
Ubrawsz~T się staranniej, niż zwykle, bankier zadzwonił po Ulksówkę i
udał się nią na ulicę Piaskową.. Tak
był pewien sukcesu, że radosne SWoje
usposobienie wyładował w sutym napiwku danym szoferowi.
, Krysze. w mieszkaniu zastał Kasię,
cLOtkę HIldegardę i babkę. Przywitawszy się jak zwykle z paniami, podszedł urocz~·ście do babki i skłoniw
szy się jej głQboko, wyrecytował z
miejsca:
- Są.dzę, iż nie tajną. jest pani rzeczą uczucie, jakie żywię dl,a tu obecnej
panny Kasi.- Bez długich więc wstę
pów mam z.a,' izczyt prosić panią najuniżeniej o rękę panny Kasi.
'Vyrzekłszy te słowa., skłonił się w
stronę Ka i i zajął postawę wYCzekującą· Babka choć zaskoczona niespodzianemi oświadczynami, sympatrcznie patrzyła na Kryszego i odrzekła
serdecznym tonem:
- Zapewniam pana, iż prośba jego
żadnej mi nie sprawia przykrości. Ze
wei strony mogę oświariczrć mu, iż
małżel'lstwo to
jest moim gorącym
pragnieniem:
- Ależ hahko! - przerwała Jej zdu·
lon~· m tonem !{asia lecz spłoszona
~łagl1rm gło cm, 7...am iI kła.
- Z 1'0.7., dziecko! - uspokoiła ją.
babka. i clągnęła dalej, zwracają.c się
do ln·.rszego. um pan jed\"lak rozumie, że dec~·z.ia w tl'ch sprawach
nie do mnie należy. Decydować tu musi glo l'lerca i rozumu ze strony osoby, o której rękQ ))an prosi.
Pfin Krysze w tnilczeniu skłonił się
przed lCa ią. Dziewczyna posUtnówiła
od razu postawić sprawę jasno - i bez
Następnego

potu wystąpiły mu na czoło. Zbladł
tak Widocznie, że !{asia podbiegła, by
służyć mu pomocę.. Bankier jednak
łagodnym ruchem ręki powstrzymał
ją i uśmiechają.c się smutno, rzekł:
- Rozumiem panią i nie będę natarczywy. Czy mogę jednak wiedzieć
kto jest tym szczęśliwcem?
- Alez naturalnie - odparła Kasia z ożYWieniem. -- Narzeczonym
moim jest pan Karot Lemiesz, którego
zresztą pan zapewne zna.
Bankier pytają.c sam nie wiedział
do cEego mu ta wiadomość jest potrzebna. Czuł tylko, że nazwisko narzeczonego Rasi a równocześnie jego
\vybawcy jest mu tak nienawistne, jak
żadnego człowieka na świecie. Z tru·
dem panował nad sobl) i zachowywał
spoliój dobrze wychowanego człowie
ka. Chwilę jeszcze rozmawiał z paniami. Wreszcie wymawiając się jakimiś
sprawami opuścił ich mieszkanie. Gdy
znalazł się w sieni, zacisną.ł uięści:
wszystkie jego plany o szczęściu rodzinnym przekreśliła Kasia jednym
słowem. Oh, jakźe ją. za to znienawidził!
Prysł1 marzenia piękna,
jak
ballka mydlana i zostało szare,
nędzne, podłe, nic nie warte życi&.
- Zapłacicie mi za to! - wyszeptał przez zaciśnięte zQby. Zemszczę
się Rrogo.
Za co? Sam nie wiedział. Chciał
być szczęśliwy, ale nie l'ozumiał tego
samego pragnienia u innych.

Radosna nowina i katastrofa
PewneJ niedzieli, kiedy wiosna zawitala juź w całe} s\nj okazałości na
świat i mieszkaIiców
mi:1sta {VR~jl:l
7.a mury, do mieszkania przy ulicy
Piaskowej jak bUr7..R wpadł rozpromieniony, radO nr Yfll"Ol.
Pauie z&f\koczone jego wesołością.
patrzyły
Ilań
zaciekawione.
Karol
~h",iIę bawił gię ich zdumieniem, ale
niedługo kazał czekC'-ć:

niedomówień.

~ proszę przyjrzeć mi siQ uważnie
zawołał jestem bogaczem!
Kobiety oniemiał~f. Nie wiedziały
jak to odezwanie traktować. Czy to
żart niewczesny ? CZy' .też może Karolowi pomieszały się zmysły?!

Panle !{rysze Nie taję tego, iż
dla pilna dużo srmpatii. Otwarcie jednak mURzę powiedzieć, iż sympatia ta nie jest Oliłością.. Serce moje
nie jest już wolne.
Krysze zbladł. Nieoczekiwana. odpowiedź zag]wczyła go tak bar?zo, że
zabrakło mu tchu, a krople ZImnego

- Co to znaczy - Kasia otrząsnęła
pierwsza - wygrałeś może na loterii? albo umarł ci jaki bogaty krewny
w Ameryce? Też nie? To możeś grosz
znalazł na ulicy?
- Nie, nie, nie! - śmi.ał się Karol.
-Nie zgadłaś i nie zgadniesz, więc
od razu powiem o cO· chodzi. Oto: pan

-

żywIC

-

się

lny
2a cubz e w/

Krysze mianował mnie przed
swoim spadkobiercą., a. na rachunek spadku dał mi zaraz 20 tysięcy
marek, abym mógł sobie stworzyć jająś egzystencję i ożenić się z tobą! Rozumiesz teraz mojl). radość?
Panie w dalszym ciągU nic nie r0zumiały i patrzyły na niego bardziej
jeszcze zdumione, niż przedtem.
Karol sięgnął do kieszeni i wyjął
sporą paczkę banknotów. W ciszę peł
ną zdumienia padać zaczęły jego radosne słowa:
- Nie chcecie mi wierzyć? Oto
pienią.dze. Opowiem wam jak to byłO.
Przyszedł dzisiaj do mni~ pan Krysze
i poprosił do siebie. Gdy znalazłem się
w jego mieszkaniu, zauważyłem, że
był w jakimś
uroczystym nastroju,
bardzo skupiony i zamyślony. Opowiadałem wam już o tym napadzie na jego mieszkanie, kiedy to miałem szczę
ście uratować mu majątek, a może i
życie i kiedy !{rysze ofiarował mi ten
oto pierścień. Otóż dzisiaj Krysze od
tego właśnie wypadku zaczął rozmowę, dziękUjąc mi raz Jeszcze za przysługę. Potem oświadczył, że musi mi
zapewnić przyszłość, zwłaszcza, iż nie
ma nikogo bliskiego, komu by mógł
zapisać swój majątek. Że zaś ma wobec mnie dług wdzięczności i że chciał
by widzieć Kasię - mą. narzeczonl). szczęśliwą, postanowił uczynić mnie
swoim spadkobiercl). i na poczet spadku dał mi te oto pienią.dze. Równocześnie musiałem mu spisać testament
- który on podpisał
mianujący
mnie jego spadkobiercą, gdYż twierdzi,
że czuje się trochę słabo i nie wiadomo
jak długo będzie żył. Protestów moich
nie chciał słuchać. Musiałem spełnić
jego polecenie. To wszystko. I cóż wy
na to?
nadość kobiet nie mial a granic. Z
ozywieniem wypytywały go o szczegóły c.ieszą,c się .iak małe dzieci, gdy
wtem ktoś zadzwonił do drzwi.
Ciotka Hildegarda poszła otworzyć
i z nie małym zdziwieniem ujrzała
przed sobą trzech żandarmów. Przekonana, że omylili się co do mieszkania, zapytała grzecznie:
- Kogo panowie szukają?
Zamiast odpowiedzi odsunął ją jeden z żandarmów na bok i wszyscy
weszl! do pokoju. Ciotka zaniepokojona już trochę, wbiegła ta nimi, ponawiając pytanie.
- Ależ kogo panowie szukają?!
Jeden z żandarmów WSkazując palcem na Lemiesza, odparł krótko:
- Tego p·ana.
Feliks

chwilą.

Karol śmiało podszedł do żandar
mów:
- Jestem I{arol Lemiesz, czego
panowie chcą odemnie ?
Wachmistrz położył mu rękę na
ramieniu i rzekł urzQdowym tonem:
- W imieniu praWa jesteś pan aresztowaI1y.
- To chyba jakieś nieporozutni&niel - Karol usiłował zachować spokój, ale głos drżał mu lekko - o co
jestem obwiniony?
- Istnieje podejrzenie, że przed
dwiema godzinami zamordował pan
kapitalistę Feliksa I(rysze w jego mieszkaniu! - padła odpowiedź.
Kobiety stanęły jak wryte, a Karol
zbladł.

Krysze nie żyje! To straszna 0- zawołał.
Jeden z policjantów zręcznym ruchem sięgnął do jego kieszeni i wyjął
z niej pakiet sturublówek.
- No, no - rzekł śmieję.c się - to
wcale ładna sumka drobnych. Niezawodnie wyjął je pan z biurka pana
Krysze, kładąc tam ów testament znakomity, pańską ręką spisany.
Karol przerażonym wzrokiem patrzył na mówią,cego. Nic nie rozumiał.
Wszystko dla niego było takie proste
bo nie widział pułapki, jaką nań
Krysze zastawił.
- Testament napisałem na życze
nie pana !{ryszego. On też sam · darował mi te banknoty.
Wachmistrz roześmiał się, jakby
posłyszał doskonały dowcip i bez c.e~e
monii przeprowadzał dalszą reWIZJę·
Po chwili z tryumfem pokazał rewol~
wer, który znalazł u Karola.
- Ho, ho niebezpieczny ptaszek z
pana! A to co? wskazał na pierścień znajdują.cy się na palcu Karola
- ską.d pan ma ten drogocenny pier-

myłka!

ścień?

- Dostałem go w podarunku od
pana Krysze.
- Widzę, że Krysze cały mają,tck
panu dał, mimo swego skąpstwa. Zabieram pierścień, jako jeden wi(lcej
dowód pańskiej zbrodni przeciął
policjant rozmowę i kajdankami skuł
ręce Karola.
- A teraz w drogę - dodał ale niech pan nie prÓbuje uciekać, bo
to może się źle skończyć.
Karol przez łzy spojrzał na Kasię·
- Przysięgam ci naj droższa, że
. jestem niewinny. Niech by nie wiedzieć
tle dowodów zebrano przeciw
mnie, jestem niewinny I
(Dalszy

I
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Anna Zborska występować tak- szkanie. Gadatliwa gospodyni opowieże na scenie, bo z czego miała żyć? I działa mi wszystkie szczegół~ przybyraz, będąc w jakimś małym prowin- cia i śmierci Heleny ZborskH~J.
cjonalnym miasteczku odnalazła
- Więc ona umarła?
Helenę i jej córaczkę...
- Tak. Na pół skostniałą wniesioZ . . A
d bł· . k ból . no ją do ciepłego pokOju Anny, gdzie
pIerSI nny o y su", Ję
u l spało już jej dziecię, różowe i uśmiePowieść sensacyjna
rozpaczy.
chnięte. Gdy Helena, odzyskawszy
- Milcz pant - szepnęła - ja nie przytomność, ujrzała dziecko swoje
56)
nę i przybrała dawniejsze nazwisko, chcę słuchać dalej.
pod opieką siostry, którą także po- Z porzątku - począł Borowski wiedząc zaś, że mąż opuścił ją na
_ Musi pani słuchać! Helena wró- znała, uspokoiła się nieco ... Miała to
znowu - wiodło się młodej' parze zna- zawsze,
pra""nęła gorąco odszukać
byc' wzruszająca scena
rzekł Bo
o
- komicie. z\.tgmuT1t Siekietski raczył siostrę i pracować
z nią raźem na ka- ciła do siostry, ale l·ak! Było to w nokl·
cy - zimne.l· J'esienneJ· nocy _ deszcz rows .
kochać żonę przez cale pół roku. Anna wałek chleba. Helena zaginęła J·ednak
Anna spuścI·ła głowę Czuła z·e zim
lał strumieniami, a oszczędna zawsze
.
,
czuła się więc w tym czasie niewy- bez śladu i wszelkie starania Anny Anna Zborska wracała do domu pie- no jakieś ogarnia jej członki pomimo
mownie szczęśliw<>.
Ale Helenie nie żadnego nie odniosły skutku. Kilka szo. Zaledwie weszła do sieni, gdy cl·epłeg o futra·l z·e serce J·eJ· z aml·erać
'ł'
podobało się to wcale. Patrzeć na mimieSięcy później spotkał ję. inny cios
zacz na
łość i szcz"ście innych - nie zawsze _ nie mniej straszny _ . Bóg zabrał z za drzewa wysunęła się nędznie uy.
..
brana kobieta i wymawiając jekieś
- Rozebrano ją. z nędznego, przeto b"wa zaJ·mu.ia. ce. Dziewczyna pięk- J·eJ· dzieclw...
.
. ł e s ł owa, upa da lmeprzy·
mokłe-o odz·enl·
mezr'ozumla
l ó a -i· mo·w·}
l BOI'O\"skl·
na, .Jambitna, nie mogla znieść długo
- Panie!
krzyknęła Anna d I . ~
T
tomna z dzieckiem na ziemię. Anna
a ej - i na p ł n ezywą. z wyczerpatakiego nudnego życia i wróciła na zrywając się - to być nie możeloSchWYCiła dziecko chronią.c je od ude- \ nia i głodu złożono na łóiku. Niestety
scenę, ku wielkiemu rozczarowaniu kłamstwo!
rzenia, po czy~ złożywszy je na ani sztuka lekarska, ani miłość sioswego
arystokratycznego
szwagra,
_ \Vszystko, co mówię, mogę po- swoim łóżku, wróciła do sieni, aby stry nie zdołały jej ocalić. Nędza i niektóry kazał żonie zerwać z nię. wszel- przeć dowodami _ odrzekł aktor spo- ratować nieszczęśliwą. ! gdy światło szczęście moralne dokonały zbyt szybkie stosunld. Ale i dla Anny skończy: kojnie. ~ Anna Zborska zniosła i to lampy padłO na jej twarz, wtedy po- ko dzieła zniszczenia. Helena pragnęła
ły się dni jasne i pogodne. Mąż jej nieszczęście, W akcie zaś zejścia swego znała swoją siostrę Helenę,
śmierci i znalazła ją.
był...
chłopcz"ka
nie
wahała.
się.
pod·
a
ć
rzeGłos BorowskI·ego brzmI·a ł mI·ękko
·
. . J·ak'l był mo'J' oJ·ciec ... czywistego
J
Po tych -słowach okropna zapano- . tkl··
JUZ,
nazwlska swego syna, wyN
t·
k
b ł
- W lem
.
S·
k·
wała CI·S ..... Młoda dziedziczka. z Pol- l
awet Jemuk P, rzy 1"0
ó .lwle.
ć
k b. Y
t o.
- Ja mówię o zygmunCIe le ler- mieniaJ·ac też ZttgmunUt Siekierskiektó
'"
J
kowic, jak błędna p.a,trzała na usta m WI
osmu nym
oncu. ~ le y,
t
skim! Mąż Anny był ło rem,
ry go jako jego ojca.
Borowskiego, z których krnTIla po ~ którą znał w ~wl.e~i~ młod~ścl l u~wnet. znudził się żoną, i zaczął ją zaAnn" upadła zn6w na. ławkę i przy~.t'
dy Myśl o ŚmIerCI Je b d la w
m
.. ł
d
<L
kropli spadała trucizna w jej serce, na.
.
J z U ZI
nI
.
niedbywać. Znu d ZlWSZy SIę CHl-g ą o - cI·snęła ręce 0'0 gwałtoWTII·e bijacego
ChWIlę lepsze uczucia
, CZCI·ć , UW i e Ibl a,
ć
'ł'
on zaś siedział spokoJ·ny i uśmiechnię.
,(
miana. słów: kochac,
t
t()kt ata serca. Może być, że Borowskiemu żal ty.
- G dy przod ",miercię.
wróciła He- . o!(az.ał się wy worny .arys. ·
się zrobiło zrozpaczonej dziewczyny,
lenie przytorqność _ ciągnął dalej _
takI Jal( I,m był w rzeczywlstoścI, bn~- ale teraz cofną.ć się nie mógł i osta- Skąd pan wie o tym 'l - zapyta- wyspowiadała się siostrze. Nie wiele
tałnym l podłym sam?lu~eml ę8hW
~ .me tecznie nie chciał - stawka, o którą la głucho,
miała do powiedzenial Na palcu jej
trwało długo, a porZUCIł lllCSZCZ
ą.\
ł b ł
13 t
. k
·
.
.
Annę wraz z dzieckiem i zostawił obie gra, y a z y W) so a.
• ł"
Skąd WIem 1" Z. bll;.rdzo d?b:e~o nie błyszczała obrą.czka. ślubna. - ów
bez żadnej opieki. 'Vted~· . Z.muszona
- Słuchaj pani dal.ej - rzekł me- 7l"odła: ?to po Anll1e Zb?rskleJ .Ja puklerz i obrona kobiety.
nicdo'-'tall,icm, \\Tócila Anna na sce- co łagodniej. - Po śmIerci synl;a mu· pl'zyp:l.llklem to samo wyllaJąlem 1111e
(Ciąg dalszy na~tąpi)
ADAM NA WICZ

siała

ciąg nastąpi)

'V

uu,

-

•
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(iekawy wypadek porwania dziecka - Zycie wśród wilków - Zdradziła narzeczonego
, Przed mniej więcej 10 laty sześcioletnia
Joanna Mandrila z górskiej miejscowości
Sugag w Rumunii, udawszy się pewnego
dnia do pobliskiego lasu, nie wróciła wię
cej do domu. Poszukiwania policji i mieszkańców nie dały żadnego wyniku.
Po-

nieważ zdarzało się częściej,

że

pełnymi

,

zabrał strzelbę,

zbliżono się w ciemnościach do
uciekającego cienia na odległość strzału,
dozorca przyłożył strzelbę, by dać ognia.

Kiedy

śmiał się,

było śladu

Smierć Wparyskim "Pała[u

się,

zauważono cień,

płucami

powietrze lasu. Nagle zawołała:
- Tu są wilki w pobliżu, poczułam je.

marłą..

który jakby nieco wolniej się poruszał.
Puszczono się za nim· w pościg. Drwale
uzbroili się w swoje siekiery, a dozorca

Petrowicz

nie

niając

w okolice te zapuszczały się wilkI,
przypuszczano, że dziecko stało się pastwą.
tych bestyj, Po pewnym czasie zapomniano o małej Joannie, którą uważano za uDopiero po blisko 10 latach okazało
że Joanna żyje,
Dowiedziano się o
tym, kiedy w pobliskich lasach drwale
pny swym ognisku napadnięci zostali
przez stado wilków, Uzbrojeni w płoną
ce głownie drwale rzucili się ku william
i odpędzili je. Pośród uciekających wilków

bo przecież nigdzie la mu się i popędziła z radosnym skowyczeniem ku wilkom, by razem z nimi
wilków.
Poszła za
Lecz w kilka minut potem dziewięć znikną.ć w gęstwinach lasu.
potężnych
wilków wypadło z gęstwiny, głosem dzikiej przyrody.
Policja mimo usilnych poszukiwań nie
pędząc prosto ku narzeczonym. Petrowicz
zdołała dotąd odnaleźć "wilczycy".
(KK)
wdrapał się na drzewo i usiłował wcią
gnąć także Joannę. Ale "wilczyca" wyrwa-

Ju~ od samego początku rozmowy Joanna dziwnie byla roztargniona, wchła

Sportu"

Tragiczny zgon podczas zawodów o tytuł mistrza świata w szpadzie
W ubiegłą niedzielę, 27 sierpnia minął
rok od tragicznej śmierci Rene Monal,
ktÓl'Y zmarł w czasie> uniwersyteckich
mistrzostw świata \V szpadzie. Monal, bę
dąc mistrzem
w tej dziedzinie, bronił
barw uniwersytetów francuskich.

'Valka składala się z trzech start!.
Pierws?:y cios zadał Monal; Oliwa nie pozostał dłużny. Potem nastąpiły dwa obustronne, trafne uderzenia.
- Po dwa - oznajmił sędzia.
Rozpoczęła się nowa walka. Znów kilka uderzeń. Monal zdaje się niecierpliwić.
'Vielka sala paryskiego "Palacu Spor- , Zawsze spokojny - dziś rzuca się z pasją.
tu" byla zapełniona do ostatniego miej- do ataku. Oliwa broni się· W prawie pusca. Toczyła się walka o tytul mistrza I stej sali Pałacu Sportu rozlega się szczęk
świata
w szpad z ie między studentami udel'zających o siebie szpad.
różnych krajów i ras. Odbyło się już kil1\1onal trafia - Oliwa wkrótce oddaje
l,anaście wall,; zbliżala SIę północ za- cios, jednak pod szalellczym atakiem
interesowanie zmęczonej publiczności sI a- Francuza szpada Meksykanina zsunęła
bło, sala powoli pustoszała. Kiłka minut
się i trafiła w piersi Monala, tuż ponad
przed d\Vunast-ą pozostala do rozegrania sel'cem.
tylko jćdna walka o tytuł mistrza - mięNikt niczego nie zauważył. Najbliżej
dzy przypuszczalnym zwycięzcą Mona- siedzący dziennikarze nie zdawali sobie
łem, który nic przegrał w całym tUl'l1icju
sprawy z tego, co się stało. Po kilku chwiani jednej walki, a Meksykaninem HarO! lach na piersi Monala wystąpiła kropla
Oliwa.
krwi.
Publiczności na sali było już niewiele;
Nagle Monal zawolał:
pozostali tylko dziennil,al'zc, którzy z llie_ PrzestmlciC'! Jestem ranny I
cierpliwością spoglqrlali na zegarki. Spotkanie to, zdaniem wszystkich, bylo tylko
Oliwa, l,tóry 7.1·ozumiał, co się stal o,
formalnościl1:
Zwycięzcą zostanie bczzrleller\\'o\\'any odl'zucił szpar!ę, której czu
\\'zględnie ;\Iol1al. l<!órz by przypuszczał, . bck lJyl leldw zaczerwieniony od krwi.
Ż':l "formaln03ć" ta zamieni się w tragcFrancuz podlIosi ma~kę i chwiejnym
dię?
! krokiem podChodzi do kl'zesła. zdejmując
Hozpoczęła się walka, która nie mogla ' po droclze koszulkę. I\ladzie szpadę na pozadecydować o przyznaniu tytułu mi- I c11~gę, sia,cla; To b~'ły :1 cg o o tatni.e rUChy:
stn-:a; b.do to l'aczC'j spotkanie tO\\'arzy- J 'VS1'Órl sl11Ierteł!le,l C1F'~Y zdzlwlOn~' ch I
skip; lak też tl'akto\\'ał je !\fonał, któl'\' Z(.lskocz(;)IJych nJC~pocl7:lcwal.l:vm wypaclpirl'\\'s7. V zrzucił napip!'Śnik, chroniący k!cm \Y l<:1 z.6 w z]alVrl~ SIę śm/('I'ć. Po ]o'ótgo od e'wC' nI ualnycll udc/'zell.
kIC,] ch \\'111 MOlHlłowl opadła g/owa.
Dziesięć minut przed dwunastą prze- \
Zapanowala panil,a, PrzY.iacie\ ~!onaciwnicy spuścili na twarze maski. pozclro- la, doktór Galle zamierza wy lać nalychwili F'zparlami ldlku pozostalych WidZÓW.} miast 1\lonala do szpitala.
Ktoś inny
Hozpoc?:ęla się walka.
sprzeciwia się temu. Lekarz ThC'mar robi

*

I

wtem jeden z drwali, który go wyprzedził, zawołał z przerażeniem:
- Stój - to dziewczyna!
Ścigana, nie widząc możności ucieczki,
nagle rzuciła się ku pierwszemu z brzegu
drwalowi z groźnym warczeniem podobnym do wilczego, Tylko z trudem zdoła
no dziką. dziewczynę ubezwładnić i odstawić do najbliższej miejscowości, gdzie
w "wilczycy" rozpoznano małą Joannę,
która tymczaspm dorosła. Zatraciła ona
zupclnie mowę, nie chciała przyjmować
gotowanC'go pol,armu i z wstrętem odrzucała wszelki przyodziewek.
J\Iijały miesiące, Powoli Joanna l\fandrila przeobrażała się w człowieka, Trzymaną dot~'chczas na uwięzi, puszczono na
wolność. Zaczęła znowu mówić. Wreszcie
dowiedziano się też od niej historii jej ży
cia w ciągu ostatnich lat dziesięciu,
Wówczas to, kiedy zbłądziła w lesie,
zasnęła ze zmęczenia.
Kiedy się w nocy obudzila, była otoczona
przez stado wilków, które jej jednakże nic
zlego nie wyrządziły. Zostala więc ,,·śród
n ich i ~ywila się tym, co jej wilki przynosiły.
Czuła się w tym niesamowitym
towarzystwie bardzo dobrze, I teraz często
myślała o swym życiu wśród dzikich lasów górskich.
Tymczasem
zakochał się w nieJ
Łódź, ul. Dr S. Sterlinga 24 - Tel. 176-71
syn zamożnego chłopa rumuńskiego. Był
Wydziały: NAUK MA TEMATYCZNO· PRZYRODNICZYCH
on przekonany, że uda mu się z biegiem
(magJsterlUm biologII]
czasu z wilczycy zrobić znowu pełnego
NAUK HUMANISTYCZNYCH (magisteria: frlologii polskiej, fIlozofii,
człowieka i zaręczył się z nią, Dziell ślu
historiI)
bu był już także naznaczony. Wszystko
PRAWA i NAUK EKONOMICZNO-SPOl..ECZN'YCH (magisterium
zdawało się być w najlepszym porządku,
nauk ekonomiczno-społecznych)
Widocznie Joanna pogodziła się z myPłDAGOGICZNY (magisterIUm pedagogiki).
n 17269
ślą. pozostania na stale wśród ludzi.
Pewnego wieczora Jan Petrowicz, na-I
Cze9ne od .r:l 80.-, 185.- semestralnie
rzeczony Joanny, wybrał się z nią na
Informacie i zapisy w Sekretariacie codzieonie od godz. 16-19.
przechadzkę do lasu. Przechadzka ta stała się illa n~go ka~s~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Monalowi zastrzyk kofeiny. Ranny jednak nie rusza się. Wynoszą go.
Dziesięć minut. później na salę powraca lekarz Galle. Dziennikarze w momencie oblegli go, pytając o wiadomości.
- Co się stalo?
- Już koniec..•
- Co???
- Umarł...
Rene Monal. mistrz uniwersytecki, który nie przegrał w turnieju ani jednej walki, śmiertelnie raniony w ostatniej, dz1elącej go odzwycięstw~ walce, zmarł.
Monal był młodym lekarzem. Zmarł w
szpitalu, w którym sam codziennie odbywal praktykę, w którym leczył innych,
wyrywał ich z objęć śmierci.
W życiu różnie bywa. Nie pierwszy to
wypar;lek. że ten, który innych od śmierci
oddalaj. sam wobec siebie był bezsilny.
Życie ludzkie jest bardzo bliskie śmierci.
Dzieli Je nieraz tylko kilka sekund. (1. w.)
!ES

ponOR REKRUTA WE FRANCJI

Wolna Wszechnica Polska

Wszyscy

PIOSENKA POPULARNA

wkoło

mnie

psioczą,

Żem drogę obrał złą.,
Że daleko nie zajdę

Z

swą polityczną grą.

Że się nic orientuję,
Zbyt nisko gnę się w pas,
Że taka dyplomacja
Zemścić się musi raz! -

A ja nic - tylko ty! A ja nic - tylko z tobą wciąż! Tyś mi gwiazdą jest przewodnią,
Chcesz, ostatnie zabierz spodnie,
Niech mnie miłość spali na nic,
Bo ja kocham cię "bez granic"!
Choć się na to dąsa świat,
Kocham cię jak brata brat,
Chociaż mówią, żem gracz zły
To ja nic - tylko ty! -

1Iówią:

do czasu wszystko,

A wtedy ty dasz znak! że ci zbyt wierzę,
zapraszam w dom
jasnego nieba
Czasami spada grom! -

Mówią,

Że cię
Że i z

Pożegnanie

poborowych na paryskim
Dworcu Wschodnim.

Nie dotarł uszu mych Udaję, że nie słyszę
W ogóle jęków tych! Niech sobie krzyczą - prawda
Niech wrzeszczą ile chcą Ja ci zostanę wierny
Razem z id eą swąl Niech nawet dzieci - wnuki,
Czytając dziejów bieg,
Gadają: Jakiż kiepski
Polityk był ten .•. człekl -

W

którą się zwrócę stronę.
Każdy wytyka mi Że mi się nierealne
Zbliżenie we łbie śni -

Że przyjdZie kiedyś <wróżą)
Los na mnie, wodzu, zły Że za gorącą miłość
Wskażesz mi gdzie są drzwi!

Co mi tam Londyn - Paryż l
Wymówki robić? - Mnie?
Żem często dwulicowy? A ja tak właśnie chcę!
Albo,

żem nieostro~ny
stąd wyniknie zło? Tę bajkę (bo to bajka)
Słyszałem razy sto I -

I

A ja nic - tylko ty! A ja nic - tylko z tobą wciąż!
Czyś jest wesół, czy się smucisz,
C:zy przygarniesz, czy wyrzucisz,

Mówi.a., że mi przykroi!z
J tak już kusy frak -

A ja nic - iylko ty! A ja nic - tylko z tobą wciąż!
Niech sto gromów dziennie spada,
Będęć wielbi! trudna rada l Bo ja nic - tylko tyl Bo ja nic - tylko z tobą wciążl Czy mnie w piórka swe przystroisz,
Czy obkroisz, nie obkroisz,
Czy przygarniesz, czy wyrzucisz,
Czy mi nawet frak mój skrócisz
Kocham cię jak brata brat,
Choć się na to dąsa świat,
I choć mówią, ~em gracz zły
To ja nic - tylko tyl Słyszę alarm, że często
Brunatne osy twe
Ostrymi swymi żądły
Ssą mych owieczek krewI

Dnia nie ma,

żeby

lament

To ja nic - tylko ty! To ja nic - tylko z toba. wciążl
Za poradą mojej żony
\V twoją gwiazdę zapatrzony _
To ja nic - tylko ty! To ja nic - tylko z tobą wciąż! Czyś jest wesół, czy się smucisz,
Czy przygarniesz, czy wyrzucisz,
Czy się ze mną źle przywitasz
Czy wyjść każesz przez koryta~z,
Choć ukręcisz na mnie bat
Kocham cię jak brata brat'
Choć mi w końcu wskażes~ drzwi T~ ja nie ...... tylką tyl STA:'\SO,

