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Propozycje Czechosłowacji - 9 punktów ostatecznych ustępstw - Hitler odrzuci" plan nr 4 - Czy sprawa Niemców sudeckich rozstrzygnie się w Nory~berdze, czy też na terenie międzynarodowym?

I

stkie inne narodm,vości, stał, się no-yvą nawet dotychf!zasowe spotkały się z
do dalszego panstwo~;yego bardzo ostrą krytyką w koł,ach cze. rozwoju republiki czechosłowackIe]. ' skich, w której wzięła udział również
Ochrona praw narodowych
Po zaznajomieniu się z tymi pro- prasa rządowa.
8) Dla ochrony praw narodowych pozycjam! .rz~du cz.esk~ego stwierdz~ć
Anglia zawiodła
obywateli wydane będą specjalne u' należy, ze me zawl.era~ą one uzna[~u~.
stawy. W y.bran i przedstawiciele po- postulatów partii Ule.I?lecko-s~cleckte]
Naród czeskosłowacki jest rozgoryszczególnych narodowości będą mieli dotyczących. autor:omn .terytona ~ne.J <'_ czony postępowaniem lorda Runcimaprawo w ciałach reprezentacyjnych raz, że pommęły ządame uznaUla c~ł· na i Anglii. Czyni się im zarzuty, że,
składania skar a w wypadkach narll- ko,vite.i
wolności
wyznawama me- wywierają nacisk na rząd czeskosł0szenia praw i "'interesów ich naroJo- mieckiego światopoglądu.
wacki i domagają się ofiar, których
wości.
Dla ustalenia przynależności
\V a r s z a.w a. (Tel. wł.) Donoszą z ten kra.i nie jest w stanie ponieść.
narodowej hędą utworzone katastry.
Pragi, że według obiegających pogłoB e r I i n. (Tel. wł.) Nowy projekt
9) \Vpro\vadzenie w życie porozu- sek Henlein wrócił w czwartek rano rządu czeskosłowackiego uważany jest
mienia w punktach, które nie wyma- do Pragi nie bacząc na to, że jest prze- przez koła polityczne, a więc i przez
gają uregulowania prawnego, nastąpi
ziębiony. W środę po południu kanprasę jako wybieg taktyczny, podsu"Pertraktacje" z aniolem pokoju
natYChmiast. Prawa, ' które tego wy- clerz Hitler odbYł z nim półgodzinną nięty przez Francję i Anglię tylko w
magają.,
opracowane brclą przez rząd rozmowQ i odrzucił .. czwllrty plan".
lnn celu, aby "rozładować" nastroje
P r a g a. (PA T). W kołach rządo w pOl'o:mmieniu z partią. sudecko-lliePraga. (Tel. wl.) Z Berlina j No· j),unujące w Czechach podczas kongrewych stwjerdzaj~, że projekt rozwią mieckę,.
nrnjo~ki te b~dą,
na ·<:(rpJlie l·.nnbf'l~·j naclcJJOdzl;l niepokoJlice " 'ia- su norymberskiego, a jednocześnie
zania zagadnienia narodowo.~cjowego
przecl!-itawioJ1e pal'lamcllto,,'i, celem domości, że Ilelllein odrzucił czwartv prr,ed zagl'Uuicl,l wykazać dobrą wolę
w Czechosłowacji op.a.rty jest na nawprowadzenia ich jak najszybciej w z rzędu p1'ojekt czeskoRlowacki Co nu- i uf t~pltwość Czechosłowacji.
s\~\)\l.l ą,cy ch t~zach:
życie. aby w ten sposób nowy statut
stąpi tel'az, trudno przewidzieć, w każ
1) Uznanie
zasady proporcjonal- narodowościowy, który obO\viązywać dym razie rząd czesl,osłowacki nie po- A więc jednał, w Norymberdze
ności odpowiadającej stosunkom nabęclize nie tylko Niemców, lecz i \\'szysunie się do dalszych ustępstw, gdyż
B e r I i n. (ATE). Prasa niemiecka,
rodowościowym
ludności przy przyjktóra
d ot y chczas podkreślała, że rozmowaniu funkcjonariuszy
publiczwiązanie problemu Niemców sudecnych, w ważnych ż narodowościowego Z TEA.TRU JrO./NY JfT CHIN ACH
kich leż.v nie w Norymberdze, lecz w
punktu widzenia pozycjach budżetu
Pradze, obecnie w artykułach swych
publicznego, w dostawach rządowych i
wyraża przekonanie, że ostateczna dew gospodarstwie pubiicznym.
cyzja w sprawie tej musi zapaść przed
2) Publiczni funkcjonariusze pozakończeniem kongresu partyjnego w
winni zasadniczo działać na ten'toprzyszh' poniedziałek.
rium ich narodowości, Rząd udzieli
p<lszczególnym narodowościom zadosć
Co teraz 'l
uczynienia za szkody, poniesione IV
P aT y Ż . (Tel. wł.) Na podstawie
ubiegłych
latach przy obsadzaniu
doniesiell z Pragi, Berlina i Norymstanow isk funkcjonariuszy publiczbergi wytwarza się tu przekonanie, że
nych.
ostatnie ustępstwa nie znajdą aproba3) Rząd wprowadza ponownie w
ty Niemiec. Ponieważ Czec;hosłowacja
życie dawne zasady w sprawie podziadoszła
już do ostatecznego kresu mołu !'>łużby bezpieczel'lstwa
między orżliwości, pozostanie je'dynie rozstrzygany administracji lokalnej i pań
gn ięcie sprawy na forum międzync.l'o
stwowej.
dov.ym \v takiej ewentualności Runciman pozo"tałbv nadal w Pradze, ale
Prawa językowe
już jal;:o Oficjalny przedstawiciel An4) Rząd przygoto\vuje uregulowanie
glii.
praw językowych na zasadzie równości tych praw.
Henleiln ~awi w Norymberdze
5) Rząd przystąpi do ?zeroko pOję
Praga. (PAT). Henlein bawi 'je.
tej akcji pomocy w dziedzinie gospoS7.cze
w NOl'\'mberdze. Główne Idedarczej na obszarach niem ieckich, ciorownictwo SDP oświadczyło dziś ran'o,
tk niętych
zwła"zcza
przez kryz) s"
że I-Ienlein pozost.anie w NOT'\' mberdze
przez udzielenie korzystnej pożyczki
pra\Yclopodobllie jo poniedziałku
w wysokości 700 milionów koron czeskich.
Lord Runciman
, 6) Najważniejszym jest, że przepronie zrezygnuje
wadzenie narodowego równoupra'Yl1ienia nastąpi na zas,adzie narodowego
Praga. (PAT). Misja lorcLa Runciman.a
"Td, ał,a
dziś
lwmunikat,
samorządu, przy którym
będzie mow którym stwierdza, że pogłoski, j,akogla być zastosowana organizaCja konby' lord Runciman zamierzał wystąpić
trolna. W ten sposób narodowość niez publiczną deklaracją w sprawie promiecka otrzyma samorząd na obszapozycji rządu czechosłowackiego i z
rach, gdzie jest w większości. Narodotego względu pragnął być zwolniony
wemu samorządowi przydzielone bQdą
z obecnych swych funkcyj - sę, całko
wszystkie sprawy, które z uwagi na
wicie pozbawione podstawy.
jedność
pallstwa nie będą luusiały
WaTki w okolicach Hankau - Równowaga sit
być zarezerwowane dla państwa. Chodzi tu mianowicie o sprawy których
Narady SDP
H a Il k a u. (A TE) Według informa- kiego Kanału - 85 tysięcy { w prowinw"konywanie przez narodow~r samo- cyj prasy Chińskiej ogólną liczbę par- cji Szantung przeszło 160 tysięcy.
P r a g a '. (P AT). Dziś po pOłUdniu
rzęd moO'lob~r spowodować faworyzotyzantów, działająCYCh w obrębie teryS z a n g h aj. (ATE)
Jak donosi rozpoczęlo się posiedzenie komisji powani e rozwoju różn rch narodów w ra· tc,riów zajętych przez Japol'lczyl{ów o- ch iński komunikat, walki rozgorzały litycznej SDP, o którym ogłoszony bę
mach państwa. NienaJ'uszalnoM gra- kreślić można na około 750 tysięcy lu- t·a całej linii frontu Hankau w pro- dzie oficj.a,lny komunikat p.artyjny. W
nic i jedność pa11stwa otrzymać mają dzi.· Najwięcej partyzantów jest na mieniu około 150 km od Hankau. Na l)al'l.amencie praskim frakcj,a sudeckopórnocy prowincji Szansi, nR pograni- skraj~ych. flankach, 7:arówn.o na
w ten sposób pełną gwarancję·
niemiecka ma dziś odhyć n.aradę z
7) Dla załatwiania spraw przez po- czu Czacharu, Hopei i S7.ansi oraz da- no~y Jak. 1 na poł~dnJU, wOJs~a c;hm- fr,akcjami polską i węgierską. Udział
szczególne narodowości u władz cen- koła Szanghaju. Szanghajska grupa sk.le mUSIały cofnąc swe pozycJ~, nato- frakcji słowackiej w tej naradzie nie
tralnych stworzone zostaną specjalne partyzantów oceniana jest na 43 tysią- , mlast w centrum przewaga Jest po J jest jeszcze zap.e wniony.
,
.
,
.
ce ludzi, w rejonie na wschód od Wiel- stronie Chińczyków.·
oddziały albo sekcje, których agendy
sprawować będą urzędnicy

należący

do zainteresowanych narodowości.

750

podstawą

tysięcy partyzantów
Japończyków

atakuje

P?!-

ORĘDOW~IK,

sfrona 2

ta
Znamienny
r.: o n d y n.

artykuł

w "Times"-Angielska recepta rozwiązania zatargu czesko-

(PAT). "Times" omawia-

z radą. pod adresem rządu praskiego,
aby się za.s t.anowił, czy nie lepiej pozbyć się w ogóle bala<;tu Niemców sudeckich i zadowolić się bardziej jednolitym pallstwem,
n ie obciążonym
mniejszością niemiecką.

Pismo to stwierdza, że całkowite
przez rząd czeski żądall H~n
leina okazuje się coraz bardziej niemożliwe, wobec trudności pełnego stosowania metod narodowo-socjalistycznych na określonym obszarze, wchodzą.cym w obręb parlamentarnej republiki, i przeniesienia osobistej wierności Niemców sudeckich z głowy pań
stwa, w którym zamieszkują, na głowę
przejęcie

państwa sąsiedniego.

urzędowy

Komunikat

W związku z
artykułem "Times", zalecajq.cym Czechosłowacji, aby odstą.piła terytorium

wł.)

Sudetów Rzeszy Niemieckiej, komunikują., iż koła rządowe nie są. zadowolone z tego wystąpienia "Times". Wy-

dano komunikat oficjalny stwierdzaangielski nie ma nic z
tymi poglądami wspólnego.

jący. iż rząd

"Times" jednak swoje
L o n d y n. (TeJ. wl.) Dzisiejszy "T imes" w całej rozciągłości podkreśla i
podtrzymuje zajęte we wczorajszym
numerze stanowisko i -pisze, że
wprawdzie projekt, aby Sudety zostały całkowicie oddane Niemcom, nie
jest projektem sfer rządowych angielsldch, niemniej jednak takie rozwią.
zanie sprawy uważane jest w angielskich kołach politycznych od szeregu
miesięcy
za najodpowiedniejsze, że
wobec tego redakcja stoi na s1anowisIm, iż tylko w ten sposób obecny
konflikt czeskosłowacko-sudecki dałb"
się załagodzić.
'
i'

Podobne glosy francuskie
P a ryż, (P AT). Duże wrażenie w
paryskich kołach politycznych wywołał
artykuł
londyńskiego "Timesa'·.
doradzający rządowi czeskiemu odstą
pienie obszaru SUdeckiego Rzeszy, jako jedyne rozwiązanie sprawy.
Artykuł
ten zbiega się z doniesieniami prasy francuskiej, która
stwierdza, że sytuacja polityczna w
Czechosłowacji rozwija się w kierunku coraz większych ustępstw rządu
czeskiego wobec postulatów Niemców
sudeckich.
Również korespondenci londyńscy
dzienników paryskich dają wyraźnie
do zrozumienia, że Anglia nie uważil
bynajmniej ostatnich propozycyj czeskich za definitywne i że w ra~ie ich

Akcja
w ilno

antyżydowska

w Wilnie

(Tel. wł.) W ciągu dnia
wczorajszego akcja pikielowania księ
garni żydowskich bardzo się wzmogła.
Pikieciarze kierowali kupujących do
firm polskich. W związku z tym niektóre polskie księgarnie musiały znacznie zwiększyć personel, oraz telegraficznie zamówić z Warszawy uzupełnie
nie zapasów książek. (w)

W Birmingham zakończyl sip, strajk 6.000 ro;
botników rzadowej fabryki sklarlowych cześcl
Illl.molotów. Hobotnicy powr6cili ~ pracy. pozo:
stawiając przeprowadz~Jlie rokowań delegr.towl
zwillzku zawodowego.

*

Niezwykla sprawę rozPIItrywał Bąd W 8!1lwlach (na Litwie). Kilka tamtejszych pal', oburzonych wystawą urzadzonl\ w witrynie sklepu
,.Bata". gdzie wystawiono dla demons.tradi po1'\czoch i pantofelk6w modele nóg kobiecych. WItrynę zdęmol.owalo i za.skarhlą firmę ... I!Rt'!"
°natomiast
szerzellle niemoralnoŚCI. Sąd fnmę unlewmml,
panie zapłacą odszkodowanie za wi-

*

Rumunii na poligonie artyleryjskim pod
wybuchIladunek w lufie dziala. Oztercch źolnierzy zostalo ciężko rannych.
W

Fo~cani

.

..

*.... .

~a J;3ukowlIl!e, we Wąl memle('klel ,Kleestrltz zglll<:lo w Jednym unlll okolo 100 l<row po
zjedz\'niu na lilce trui>jcycl! roślin.
Turecki mInister spraWIedli WoC<"C Szuk ru
Saradzoghlu zwiędZl1 wraz s przedstawicielami
pr~"y wy~pę ~m.ral~ na Morzu Marmara. będąc~
\\'~orowym WlęZIemem dla. pr:z:estępców karnych.
lila tu przeb)'wać 2.500 wlezm6w.
_
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Jeszcze
o "bujdzie balonowej"

"Mały Dziennik" informując o przYFOtowaniach do polskiego lotu do stratosfery wyrata kilka wątpliwości:
"Sprawa lotu jest za tym ostatecznieprzyjęcia będzie wywierała nacisk
chosłowacji może uważać S miliony
nie zdecydowana, gdy tymczasem na
4
na Prngę W kierunku dalszych U
Niemców sudeckich za wiernych oby4
łamach prasy tygodnioVl-ej i codziennej
toczy się niezbyt przyjemna i budująca
stępstw.
watali państwa. Jeżeli tak, trudności
dyskusja co do tego, czy lot jest w ol' a r .v Ż. (Tel. wl.) DzIennik "La Rewszelkie dadzq. się w taki czy inny
góle celowy i czy przyniesie nauc.e polpublique" zamieszcza w dzisiejszym sposób uregulować. Jednak jeżeli oni
skiej istotne korzyści, a z drugie] stronumerze artykuł swego naczelnego re- nie sq. wiernymi obywatelami, sytuany kwestionowana jest wysokość kodaktora i wiceprezesa Partii Radykal- cja z konieczności będzie musiała
sztów lotu. Gdy komitet lotu pod&.je konej Emila Roche, w którym zagadnie- pójść w tym kierunku, że obie narodoszty na niespełna 400.COO zł, niektóre
nie Sudetów przedstawione jest na wości będą musiały się rozejść i rozpisma kwestionują tę cenę i twi~rdzą,
sposób podobny jak w londyńskim dzielić. Ani żadna z tych narodowości,
te sama tkanina balonowa kosztUje po"Times". Roche podkreśla, że kluczem ani też Europa środkowa przez takie l
nad 800.000 zł.
"Ze swej strony uwatamy, it komizagadnienia jest sprawa, czy rzq.d Cze- rozwią.zanie nie zginą..
tet lotu powinien przerwać I!lilczeni.c? w.
tej sprawie i ogłosić komumkat daJąCY'
rękojmię bezstronności, który by polotył kres sporom".
Milczenie prof. Wolfkego jest co najmniej dziwne. Jeśli nie prostuje się pogło
sek o olbrzymiCh kosztach lotu, to sądzić
nalety, te są one prawdziwe. A wtedy.
powstaje pytanie, czy te miliony (,,~1erku
Prowi~oryc~ny r~qd arabski d~iala Napad na posterunek riusz" oblicza, te lot kosztować będZIe około półtora miliona złotych) nie naletałoby
policji
obrócić na potyteczniejsze rzeczy.
t o n d y n. (PA T) Dowodem wzra- ~!O powstańców napadło na posterunek
!:tają.cej sprężystości
akcji powstań- p0licji. W toku strzelaniny zabity zoców palestyńskich jest błyskawiczna stał jeden policjant arabski, jeden Ży4
niemal szybkość, z jakq. obecnie roz- {:('w~ki oraz dwóch powstańców.
Konserwatywny "Czas" w at'tykule o'
chodzą. się rozkazy tzw. prowizoryczW Jaffie grupa powstańców wtar- masonerii, która pracuje ne.d połączenie~
r.ego arabskiego rządu narodowego. gnęła do głównej kwatery policji za- "sanacji" z ludowcami, zwraca uwagę, li
Organizacja powstańców zawiesza swe I'ierając stamtąd pewną ilość karabi 4 nowe wybory nIe miałyby sensu:
rozkazy i zarządzenia nawet po bra4 nów i rewolwerów.
"Nowe wybory, czy to do samorzą
dów, czy tym bardziej do Izb.parlamenmach meczetów.
Na pograniczu JaUy i Tel Avivu
tarnych byłby tylko kcmedIą, gdyby
Dalszym objawem wzamagania się ciężko postrzelono dwóch chłopów
się okazało, te walczące z sobą ugruakcii terrorystów są. coraz częstsze wy- arabskich.
powania, występujące pod rótnemi firpadki większych utarczek powstańców
mami są w istocie wszystkie zaletne
B e j rut. (PA T) Powstańcy arab'l wojskiem. Wczoraj rano między odod wpływów i dyrektyw masonerii.
scy zaatakowa1i kolonię żydowskq.
działem wojska brytyjskiego a liczną
Czyt nie jest wszystko jedno, czy
Amoz pod m. Beisan. Przybyła z odgrupą powstańców wywiązała się rewybrany będzie mason pod takim czy
gularna walka na północ od Akrex. W sieczą. policja stoczyła z powstańcami
innym szyldem 't Czy będzie występo
walkach tych oddziały wojskowe regularną walkę, w czasie której zgi.
wał pod taką czy iIll)ą maską T Czy bę
nęło 10 Arabów, a 4 wpadło do niewoli.
w~Tlierane były przez samoloty bomdzie głosił takie czy inne hasła? ~zy
Straty po stronie policji nie zostały
bowe.
będzie się reklamował
tym, te Jest
chłopkiem, czy tet radykalizmem.
a
W północnej dzielnicy Jerozolimy ogloszone.
mate tu i ówdzie i przekcnaniami narodowemi? To jest przeciet zupełnie
obojętne. Przy opanowywaniu licznych
ośrodków politycznych
przez macki
masońkie, grozi nam, te podczas gdy
ludzie będą się ekscytować, tym, ile
Gen. Franco fłtttt?puje ~ i~ieroumict'lca ruchu narodO'łeego'
mandatów zdobędą ci czy tamci - f.WYtięzc,\ ' w wyborach b~dzie wyll\cznie
L o n'd y n. (P AT) W Lond nie krą- hi:>tość o poglądach bardziej umiarkomasoneria".
ż~ od dwóch dni pogłoski, pochodzące wanych. Tego rodzaju zt;niana reżimu,
Pismo domaga się uchwalenia ustawy
jr.koby ze źródła portugalskiego, we- według tych pogłosek, mlałaby na c~lu antymasońskiej.
uług których gen. Franco ma być niel.imożliwienie dojścia do kompromISU
długo zastąpiony w kierownictwie ru- ] i zawa~cia rC?zejmu.. między obu walzłotych miesięcznie
ehu narodowego Hiszpanii przez oso- czącymI w HIszpanll stronami.
"I. K. c." w felietonie p_ B. Skąpskiego
pisze:
interpelację w sprawie niewłaściwego
,,13 zł na miesiąc, to wypadnie. zdaje
postępowania organów policyjnych w
się, dziennie groszy, .. 43 z ułamkiem.
L i d a. (Tel. wł.) Stan wzburzenia, stosunku do ludności polskiej. InterTyle pobiera osoba urzędowa, reprezenw jakim ludność znajduje się od ~ pelaCja stwierdza, że organa policyjne
tant władz w Zwardoniu, miejscowości
's tatnich trzech dni, nie opada. Wszy- tępią bezwzględnie wszelkie w ramach
przepięknie pOlożonej,
a do niedawna
stkie sklepy żydowskie są. zamknięte, obowiązujących przepisów utrzymane,
zupełnie nieznanej. Katdy przyzna, te
Gdzie niegdzie widać wybite szyby. trzeba być nielada entuzjastą pracy i
przejawy krytyki ze strony ludności
Policja prowadzi dochodzenia w spra- polskiej postępowania urzędów i oridealistą,
teby biorąc taką gażę nie
wie ustalenia ściSłego przebiegu zajść. ganów policyjnych. Zwłaszcza z reguograniczyć się tylko do "odwalania kawałków", ale pracować pożytecznie i z
Na ogół j€dnak sytuacja jest naprężo ły konfiskowane są wszelkie skargi i
zapałem. Takim sołtysem był reprezenna i raz po raz powstają bójki. (w.)
krytyki pod adresem władz czeskich i
tant władzy w Zwardoniu. Był , bo jut
czeskich organizacyj oświatowo-spo
nie jest. W bietącym roku właśnie
łecznych, prowadzq.cych robotę czechizrzekł się mandatu.
War s z a wa. (Tel. wł.) W spra- zacyjną na terenie Śląska., często takMówi się powszechnie, te urzędnicy nawie obsadzenia stanowiska naczelnego
dyrektora P AT-a należy nadmienić, że że dosłowne przedruki z prasy miej- si (ci niżsi) mają pensje, z których ani
scowej czeskiej, niemieckiej i słowac wytyć ani umrzeć nie można. Przysłowie
największą. szanse na objęcie tego sta4
to trzeba będzie jednak zmienić: za 13 zł
nowiska ma obecnie naczelny redak- kiej.
miesięcznie motna jut tylko umrzeć! ...
tor p. Obarski, którego szanse .zwięk
sza ta okoliczność, że jest on szwagrem
płka Miedz-ińskieg(). (w.)
,
L o n d y n. (Tel. wł.) Koncentracja
Narodowy "Głos Lubelski" omawia powojsk niemieckich w Nadrenii przy- trzebę wprowadzenia na Katolickim UniK a t o w i c e (Tel. wI.) W Tar- biera coraz bardziej na sile. Wiele wersytecie Lubelskim katedry masononowskich Górach prokurator rozpoczął stacyj kolejowych zanotowało najwięk znawstwa dla wybitnego historyka K. M.
dochodzenia przeciwko małżonkom Ku- 'Szy ruch transportów wojskowych od Morawskiego:
nom, oskarżonym o bicie dzieci liną, za r. 1914. Budowa podziemnych hanga"Postulat ten jest słuszny, a jego
to, że nie chciały przemycać przez gra- rów w okolicach Fryburgu przeprowarealizacja konieczna. Jest bowiem ja"
nicę niemiecką towaru.
(w)
dzana jest na większą skal~.
sne, te znajomość masonerii, jej metod,
celów i działań jest dziś dla naszego
narodu wiedzą tak niezbędną, jak znagranicą
Przerażające
jomość historii czy prawa. Coraz więk
L o n d y n. (Tel. wl.) Korespondenci
szy wpływ masonerii n8. politykę mię
Wrnz
a
w
a.
(Tel.
wł.)
Dzisiejberlińscy dzienników "Daily Express"
dzynarodową, jej zbrodnicze działania
szy "Goniec Warszawski" p<>d.aje bari "Daily Telegraph" zamieszczają wia- dzo pouczającq. statystykę, zestawioną.
na rzecz przewrotu, ,,:szystko to stwadomoŚĆ, że w kołach politycznych nierza jut nie potrzebę, ale koniecznoŚĆ
na podstawie urzędowego materiału z
mieckich zupelnie poważnie traktowa- "Monitora Polskiego", a. dotyezą.cą stazorganizowania w
spC'łeczeństwacJl
na jest sprawa możliwości ustą.pienia nu wśród lekarzy-dentystów w Polsce.
chrześcijaIiskich
ośrodków uświado
mienia i oporu.
polskiego ministra spraw zagranicz- Okazuje się z tych obliczeń, że na 3731
Do roli tej w Polsce powołany jest
nych Becka.
d.entystów w Polsce jest 2:ydów 2168,
najbardziej uniwersytet lubelski z tyczyli 60 pet.
tułu swoich załoteń katclickich",
W poszczególnych okręgach spraCzechosłowacji
przedstawia się na.stępuję.co: w
Mor. Ostrawa. (PAT). Komitet wa.
okręgu warszawskim na 1386 dentyporozumiewawczy stronnictw polskich stów, 2:ydów jest 751, czyli 55 pet, w powyższe cyfry należy jeszcze skoryC h ł
..
ł
w D 'en .
W
zec OS OwaCJl og a.sza
"ZI n1- okręgu krakowskim 745 dentystów gować w ten sposób, że do liczby df'nku Polskim" komunikat, w którym w tym 474 Żydów, czyli 63 pet, w okrę- tystów Polaków, zaliczonych jest barwzywa wszystkie polskie organizacje, gu wileńskim na 865 dentystów j~st dzo wiele Żydów, mają{;ych polslde
by ze względu na obecno sytuacJ'ę po593 Żydów, czyli 69 pet, w okręgu po- imiona, wskutek czego należałoby 0'ł'
lityczną, nie brały udziału w organiznallskim jest 735 dentystów - w tym gólny stan Żydów w zawod:,ie denty~
zowanych 'fprzez
czeskie wspól- 350 Żydów czyli 48 pct. Wysoki ods&- stycznym podwyższyć najmniej o 5 pet
ta'partie
h
nych manI es cJac.
tek Żydów w 'okręgu poznańskim na- Najbardziej zażydzone 8& województwa
Prezes Związku Polaków poseł dr leży przypisać faktowi, że do tego 0- wołyńskie, nowogrodzkie, poleskie j
UToli
,,;vnl'óSł do ministl'a Spl' we\Yn I
n
.
. kl'(~gu należy woj. łódzkie. 'Yszystkic: wilellskie. (w)
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I

Regularne bitwy
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Narodow[y a"narodowi piłsud[zy[y"

Sugerowaniem opinii publicznej
nal'OUOWCÓW i "narodowych piłSudczyków" zajmuj~ się w p'r asie szczególnie d\Ya organy, a mianowicie kon senyatywny "Czas" i nie pozbawion~r kontaktu z pewnymi koła
mi wojskowymi trgoclnik "Mel'kul'Yusz
Polski". J cc1nak motywy dwóch ty~h
pism są różne: pierwsze - jak zwyIdy to czynić prawie zawsze żywioły
konserwatywne - kieruje się wzglę
dami natury społeczno-gospodarczej;
dla organu drugiego, "Merkuryusza
Polskiego", miarodajne są. motywy
raczej polityczne.
Jeżeli chodzi o rozumowanie "Czasu", nie tylko nie mamy entuzjazmu
ella oportunizmu jego pobudek, ale
wydaje nam się ono w swej bezideowej
sztuczności wręcz naiwnym ze stanowiska' realno-politycznego. Jak bowiem rozumowanie to wygląda?
Otóż organ sfer, które zawsze
przed wojną, w czasie wojny i w Pol~
sca niepodległej - zwykły się czepi.ać
"klamki pallskiej", czyli iść z tym,
który jest w danej chwili u · władzy,
organ, który kilka lat temu śpiewał
hymny pochwalne na cześć Bezpartyjnego Bloku \" s pół p r a c y z Rzą
dem,
teraz ',,-ykazuje konie,czność
st\l'orzenia nowego bloku do - w a 1k i z rządem,
rządem obecnym,
rządem z przewagą. wpływów lewicowo-"san,acyjnej" "Napra,,,y", a walkę
tQ, jego zclanierrl, przeprow.adzić winien blok, zlożony z naro!łowców i
"narodowych piłsudczyków" pod wc>dzą, pIka Sła,yka ...
\YiQc "Czas" wciska płkowi Sław
kowi "W clloll sztandar narodow~r, .a
111'zecież
polityka Rtworzonego przez
11. Slan'ka w swoim czaEie Bezpartyjnego' Bloku \Vspółpracy z Rządem,
l1TQCZ godziła w podstawy nacjonalizmu polskiego, przeciwstawiając mu
"ideologiQ l1allstwoWą" z wszystkimi
jej konsekwencjarni, które W~'l'az znalazly w składzie Bloku i jego władz,
VI' ch.arakterze kampanii wyboł'Czej, VI'
zespole członków parlamentu, a przede wszystkim w spoosób za&adniczr,
rzecz można: dogmatyczny, w obecn&j
konstytucji. Od kiedy płk 'Sławek stał
się
,.prawicowym nacjonalistą" i na
czym ta jego metamorfoza polityczna
ma się z,as adzać, nie dowiadujemy się
z "Czasu".
"r... '
Tak samo nie wyczytujemy z organu konsenyatywnego, jak wrg1ąda
program "l1qroclowych piłsudczyków".
Czy, godzą sil,) oni np. na poglądy w
dziedzinie polityki wewnętrznej, któpołączenia się

rych wyrazkie-lem jest "Czas"? ~lamy "Merkuryusz Polski". Dał On taką
charakterystykę stanowiska ideowoduże wątpliwo~ci. Czy utożs'amia,ią I'\ię
z proniemiecką. polityką zagraniczną zasadnicz'ego młodszych "nacjonalitrgo org'a nu? Nie wiemy. Czy "naro- stów legionowych";
dowi pilsudcz~'cy" stanowią w og'óle
"Ich program imperialny, ich akjednolitą, politycznie i organizacyjnie
'cja taktyczna, bojo'wa i tak żywy odzwartą grupę? Nie widzimy tego, a w
dźwięk
budzą,c.a w kraju, a zarazem
każdym razie nie umiemy na to pyta- w
naj"Tższym
stopniu pożyteczna
(ustawa o uboju rytualnym i przeciw
nie odpowiedzieć pozytywnie.
A cóż dopiero mó\\' ić o sugestii mafiom masol'lskim), wreszcie ludzie
niewątpliwie wartościowi to są ele"Czasu", że "n:arodowi piłsudczycy" menty niezaprzeczonej siły politycznej.
winni stanowić część składową. bloku,
"Nacjonalizm
piłsudczyków
jest
który by podjął "walkę z rzą.dem o- nacjonalizmem, żeby się tak wyrazić,
becnym", jako podlegającym przemoż pallstwOW\'l11. Nacjonaliści legionowi
nemu wpływowi lewicowo-"sanacyj- reprezentują przede wszystkim elenej " "Naprawy"! Gdzie widzi "Czas" ment racji stanu, nacjonalizm ethnosu. Przecież to są młodsi bracia tych,
realne ku temu podstawy? Czy zazna- którzy rządzą, i jeśli się ci bracia bunczy' łr się w parlamencie na serio jatujl!, to jest zjawisko wysoce znamienkiekolwiek próby ",,,,alki z rządem"? ne i głębokie refleksje rodzące.
Toteż trudno całe to rozumowanie
"Oto bowiem jest to dowodem, źe
"Czasu" brać na se1.'io, tym bardziej, Polska jednego tylko elementu, Polska racji ·stanu - to system chromy
że sam ma na myśli przejściową fori trwać nie mogący. Bunt młodszych
mację polityczną, może obliczoną na
braci najdobitniej świadczy o tym,
okres wyborów.
że ż~Tc ie samo ,,,ola o element drugi,
Poważniej i głębiej ujmuje kwestię
element narodu, element ethnosu. I nie

I

W Warszawie toczą się obrady plenarne Międzynarodowej Handlowej Konferencji P01'lamenlor71ej, w któ1'cj uczestniczą delegacje lJarlamentarne kilkudziesię
ciu pa:tlstw. Zdjęcie przedstawia otwarcie obrad w sali Sejmu w Warszawie.

(o łącZY Żydów Z demokracją 1
Zna'lnienne U:y'l'ltł'ł"zenia ri!ydowskiego lJ;s'lna
W tydowskim. plSillle żal'gonowym
"Unzer Expre&s" niejaki Lazar hahan pisze:
.,Ż~Tdów ląc7.1' z dp.mokracją polsl,ą ('oś
więcej niż uczucia i sentymenty, a m:an\j-

wspólne intere.5Y. Na równi z Ży
dami demokracja po!.ska jest żywo zainteresowana w lwa lczaniu faSZYZITlll i roz·
woju Polski demokratycznej. Gdy naddl0d1.i doniosJa ch wil~ "yborów, Żydz; powinniby się po,rozumieć z demokracją
pel"ka, co do taktyki. ' Byłoby to możliwe.
gdyby istniała Tf'Jll'ezp.ntacja żydowska:'
wlci~

Z satyry politycznej
Rada przed wyborami
Naśmiecono prze~ te la/n
niech się Izby powymiata!

Sprzedają ziemię żydom

Poświęcen,ie
Poświęcenie

tablicy,

bocz·
nicy
poświęcenie sikawki w Dolnym Kulikowie.
Prosimy o wyjawienie nam tej tajemnit:y
kiedy 7ias tąpi, POśu1ięcenie
u(cagi obywatelou:i.
"Szpilki"

Wiece przedwyborcze
Do kierownika baletu ludowego "TrI.nagra", rozporządzającego kOSfiumami
ludowymi ze wszystkich okolic kraju,
zglas::,a się pewien pan.
- Ch cia/bym zaangażować pail,ski
balet . .. - mówi.
- Na, występy baletowe?
- A il.c, pan ma baletnic?
- Szesc ...
- A to świetnie, mamy właśnie 1'0 '
bić ma.sowe wiece wiejskie, angażujemy
7JOIIski balet na wiece przedwyborcze na

wsi ...

i "ukraińcom"

poświęcenie ·

"V,'róble na Dachu"

Jak

"Goniec 'Varszawsld",
"' Ht'za,sające
wrażenie
we Lwowie wywolały wiadomości o ostatnich transakcjach pat'celacyjnych i o przechodzeniu
ziemi polskiej w ręce obce. Sprzedawcami
są

alarmuje

~.iel11ianie

',-edłllg

małopolscy.

infJl'macji

wspomnianego

dziennika
"wlaściciele majątku

1I-liklaszów w powie.
cie Iwo\vskim rozparcelowali lO,:) hektara
między 14 nabywców, w tym 13 UkraiIiców i jednego Polaka.
"Właścicielka majątku Gaje w powiecie
lwowskim rozpal'celowała 26 hektarów
między 65 nab~'wców. z których 49 Ukraiń.
ców. 1 Ż:l'd i 15 Polaków.
"Wtaściciele majątku Laszków Szczul'CJwice sprzedali klucz 5 folwarków o ob·
szane 4.200 heklarów Mojżeszowi Gold·
wa.sserowi i SpóŁce Leśnej we Lwowie.
Przy parcelacji też Lasz:kowa zdoI al o na·
być-ziemię tylko 82 Polaków a reszLr; ziemi nabvlo 5]2 Ukraińców j :J Żvdów.
oj 'Vlaściciel majątku Rosocho'\\ aciec w

'Vy jątkowo SZC~('re e ą słowa L'lz:uu
Kl1,hana, dowodzą one, że przede wszyst·
kim ("coś więcej niż uczucia i scntymen
ty") lączą Żydów z demokracją polską in·
t e r e s y. DemokraCja polska - dowodzi
dalej p, Kaban między wierszami - winna
uznać wspólnotę interesów swoich z i nt e r e s a m i ż y d o s t w a, co na język co.
dzienny przetłumaczone oznacza, ze demokracja polska powinna służyć żydowskim
interesom w ich walce z faszyzmem, ina·
czej mówiąc z narodowym prąd~m pol·
skim.
po.wiec!e podhajeckim rozparcelował zie·
mIę mlęclzy 218 Ukraiilców, 2 Żydów i 76

ł Polaków!

"Właściciel majątku Jagielnica rnparcelowal 1000 hektarów wyłącznie 1l11.!dzy
Ukrail'lców."
Informacje powyższe, o ile sa ll\'ud'le
z prawdą, są rzeczywiści.e przeJ'aźnhce.
Postępowanie ziemian, wyzbywających sil!
swej ojco\yizllY w ręce wrogiego nam ele.
mentu, musi się spotkać z ostrym potę·
pieniem calego spoleczelistwa pol,~k ;ego.

PPS i ludOWCY

Donosi liśmy już o zjeździe socjali·
sLyczne'go Towarzystwa Uniwersytetów
Robotniczych (TUR) we WładysIa wowie.
Polska Agencja Agrarna donosi, te na
zjeździe uchwalono wniosek, aby TUR
urządził wspólnie z łutlowcowymi "Wiciami" dwutygodniowy kurs informacyjny.
Pytanie teraz, czy zgodzą się 'la t'l
"Wicj", to jest organizacje młodzieży
~tronllictwa Ludowego, w którym nurtują,
Jak wiadomo, silne pr!\dy klasowe i !~.
IV; cowe.
'

Lord Halitax, angielski minister spraw
zag7'anicznych, udaje się na lconferen~
cię z Ashton-Gwatkinem, wsp6lp1'acow~
nikiem lorda Runcimana

.. ..

.,""', , " ,
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pomoże

tu wcale zmiana mi'ejsć, gdjT7J
Polska tylko ethnosu takoo byłaby,
chromym, kalekim, niezupełnym tworem."
Stąd wnIoseK "M'erkuryusza Polskiego", że elementy e1bnosu ("narodo..
.wi legioniści") oraz czynnik ethnosu
(Stronnictwo Narodowe) winny się po·
łą.czyć, by stworzyć "Polskę prawdzi.
wie potężną, PolskO stalową., Polskę
- Imperium".
Pojęcie imperializmu ,,!llcrkuryusz
Polski" konkretyzuje wskazaniem wychowania młodzieży w "atmosferze
racji stanu", w atmosferzo wyprawy
kijowskiej". Widzimy tu przeto nie
zbieżność, lecz rozbieżność
poglądów:
"narodowych
legionistów" a narodowców (Stronnictwa Narodowego-f!
tamten program wychow8J:lia mlo·
dzieży wiedzie do wskrzeszenia niebez-'
piecznej, szkodliwej, zbankrutowanej '
polityki feder,acyjnej z obliczem Polski
na wschód; program zaś Stronnictwa
Narodowego stoi na gruncie jednolitej,
zwartej państwowości z punktem cięż·
l,ości na ziemiach z·achod.nicn. dają
cych Polsce dostęp do morza oraz bogactwa w nich zawarte - warunki
rzeczywistej niepodległości państwo ..
wej.
A w dziedzinie 'polityki wewnętrz
nej? Ustawy antyżydowskiej jeszcze
nie stworzono, natomia.st ustawa o uboju
rytualnym istotnie
dowodzI
zbieżności poglądów "narodOWYCh pił
sudczyków" i narodowców w tej dzie- '
dzinie. Ocz)Twiście, to jeszcze mało,
bardzo mało, by na tej podstawie moż
na było mówić, że dojrzała sytuacja
do współpracy narodowców i "narodowych legionistów".
Nie zamierzamy prorokować, czy,
do tej współpracy kiedykolwiek dojdzie czy nie dojdzie. Tak, jak dziś rzeczy się przedstawiają., różnice, dzielące
te dwa obozy (jeżeli "narodowych pił
sud.zyków można nazwać obozem
Skrystalizowanym) są gl'ębokie, zasadnicze. Dość wskazać z dziedziny polityki
wewnętrzllej przede wszystkim podstawowe zagadnienie- ustroju
pallstwa: my za jego podstawę bierzemy naród polski j,a ko g-ospoctarza pań
stwa; a czy "narodowi le-gioniści',' odrzucają zasadę obecnej konstytucji,
że pal'lstwo polskie jest "wspólnym
dobrem wsz~T stkjch ~ego obywateli'" z
przemilczeniem narodu polskiego iako
jego gospodarza? A przecież ten zasadniczy poglą.d łączy się ściśle z całą
praktyką. naszego życia i rozwoju narOdo",ro-pallstwowego.
Stwierdzamy to nie dla drażnienia
i polemizowania, lecz z poczucia obowjl;l7.!tU, że tYlko ~nówieniem prawdy
tOt'uje !'ie raeteJuie i sensownie drogę
Zdl'O\YC'11l11
wll~lr;jl1reh

)'oZ\\'Q i owi

w PDlsce.

stosunl~ów {I8!l
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począł w roku i893 jako goniec firmy
Kohn' w Warszawie. Po kilku latach
przemósl się do Rosji, gdzie uzyskąl ~u
że przedstawicielstwa
firm zagral1lc~
nych na Rosję i wyspecjalizował Slę
szczególnie w zakresie garbunku. Po
przewrocie bolszewickim wyjechal do
Danii, Szwecji i Gdal1Rka, gdzie w czasie inflacji w roku 1920 nabył szer~g
kamienic i przyjął obywatelstwo guanskie. (w)

W koł. <DZIERŻANOWSKIEGO
8. 9. Są.d rozpatry- Stefan Niebudek postawił wniosek o Centralal War.:tawa. Nowy Swbit 64
Oddziała Gniezno, Chrobrego 2
""al sprawę 9 członków Stronnictwa t'niewinnienie.
Pg 67U-2-62.65U-GC
.
'Narodowego z Warszawy, Pragi ~ kilSąd wydal wyrok
uniewinniający
.ku młodych wieśniaków-narodowców pp. akademika Mieczysława Czyżew
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ni przei starostwo na kary od 20 zł ka z Pragi oraz wi~śniaków: J. Chm~e rządzenie Ministerstwa
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v\Tześnia odbędzie się posiedzenie war14.50-14.7:>. owies 14--14.25; otrQby zytnie 10.7~
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:!i5 , gr 12,~0 -13:
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23.~O-2J. mAkii 1)~zenJ1a 6.W, 31.~0-32.50.
.
warszawskiego i skrajnych elementow ni areg7.tu do 5 7.1 robotlllkowl Rable- aplikanlów. (w)
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powszec,lm:1 7,s,lnie !l.GO -9.7:;; otr()by pszrnne ~r, 10.2:;-10.~~,
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Sh'ona 5

na samochód z benzvna

Dwaj szoferzy zabici, 17 pasażerów spłonęło, pociąg wyl(oleil się
Perpignan. (PAT). Według doniesie!'l z Hiszpanii, samochód cięża
rowy, wiozący transport benzyny, zderzył się na pl'zejeżdzie kolejowym w
pobliżu San"ia z pociągiem. Nastąpił
wybuch, od którego obaj kierowcy samochodu ponieśli śmierć. Pociąg wykoleił siQ. Od płonącej benzyny zajęły
się
(b" a wagony. Liczba zabitych

Bojkot gospodarczy
nie jest karalny
,V a r s z a w a, 8. 9. - Typo\\- ą. dla
dzisiejszej rzeczywistości polskiej sprawę rozp.atrywał "' ydział Odwoławczy
Sądu Okręgowego w \\'arszawie dnia
6 września rb. z odwolania się człon

ka. Stronnictwa Karodov,ego w Tarczynie, skaz,a nego przez starostwo na
karę aresztu z.a pikietowanie sklepu ży
dowskiego w Tarczynie w
okresie
przed świętami Bożego Narodzenia.
Prokurator po referacie sprawy
zrzekł

się

osl"arżenia,

zaznaczając,

iż

orzećzenie Sądu ~aj'''' rższego wyraźnie

stwierdza, że spokojnie legalnie prowadzony bojkot, uświadamiając'y o skrepak polskich nie ulega karze. Sąd na
wniosek obl'oilc~' oskarżonego p. apl.
adw. Romana Dallca uniewinnił Sucheckiego. (s)

Anglii grozi wyludnienie

PO-I

wskutek wykolejenia pociągu oraz
parzenia lJlonącą benzyną wynosi 17
osób

Dalszrch szczegółów brak, gdyż pograniczne władze hiszpallskie odmawiają informacji w tej sprawie.

•

Potworna zbrodnia pod Krakowem
Ro~kol)(d gł'ób~ sP'I"of((lw'w ul

Kra k ó w, 8. 9. - \V Prokocimiu
pod I{rakowem zostala dokonana potworna zbrodnia pl'zez nieznanego narazie zboczellca.
Tło
zbrodni jest nast~pujące. W
poniedl,iałek na cmentarzu w Prokocimiu została pocho,vana 17-letnia dziewczyna. W nocy z poniedziałku na wtorek jakiś zbrodniarz rozkopał grób,

zu'loki i uT"l'Ulll ubranie

rozbił trumnę, sprofanował zwłold oraz cz~ściowo pokrajał trupa, kradnąc

przy tym odzier.. O dokonanej zbrodni
władze -policyjne za,... iadomiła rodzin,a, która we wtorek rano zauważyła
potworny czyn.
\Vładze policyjne rozpocz~lI- energiczne śledztwo.

Krwawy dr.amat małżeński wN. S~(ZU

IV Stanach Zjednocz. wynaleziono dla

użytku

policji "d:iałko" strzelające na~
bojami gazu l:;awiącego lub odurzają
cego, "Działko" można nabijać na jeden.
raz 18 pociskami, które wystarczają ,dla
całkowitego zadymienia rozleglej dziel·
nicy miasta.

_.

Ml{~.uu:'a'ttu.'I"'łłik~ .fiJkazuny za znęcqnie si~ nad żon, q, pchnął

stości, nie można traktować jako nieoLyczajnego wybryku, bo treść jego ~ie

"1.O .~e'łn nieszczęśliwą kobietę

N o w y S ą c z. -:- Rozegrał się tu
krwawy dr'amat maIżellski pomiędzy
Stan. Łąckim i jego żoną Anną.
ł~ą.c!d, znany awanturnik j pijak,
maltretował stale żonę. Nieszczęśliwa
kobieta napisała w koilCU don i asienie
do policji, która sprawę przekazała są
dowi. Na rozprawie Łącki skazany
został na 3 miesiące więzienia, co go
tak rozwściekliło, że postanowił zabić

orraza niczyich uczuć, a wręcz przecbrnie, może tylko podnosić na duchu.
Wreszcie p. Bajkowski odczytał przed
sądem tekst Hymnu Młodych.
, Po wysłuchaniu p. prokuratora i obrony sąd . Soszkę uniewinnił.

Niezwłocznie po. przviściu z sądu,
wtargnął uzbrojony w· nóż kuchenny
do kuchni i bez słowa począł żgać żo

n\! nożem w pierś.

Ciosy, na szczęście,
nie były śmiertelne.
Rozwścieczony
Lącki przewrócił żonę i skopał ją tak
dotkliwie, że stracila Pl:zytomność.
Po dokonaniu bestialskiego czynu
ł.ącki r.biegł. Ranną kobietę przewieziono do szpitala.

L o n d y n.
(A TE) Na odbywają żonę·
cym się w Edynburgu kongresie zdrowia \v~-glosil znany angielski l-ekarz i
uczon~' sir Hill wielką mowę, w której
wypowiedział
się za wprowadzeniem
odpowiednich zarządzeń, mających na
celu pow s trzymania spadku urodzeń
. w Anglii i na terenie c,alego Imperium
Brytytskiego.
Zdaniem mówcy rząd
angielski ,,,inien ustalić j.akąś kontrolę urodzell. Przeciętna liczba urodzeil
w Anglii wynosi 15 pct i na tej podstawie ohlic;l;Ono, że o ile ilość dzieci urodzonych w 1931 r. wynosiła 9 i pół miliona, w r. 1951 spadnie ona do .) i pól

Znamienny głos pisma
polskiego w Niemczech
War s z a w a. (Tel. wł.) "Polak w
Niemczech' 'mówi w wrześniowym numerze o spisie ludności, zapowiedzianym na 1 maja 1939. Miesięcznik ten
pisze m. i.
"Spis ludności, mający się odbyć w
maju 1939, kieruje się przede wszystkim przeciwko ludności polskiej w
NiemczechI Spis ten jest dla Polakó\v
w Niemczech i ma wykazać, że liczba
Polal,ów, którym w przyszłości wolno
będzie należeć do polskich organizacji
i mówić po pol sku. zmniejszona bQdzie
do osób niezależnych gospodarczo. (w)

miliona.

świątobliwi

lresztowan,e Niemca
za obrazę arm"

tejs:r.~-m v\;i ~zierniu.

Oto nowe ogniwo do łańcucha .. lojalnI)Kie<mców ,,, stosunku do armii nasz e j. (r ch)

śc : "

na Łotwie

Epi demia paraliżu
dziecięcego w Łotwie
zatacza coraz
szersze kręgi.
\V dniu wczorajszym
liczba. chorych wzrosła do 100 osób.
R y g a.

(A TE)

Straszny wypadek

w kotłowni

,,, kotłowni szpitala Spółki Brackiej w
Siemianowicach zajęty naprawą kotła
ślusarz Paweł Furgoł spadł ze znacznej
wysokości i nadział się na kawał wystają
cego żelaza, skutkiem czego doznał ode·
rwan ia nerki i pęknięcia jelit Mimo energicznych zabiegów lekarskich Furgol
skutkiem odniesionych obrażeń zmarł.

Pl'a sa dOIlo:"ząr o rClzwia.r.aniu przez
Kom. Partii Pobki, podaje nastę
pujące szc.;zcgóly:
,.Po<lst&wq do likwidacji stał się raport .. Komisji Trzech", wysłanej z Moskwy
do Polski.
.... ,T..:omi"ja Trzeeh" po zlustrowaniu
U'r enu pa rt yjnc'go w Polsce zlożyła centl'ali Tlloski('\\'s kiej dokładne sprawozdanie, st\\' iel'uzające rozkład calej Ol:ganizac,ii , oraz wniosek o niezwłoczne jej roz·
~taliJla

wlązan ' e.

naport zoslaJ Pl'Z,I"jęty, zatwierdzony
prz('z najwyższą \""ladz Q i stal się podstawą obecnej akcji likwidacyjnej. Autorów
jego, natomiast, po wykonaniu przez nich
powierzonego zadania - roźstrzelano. Taki był koniec Komisji Trzech, która podczas swojej pracy lustracyjnej dowiedziała się złJyt \\'ie 1(',"
,. o\\;iccki" 1\Oniec Komisji Trzech, któ·
ra dowiedziała się zbyt wieje, jeszcze raz
wskazuje, jak daleko postąpi! proces. rez1i.łat!u wc\\'nętrzpego Z. S. S. R.

poja..

ostatnio coraz częściej dwa nazwiska \Vielkopolan. Łączą się one ze
staraniami, wszczętymi o beatyfikacjfl
świątobliwych Polakow.
Są nimi o. Rafał Chyliński i opat Stanisław Res:r.ka. Obaj wywodzą swój ród z Ziemi Bukowskiej. Pierwszy urodzony 8 stycznia roku
1094 w \Vysoczce i wychowany w Buku,
po skończeniu nauk w Poznaniu został
towarzyszem chorągwi pancernej,
po
czyrn wstąpi! do zakonu franciszkańskie
go i zasłynął jako kaznodzieja i egzoreysta. Po śmicrci, która nasląpila dnia 9
grudnia 1741 w Łagiewnil<ach pod Łodzią,
u grobu jego dziać się poczęły cuda, które
spowodo\vały wszczęcie starań o jego beat.yfikację. W odrodzonej Polsce po wielu latach wznowiono je, a wiara w jego
cudowną moc staje się powszechna.
Opat Stanisław Reszka (urodzony Jr'.
1543) najsłynniejszy bukowianin dosta,pił
największych zaszczytów, był bowiem sekretarzem króla Batorego i wychowan~
kiem jego synowca. Jako osobisty sekretarz kardynała Hozjusza był na Soborze
Trydenckim świadkiem jednego w historii Kościoła wydarzenia, że Polaka zaliczono do najpowaźniejszych kandydatów
na tron papieSki. W końcu został sekretarzem wielkiej penitencjarii rzymskiej,
otrzymując również od
króla polecenie
szukania w Neapolu sum, wywiezionych
przez królowa, Bonę.
Dzieła Reszki, w których opisał on t ywot kard. Hozjusza, są obecnie podstawą do starań o beatyfikację Hozjusza.
\Vszystkie te szczegóły i inne, odnosz!\"
Ce się do bogatej historii m. Buku, znajdujemy w najświeźszym (37) nrze "JlusŁracji Polskiej'" która poza tym przynosi mnóstwo ciekawych artykułów i felietonów, ciel,awostl,i z kraju i ze świata,
przegląd najnowszych mód, filatelistykę,
humor itd.
wi3ją się

B r o d n i c a . 7. 9. - ·Ares7.:towany wstal ~iem i ec Balsam wb., lat 46, zamie·
szkały w Grzrbn ie, pow. bro'd'Tl;cki za t.o,
ż e clo ż o lnierzy odez\yal 'Się w S'POl"ói:J o,b ra·
żliwy. "'ymieniony osadlOny zastal w tu·

Paraliż dziecięcy

Wielkopolanie

Na ustach świata katolickiego

Zwycięska załoga

lon

"Wisła" zajął

balonu "lVisla", red, Osi11ski (po lewej) i in~. Nowacki. Bapierwsze miejsce UJ krajowych zawodach balon. juniorów.

Charakterystyczny proces narodowca
Policja

określila odśpiewanie Hy'l)'ł'łłu
obyc~ajny

Sąd

Okręgowy w Zamościu rozpasprawę narodowca Józefa SoŁuk9wej, pow. biłgorajskiego,
oskarżonego o to, że na akademii z o-

tJ ywał
Siki z

kazji powstania styczniowego w sali
parafialnej dopuścił się "nieobyczajnego wybryku" (tak czyn Soszki określiła policja) przez to, że po skoilCZOnej akademii Soszka wszedł na scenę
i zaintonował Hymn Młodych, który
podchwycili na sali narodowcy i s~'m
patycy i odśpiewali do końca. Po doniesieniu przez policję o podobnym
,.nibob\'czain\'m W\'bT\'ku" :;:;tarostwo
ukarał'o Scis~kę grz~'wlią 5 zł z zamia-

Mloclych jako "nietcybryk"

ną

na 3 dni aresztu. Soszka, nie wiw swym czynie wykroczenia,
wnió, I w tej sprawie sprzeciw do starostwa z prośbą o uchylenie orzeczenia,
VI pl'zechnwm zaś razie skierowanie
sprawy do Sądu Okręgowego.
Starostwo po rozpatrzeniu sprzeciwu podniosło Soszce grzywnę do 7 zł
i skierowało sprawę do Sądu Okręgo
we.lw w Zamościu.
W obronie Soszki w Sędzie Okręgo
wym stawał adwokat p. Bajkowski,
J:tóry wyjaśnił sądowi, że odśpiewanie
II~'mnu i\flod~' ch, który śpiewany jest
ceraz częściej z okazji różnych uroczydzą.c

Niezwykly wypadel( w Nowym Jorku - Skruszony zbrodniarz
na posterunek policji
Nowy Jork. Do mieszkania
jednego z tutejszych księż~; rzymskokatolickich zgłosił się o godz. 1,30 w
nocy nieznajomy mężczyzna z prośbą.
o wysłuchanie spowiedzi. Przybysz,
niejaki John Bellinger, w czasie spowiedzi przyznał się, że właśnie przed
chwilą.

zamordował

odpowiedzia . mu,

że

kobietę.

za tak

Ksiądz
straszną

zhrodniQ istnieje tylko jedna pokuta,
to jest wzi~eie na siebie zaslużonej
kan'. Skruszony zbrodniarz zgodził
się w towarzystwie
k.siędza udać się
na postenlek policji, gdzie powtórzył
sW~. wstrząsającą. spowiedź.
B e l l i n g e r zeznał, że już od kilku lat utrzym.\·wał hliższe stosunki z

:?5-letnią Marią

Joyce,

która jednak

udał się

wraz z

Ilapłanem

znalazła

sobie w ostatnich dniach no\\ ego amanta, a propozycję Bellingera
wyjścia

zamąż

przyjQła

śmiechem,

Wówczas Bellinger zastrzelił dziew.
czynę·
Zeznania zbrodniarza natychmiast sprawdzono. Okazały się one
prawdziwe

/
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Migawki

łódzkie

Historia jednego

płotu

Nie przesądzam, te tylko jednego. Ra'czej jednego z wielu.
Autentyczność tej historii
sprawdzić
łatwo. Wyst.arczy udać si!! na ulicę Sienkiewicza przy zbiegu z Tylna,. Siał tam
długi ploŁ
Zarzynał się przy Tylnej i
biegł at do Abramowskiego. Pl'zez kilka
lat przechodziłem tam dwa razy dziennie. W międzyczasie uległ skróceniu, bo
na rogu Abramowskiego wydzielono plac
pod budowę domu.
Co roku świe1:o go bielono. Raz nawet
pomalowano na zielono. Potem znów na
biało. Co jakiś czas ukazywały się na nim
napisy. O, - dokładnie pamiętam. Kiedyś
przechodząc tamt~dy czyiałem zielone,
przy p01DOCy szablonu malowane slogany:
"Nie kupuj u Żyda". Pamiętam hasła wyborcze, które rano jeszcze mokrą ocieka~y farbą. Potem dozorca mczolnie wapnem
Je zasmarowywał. A one znów nazajutrz

OnĘDOW:'\IK,

-

Mhota, dniR 10

M'7.e~nia

1938

Numer 2{)7

-

----- ~

(hojny przez wszysłki[h zapom -an
Dzielnica robotników Ł ód
tworzy

Bolączki

ź, 8. 9.
Tor kolei objazdowej
linię demarkacyjną,
niemal

geometryczną,

Chojen, które

rozdzielającą

od
jed-

Łódź

stanowią. samoistną

nostkę samorzą.dową, choć całym ży
ciem ciążą. do Łodzi. Niewątpliwie

i niedmogania - Chojny trzeba
na

dalszą. metę

s1anowić będzie poważną.

przeszkodę

jest to anormflne

i

do
realizowania
europeizacyjnych
zamierzell ojców naszego miasta.
Sprawa przyłączenia Cbojen do
Lodzi

przyłączyć

była kiedyś poważnie

do miasta

rozpatrywana i

się, że znajdzie ona pozytywl1t' załatwienie.
Obecnie słuszny tr.n
projekt został pogrzebany i zapc\vll c
spoczywa gdzieś w biurku jakiegoś urzędu.

zdawalo

Tymczasem Chojny pozostawione
same sobie i zapomniane
prz('z
wszystkich dać sohie rady nie mogQ.
Zważyć bowiem trzeba, że Chojny zamieszkuje prawie wyłącznie ludno~ ć
robotnicza, która zatrudniona jest '"
fabrykach łódzkich, ale jest to ' zarazem ludność najuboższa. Na około 30
Wybucli kotla nastqpil wskutek uB~kod~enia powlolti Tiotla tysięcy mieszkańców bezrobotnych
wyłaziły.
jest 2.200, są. oni częściowo ciQżarem
Fabryka ~ostaJtie unieruchomiona na 14 dni
Potem pół płotu gliną przywalono, bo
zarządu gminy,
częściowo zaś otrzykanalizację
na Sienkiewicza robiono.
L ó d Ź. 8. 9. - W z\viązku z ekspIo- dalsze cztery kotły, które jedynie iizięki muję. zapomogi z Funduszu Pracy.
Prawdziwy łódzki płot.
zjs, kotła parowego. pojemności 100 dobrze urządzonym wentylom udało się
Budżet zarządu gminy jest stale demetr6w sześciennych w firmie S. Ro- całkowicie opróżnić z pary, unikaj~ ficytowy i niedobór sięga 35 tys. zł,
zenblatt (Żwirki 36). wczoraj zwiedzała większego zniszczenia.
który pokrywać musi wydział powiamiejsce katastrofy komisja śledcza, w
Wskutek pęknięcia kotła.. fabryka, tc.wy. W takim stanie rzeczy trudno
której udział wzięli przedstawiciele pro- która w obecnej chwili zatrudniala 850
kura tury, województwa i policji.
robotników, zosŁanie unieruchomiona myMeć o przeprowadzeniu na tereni e
, . ' .... {
inwestycyj,
Komisja stwierdziła. że wybuch na- najmniej na 14 dni. Zwłoki zabitego Chojen poważnieisz~'ch
które
by
poprawiły obecny niemal ostąpił wskutek
uszkodzenia powłoki palacza Hipolita Lachowicza wczoraj
płakany stan.
_ _ .
kotła. W sąsiedztwie znajdowały się wydano rodzinie.
Najdotkliwszą chyba bolączką jest
wprost
fatalny stan ulic.
Foza ul. Rzgowską. i Tuszyilsk"ą,
które otrzymały ostatnio nową nawierzchnię, wszystkie niemal ulice są
Potwierd*a się pr~yslotcie, :i'e strach ma wielkie oc*y
nie zabrukowane. Coprawda ostatnio
Ł ód ź, 8. 9. W organizacjach kuskładów żydowskich. Kupcy żydow uporządkowano również ul. 11 Listopieckich żydowskich omawiana była ~cy postanowili
interweniować
u pada, Polską, Kolumnę, układa się
sprawa wystawiania posterunków in- ",ładz administracyjnych,
przy niektórych ulicach chodniki, ale
formacyjnych przed księgarniami ży
Dodać trzeba, że oficjalnie władze
jest to zaledwie kropla w morzu podowskimi, składami gotowych ubrań policyjne nie zanotowały jeszcze za- trzeb komunikacyjnych. Mieszkal'tcy
itd.
kłócenia spokoju z powodu rzekomych
brną w błocie ulic bocznych od RzgowStwierdzono. ze z chwilę, rozpoczQ- wystąpień przeciwżydowskich, tak że skiej i Tuszyńskiej, topią się w bajoByl to "plot-Beck" _",""",,"""""<9
!,.o~ ;
cia roku szkolnego przed żydowskimi wystąpienie żydowskie należy trakto- rl'.ch. Już obecnie choć to przecież nie
AI~ mimo, te tyle lat tamtędy przeskładami uwijają. się jakoby informawać jako dążenie do zabezpieczenia
jesienny jeszcze czas truno jest przeChOdZIłem, nie umiałbym powiedzieć,
co torzy, którzy nawołuj Q. do omijania się przed urojonymi wrogami.
być niektóre ulice a już o komunikasię za nim kryło. Był to motna. powiecji samochodowej mowy nie ma.
d:z:ieć taki "płot-Beck". Wysoki i tajemNiezmiernie ważną jest
_
niczy. Coś reprezentował. Ale co, to
sprawa połączenia za pomocą komuwiedziało tylko szczupłe grono wtajemninikacji tramwajowej
~zonych. Owszem, jeśliby się dało coś na
Jego korzyść powiedzieć, to chyba to, te
Chojen z {Jodzią· Tramwaje, jak 0przez szpary mo1:na było zajrzeć.
becnie, dochodzę. tylko do toru koleA ministra przejrzeć się nie da.
jowego.
Tymczasem mieszkańcy, zaAle nigdy, nigdy nie miałem czasu pomieszkuJący krańce Chojen muszą kiszukać dziury po sęku i do środka, tóra10.1ec~e klub-", SPO,,.tou.·ego pl"aCO 'll'IIi1':ÓłD Zjedn. ZaTila'ilów
lometrami spieszyć do nalbliiszego
wia zapuścić". Zresztą nie wypadałob>y naSclteiblera
i (;"olłma'ła _ Pr~e8~ło 1.500 c*'onków te 15
Ilrzystanku. Ni.estety na przeszkodzie
wet.
w l'ca1i.zowanlu -połączenia, jest tor koPotem straciłem plot z oczu. Nie cnoselwjacIl
'dzi.łem tamtędy kilka lat. Aź w tych
D 6 d Ż, 8. 9. - \V ramach uroczysto- je sekcja pi~ściarska, kt6ra nalezy do lejowy.
dmach znów go zobaczyłem. Nie! - Płod
!{ b
Zaznaczyć należy, ze ruch na przetu, tego starego znajomego nie zobaczy- stości poświęcenia sztandaru i otwarcia klubów klasy A okręgu łó zkiego. lu
jcździe kolejowym
jest bardzo duży.
łem, bo go nie ma. Jest jego następca. wspaniałego stadionu klnb pracowni- posiada sekcjr. pilki nożnej dalej idą.
Toteż mies7.kal1cy spieszący do pracy
Druciana siatka.
k6w Zjednoczonych Zakładów SchribJo- drużyny szczypiorniaka. koszykówki,
narażeni są niejednokrotnie
na dłu
Bo to pan premier kazał owe tajemnice ra i Grohmana obchodzić br.d7.ie w dniu siafkówld itd.
odsłonić ~ "płot-Beck" zestal zburzony. 11 bm. r6wnież !O-lecie swego istnienia.
Sekcja. lekkoatletyczna należy do gie wyczekiwania, zanim manewrują
(S~a.d ~nIosek, te pan premier ma prawo
Na przestrzeni 10 lat klub rozwinął czołowych zespolów w Polsce. Kierow- cy pociąg opróżni przeja7.d. Istnieje
ta}emmce płotu zdekonspirować). I teraz się do potężnej organizacji, która po· nictwo klubu, doceniając w całej roz- projekt zbudowania pod torem koleWIemy, co on reprezentował.
siada aż 15 żywotnych sekcyj. PocząŁ- ciągłości :r.nac7.0nie młodego elementu, jcwym tunelu, jednak jak wiele pro, Otót w myśl dewizy: "więcej zieleni kowo w r. 1927. kiedy został zalożony baczną uwagę
zwraca na wyszkole- jektów, istnieje on tylko w sferze zamierzeI'l. Tymczasem problem bezdla. .ulic!" .i "przez zieleń do piękna" od- klub, istniała. jedynie sekcja ping-pon- nic młodego narybku.
R!Omęto. ~llka .morgów pola, którrgo po- gowa, po tym zagarniano coraz to noToteż Pośwlf;cenie nowego sztandaru piecznej i l'\7.ybkiej komunikacji ulicą
ZlOm mIejSCamI przewy1:sza poziom ulicy
d
.
o p6ł~or~ metra, miejscami zaś leży o t y- we ziedziny życia sportowego i oświa- l obyarcie nowego warsztatu pracy. ja- Dzgowską jPst nirzwykle palący i doleż D1teJ.. A wszystko porastają t<tkie towego. Obecnie, po 10 lalach pracy, kim br,clzie dla klubu stadion zakrojo- maga siQ jak najrychlejszego rozwią
ładne, mIle dla oka pokrzywy zakOliczo- klub objął swą pracą wszystkie niemal ny na miarę europejską, będzie dal- zania.
};a dobro obecnego Zarządu gminy
ne takim miłym w dotyku p~szkiem _ dziedziny życia sportowego i towarzy- szym, poważnym etapem rozwojowym
zapisać należy, że dość S7.częśliwie rozos.ty, ta~i zd:owy na rany rumianek i skiego.
klubu.
wI!ll.e, WIele mnych, temu
podobnych
W tej chwili w szeregach klubu sku\V ramach tych uroczystości odbę- wiązał probl('!11 hu(l~'nl\ów szkoln~Th.
1'oslll1e~. Całość. robi wrażenie pola, na pili. sir. 1277 członków i 360 młodzików. dzie się szereg imprez, jak zawody pię Obecnie w Choinach i~tnieje 6 szkół
Ostatnio
prz~·stnl1..1.ic
które nIedawno. Jeszcze wywożono śmieci, Sekcja kolarska może się poszczycić po- ściar"kie z ,.Geyerem", zawody szczy- 7· klasowych.
a teraz;
dobr01:hwa natura .pokr"ła
J'e waznynu
.
. OSlągnlęCJaml:
.
..
.
Ś' l
k' piorniaka kobiece z "Wimą", zawody S)(,l do budowy nowego gmachu. Palą.
'
J
'Wląt
{Q\vS'1
ch "astami. Ale rozporządzemu stało się . t . t
....
zadość. Zieleń odsłonięto.
Jes n!ls r~em Lo~IZl I. ':'lceml~trze~l szczypiorniaka męskie~o z H. K. S. Nie- cę sprawą jest uruchomienie rzeźni
Władze miejSkie twierdzą, te tak jest Polski, za~ JędrzeJewskI, Jal~o WIceml- "-l\tpli,vie l1l'oczystości w dniu 11 bm. miejskiej, ocz~'\Yificie nie w dot~'chcza
bardzo ładnie ("przez zieleń do pic:kna"). s~rz Polski na. torze.. ucz8stmcz Y ł ostat- hędą inauguracją nowej ery nie tylko SGW~'m ż?clowskim zarządzie. Gd~'by
Ja. - nie.
mo w l\Olarsklch mlsLrzostwach świata ella klubu ale również dla sportu łódz- gmina pl'zejl?la rZ0;~ni~, stanowiłohy
to poważne źródło dochodów.
; Ale skoro władze tak t,,·ierdzą .. ,
w Amsterdamie.
kiogo.
Jaskrawy w ł,odzi problem żydow
JU"'ICZ.
Również ,.. ielką j,Y'lVotność wykazu'~.... ,.
E
ski, na Chojnach prawie nie istnieje
żydów bowiem jest około 400
Ostatnio uchwalą rady gminnej
znie iono na r.hojnach ubój rytualny,
wobec czego Żyuzi musieli zlikwic:-ować kilka jatpk z mięsem.
Palącym więc
zagadnieniem jest
uaktywnienie gospoual'cze Chojen. Stanowią one przecież pO"'użne skupisko ludzkie, są rezerwuarem, skąd
Łódź czerpie siłę robotniczą.
Po(lnieL ó d f, 8. 9. W szkołach panuje jut norOtót ta dziatwa 1:yje w warunkach nie- ly po,~·szecl1l1ej. Zapisałem ich do szkOły, sienie zaniedbanego stanu gminy, otol1lah'le zajęcie. Na rodziców spaclla po- s70:rgó/nyc!l, !rś/i nawct wprost nie tra- ale '\'lC~1 napewl1o, że przez miesiące zi.
czenie należytą opiel{q. luonośri i naważna troska zakupienia podręczników i gicznyrh. I1ri to not1lje Fli,: wypadków,
mowl' !lIC bf)rla, mogli opu8clć mieszkania. nic jej możności pracy, jest dziś nakaprzyborów szkolnych, kupna mundur- że dzicci przychodzą r!n sZKol~' bez śnia Tak samo było w uhiegłym roku.
zem chwili.
ków, bucików itd.
flonia, Il'!nc!ne, Źfl trzeba jr c1o;i,y\\'inć w
AkCja dożywiania I pOdręczniki
Chojny są, powiadamy, intNtTalnie
Obecnie księgarniA Sl1, oblężone, rodzi- szkolI', l1p(]znif' odzian<'. niE'jednokrotnie
- Ofóż chodzi wiośnie o to, by tym
CI' i młodzież godzinami stoją, czekając na
brud III', !l1Q)'alnie zanicdbane.
związane z łJodzią i jej ż~'cirm,
nie
naj~ieclnic.iszrm przyjść z pomocą. Trzeswoją kolejkę.
\V u~icgł~-m roku noLowaliśmy niejed- ba JUŻ dziś o tym pomyśleć. opracować mogą. wir,c być caloksztaltem polilrki
~itnyątpliwie dla wielu wydatki na zu- nokrotllle fakl.v, że dzieci nic mOi(ly uczę formy tej pomocy i przY!'ltąpić do akcji. miejskiej IJodzi.
kupleme potrzebnych przyborów szkol- SZ~Zf\ć do szkoly, bo niE' m ialy ubrail, nie Przcde wszystkim należałOby zaopatrzyć
Trzeba więc jak najrychlej przyl~
nych będą powa1:nym nadwcrężeniem mIaly potrzebJlych poul'ęczników. Czas dzieci ub.o~ich rodzic?w i bezrobotnych w
szyć je do miasta.
skromnego budżetu rodzinnego, tym bar- przeznaczony na naukę sPEldzaly w domu, podręczllIkl,
nasfępllIe zorganizować nad/':1ej, te rygorystyczne zarządzenia zmu- bo w podartej przecież koszuli nie mogły Jeży t iI, a~cję dożywiania
i pomyśleć o zaszajl\, rodizców eorocznie do nowych wy- się pol,azać na ulicy.
opa~r~eDlu . ": ubrania, buciki, . ciepłą
datków.
I obccnie wiel~ rodzin stoi wobec te- odzlez. DZIeCI. które chcą się uczyć, nie
. T o rn a s z ó w, 8. 9. - Z osad" TJSzczególnie dotkliwie to odczuwają ro- go Aame~o dylematu.
mo.gą przcrywać w okresie zimowym naJazd przybyla do Tom~szo\Va TCl'e<:a
Zgłosił się do nasz<'.i redakCji jeden z ukI.
dziny robotnicze.
Jaszczyk wraz ze swą. lO-letnią CÓI'k~
Trzeba Już dziś pomyśleć o n8fblednłe'- rO!:lOtników, pr~cujących na robotach puJeśli się chce zrealizować zasadę poszef dziatwie
bllcznych, a. Wlę.C 1,anoydat na bczrobot- ws.zechnpgo nauczania, jeśli Zarząd Miej- Heleną., którl,t pozostawiła w mie.~cje
. .
. .
n(łgo w czaSle znny.
ski podkreśla, że wszystkie dzieci znala- bez żadneJ opieki.
.P~:vgDlataJą('y procent. dZle~1 !' sZk?- J.uź dziś :- mówił on - nie jestem zły
w roku bieżącym miejsce w szkołach
Dzi~wcz::,nkę umieszczono 'IV pn."łacb p~nvszechnych !tanoWla, dzIeCI rodzm w stanie zakupIĆ podręczników dla swych to również trzeba realizować zasadę po~
tułku dla SIerot, zaś za matka (lzie~l,a
robotmczych
dwóch synów, l,lórzy ucz<;szczajq do siko- mocy tym dzieciom.
policja ,,'szczęła poszukiwania.

•

Komisja na miejscu katastrofy
wfabryce Rozenblatta

•

Zvdowskie alarmv"na zapas"

•

Wspaniała uroczystość
w Łodzi

sportowa

I

l

. .T~zeba pomó[ dzie[iom szkolnym

DZieCI, ktore z pOWOdu brak u ubrania nie mogą przycho dzić do szkoły - Musza się
znaleźć fundusze na palącą potrzebę pomocy niezamoźnej dziatwie szkolnej ~

1O-letni podrzutek

I

..

L

Numer 2M'
ll' aJendan rzvm..·bt.

wrg"""1

Soboła: ~I:kotaj

J

~.cw\a6skł

Piątek:

S"l:'iebór
Sobota: W!acJybój
Słońca: wschód 5.16
Piątek
zachód 18.29
•
Długość dr:~a 13 ~. 08 min.
Księżyca: \vschód 17,47, zachód 4,51
Faza: Pełnia o godz. 21.

Gadziny

Ł

n

'''e wczorajszy czwartek
Jasiński dokonał poświęcenia nowego gmachu Izby
Rzemieślniczej w ł~udzi, przy ul. Moniuszki 8. Uroczystość za~ai1 prezes Łódz
kiej Izby Rzcmie~lnicze.i Slanislaw KopczyJlski, który po powitaniu przybyłych
zreferował hi:;torię powstania gmachu.
Gmach o powierzchni użyt1\Oln:j 13D8
metrów kwadratowych kosztuje 243 tys.

-13 i 16 -1'1

DllZURY APTEK

złotych.

dyżurują
Ko~ciplny 8.

Noey dzisieoiszpi
'(zydJ -

plac

ó d i, 8. 9.

.J. E. ks. biskup Wlodzimicl'z

tel. 1'73·55

91,

przylę45:

apteki: Korl i S·ka
Cbaremza -

Teatr Polski (CegielnillJHI. <:7) _
Teatr Popularny - ,.Dama od
'KINA

Capito) _ .. Rapscuia"
"Serce i szpada"
Ikar - .. Motyl hiszpa{lskl".
Corso -

f

tli

Ł ód ź, 8. 9. W Zakładach Widzew" skiej Manufaktury zatarg na oddzia11' włókienniczym czasowo jest zawie,.Aszantk<l'· • szony wobec cofnięcia wymówieI'L
Maksyma".
Natolll~ast. na oddzia~e stolarskim,
\ iJlacharskIm 1 metalurgIcznym srtua. cja zaos~rzyla się·
. _ .
OddZIały te
są wydzlerzawlOne

l

Oświatowy-Słońce

RialŁo

7

PrOZl'S Kopczyński zako(\czyl swe przemówienie życzeniem, aby tC'n nowy gmach
by1 .,kllźnil\ lcpszeg'o jutra rZl'mio la pol"kiego".
Z kolei aktu poświęcenia gmachu IV
asyście ks. praJata Szablewskiego i kanclerza kurii. ks. kanonika Zdzarskiego dokonał J. E. ks. bi.skup Wlolhimierz Jasirlsld. Pasterz diecez.ii lódzl ki wygłosił
przy tym glębolde i piękne przemówicnic, apelując, aby rzemiosJo stwarzało

- .. Heidi"
"Szejk".

KOMUN I KATY
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
w niedzielę, dn. 11 bm. wy'cieczkę zarl'zel'\vowanym autobusem do
Płocka. Pl'ze\\'iclziane jest takie zwicdzenie .i.eziQ.r: Zd\\'o~'skicgo i Łąckiego Koszt
pl:zeJazrlu w o.b~e strony ~la CZłO!lkó~v
urządza

przez firmę przedsiębiorcom prywatnym. Również \~-iJzewska Manufaktura obecnie nie wypłaca należności
przedsiębiorcom,
którzy również nie
wypłacają robotnikom.
.
\V sprawie tej podjęta została interwencja u inspektora pracy. Robotnicy zagrozili podjęciem strajku.

Zbiórka. 17,na18ociemniałe
dzieci
i 19 września

"Prawda zwycięża".
- .,NiedcrAjda."
Pałace - "Czardasz".
Przedwiośnie ,.Dunia córka pocztmistru"

l'tlc!ro -

Slylowy -

~tT'on!l

w"Wimie"

miejskie 102·90.
P. C. K. 102-4łJ

TEATRY

19811

Czasowe zawieszenie zatargu

TELEFONY
lekarzy ch rześcij8n 111
UbezllJeczalni 208-10:
Straży Pożancj 8.

wl"7."~Tli!!

Po-

morska 12. Wagner i S-ka - PlOtrkov,'ska 67,
ZajAczkiew;cz i S-b - żerom~kiego 37 . {;{}rczycki - Przejazd 59. Epszta:l: (Żyd) - P;otrkowska 225. Szymański - Przędzalniana 75.
Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie
Pogotowie

sobota.. dni!! 10

o

umowę zbiorową

Zarząd związku majstrów fabrycznych
wznowll starania o za"'arcie umowy tbiorowej.

Zasiłek

dla pogotowia

ZakJad (,!Jezpieczeń w \Varszawie przyzna! miejskiemu po~oto\\'iu rai nnkowemu
na czas do ko1'lca 1938 r. zasiłek w wysokości 3 tys. zlot Ydl.
Za zatrudnianie nielełnich
'V wyniJ;:u kontroli przesiębiorstw
przcwozo\\"ycll, zarządzon .i przez starostwo pocią/:mię! o do odpowiedzialności
clziewięeiu właścicieli wozów za zatrudnianie nieletnich_
Z komitetu Pomocy Zimowej
. Odbyło się posiedzenie prezydium wydzialu wykona\vczego obywatelsldego komitetu Pomocy Zimowej. Po wysłuchaniu
sprawozdall
finansowych. dotyczących
przebicgu zbiórki na Pomcc Zimową oraz
akcji pomocy bezrobotnym, prowadzonej
w okresie letni m, postanowiono przystą
pić do poczynienia przygotowań, z,,"iąza
nych z akcją pomocy w okresie miesięcy
zimowych.
21.956 sztoll
zwierząt wagi 1.885.001 kg. ubito w obu
rzeźniach łódzkich w miesiącu sierpniu.
Prócz tego dOIl'ieziono 196.(110 kg. mięsa i
wędlin z poza granic Łodzi. Łącznie więc
spożyci e m iQsa i wędlin wyraziło się cyfrą 2.081.011.

wŁodzi

nowe wartości z myślą o wartości i potl)dze Polski.
W imieniu Mmi",terstwa Przemysłu i
Hancllu oraz ChOl'I'gO min. Romana przemawiaJ wicemin. Hose, zycząc. aby nowy
gmacll byI ośrodkil'm prllcy nad rozwojem zdrowej stt'U [,tUl'y gospodarczl'j kraju.

Po przcmów;en!u w imieniu Zarządu
Mlej::;1dcgo. wiceprezydenta Kozlowskie~o,

oficjalną część uroczystości zamknęły sło
Rzemieślniczych

wa prezesa Związk u Izb
posła Snopcz:I'lJskiego.

'V

uroczystoŚCj wzięli udział

poza osodowódca
Thomme,
wojcwoda lódzki Henryk Józewski, . dyrektor oepartamentu przemysJu i rzemiosła w ~[in. Przemysłu i Handlu płk Łoj
ko, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej,
gen. Maciszewski. nacze Inik wydziału
przemyslowcgo Urzędu \Vo.i.ewódzkieg~
Głogowski,
nacz0lnik wydziału przemysłowrgo Zarządu Miejskiego Przeidziecki,
naczelnik dr ,~Trona, wicestarosta gl'odzki Gielcz~'l\ski, inspektor Niedziejski. inspeKtor dr TOI'wiilski, dyr. Dobosz. dyr.
Boyer, prczl's Fied leI'. prezes Raabe oraz
starsi cechów i prezesi zwia,zków rzebistoś('inmi już wymienionymi:
Okręgu Korpusu gen. Wiktor

mieślniczych.

Zatarg u Ejtingona

zostanie

rozstrzygnięty
arbitraż

przez

Ł

ód ź, 8. 9, - Jak zdecydowało-o- cielka Towarzystwa Opieki nad OcieŁ ó d ź, 8. .9. Zatarg w Zakładach
bywatelskie zebranie, zwol.ane przez mniałymi w Warszawie. Z ramienia
J. E. ks. biskupa dl'a K Tomczaka, w Łódzkiej Rodziny Radiowej, która jak 'Eitingona (Dowborczyków ~O) z po,vodu oporn ego stanowiska firmy ma.
dniach 17, 18 i 19 odbędzie się w Ło- wiadomo roztacza opiekę nad ociembyć ostatecznie
rozstrzygnięty
przez
dzi zbiórka na ociemniałe dzieci.
nialą dziatwą w Łodzi, przemawiał
arbitraż inspektora pracy.
Na zebraniu, któremu prze\vodni- płk. Hoberling.
czył J. E. ks. biskup Tomczalt, pl'ze-\
Organizacyjne Ujęcie zamierzonej
Zamknięcie
mówienie okolicznościowe w~'glosił:ł zbiórki powierzono poszczególnym sep. Irena Grębowiczówl1a, przedstawi- kcjom.

szosy

1:~';i\~1~: ;:E~&~~B~:J,~:j~ ~~'~b(r;~ I PodrOcznik SZkolny reklamul-eKohnów

KRONIKA MIEJSCOWA

.

Gmach o powierzchni użytkowej 1.308 mtr. k.w. kosztuje 243 tys. złotych

'n~r2~ r2~ak[ii i a~mini~tra[ji Wlont.
Piob:łlowska

ORĘDOWXIK,

Uroczystość poświęcenia gmachu
Izbv Rzemieślniczej

P:otr l{lawer
z Toł.,
Puleheria p.

Piątek:

s'alen.larz

-

"

Łódź-Brzeziny

Ł ó d ź, 8. !l W związku z przebudową szosy Łódź Brzeziny droga
ta zostanie zamkniQta poczyn.aj~c ód
15 bm. na przeciąg dwóch miesięcy

nJJ7idzewska lffanufaktu'ra" najwir:l~s~ą fab)·yką 'W ŁUllzi'!?
Objazd
dla samochodów
przez
Ł ó d Ź, 8. 9.
,V nowym podręczni- dział, że wl.aśnie Widzewsk.a Manufak- Strrków dla ruchu lokalnego przez
ku szkolnym, urzędowo zalec~nym tura jest najw.iększą fabryką. Zdaje Budy Sikawskiego
przez \"ladze oświatov,'e dla klasy V się, że autor ani na chwilę nie zastaszkół powszechnych, w części poświęnawiał się, że to jest właśnie fabryk.a
conej Łodzi mówi się między innymi: żydowska, że ta właśnie f.abryka zalepowędrowała
więzienia
"Łódź jest największym miastem
ga z podatkami w wysokości 7 milioprzemysłowym.
Znane są tkaniny nów złotych, że stosuje metody, które
Ł ó d ź, 8. 9. 25-letnia. Hinda Robawełniane wyr.abiane przez hajwiękdoprowadzają do stałych zatargów z
zenberg i .29-let:lf Jajm)) Lorek , oboje
szą fabrykę Widzewską."
robotnikami.
członkowie KPP,
w dniu 1 maj.a weDla każdego, kto choć trochę zna
Uważamy, że tego rodzaju reklaszli do pochodU socjalistycznego j na.Łódź j stosunki przemysłowe jest to
miarstwem nie powinny popisywać stępnie na ul. Glównej poczęli wznosić
ocz)"wisty fałsz. Naj większą tabryką się podręczn iki szkolne, w których okrzyki w roclz.aju "Niech żyje komuwłókienniczą są Zjednoczone Zakłady
przede wszystkim winno się pod.aw,ać n;styczna partia". wywiadowcy wybScheibler.a i Grohma1'1a a nie Widzew- fakty zgodne z prawd~. Może wł,adze wili ich z pochodu i z.atrzymali.
sk,a ManufaktuM. należąca do rpdziny szkolne wytłomaczą tego rodzaju poSą.d Okręgowy w Łodzi skazał Hintalmudystów Kohnów.
stępowanie i wYjaśnią czym się kierodę RozenbeJ'g i J.akuba Lorka, każdego
Zastanawiające jest skąd czerp.a l ł wano
reklamując
właśnie
Uszera po 8 miesięcy więzieni.a.
autor tego podręcznika tego rodzajU Kohna.
wiadomości o Łodzi i kto mu powie-

Para komunistów

do

Wielkie zawody

Jedenaście

rodzin pozbawiono

dach'u nad

głOWił

strażackie

Ł

ó d ź, 8. 9. chlubnie zapisana

Straż pożarn.a, tak
w dziejach Łodzi,
swą bezinteresowną dzi.ałalnością, na
zakOllczenie "Tygodni.a Przeciwpoża
rowego" org,anizuje w niedzielę dnia 11

bm. w parku helenowskim wielkie zawody si.raL(:cki~.
MiQ(lzy innymi przewidziany jest
konkurs chórów i orkiestr strażackich.
z-awody międzyoddziało'l-ve, w.alki pię
ściarskie, pok.ar,y bomb zapalających,
wręczenie nagród zwycięskiej
druży
nie oraz defilada samochodów straży
na tle ogni sztucznych.

Trf/Jeba więcej lic~yć się :łI polo~ełłiem. ludnosci, a nie gonić
~a chwiloul y1n efekte'ln
Ł ód ź, 8. 9. Zdawało się, że "hura- będzie odroczona do przyszłego roku.
gan porządkowy", o którym było przed
Czy ten pospiech w burzeniu domu
P~gors~enie się wypłacalności
kilkoma tygodniami tak gl08no, tro- przy ul. Wrzesińskiej nie jest zbyt
,;V Slel'pl1lU rb. zanotowano wydatny cbę ucichł. Jednak tak nie jest. 0- wielki i skwapliwy? Czy nie można
wzrost protestów .",ekslo~vych. ZapJ'otesto- kazuie się że tak sobie niektórzy Lylo rzeczywiście poczekać do przywano w kan ejanach rCJentalnych w Ło- , l' . l'· d ' .
. d
. .
l
dzi 23.::10 weksli krajowych na sumę \,ZIę l O sOlCa ~al~ą zenla 1 ~.a{azy, szłego roku, tym hardziej, że mieszka2.552.52D zł i !) "'cksli za~l'anicznych na. z~ na wet zaporn In~Ją. o ty.m? 1Z nad- ła tam sama biedota?
Tr'zeba się trochę 'więcej liczyć z
sumę 13.008 zI. W pOJ'ównaniu z lipcl'm
CIąga okres sloty JeS1enneJ l zimowe
suma protestów wzrosła c przeszło 400 chłody.
polożeniem ludności, a nie gonić za
tys. zł.
Zakosztowali tych właśnie "rozko- chwilowym efektem. (m)
57.y" mieszkańcy, zres7.tą sami robotPiłka noina
ZE śWIATA PRACY
nicy, domu przy uL Wl'ZeSi11skiej 13.
Skład reprezentacji Łodzi na zawod,
Jeszcze dnia 8 lipca rh. w~rdały wła
Akcja metalowoów
rzeźni
z Poznaniem w dniu 18 bm. ustalony został przez l,apitana zwiazlwwego ł,OZPN
Rohotnicy przemysłu metalowego pod- dze zarz~dzcnie zhurzenia tego domu.
JE'dnak mieRzka11cv interwpniowali i
p. Otto następująco: Andrzpjewski (ŁKS)
jęli akcję o objr.cie układem zbiorowym
rlrohnych zakładów. Rohotnicy stwierdza- prosili, ab~' im dailo jaldeś lolmm. u~
Ł ó d ź, 8. 9
Sprawa wykupu - rezt'l'wa Lass; Kal'Q~iflk (ŁKS) i Kuoelją, że w większych zakładach w wielu
mieszczono ich gdzieś. Jakoś wszyst- rzeźni przez miasto utknęła na mar- ski (Wima); Chojnacki. Pilc i Szulc wszyscy z (UT); Kl'ólaflik (UT), I{oezewski
wypadkach slosuje się nadal ind~'wirlua" ko pl'z~'ci ch ło, wi ęc trochę siQ ludziska
tw~'m punkcie.
(ŁKS) GORzczko (UT) Lew,mrlowski (ŁKS)
ne stawki płac.
uspokoili.
Obecnie toczą się jedynie rokOwaŚwiętosławski (UT), rczerwa: Kudelski i
Tyrnrzasem niedawno, bo 6 bm. nia na temat zawarcia nowej umowy lLubc:r,yt1sld.
KRONIKA DNIA
h,nże "huragan" jeRzcze nawrócił' w
Mistrzostwa piłkarskie juniorów w o\V klatre ~r·hodowP'j rlomn przy ul. FI'an- swej Rzalej~c.e.i fali i zmiótł " po- J,tól'a by zobowii;\z.ała spółkę do zn~a
li7.owania planu ro"buclowy ul·7.ą· clzell kręgu łódzkim na. rok 1938/39 rozpoczną
ciszkań.kirj
3(; upadl 11-1eb1; Zygmunt Le9się 2:'> bm. W tym roku liczba drużyn juniewski i doznał p~kn;ęcia cz"qzld. Rannelw o- wierzchni ziemi elom. w którym mie- rzezni.
patrzyło PN::olo\\'ie i .przeldozlo W stani!' groź
R'"kiwało około 11 rod7.in. Przyszli roniorów hęrlzie znacznie wif'l,;;za. aniżeli w .
nym do szpilaIn.
sezonach uhipgłych, gclyt obowiązkowo
hr,tnicy, nędzne mehle rohotnil<ów wy\V hala"li targowrch przy ul. Piotrkow kiej
chałupnikami muszą wy,>tawić drużyny juniorów klur~ucili na pod\~·órko j dom rozebrali.
317 Piotrowi Pabisiakowi Z ul. Marszałkowskiej
by klasy A i B. Udział v. eżmie przypuNa
podwórku
walały
się
sprzęty,
a
11 skradziono z kieszeni portfel z pieni~dzmi i
szczalnie ponad 30 drużyn. Tytuł mistrza
w"eksmitowani mllsieli szukać u znadokumentami.
okręgu jl1niorów hroni Wif'zew .
Ł ó d Ź, 8. 9. - W Ozorkowie odby\V mies7.knnin ,.... lnśrieiela domn przy 1Ił. .k·mveh i krpwnrch schronienia.
Nie "zabicie" lecz pobicie. Do notatki
Wlodzill1i(,I'~I;iej 1.Jc w cza~ic 1·07f.(I'7.('wnnin ~mo
h' się bezpośrednie rokowania mię na::lzcj w numerze 20:) pt. .,TIozprnwa są,
\V~'szło ostntnio 'zarr,ądzrnie, że woly na kuc/mi zapaliła się smoła i wybucht po- h'c zhliżajĘ1cpj się 7.1my Rpl'A\Yfl buci,,\,
nflkładcarni i chałupnikami
w elowa" zakradł się błąd drukarski PAn
żar. Przybyła mI l'a~mE'k Rtrn7. pożarnH i pol'7.cnia domów. 7:3g-rażajl}crrh hp7,nip- Sp;'[1\"ie ' 7:r1W{\l'Cin 0p"ó l npi urnow.,-. 11- na łczrwski osknl'r,ony jest o pobicie, a nie
żar w zarorlkn ugasif'a. ZniSZ('ZOll!' zoslało I'Z<:ściowo urządzenie mieszkalne. Straty nieznaczne.
clellSbyu, czy też szpccf,lcych . miado norJ1lowania plac i warullhów pracy.
.i'
o zaJJicie sf!rlziego.
_ .....

-_._,-------
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Sprawa wykupu
na martwym 'punkCie

Rokowania z

w Ozorkowie

strona. ~

.....

'ORĘD-O,",'NIJt, so'6ota, anIa ~O wrzesnia 1935
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Katastrofalne
Sensacyjne

Cyfł'Y

zażvdzenie

polskiego .szkolnictwa

Wl11y'łC Żydótc

-

1'la

nas~e

u'yclwwanie

public~ne

Ciekawe cyfry zażyc1zenia szkolnictwa w Polsce znajdujemy w "Warszawskim Dzienniku Narodowym".
Mało kto wie, że w Polsce mamy ni
mniej ni więcej, tylko 5628 nauczycieli
wyznania mojżeszowego, z której to
liczby około 2.300 podalo język żydow
ski i hebrajski jako ojczysty.
'" samym szkolnictwie publicznym
i p-ailstwowym pracuje ponad 1800 na..
uczycieli Żydów wyznania mojżeszo
wego, nie liczq,c bezwyznaniowYCh i
wychrzczonych. Równocześnie zaś 0koło 10.000 bezrobotnych nauczycieli
Polaków oczekuje daremnie na posa.
d y.I
W samym tylko panstwowym szkolnictwie średnim ogólnokształcącym
kształci inteligencję polską.

120 Żydów

wyznania mojżeszowegą, w szkolnictwie zaś prywatnym na 9.555 rzymsko-kawlików mamy aż 3.637 Żydów!
Do tych liczb, które odnoszą się tylko
do nauczycieli przedmiotów świeckich,
trzeba dodać około 2.000 nauczycieli.
religii mojżeszowej, zajętYCh ogółem
w szkolnictwie publicznym i prywatnym.
Są. to wsz~'stko liczby olbrzymie i
bl"Zmią. wprost sensacyjnie, ale dają.
one słaby zaledwie obraz istotnego
wpływu żywiołu semickiego na nasze
wychowanie publiczne. Nie tylko bo'.viem dodać do nich należy całą. rzeszę
Zrdów, którzy p(}rzucili wyznanie
mojżeszowe i czynni są. zwłaszcza w
szkołach państwowych i w administracji szkolnej: trzeba sobie uświado-

mić jeszcze ogromny wpływ, jaki wła
śnie Żydzi (różnego wyznania) wywierają na polską. pedagogikę, na polskie

organizacje nauczycielski.e i na pol-

Wystawiam" na DorOCSlll!j Wystawie Radiowei w Wa.rszawie.

ską produkcję wydawniczo-podręczni
kową, o czym pisaliśmy .wielokrotnie.

Składki

w

i pokwitowania

administradi pisma naszego z/ożono w
dal~zym cillgu:
Na budowę kaplicy w Hryńkach na 'Wolynlu: Franciszek ~chmidt 10,-. Sylwester Kubera, \Varszawa 10,-/ razem z poprzednio po·
kwitowanymi 141.25 z otych.
Na pomnik Serca Jezusowego: Stanialaw O·
bllrski 2.-. razem z poprzednio pokwitowanymi
14 zlotycll.
Na ochronki Naramowice. Urhanowo i Wi·
niary: R. S. 10 zlotYCh.

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
sped. chor6b sk6r. wener. , mOl'!oplciowy('b
6 Sierpnia 2,
teL 118·33"

Lódż,

Przyjmuje 9·12 i 3-9.
JI

w nie jzielę: 9·12.

Iii U911

I

I

SPDRT
Reprezentacja na mecz
z Węgrami

·w dniu 17 i 18 bm. w Budapeszcie rozegrane
zostanie po raz 7 między na rodowe' spotkanie lekkoatlctyczne Polska - Węgry. \V 6 dotychczas
rozpgranycb spotkaniach obu państw zwycięży
li Wcgrzy.
Na z~IYody powyższe zarząd PZL A wyznaczyI następuj~CY sk/ad n~szej reprezentach:
100 m - Danowski. Za~lona.
200 m - Dunecki. Zaslona.
400 m - Gąsso\\'ski. Rtaniszewski.
1:)00 l i Stani,zell'~ki. Noji.
5000 m - !\oji. Knsoci'lski lub Soldan.
110 m plotki - Ha spel. ~chmi(lt.
4UO m plotki - Maszewski. ])ro7.dowski.
100 - 200 -- 400 - 800 m: Zas/ona, Dunecki,
Dro7.r1owski, Gnssowski.
W dal - Marian i Karol Hormanowie.

Nagłówkowe słowo (tłusto)

15 groszy, kałde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
l, w, z, a - kat de stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mote przekraczać 100 słów. w tym
5 nagłówkowych,

I

'Vzwyż - Kalinowski. Karol Hofman.
'!'yczka - Sznahler. MOI·ończyk.
Kula - Gierutto. Praski.
Dysk - Fielloruk. G i e-rutto.
Oszczep - Giel'utto. Franciszek Mikrut.
.
\'1 rzucie mIotem. o ile \V.,grzy konkul'pncJe
tę zaakceptują. walczyć będą Weglarczyk i Kordas.

(1<'inn) 69,88 m, w 1028 r. - Lundquist (Szwacja)
71,Ol m.
.
tal
Od 1930 r. do 1936 r. Maetti Jaerwmen ~ . ~
dzierży tytuł r ekordzisi y. kolejno poprawlaJac
swoje wyniki: 71.~7 m. 71,70 m, 7188 m. 74,28 m,
74,61 m. 76,10 m. 7li .G6 m. 77.83 m.
"'l'k\Vreszcie w rb. n'kord świata zdobywa"
kanen (Fin 1.) wynikiem 77,87 m.

Motocyklizm

Pięściarstwo

Motocyklowe Graud Prix Polski. W dniac.h
25 bm. na Biel~nach pod Warszllwą oduęda SIę
zawody lllotocrklowe o Grand Prix Polski. Zaworły rozrgrnlle zo~tan'l w konl;ul'enc~i miedZYnarodowej. Obok czo/owych zawodlll.ków p~l
skich spodziewany jest urlzial motocyklistów nlemiecIdeh. fra ncuskich, belgijskich, estollskich
i węgierskich.

Tytuły trenerów otrzymali uchwałą za·
rządu P. Z. B. p. L: Chojnicki Lucjan (Toruń), Wcnde Zygfryd (~ląsk), Strejlau Mi·
chał (War.), Boski Władyslaw (War.), Mo-

Lekka atletyka
Historia rekorll" świata w rzucie OSzcz('pem.
rozpoczęta w r. 1899, Z~ pisała dot~'c hczas w tabeli rekordzistów wyJilcznie nazwiska p61nocny('h atletów.
PiE'rwszY rekord w oszczepie ustanowiony zostal w r. 1899 przez Szweda Lemminga. który
nast('pnie poprawi! swój rekordowy wyni:' jak
nastppuje:
1899 r. - 40':\2 m.
1902 r. - iiO.'4 m i 51,05 m.
190:3 r. - n:l.79 m.
1!l0r. r. - ~3.~0 m.
1907 r. - 51.15 111 ••
\V r. 1908 rekord ś\viata przechodzi do Norwega Halse - ;;4.40 m. lecz w tym roku jeszcze
Lennuing ZllÓW wpisuje swoje nnz\\'isko na listę
rekordu ś\I'iatowego wynikiem 56.28 m. a w następllych lat"dl popraIvia: 1908 r. 56,46 m,
1011 r. - ;; • .27 m.
'" r. 1912 - Finn Raari~to poprawia rekord
na 61.45 m. lecz w parp miesipcy p6źlliej ZllÓW
l('mlnin~ je. t lep~zy - 62.32 m. \V r. 1914 - ~aa
risto (lH.211 111. w r. 1916 FiJln P"ltonen 64.3~ 111.
Dalf'j na ligcie r"konln Slviato\\'ego w;,:niejll
nazwiskH ~16\Vnie I~inn(l\v: 1919 r. - ł-lYfrha
M.81 m or~z 65.5;) m i fifi.10 m. W 1921 r. - Lindstroem (Szwecja) 66.62 m, w 1927 r. - Penttila

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

drobnych:

=

.!!

, . , 23.

Wdowiec.

ROZMAITE

...

_...

lat 39. ~:łla posada, 375 2lł mies..
Gospodarki
8000 gotówki, poślubi córke go- nieruchomoś('i w szelkie polecam
spodar~ką od 28 lat. Posag &a o· poszukuj\? Olszewski. Śrem. lIli c.
gólnego dobra pożą;:lany. P.-zej- klewicza 6Q _ 9.
n 1b Uii3
mie ewentualn.ie gos·podarst\Vo.
Zgłoo7.enia wrn z focografia na;:lesłać Km'ier Poznal'i.ski
zrlg 80 818-10

do trwa.-

lej ondulacji .. FaIR cle Pans" -

złotych 5.- za litr. Koszta prze·
8yłki doli<,znm.
H7.epkows ki Lódt. Wólczańska 1J24.

n 17 283

Sprzedam

lub zami€olIie 10 l(],f. motor ror.my
na ·pod,,·oziu na 12 lu,b 14 KM.
Oferty Oręd ownik. Pozna !'l
n 18081

Skład 'Papieru
dobrze 7.3prowadzony w powiatowym mie.~cil'. \l'oj.sko, szko/y. liceum. gimna7.julll . budowniCZa z
povli'odn choroby właściciela korzystnie na <,przednŻ.
Oferty
Kurier pnznaJiski zdg 8U 646-7 .

Blochy

cl~hnwe i j('~iono\l-e tnrte 2'h-3'/,
8prlU'dnm okolo J5 m'. Zg-/o~zenia
Or<:do\l nik. Poznań n 18101

Pokoju

llmeblowanC'go
po~znknje
samotny p:ln. Z ~I~zenia Orędow
nik. T ("Iź. Piotrkowska 91. 11'11'fon 173-;;.).
n 17 2D6

I[

18. D?;ER1:A WY

_:p

Piekarnia

on 7.araz do
mic~i~cZlli('

wydzierżawienia 150 zJ.. ohjeeie 1000

zl Gdynia-Cisell O. Rpillhard Leon

n 17 550

-OGOLNOPOLSKIE. :
Sobota, !I września.
6.15 audycja poranna: 7.15 konc€ort poranny. Gra orkiestra woj·
skowa pod dyr. Rudolfa Pietrońca: 8.00 audycja dla szkól: 11.00
audycja dla szkó l: .';pie,,·ajmy piosenki - pmwadzi Bronislaw Rutkowski; 11.25 walcc na fortepian
(płyty) ; 11.57 sygnał czasu i hej·
nal z K ,rakowa ; 12.03 audycja poludniowa (z Hadom.ia); 15.15 dla
dzieci: sluchowisko pt. "Krakowianka jedna mia/a chlopca z
tll'ewna " wg bajki Hanny Januzews·kiej. zradiofoniwwal Stefan
Rojeck.i, muzy'ka Mariana Obsta
(p
. ). 15 4- . .o:l
- ' o
,z <)znan~a. . O~WI~ omJsc,.1 g .
,podarc;ze:"lG.OO .. Gd,Y zadz~,:czą
mandolLn) .-: w w yk. ?r~leotry
kola mandollmstów; -lJ.4" .. Jnk
".ieś bawila się w mieiicJt: przed
100 laty" _ felietoo: 17.00 muzy.
ka tan€oczna w wyk. zes-pol'u J ans
Smug.i; 18.00 nasz program; 18.10
recital fort€orianowy JÓ1..,la :Sini·
dOlvicza: 18.45 ",j€orsze Marii Pa·
\\'likowskiej . Jasnorzewskiej (z
Krakowa); 19.00 koncert rouyw·
kowy. Tr ansmisja. z O"ro('znp,;
Wys tall'y Railiowej; 2('.00 auny·
('ja dla Polaków za '::J'anicą: 1)
.. %: ;] króla Stasia"
aun. dla
,lzirci w oprac. Ferdynanlla Ko·
wn1ika i (1ra Janusza Sta$zew'
,kiego/) (z P 0"nania). 2) .. Pf'jer.iprr. l'ollll}r~kie " - oud. w OIHac.
.\ n rll'7.eja J:ukow<ki l'l!o (z '1'OI'U'
Ilin); 20.45 dzirnnik wil"czorny: 20.~~ po",,,,1:1llka aktualna: 21.0U
au,beja' ella wsi: .. Plodo zmiany'
_ pogadanka: 21.10 7. p.eśni~ :
tańcem przez Wi~lkopol<t'e. \Vy·
konawcy: Ork iest ra R oz"lo~ni Po·
znańskiej pod dy·r. gu!':enius,za
Raabego . Piątka Poznańska z towarzysz€oniem zespolu ;n.;;trumen·
talnego (2 waltornie, obój i fa ·

Poszn kujp sta rszego

Młodszy

Czeladnik piekarski

Pani

g<) t) , HanJl o Morska (<5opran) i A·
dam Gruszczyński (tenor) (z Po·
znania): 21.50 wiadomości sporo
towe: 22.00 koncert w wyk. orko
symf. P. R.

Toruń - 8.10 polecy pieśnia1'Ze
(plyty); 8.55 wiadomości z Pomorza: 11.25 Bach i Haendel (pl yty); 13.00 dla każdego coś ladnego (płyty ); 17.00 muzyka t.ant>czna (plyt)'): 17.50 w1?domoścl sporo
towe; 17.55 program na jutro; 21.00 audycja dla wsi: "PlooJozmiany" (z \Varszawy).
K t'
5r
,a'
a OWlce . o au YCJa poranna; - 11.25 muzyka z płyt (z
Warszawy); 13.50 wiadomości bie·
żnce; 14.00 mnzyka obiadowa z
plyt (z Krakowa); l;UO gi€olda
'b' , . t ' . ,
K t 'j
z ozo\\a J ollalo,",,!- w
a 0\\ .
c~.ch; 17.~0. koncert .z~czpfl: _17.50
,,~adomo"<:l sp~rto\\ e. 17.00 pr?g.1.am na Jutro, 21.00 pogadanka
aktual.na.
Krak.;w - 8.10 mnzyka lekka
(plyty) : 11.25 z t\\'<>rc·r.o<ci 'V. A.
)fozarta (plyty); 14.00 muzyka 0biadowa (płyty); - 15.10 In.kalne
lI'iadolności I!'o~.podarcz(': 17.00 pogadanka ali'tualna: 17.10 konc€ort
ol'idestry dętej: 17.50 oolezY'anie
progralIlu: 11.5~ windomo;:;ri lIie";jrc: 21.00 chwilka społe('z,na: _
21.0.i-21.10 lokalne wiaoJomoi<ci
sportowe.

I.ii,lZ - G.20 1111l7.~ka (r. W-wy):
dawlle prz,.I",je (pbly); muzyka lr:lletowa (plyty): 14.15 16<1Zlkie wiar!omości giplolo·
we; 14.20 mU7.yT,a ohiadowa (pl yty); 17.00 nowe Jlagrania rOZl'Y\vkowe (płyty); - 17.30 winrIomości
sportowe lokalne: 17.35 .. Pszczoly
i miodobra·nic" - pogailanka; 17.~0 o wszystkim po trowku; 11.2~
1:lA~

Pomocnik

•

ł oszenla

:n"

krllwi-ecki potrzebny od za.rąt;
znrA.z lakiprnik do rob6t nstry- duże s?Jtuki i stale z3Jtrudn1<,me,
sJ,.~wych. Zaklarly Radiotpchnicz- sila
pierwszorz~dlla.
Jan Czane •• lka". Łomżyi\~ka 810.
chowski. Kórnik. Rynek 127
ztl 8078;)
n 18 201

...

.. l

Ekspedientka

. . Pomocnik.

fryZJerskI. damsko-męskl. trwała.
do wędhnJaM11 dobrymI, śvnadec- wodna. żelazkowa. Zdolnv. pontwaml ,od za~az. ?-~Iaszac w sobo- cia stlIla. warunki dobre. Zglosze.
nia 19. :M:ich al~ld. Ruk..
15.00 Ryga ... Sprzedana na.rze· te Łódz. Roklecll1ska 10. BryI.
n 18 202
n 18107
czona" op. Smetany (plyty). 16.00 Koenigsw. Koncert rouywkowy. 17.00 Budapeszt. Węgier
.kie pie~ni ludowe z tow. orko Cygaliskiej. 17.30 Ryga. Re('ita l organow)'. 18.00 Koenigsw. Koncert
muzyki kla$)'clJ11e.;. 18.30 1\1 on achilllll. Marsze z plyt Bulla)leszt.
Reci ta l skrzYPcol\'Y. Sztokholm.
Koncel·t f·moll Scbum:loJlna. 19.00 Koenigsw. ~Inzyka rozrywkowa. Bndapeszt. Utwor" LavotL
I
R
~
k I kk
ty.
onc yn
('l{. j.,luzy -a
e' -a.
19.35 H. Roruania. Ar ie opel·owe.
20.00 BI'nksela fr. Belgi.i~ka muz.
wspólcze<na. Londyn Reg. Kon·
CCI·t umf. z Qu een.-IIaJl
20.10
Bratys/awa. Kon('(')'( ~YIl1f. Berlin. Konl' ert popularny. 20.30 '''.
ImrrJa. '1'r. z c,per.'·. Lyon; Tr z
ol~er)'. 21.00 Medl,?lan. ,Koncert
Wll:C·r.Onl)'. lt?,ym. h.omNlIa, na~t.
r~c.tal fortePIanOWY. R. [{omama.
U\l?,l'ka J3ZZol;·a. !,!udaveszt. 'fr.
z l,erll;1a (od. 20.1,,). 21.15 Sztokholm. J ••ap~odla rarhowa. Luksemhur:!. h. once rt ~rmf. 22.0~ Rzym.
l~ ()m'ert l'ozl·YII·kol~y .. 22.0" R. PafiS. :-!\1.zyka ;"rlnlonlczna. 22.10
Bl'lIk~el>J fI. h. oncen z plyt. 22.30
Londyn Ił!':.!. ~lu"yka tanrf'7.na z
.\In .... ~ ki. 2'1.00 Bl'Ilk"eh, fI. M\1zy,
1"11'07.1' )11 ko\\':1. Brllk<ell' rr.l(on·
t'prl z "łyt. 23.10 BudłlPeS1.t. 1111:
zyb j:lzzo',:a. 24.00 }<'runk(llrt !
8zI1l1:.!urt. ~"oncert nOl'ny muzyk;
l';chnl!erta l ~chuma<nn~ (0,1 gou,z.
2 z \\ roc1nwla). R. Parls. M!lzyka
ta.nec;>lna. -: ,yroeław. '''lede{l.
LiPsk, Berlin ltd. fConcert rozSen nocy letniej ••. Smyka.
ry\\'kowy dwóch ol-klestr 1 kwm'( "Prager Prcsst:).
tetu.

Humor zagraniczny

Prenumerata 'tV Pol.ee • odno.5en1elll rautr do domu mleelęcznie ('1 razy w tygodniu!
l-lamowy milimetr lub jego miejsce kontuje: 'tV awyczaJn"ch. na .tronle 8-/a2.50 II. In eranie. miesięcznie od S.OO zł do. 6.00 zł (zależnie od kraju).
mowej 15 groszy, na stronie redakcyjne; (4·lamowej): a) prz~ .końcu CEt8cl
Adres redll.kcjl I administracji centnInej: PomaA. św. Marcin 70. Telefony' 40-72 14·76
redakcyjnej 30 groszy. bl na Itronie czwartej 50 grony, c) ~a 8tr.onl~ .drUgleJ 60 irOny.
.
:13·07, 44·61. 35-24. 35·25; po godz. 19 orąz w nle~zi.ele I świeta tylko: 40'.72. Redakto;
d) n8 stronie wiadomo~ci miejscowych 1.- zł. Drobne oglo~zellla (naJwyzeJ 100 elów. 'Pi tym
odpowled~lalny: .Jan P/lł;zak z roznama. Za WiadomoścI I Ilrt.yku,ly z m. Łouzi odpowiada
5 nagłówkOwych) s/owo naglOwJrowe drukle~ tlustym. 1~ ~ros2:Y. każde dalsze s/.o:",o 10 gro!ZY.
W/ady:slaw Macląg, ł~ódz. ol. Pl?trkowaka. Dl. Za I'Kronlk~ WIelkiego Pomorza" odpowia,la
Og/oszenia większe wśród drobnych pocz~na.Jac od. ~tatl1lel stron)'. l-lamow)' mlhmetr 80 gr?Franclsze~ Przytarski z .Poznan.'a. Z.a oi'IOszenla \. rekll!my odpowiada Antoni Leśniewicz
SZy. Ogloszenia skomplikowa.ne, 10 ustrzezen~em mle~8ca. - od poszcz.egOlnego wypadku 20 I.
Il Poznama.
RękoPIS.ÓW flI.ezam6WlOnych redakCja
me zwraca. \V razie wy·
P!ldkO~. 8powodow8.llych ."/a. wyzszą, przeszkOd w zak/.adzie •. strajków itP .. wyda.wnictw(, nie
nadwyźki. Ogloszenia do biezącego wydanJI prlIYJmuJem)' do Il'o~zmy 10.30: a. d" wyl1a.1I
odpOWiada za dostarczenJe pisma. a prenu1lleratorllY nl9 maJą prawa domag8.llia sie nleoJo·
niedzielnych I świątec2lT\ych do godziny 11:30 rano. Za b'.edy drukar~kle, kt6re me 2:noeksztlllraJII
Itarczonych numer6w lub odszkodowania.
--...:.
treści ogloszenill. administracja nie odpoWIada. OlrlOszeno3 przYJmuJemy. tylko 7.Il op/atą z g6ry.
PoznaJl
200149. Pocztowe konto rozrachunkowe: PO:l!lla1i II, numer kartotek 03.
Nakład I czcionki: Druka.rnia Polska S. A. w PoznanlU. - Konto P. K. O.

O~

II

czeladnika
ogl'or!niczy poszukuj"
pusady l.) wrze~nia. Kokotowski. pekars1ciego samo<lzi!'lnegc od zaraz. Szajca, Hychtal. pow. Ke~
Trzcweszno, Kogciuszki 28.
no.
n lSQ7f
n 11 499
p omocnik

Potrzebny

SPRZEDAŻE _~
Bęzkonkurencyjny płyn

naprzykład: z 18923,

nie ponad 2-5 lat znajacy dobrze
cukie-rnictwo na stała posade poAdres wskaże
knlturalnn. PI·zn;to}na. w'iE'k śre· trz€obny zaraz.
,Ini. prz)jmie 7.arz~;:l domu - 1(0- Oredo",nik. Powań ]l 176M
,!'lodyni u samotnej osoby. b) "Uli
Młoda
Wszechstronna z;najomość ~o,s.po·
Jarstwa dOlllo\Y('go. dobra kuch- PO woiskowSłużący
silna poszukuj e - jakiejkolwiek
Pos~_kuję nauki
ogci. uczciwy. pierwnia. szycie. Ofel·ty upraszam:
pracy. skromne w~·llla gania. - zegarmistrzostwa i zlotni-ct\\'3.
Ihd,::oszc:z. ul. 20 Strcz;nia 3. m. 1. swrzedne polecenia. na stałą pow Poz~a
Oferty Oręduwnik. Poznań
Ziloszenia pod 1'\owaczyk Kni· .. Dla Zofii".
W~ 66 334 sad'l potrzebny zaraz
niu.
Oferty z odpisami śWIa
zd 80680
mierz. Zaniemyśl.
zdg 7!J 6G6
dectw do ..Par". POZillań. Aleje
11 pod nr.
II[Z7.WOLNE MIEJSCAlI Mar('inkows);;ego
,,36-37".
.
P 6912-36,37

Szukam

f,ony. gotów'ka 1.000. obejm~ Ho·
t~1 rpstauracjll. Ofprty Oredowmk. Poznań zd 80 noo

Fryzjerzy!

.

D 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyfmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświ,,
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

milimetr 30 grollzy,

Młyna
2 6 . SZUKA POSADY]l1
.
F:anna
wodnego IUlb wiatrak w dzierżawę .
•
z dobrej rodZinY. Jat 21. ~ympa·
~ara.z Poszukuje Hancfelu. Wiptyczna. praeo,,·ita. o~zczrdna Jarocinie
nieco Mogilno.
zd QO on Ogloszenfa dO. 31) słów dla POuo· znajllcR SZ~ cie. prasowRIl·ie. got')·
ku: 'cycb posady w tej rubryce wanil' j wszelka iWla prac~ ,:/:11'
dom uhika cje, ogród, chlew, ",e·
p
.
obliczamy PO Jednej trzeclej cenie ka pos'ldy na wiei; do samotnej
mieślnika korzystnie. Oferty OreoszukUJę
tlrobnych.
osouy pana lub PR"i. NRj('hetm~j
dO"'nik, P07)J1a11 zd 81 019
restauracji dużej wiosce luh m-iedo nauczyci<>li. Na ŻVC7.E'nie ;;w,;{ ·
. . ~cie. BRsińska. POZnaJ1. M icha cl('('twa . . OfNty do' OręoJownika ,
6.
OŻENKI
lowska 5.
zd 80757 ,,) Służb" dO'ł110U'O
l" ,r.1 "1' zd 80 766

K

Znak oferty

DROBNE

l-łamowy

torski Feliks (Wilno), Cendrowski Eugeniusz (War.), Kolasiński Wacław (Poznań),
Kaliniak Antoni (Fydg.), Nowak
Eugeniusz
(Łódź), Karnath
Bruno
(Gdańsk), Wójcik Ludwik (L.wów), Matu·
szewski Stefan (Gdynia), Glcn Stefan (Janowa Dolina),
Mirynowski
Bronisław
(Wilno) ·i .3tępniak Władysław (Bydg.).
Instruktorów: Majer Józef (Łódź)',
Ceudlak Aleksander (Poznań), Iwański
Feliks (Ostrowiec Kielecki), Kiszczyński
Stanisław (Lublin), Sipiński Janislaw (Ostrowiec Kielecki), Szczyglowski Jan (Kielce), Bolibrzuchowski Bolesław (Lwów),
Vi'olniakowski Franciszek.JPoznań), Majer
Gustaw ('''ar.), Pawlak Zygmunt (ŁÓdź),
Cegielski Zygm un t (ŁÓdź), Witczak Józef
(Białystok), Cyranek Józef (ŁÓdź), Rosada
Marian (PoznaI'l), Lesiak Leon (\Vilno),
Goździk Jan (Łódź).
W komisjach egzaminacyjnych dla sekundantów oraz dla przodowników musi
zasiadać instruktor wzgl. trener, który odhył centralny kurs instruktorski odbyty
ostatnio w ?oznaniu.

-oc

..

J

~)

Skinął na mężczyzn, którzy podnieślj. skazanego i zbliżyli się z nim do
pudła, stojącego

pod ścianą.
- Czy mocno sznury są przycią
gnięte? - zapytał jeszcze Borys.
- Nie wyplącze się z nich - odpow.iedział Blackburn.
- Zapakować go i zamknąć dobrze
pudło rozkazał Borys.
Rozkaz spełniono w mig. Pudło
zamknięto,
lecz zostawiono
kilka
szpar w wieku, aby doszło nimi tyle
powietrza, żeby się więzień nie udusił.
Potem wszyscy wyszli. Powiew powietrza, który przy tym powstał, zagasił płomień gazowy w podziemnym
ganku, lecz tego już Borys nie zauważył.

Łobanow całym

wysiłkiem

potęż

nych swych muskułów próbował uwolnić się z krępujących go więzów,
ale bezskutecznie. \Vreszcie zmęczony
śmiertelnie, zrezygnował z dalszych
usiłowań.
Głowa
ciążyła
mu coraz
bardziej: ulatniają,cy gaz robił swoje.
Gazu uchodziło coraz więcej, tak
iż pawilonik wkrótce był go pełen. Dogasający już prawie na kominku rozjaśnił się nagle i błękitnym plomieniem wystrzelił w górę. Potężny huk
wstrząsnął powietrzem._

*

stę

Inaczej wyobrażał sobie Borys zemna znienawidzonym wrogu.

*

swej ukOChanej, której odciął głowę,
by położyć kres jej cierpieniom gru-

przy pomocy żebraniny i złodziejstwa.
dostać się z Jakucka do Władywosto
źliczym.
ku. Te dwa lata zrobiły ze mnie - Nacia śpi jeszcze - odrzekł Bo- zwierzę drapieżne. We Władywostoku
rys - przyszedłem pożegnać się z to- dostałem się na okręt, którym popły
bę. bracie.
nąłem do Australii. Chciałem tam szu- Wyjeżdżasz? zawołał Paweł kać złota, lecz do tego potrzeba silz rozpaczą.. - Ty jeden mogłeś przy- nych, zdrowych rąk, a ja miałem tylprowadzić ją. do mnie. Ty możesz u- ko - jedna. Złota nie znalazłem, a żyć
czynić wszystko, co zechcesz a teraz chciałem.
Cóż więc łatwiejszego, .iak
opuszczasz mnie.
obrabować szczęśliwego kolegę· Z no- Muszę bracie, lecz zostawię ci żem ostrym w lewej dłoni zakradłem
opiekuna, który kocha cię jak syna i się w nocy do namiotu poszukiwacza,
czuwać nad tobę. będzie.
któremu służyło szczęście i - zosta- Tak jest! rzekł Blackburn łem schwytany. W kopalniach złota,
przystępując bliżej Ślubuję uroczy- jak pan wie, nie robią tam długich
ście, że chyba po moim trupie przejceremonij - nazajutrz już byłem osą
dzie ten, kto będzie chciał skrzywdzić dzony - na śmierć Lecz zanim wyrok
brata mego dobroczyńcy i pana!
wykonano, ten. które.go okraść i za- Bratem mi jesteś stary uparciu- mordować chciałem, zażądał od sę
chu, nie sługą! - rzekł Borys ze łza- dzi.ów, aby mu mnie oddano. Sędzio
mi w oczach.
wie zgodzili się na to, a ja złożyłem
- Nie panie hrabio - mówił uro- przysięgę, że odtąd należeć będę do
czyście Blackburn - przysiągłem raz,
tego, który w ten sposób stał się moim
że &łużrć panu będę do końca życia panem. Był to brat pana, poanie Pawle,
i dotrzymam przysięgi. Teraz ~ś, kie- który z drapieżnego zwierzęcia, jeJdm
dy miejsce pana ma zaj~ć brat jego, byłem, uczynił człowieka.
niechże i on pozna stosunek jaki nas
Bernard skończył opowiadanie. któłę.czy.
.
rego Paweł słuchał uważnie; a potem
- Posłuchaj pan mówił dal~j wstawszy uścisnął rękę Blackburna
zwracając się do Pawła. - Ojciec mój
i rzekł:
był Angliki.em i osiedlił się w Peters- Ufam panu tak samo, jak ufa
burgu jako lekarz. Wyrosłem tam i mu ulwchany mó.i brat Borys.
wcześnie przejąłem się ideałami, któW godzinę później odprowadził
re wyznaje tamtejsza młodzież. Dosta- Bernard pana swego do wyjścia w
łem się za to na Sybe,rię, gdzie przykubocznej uliczce. Nie mówili do siebie
ty do taczki spędziłem 10 lat życia. "ani słowa, ale na twarzach ich maloKiedy przypadkiem znalazłem nóż, bez \ wał się ból rozstania, kiedy uścisnęli
wahania odcią.łem rękę prawą, która sobie ręce na pożegnanie.
przykuta była łańcuchem do taczki i
Borys wyjeChał do Zurychu, a
uciekłem. Dwóch lat trzeba było, aby
stamtąd do Amsterdamu.

stE±f!'!l

czętowany i zaadresowany: "Hr.

B. S.·

szepnęła Magda. -

Bo--

w Zurychu".

- B. S. rys Sokołow.

Wiedziała teraz, że Borys trzyma.
nad nią swe opiekuńcze ramię - dla.
jej ochrony. Dziwna rzecz: nie sprawiło jej to przykrości.

*

Dnia 15 marca wyruszył "Albatros" z portu amsterdamskiego. Na
liście pasażerów figurowało także na.zwisko: "M. Fiszer, kupiec z Elblę,ga.
z żoną i służę,cę.".
Karwicz Fiszer był w jak najlepszym usposobieniu. Boleści reumatyczne ustały zupełnie, 8. poczucie
bezpieczeństwa i zadowolenie, że udało mu się czmychną.ć policji wprawiło go w doskonały humor.
Jedno tylko niepokoiło go, to jest
przygnębienie Magdy. Z trudem zdo~
łał ją namówić, aby jechała z nim, a
nie wracała do Berlina, jak to było
jej zmiarem.
Kiedy !(arwicz z żoną lJ.kazal się w
sali jadalnej
"Albatrosa", natychmiast podbiegła służba - Fisze!' uchodził tu bowiem za bogacza i
wskazała im miejsce przy stole.
Dawniejszy bankier rozsiadł się
wygodnie i z rozkoszą zajadał smaczne potrawy, Magda nic jeść nie mogła,
nikt na to nie zwracał jednak uwagi,
w przekonaniu, że morska cboroba
poczyna. ję. trapić, jak tyle innych
osób. Magda nie była chora. Opallo-wało ję. tylko niezmierne l)< zygnębie
nie i przeczucie zbliżaJącego się nie.-

Książę Orłow znalazłszy po wybuchu wśród ruin pawiloniku rozszarpane zwłoki Łobanowa., wpadł w szał.
Ani się domyślał, że piękna żona jego
Lidia pomogła Borysowi do zała.twie
szczęścia.
nia tego porachunku. Wiedział tylko,
Wtem zaskrzypIały drzwi sali i
a raczej czuł, że śmierć Łobanowa
Magda mimowoli zwróciła tam swój
spowodował Borys. Miał tego dość.
Borys
Porozumia.ł się więc z policjlJ., któW jednym z pokoj6w hotelu pod też uszczęśliwiona była, gdy słysząc o wzrok. We drzwiach stał
Sokołow.
ra bliżei miala .zainteresować się bo- "ZlotlJ. Gwiazd/}." w Amsterdamie Ieź.al jej zmęczeniu, obiecał wystarać się o
Służący, odpowiednio juz pr7.;edłem
gatym Rosjaninem i przy lada okazji na miękkiej sofie stars~;y mężczyzna, stosowną służącą. Rze<:zywiście po
pouczony, wskazał mu miejsce naaresztować go.
którego kurczowo skrzywiona twarz kilku dniach przedstawił Hankę,
Wywiad Bory.sa jednak nie proż- zdradzała wielkie cierpienie.
podstawioną o tym już Magda nie przeciwko grubego kupca z Elbl;~.ga.
nował. Poinformowany w czas o śledzObok niego siedziała młoda., nie- wiedziała - przez wszechmocną rękę Borys skłoniwszy się sąsiadom, .us~adł
twie roztoczonym nad sobą, Borys po- zwykłej piękności kobieta, ubrana w Borysa i szczerze mu oddaną.
w milczeniu. Ani jednym drgmemem
stanowił co prędzej opuścić Berlin,
czarnę. suknię.
Dziewczyna odraz u zyskała uznanie nie dał poznać, że kiedykolwiek ~ ży
zwłaszcza, że wszystkie swe sprawy
Był to bankier K.arwicz i żona jei zaufanie Magdy. Ubrana skromnie. ciu widział już Magdę, a ona \'\·dZlęCZ
już załatwił i przyrzeczonę. sumę dla go, piękna Magda. Na liście gości zaspełniała cicho
swe czynności. W na mu była za tę dyskrecję·
partii wyprodukował.
pisani byli jako Fryderyk Fiszer, ku- przyszłości miała oddać pani Magdzie
Tak było codziennie.
Wraz z Blackbrtmem opuścili więc piec z Elbląga z żoną.
i Borysowi olbrzymie usługi. Ale Borys, przyglądając się Karwic~o
hotel i wsiadłszy w dorożkę pojechali
Magda spełniła życzenie męża. Po- nie uprzedzajmy wypadków.
wi przekonał się, że jes~ to cZłov','lek
do mieszkania Australijczyka. Dom jechała za nim, aby dzielić z nim złą
Głośne jęki chorego zbudziły Magstojący u progu starośc.1. Tym WIęk
ten miał dwa wejścia, gdyż boczne je- dolę, tak jak dzieliła dotąd dobrą. dę z jej ruarzCll. Wstała natychmiast, sza litość wezbrała w mm dla Magdy
go skrzydło przylegało do kamienicy, Nie kochała męw, wyszła za niego udając się do pokoju chorego.
i tym goręcej pragną.ł ją uwol!lić od
w której wyjście prowadziło na wąską zmuszona do tego kroku przez ojca,
Karwicz cierpiał strasl,r:!3. Magda Karwicza. Do wytkniętego sobIe celu
boczną ulicę. Podczas gdy poważny
wiedziała jednak,
że Karwicz kochał
u':3iadła obok niego próbuJą.c łagodnie
dążył wytrwale i pewien był, że. go
Blackburn wszedł głównym wejściem ję. i dla niej rzucił się w spekulacje, pocieszyć go i myśli kgo zwrócić na osiągnie. Karwicz próbował kilkaSokołow skręcił w boczną uliczkę i
a gdy te zawiodły, naruszył depozyty. inne tory. 1Ilimo to c!lOry .ięczał co- krotnie w czasie obiadów rozpocząć
wszedł przez boczne skrzydło.
Magda czuła się współwinną: zbrodni raz bOleśniej: Hanka, która przy gtoli- rozmowy z sąsiadem, ten jednak zbyzbytkownie urządzonym pokoju męża, dlatego i pokutować zamierzała ku zajęta była pisaniem, podniosła się wał go· półsłówkami. Gdy jednak (Id
na parterze siedział Paweł zajęty czy- z mm razem.
i zaproponowała spro\vadzenie Jeka- kilku dni Magda przestała pokaz) wać
taniem dzieła medycznego. Kiedy mężObecnie z zaparciem się i poświę- rza, który może zdołałby uśmierzyć się na pokładzie, Borys niespodziewaczyźni weszli zerwał się uradowany i ,ceniem pielęgnowała męża w Choro-, boleści. Magda przyzwcliła jej na to nie zapytał bankiera:
zapytał żywo Borysa:
bie. Zdrowie jej jednak ucierpiało chętnie i Hanka wyszła..
(Dalszy ciQ,g nastąpi)
- Przyprowadziłeś Nacię?
wielce i siły jej niknęły. Potrzebowała
Po je.i wyjściu zb! :. żyła si ę Magda
Biedak zapomnieć nie mógł jeszcze koniecznie wyręczenia i pomocy. To- do stolika i spostrzegła tam lh,t zapie1

_I _

_

Ucieczka bankruta
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ADAM NAWICZ

.2a cuIJze winy
Powieść

sensacyjna

frontowe były otwarte, szli więc spoBorowski szedł obok młodej dziew- kojnie dalej, .iakby się przypadkowo
czyny, spoglądając na nię. z niekłama spotkali w ogrodzie. Rozstali się w
nym podziwem. Pomimo całej swej hallu.
nikczen1nO~3ci uwielbiał odwagę i siłę
Po południu urządzono pierwszą
ducha te.i dziewczyny.
próbę, lecz młodzież śmiała się i h;a- Gd~· pani rozważy sobie dokład łasowała, jak to zwykle bywa pomIę
nie całą sprawę odezwał się po
dzy amatorami, nie mającymi wyochwili - bQdę zmuszony pbprosić pa- brażenia o sztuce, którą. grać mają·
nią o rozmowę w cztery oczy. Musimy
Cierpliwość i uprzejmość Borowskiesię porozumieć co do niektórych szcz~ go zachwycała wszystkich, a nawet
gółów i obmyśleć plan postępowal11a
Anna w najwyższym stopniu - zdena przyszłość ...
nerwowana. i zmęczona przejŚCiami
_ Muszę się najpierw ZObaczyć z poranka - musiała mu prz~znać na:d Andrzl'jem - odrzekła.. - Dopóki się zwyczajny takt i powagę, z Jaką umIał
z nim nic rozmówię, nic nie chcę o tej sobie zyskać szacunek młodych.
sprawie słyszeć.
Usiłowała z rozpaczliwą. energią
_ Owszem. Andrzej Ormiński bawi obecnie w Kępnie. Jeżeli pani zate- zająć się swoją rolą, sądząc, że w ten
legrafuje do niego, to jutro tu będzie. sposób zdoła choć w części zatrzeć
wspomnienie rannej sceny. Z a c):l owaPisać nie radziłbym!
Stan~1i teraz w głównej alei, wio~ nie się Borowskiego ni rzym jej też
d:;. c<'j l,u scllo.l "1.) pałaco\,· ) Jll . DrZWI tego n ie pll. ~ liOl1l illn!o, b,) I dl,l ll; ~ j
58)

grzeczny, uprzejmy, lecz nie narzucał
się wcale .
- Trochę snu, - myślala Anna, wróci mi zdrowy sąd o rzeczy.
W tej chwili zbliżył się do niej
lokaj z telegramem na srebrnej tacy.
Anna myślQ.c, że to wiadomość od
stryja lub narzeczonego, otworzyła telegram spiesznie. Lecz zdziwiła się,
przeczytawszy następujące tylko sło
wa:
"Będę dziś w Inowrocławiu w Hotelu Basta o dtrzeciej do piątej. Staraj się przybyć tam, muszę się z tobą
widzieć.

Andrzej".
oczy spotkała utkwione
w niej zimne jak stal, spojrzenie aktora.
szep- To ja. telegrafowałem nął, Myślałem, że tu byłOby pani
trudno ...
- Ależ ... Więc to pan telegoofował
do Andrzeja? I on przyjedzie?
- Tak! - Nie wie pani tylko, jak
się do Inowrocławia dost.ać? Ach, to
drobnostka! Powiedz pani, że jesteś
zmęczona, że masz migrenę i zamknij się na kilka godzin w swoim pokoju. - 'V~znkże połowa (1be('n~·('h tu
Ir:~ ;l l . · . \ . •t cc :", :r. J:I ;O l ~ j \\J. n-:' \\~.i,
Podnosząc

aby odpocząć na chwilę. Ja równocześnie poproszę o konie do miasta,
gdzie mnóstwo mam sprawunków do
załatwienia i zaczekam na. panią koło
bramy parkowej. Powożę doskonale,
może mi pani śmiało powierzyć ten
krótki spacer. Stangreta nie zabierzemy wcale. W dziesięciu minutach jesteśmy w Inowrocławiu.
- Wolę iść pieszo - szepnęła to !.ak blisko I
- Wątpię, czy siły pozwolą pani
na to - odrzekł z czułą troskliwością..
Jest pani bardzo blada. - nie myśla.
łem, że to tak panią wzruszy. Ale czego się pani lęka? Ah, pani Ewa - dodał,

widząc,

że

piękna.

jasnowłosa

dziewczyna zbliża się do nich. Spisała
się pani doskonale! Gdyby mężczyźni
mieli taki talent, .iak kobiety, to nie
potrzebowalibyśmy już sobie niczego
życzyć.

-

Niczego nie pragnąć, znaczy - '

posiadać wszystko roześmiała się
Ewa., patrzę. na nich przenikliwie. Wątpię zaś, czy stan takiego zadowolenia jest możliwy na świecie.

- Jestem przekonany, że pani Ewa
i pani Anna najlepszym sę. tego przyl{łaclem.

,_,

zi rozsadza·
chrześcijańskim;

Na ten temat Zygmunt Zbaraski
w tygodniku ,,Myśl Narodowa"
następujące uwagi:
Sprawa żydowska od samego pokreśli

nych chrześcijan i były próbami kabalizacji chrześcijaństwa i rozsadzenia
g-o od wewnątrz. Piszą. o tym historycy chrześcij.allscy, przyznają nawet ży
dowscy,
\Vobec takiego stanu rzeczy, nic
dziwnego, że Kościół. staJ;ał się zabezpieczyć przed tym zgubnym wpływem,
ostrzegając mejednokrotnie o grpżę,cym
niebezpieczeilstwie. Pomniki tej pasterskiej troski znajdujemy w dziś zupeł
nie u nas nieznanych i z.apomnianych
aktach Kościoła oraz w prawie kanonIcznym. Ks. Delassus w swej książce
"La Conjul'ation antichretienne" (1910
r.) streszcz.a ogólny przepis ustawodawstwa kościelnego co do Żydów w nastę
pujących slowach :
"Trzeb? pozwoliĆ
im bezpiecznie żyć, lecz przeszkodzić,
aby mieli jakąkolwiek władzę nad

serca i zahamowaliby normalne dziat.anie. Jego "non possumus" jest zawsze
stanowcze" 1).
Tenże sam autor pisze dalej, że te
nakazy Kościoła przeciw 1:ydom były
wydane, aby ograniczyć i zatrzymać
ich wciskanie się do spoleczCllstwa
chrześcijal'lskiego: "Drogi, prowadz~ce
do serca społeczellstwa chrześciJ.all·
skiego, zostały dla nich starannie za-

chrześcijanka

chłostą

i

dowska z punktu widzenia praw KoKatolickiego. Gdyby wierni usłuch,ali tych nakazów, inaczej by po- .
toczyły się wypadki i inaczej by dziś
wyg l ądała karta polityczna Europy i
świata. Aby jeszcze dokładniej uprzytomnić sobie jak słusznymi i przewidującynll były te przepisy z punktu widzenia pr·awa żydowskiego, przypomnijmy sobie pewien cenny dokument
z XV w., cytowany przez Copin AlbancelIiego w książce: "Pouvoir occulte
contre le monde chretien" i przez ks.
Trzeciaka w pracy: "Program świato
wej polityki żydowskiej" . Dokumentem tym jest list Sanhedrynu żydow
skiego do Żydów z Arles i Prowancji;
. gdy porównamy tekst tego dokumentu
z tekstami innym pism żydowskich,
otrzymamy ideologiczną identyczność,
a obsen'l'acja wypadków wskaże nam,
że te metody są dokładnie stosowane
w życiu. Oto tekst niniejszego listu:
ścioła

mknięte" .

roztropności przyję
następują·
ca: ,,\Vszelkie urzędy, tyczące się samego ukonstytuowania się społeczeń
stwa Chrześcijańskiego nie mogą. im

Wielka z,asad.a

ta w stosunku do nich, jest

chrześcijanami",

z miasta.
W XVIII w.

nie wolno

mieć
szkoły
w społeczeństwie
chrześcijańskim,
zasiadać w urzędzie
pod krzyżem, lub brać udziału w uchwalaniu praw w państwie chrześci
jańskim. Ta droga postępowania jest
zawsze ta sama; tolerować ich, dobrze
traktować, mieć dla nich litość,
lecz
pod warunkiem, że zostaną między sobą, u siebie i uie będą
wprowadzeni
do wnętrz·a społeczeństwa chrześcijań
skiego, ponieważ raz dostawszy się do
jego wnętrza, szybko doszliby do jego

np.:

czę,tku chrześcijaństwa była palę,cę,
kwestię, Kościoła. Pierwszymi prześla
dowcami Kościoła byli Żydzi. Pierwsze
herezje powstawały przez nauki pozor-

Na konferencji żydoznawczej, urzą
dzonej przez francuską. Ligę Katolicką.
w dniu 4. 5. 1938 r. p, de Vriez de Heckalingen mówił, że Kościół tysią.c;.trotnie
przypominał swe nakazy:
"Nie jedzcie z 2ydami,
"Nie mieszkajcie razem z 2ydami,
"Nie idźcie na służbę do 2ydów,
"Nie tańczcie z 2ydami,
"Nie kąpcie się w towarzystwie 2ydów,
"Nie miejcie żadnych spraw pieniężnych z Żydami! I przecie wszystkim nie
powierzajcie 2ydom żadnego urzędu publicznego!"
Wielki reformator Kościoła Grzegorz VII przypomina, iż zakazane jest
dawać chrzeŚCijan pod władzę 2:ydów:
"Jest to", pisze papież, "poniżanie
Kościoła i Boga, a wywyższanie Synagogi szat.an,a", Wielu innych papieży
odsuwa Żydów od wszelkich funkcyj
publicznych.
W 1267 r. Sobór w Wiedniu, pod
przewodnictwem legata papieskiego,
powziął decyzję, przypominającą
niektóre uchwały powzięte za dni naszych, a mianowicie: za stosunek płcio
wy z Chrześcijanką Żyd zostanie ukarany więzieniem i wysoką grz~'wną, a

1:ydowi

świat · od W

być

p::>wierzone" ').
Jeszcze w 1865 r. synod w Utrechcie
przypomina nakazy Benedykta XIV,
wskazujące na niebezpieczeństwo, którym jest dla chrześcijan wchodzenie
na służbę u 1:ydów
spokrewnianie
się z nimi.
Te same zresztą nakazy zawiera
Kodeks Prawa Kanonicznego. Austriacki biskup Kohn, wnuk ochrzczonych
1:ydów, przypomina, ż-e te przepisy
Prawa Kanonicznego nigdy nie były
lmieważni,ane i streszcza je w następu
jących punktach:

.. Drodzy bracia w Mojżes'7.u! Otrzymaliśmy wasz list, w którym d'U'1il!CJe r; przec:;wfH'ściach i nieszczęści<t~h. kt,:lre znC·SIcie. Jesteśmy nimi równie dotknięci. jak
i wy. Zdanie wielkich satrapów i rabinow

jL...~t

następujące:
"M~wicie. że król francuilki zmusza
was stać się chrześcijanami: uczyl'icie
tak. skoro nie można inaczej, ale niech

trz

"La Silva curiosa".

W XVII w.
go ks. Bouis w ksią.żce: ,,1.&
Royale Couronne des rois d'Arles,.
dediee a M. M. les consuls et gouverneurs de la Ville, par J. Bouis, pr. en
Avignon" (1640 r.).
Następnie list ten był ogłoszony w
"Armana prouvenceau" (1880 r.), "Revue
des etudes juives" (1880 r .) i przez ks.
Chabauty w bardzo ciekawej ksią.żce:
"Les Juifs nos maitres".
Niniejszy list, jeden z pierwszych
tego rodzaju dokumentów, wskazuje
nam jasno, jak bardzo słuszne były
nakazy Kościoła, dziś niestety celowo
usuwane w zapomnienie, a tak bardzo
aktualne.
Stwierdzenie istnienia tych nakazów musi nas konsekwentnie doprowadzić
do wyciągnięcia należytych
wniosków i zastosowania odpowiedniej reakcji. Zamiast mówić o jakiejŚ
cywiliz,acji judeo-chrześcijańskiej, którą głoszą Mauriac, Maritain i
różni
pseudok.atolicy, a której w rzeczywistości nigdy nie było i nie będzie, trzeba bronić cywiliz-acji chrześcijańskiej
przed grożącą jej dekadencją i zalaniem
współczesnego
społeczeństwa
przez barbarzyllstwO. A jedyną drogą
do tego celu prowadzącą jest odrodzenie religijne i n.arodowe społeczeństwa,
powrót do tradycji przeszłości, oczyszczenie umysłów ludzkich ze wszystkich nowinkarskich naleciałości ży
dowsko-masońskich, czyli innymi slowy zerwanie z całą doktryną liberalną,
opartą. na masońskiej deklaracji praw
człowieka i obywatela i usunięcie 1:ydów i masonów ze wszystkich dziedzin
życi.a państwowego, sJlołecznego i rodzinnego, O ile tego nie uczynimy, to
przyjdą ludy nowe i zdrowe, które na
naszych gruz.ach zbudują. nowe pallstwa, a my przejdziemy do wspomnień
historycznych, jak przeszli starożytni
Grecy i Rzymianie.
cy:

drukował

pra wo Mojżesza zachowa się w ",erca.ch
waszych!
"Mówicie. te nakazano zabrać majątki
wasze: zróbcie synów waszych kupcami,
aby powoli odebrali chrześcijan"m ma,
jątki ichl
•
.,Mówicie. że godzą w życie wa~ze:
czyńcie synów waszych lekarzami I aptekarzami. aby odbierali chrześcijanom tycie!
"Mówicie. że burzą synagogi wasze:
czyńcie synów waszych kanonikami i duchownymi. aby niszczyli kościoly ichl
"Mówicie. że spra wiają wam wiele in1) ,.2ydzi nie moga, mieć niewolników nych ucipmiężeii: starajcie się, aby dzieci
chl'zrscijan. ani u:i.ywać ich do slużby wasze byly adwokatami. notariuszami
w swym domu lub rodzinie. Zabl'oniolle i ludźmi mipszającymi się do spraw pań
je-st cllrze-ścijanom przyjmować u Żydów stwa. abyście. biorąc chrześci.ian pod wasze jarzmo, zapanowali nad światem i popracę stalą i wynag-rac1za Iną.
mścić się mogli nad nimi!
2) SpeCjalnie za kazane jest chrześci
"Trzymajcie się tego rozkazu, który
jankom sł~żyć u Żydów jako mamki.
3) Chrześcijanie w wypadku choroby wam dajemy. a przeko:nacie się z doświad
BEZ SLOIQ'CA .•
nie mogą uciekać się do usług lekarzy ży czenia, że z poniżonych, jakimi jesteście,
staniecie
u
szczytu
potęgi!
Wielkie w mym sercu zaległy ciemnie
dowskich. ani przyjmo\Yać lekarstw przy"V. S. S. V. F, F. ksią~e Żydów
i cisze,
gotowanych rękoma Żydów.
w Konstanty:n.opolu 21 kaslen 1489 r." Niebieskie duchy nucą daremnie - nie
4) Zakazane jest chrześcijanom porl
słyszę.
karą ekskomuniki mieszkać w tym l"amym domu, lub w tej sam~j rodzinie. ~o
List ten, przytoczony przez Copin 2adne mnie cacko na świata ~"U nie
łudzi;
i Żydzi.
Albancelllego, opatrzony jest obszer5) Trzeba czuwać nad tym, aby Zydzi
nym komentarzem, udowadniającym 2adne uczucie duszy z letargu - nie zbudzi.
nh pe·1nili w życiu publicznym fcn:kcyj, jego autentyczność i podającym szczeA gdy na sercu rękę położę ~ nie bije,
które dają im jakąś wład{,~ nad chl'z'.lści
gółowo jego dzieje. Otóż okazuje się,
Lecz czuję życia gorycz i mękę - lecz janami.
• żyję.
6) Zabronione jest cbrz'3~ciJanom ilW' że list ten pisany do Prowansalczyków,
Dla kogo promień miłości złoty połyska,
rozpowsżechniony
był i, w sąsiedniej
stować przy zawieTaniu malżeilstw żyd"w
skich i brać udzial w ich św:ętach.
Hiszpanii. Znaleziony został przez ku- Nie pojmuje tych łez - co je tęsknota
wyciska.
7) Chrześcijanom nie wo'n,) zapraszać stosza biblioteki w SaI.amance w arWidząc szczęśliwych młodością, pracą,
Żydów na obiad, ani przyjnuwać zaprochiwach Toledo i wydrukowany po raz
nadzieją
szeń od nich," 3)
pierwszy w Paryżu w 1583 r. przez No- Moje marzenia drżą za mgłami - bIednieją.
Oto, j.ak przedstawia się sprawa ży- warczyka Juliana de Medrano w pra- Cicho, szalone - spłyńCie w mgły szare,
bez wieści,
1) Józef Lemann "L'Entr~e l:es JzraeliRzućcie o głazy spełnione, - czarę boleści.
tes dans la societa fran<;aise" (1836 r.)
Ogień
wywiódł
człowieka z mroków
Więc dalej, dalej, bez łez, bez jęku, do
końca,
,
str. 286.
zwierzęcego bytowania i
uczynił go pa0) idem str. 202.
nem stworzenia. Lecz gdy człowiek nim W ciszy i bólu, bez dźwięku pieśni - bez
władać nie umie,
ogień w jednej chwili
I) Henri Delussus: La COI11IlT:>:i lU antisłońc&.
niszczy wielowiekowy dorobek jego pracy.
chretienne (1910 r.) t. III p. 1131--11132.
W. J.

I

wypędzeniem

Benedykt XIII broni

chrześcijanom
jedzenia, bawienia się
i tańczenia razem z Żydami.
W 1754 r. w Rzymie 7 Żydów i 1
chrześcijanin
zost.ało
ubiczowanYCh,

poniew.a::: ten ostatni wyprawił u'cztę
na cześć 1:vdów.
.
Nawrócony 1:yd ks. Józef Lemann
stwierdza, że .. Kościół w XVIII w. nic
więcej nie dod.aje do nakazów z X w.,
lecz zawsze naucz-a, że 1:yd nie może
posiadać lub uczestniczyć w tym,
co
jest główną funkcją w społeczeilstwie

-

ZE ŚJJ1 l A.T A WI"N ALAZKÓn'

pod kierownictwem Stacha Wichury
ola "bucik'" bardzo pomagają

w szybkim

pływaniu.

Stefan Plończek, Gostyń. W tych dniach
nagroda zostanie powtórnie wysłana.
K. Krause. Kraków. Kartkę oddalem administracji,
Stefan Lledtke. Sosnowiec. Najlepsza forma
rozwiązania jest ta w jakiej podaJemy je w
"Orędowniku". Rebus umieszcze. Jednak należy stale pracować nad stroną lrraficzną rysunk6w.
'Vładyslaw Kawka, Głopanowo.
Wyra~nie
podajemy. że trzeba mieć naimniej dwa zadania dobrze rozwiązane, aby brać udział w losowaniu nagr6d, a Pan przysłał tylko rozwiązanie iednE'go zarlania i spodziewa sic nagrody?
Wladysław 'Verowski. J,ótlź.
Nac1esłnny rebus nie b~dzie umieszczony. g(lyż powinien być
wyrysowany czarny.m tl1~zem na b!alym papierze. Rysunek InnSI być wyraźny I czysty.
Józef Matkowski. Ozestochowa. Dziękuje za
uznanie. Oczeknie obiecanych szal'ad, jeśli berifj uobre umie~?lc7.~.
E. 'Yo~niak. PozlIall. R:>:ol'ntlke umie.zczę.
Stanisl'l\va Przygodziiiska. Inowrocław. Uwaga Pani jest słuszna i... stale tak postPPU-J
J~my, llmipszczałflc, rozwiązaniSl zsd'l.ń. nllzwi• Im nA "rO<~!C'JlYCn I skrzynkę li.tową w "Orer!o\\'nikll" n;1 <'zw,\Tfek luh nil\t0k. 'i\'i(lnr7'lie
.. l' lUl.I..,
. '''1''
U d,·'" '. me
. d zle
. I Il~o.
~...
..O .. l·.ę ow .......a

I
•Jr:y1'Ząd do wymieniania lamp elek-

tr.JIcz1l.1lch.,

K. ·W ... Par" - Poznań. !tyczeniu Pana niestety nie mogę l'iadość uczynić ze względu na
to, że rozwiązania sprzed paru miesięcy Bil. zniszczone z wDątkiem oryginalniejszych. Natomiast może Pan w przyszłości por5wnywać z
I1Jzwiązaniami umieszcZO'Jlymi w "Orędowniku"
na czwartek. Dziękuję za pozdrowienie l łącze
wzai§mne,
"Decholog".
Należy
każdorazowo
opr6cz
pseudonimu podać swoje nazwisko. imie l dokładny aures.
Rydel Mieczysław. L6d~. W lamilrłówce za
wiele wyrazów wspak i fonetycznie.
Dlatelro
odkładam na razie do teki.
~ijak ~ładysław. Gdynia.
Forma nadsyłama l'OZ\Vlązall dobra.
.. Reipall". Nagrodę otrzyma! Pan za rozwiązanie zadań z nr 159. Nu:c.visko Pana fi~uruje w "OJ'~tlo'YniJ{U." z dnia 11 sierpnia.
SL GodZ\(ISk,l. Zgierz. Odkładam. do t,eczki.
K. 'Vachowlak. GostyJi. ROZWiązania men·
na ~I·zysl·lać nu pocztUw('e. nawet z dwóch num!!ru.w.razem, trzeba tylko podaC dokładne rozwląza'lI~.

Nagrody za trafnIe rozwiązane zadania
otrzymali:

10 zł got6wką: 1) Szaniawski Tadeusz. Drohobycz
Po fi zł _gotó~ką: 2) Jerzy Badora. Często
chowa. 3) Stamsława Przygodzińska, Inowroda w 4) Szerelr. Gruszkiewicz Stefan. Ławica
3 !lUi k lotno
Nagrody książkowe: 5) Władyslaw Leszczyń
ski, Żywiec, li) J 3J)ina Za worska, Cieszyn. 7)
Ed, Metryka, Gdyma ORP .,Grom". 8' Pierchala. Ryszard, Wielkie HajdukI, 9) Bogdan f1ikorsiu. Poznan, 10) Berezowska Irena Sitków, 11)
T!ldeusz Robakowski. Kraków, 12) J a,omjnek
\\ ładysław Swal,'zę\lz. 1R) :0ygmunt 'fafljk. 14)
Podcllor.
hruśclcln Henl'yk, Warszawr..
15)
Zbyszko Sroczyt,~ki. Tarnopol.
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Ro~wiązanie za~ań ~ ~r 186 ~rędoWDik.
S z a r a d 8.: Nlech zne Stronmctwo Narodowe! .
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L a.b l r y n t:, Przyszlo"ć i potcga Polski to
mYj wla,.~ ;' ~Ia -. tą W13r:t \,. nns~
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O fe 'lple py a"le 21& ••
to ruilezelUeIll
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StaDIsław Olszy!iskl. Ł6dt. ;Przy-pą8~ia
Plwa Rą 8In~zne. CI którzy roZWląŻIl WleCeJ
dat!. m8J1l Większe szansa.

ot· P.

