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B e r l i~. (PAT)

Niemieckie Biuro

In~or~acYJ.ne ogłasza, że premier bry-

tYJ SkI Nevllle Chamberlain za. pośrednictwem ambasady brytyjskiej w Berlinie zwr~cił się do .kancl~r.za Hitlera
z następu.1~cym ośwladcze~l~m:
"Z UW.a~1 na coraz .bardz~~J krytycznlJ: sytuację pl:oponuJę sW~J . natychnllast~wy. przYJaz?- dla POdJęCl~ pró~y
zn~le~lel1la 1?o~oJowego rOZWH}.zama
s~Iawy. ~~Ierz.am p~zybyć dro~ą poWIetrzną 1 Jutro rano Jestem ~otow ~o
odlotu.
Proszę o
zakomumkowame
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.
.n. prZYJątkalnl'aPrBoszdę po wyznadC~eDIe
mIejSCa spo
. ę ę anu w ZlęCZn' za n.atychmi.astowf} od owiedź."
~ "T1'.....ancl en HI'tl er w o d pOWIe
p . d
Zl
na
propozycję premiera brytyjskiego odpowied'zial, iż gotów jest spotkać się z
premierem bryty jskirn 15 bm.
L o n d y n (Tel. ,,,'1.) Premier Chammerlain odleciał dziś o godz. 835 z lotniska w Heston do Berchtesgaden w
towarzystwie sir Horwarda Wilsona i
Williama Stranga.
J.., o n d y n lTel. wł.) Wiadomość o
decyzji premiera udania się do Hitlera.
wywołała tu olbrzymie wrażenie.
'\V czwartek rano panował w siedzibie premiera duży ruch. Policja
obstawiła Downing Street, wpuszczając
przechodniów dopiero po wylegitymo.
b
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wamu, a
um nąc ewen. ua nyc.
emonstracYJ, k~6r:ych obaWiano Elę ze
strony komulllstow.
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Wyjazd Chamberlaina

I wali

Chamberlain samolotem do Berchtesgaden
tywą Oaladiera? - Do niosła waga rozmów

go minister spraw zagran Rzeszy Ribbentrop i amb. Henderson.

O rozmowach z Hitlerem

2,60

~atolicki

Rok 68

L

czeskosłowacki oŚ''''iadczył, że takich
żą.dań przyjąć nie może. W dobrze po-

informowanych praskich kolach pol itycznych mówi się, że Anglia w dalszym ci!!gu usiłuje skłonić rząd Czechosłowacji do ustępstw. Wiadomość
o podróży Chamberlaina w~'wołała w
Pradze bardzo silne wrażenie. Sądzą,
że wizyta ta przyczyni się do ostatecznego pokojowego zalatwieni.a sprawy.

B e r c h t e s g a d e n. (PAT)
Premiel' Chamberlain przybvł parę minut
przed godziną 16 specialn'ym pociągiem
kanclerz.a Hitlera w t'owa'l'z\'stwie min.
Ribbentropa na 'dworzec ,~ Bel'chte!';gaden. Po\;ilali go tu szef kancelal:ii
(w)
prezydialnej
kanclerza Hitlera elr
Meissner oraz szef adiutantury sił
Opinia "Timesa"
. .
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erc esga en zgo 0\\03. a plemlelOWI ktory przewIduje że \\'Y/1'k IOZOlew nie
Chamberlainowi przy wJeździe na d\\'0- h<>dzie kom[.)Jełn~m roz~,'i8zallipm za7
.
P k 'tk'
b'"
.
rzec owacJę.
0:0 lm po .\·cle \\' lilldnienia. Je. C? r;l('7t'j W,;nO\\'IRnieD1
Grand-Hotelu udał SIę pl'e/ll1er Cham- \ "n~el' 'lal ·t) PO -''JWt' Je.dI18k7~ Chamb l .
t
t·· d M'
. .
.
. er ~1l1 w owarzy~ wIe ra
~~"l'nel'a ber\~1ll me p~dE'Jnlo\\'.alhv 'Swe] !~o:
l mjl'a ~chmundta do rezydenCjI kancdr6zy, gdyby 11Ie WidZiał co nalmnlł~J
lerza HIt1era.
pewny~h wlclokow [JorOZUmlE'l1la \"1 zapas roko\\'~\0 \\' Pradze nIe Jest
. B e r c h t e s ~ a d e n. (PAT) P re: RadZIe
mler Chamberlam przyb~'ł o godz. 16,5;) - zda~llem .,1'lmesa - o<:lałpczny ..
s.ąmocb?dem kal1C~e/.'za Hitlera do reMY;1 ~potkanla ~ 1"łnd~I?(>m f-Iltl",zydenc.lI kallcl~rskleJ. .
rem \\ed.u~ :.~~rr:,~:::a . rzurlc m\~ł. p,rrKanclerz HItler pOWitał swego go- mler OaladleI "fOTV \\f wtorpt~ \~ lec~()ścia na progu domu. Przed rezydencją rem ~ rozmowIe tełpłonl~zn('.l z .Chamustawiona była kompania honorowa berl.all1em 'p~dobn~ zap/opono\\ al aby
straż\' przYbocznej.
obaJ nolt)cl~ł1 do kanclerza Chambe;P~emiei'owj Chamberlainowi towa- lam d \\'yra~!~ łmiab. ~f>~\'ne za;lrzezema
rzyszyli ambasador brytyjski w Berli- ~~O'u~ ~ ~Ia U " ,~a IPra .\\ y:uwaJą c
nie sir Neville Henderson, min. Ribben- o~taw~~' e pra" (oPf,dobjnH> ) kanclE'rz
uc
trop, William Streang, sir Horace Wil- mon'le~" v
' ~:oal'l n\~'ea run\e,~ k ,7Ia, T": ro:,:
k t
t
,... .
k
.
...
IV/ u , I go. 'v oncu.. l m e~
son, se r~ arz sanu "elzsaec -er l podkreśla. że Chamberlain urla'je się do
amb. v. Dlrk~en. .
.
kancl(lrza z pełna aprobata Francji.
Po przywItanIU Się z kanclerzem
Hitlerem wszedł premier Chamberlain
Stanowisku Francj i
na zaproszenie kanclerza do hallu reObecnie
punkt ciężkości polityki
zydencji, gdzie zasiadł wr.az z towarzyeuropejskiej
przenosi się do Londynu.
szącymi mu osobami do herbaty.
W kołacb wojskowych omawia się
Wrażenie w Pradze
sprawę mobilizacji we Francji i zaznacza, że według w::;~c}kiego prawdoP r a g a .. ~ fel. wł.) Polozeme, Je~t podohień"twa nie będzie ona z t~r m
teraz bardZIej zaostrzone. Szczegolme zwlekać aż do otrzvmania wiadomoz~ostrzylo się O?O wieczorem, gdy He~: ści ,o odpowiednich . krok. ach w Niemlem do~agał SIę stanowczo autonomIl czech. Francja nie chce hyć zal'kolub plebIscytu, gdy tymczasem rząd czona, toteż ~we zal'ządzenia mobili-
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Sobota, dnia 17 września 1938
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Spotkanie z Hitlerem inicjaI zacyjne

do!"tasuje całkowicie

do

po-

zarządzeń
Czechosłowacji.
Podkreśla się również, że wypadki yt

dobnych

środkowej Europie toczą. się znaczme
aniżeli to przypuszczano.

szybciej,

C
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yce.

O mOWUll. w
I e
kołach pGlltycznych

.

mowl SIę.

że wizyt~ Cha~b~rlaina w ~er~htes
gaden Dl:wątpll\';le przyczyn? SIę ?O

uratoWRl1Ia pokOJU w EuropIe, o Ile
t:'o'lko Tic:~cy mają naprawdę dobrą
wolę.
\Vedlu!!, nadeszłych tu wiadomości
ze
Stanów
Zjednoczonych
wspomniana \"iz.da Chamberlaina uważana jest w Amer.'·ce za wielką senSRCję.
Przeważa w \ 'asz~'nt;tonie pogląd.
~e
11glir w o. tatnich dniach
zdobyła

~tflnowi!'.ko

crzynnika w Europie
pokojc>m.

na.i~ilniejszego
pracującego nad

WStrmln;ctwie lJ~dowym

W l;~lach
Stronnictw.a Ludowego, szczególnie na prowincji, poru zany hy! projekt zwolania
l1arlz\\'\'czajlJego kongresu Stronnictwa w związku z ostatnimi zmi.anami
na terenie politycznym Polski.
(w)

War s z a\\' a. (Tel. \,,1.)

polit~'cZJl~' ch,

m~ród

dzi,ałaczy

Siedzjlla gen. komisarza

wyborczego

War s z a wa. (Tel. wł.) Siedzibą.
generalnego komisarza wyborczego bę
dzie biuro Prezydium Rady Ministrów.
Generalny komisarz już wczor.aj podjął urzędowanie.
(w)

Krótko przed godziną 8 ukazał się uśmiechnięty premier w drzwiach swej
siedziby.
Zatrzymał się chwilę, by
'stwierdzić z zadowoleniem, że pogolla
-jak na obecne warunki londyńskie jest
losują
bardzo piękna. Fotografowie prasowi
\Va
r
s
z
a
w
a.
(TeJ. wI.) Obywatewykorzystali ten moment i zrobili kiJle polscy w Gdallsku głosować będą na
ka zdjęć. Premier wsiadł do samochoterenie Gdyni.
(w)
du, kiwając ręka na pożegnanie zebranym tłumom.
Na lotn~ku oczekiw~ Chamberlaina~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.wysłannik ambasady niemieckiej radca
dr Kordt w otoczeniu urzędników i
przeslawicieli prasy niemieckiej. Kró!·
ko potem przybył minister spraw zagranicznych lord Halifax w towarzy111111111 1111 III III 11 iii I11111111 1111 IJI 11111 11 111111111111 11111/111 IIIIII/lIIIJII IJllJllIII1l IIJIII IIIIHIIII/lIIIIIIIIIIIIII I111111111111111111111111111
stwie maJżonl~i i stalego podsekretarza
Razem z dzisiejszym numerem czytelników, którzy "Orądown ik" prestanu lorda Cadogana. Przed zaję
ciem m ieJsca w samolocie prem ier przez "Orędownika" w-"sylamy tom pierwszy numerują. z miesiąca na miesiąc i prel\si~żki z powieścią. Tadeu:::za Dol<;>ginumeratę
płacą
za każdy miesiąc
dłuższy czas rozma\"ial z lordem Hali·
faxem i dr Kordtem. Pr7.eclstawicielom Mostowicza pod tytułem "Znachor". 7. góry. Ci stali prenumeratoJ'z~' nasi
prasy Chamberlain oświadczył co naslę I{siążkę otrzymują. bezpłatnie tylko ci otrzymają tom drugi "Znachora" bezprenumeratorzy "Orędownika", którzy płatnie i to za kilka tygodni. Dokład
puje:
prenumeratę
za wrzesień w kwocie ny termin wysyłki tomu drugiego po2,50 zł już zapłacili z góry.
damy niebawem.
Oświadczenie premiera
Kto prenumeraty za wrzesieil doDo oddzielnej sprzedaży książek z
.. Znajduję się w drodze do kanclerza
Niemiec. gdyż wydaje mi się. że polo- tychczas nie uregulował oraz ci Czy- powieŚCią. "Znachor" z zasady nie odtelnicy nasi, którzy "Orędownik" ku- dajemy. Kto jednak z jakichkolwiek
żenie jest obecnie takie. iż osobiste roz·
mowy pomiędzy kanclerzem i mną mo- puję. w pojed.\'I'1czych egzemplarzach, przyczyn na wrzesień "Orędownika"
ga dać pozytywne \Y.yniki. l\10ja polity- książki oczywiŚCie nie otrzrmują, o nie zaprenumerował, a chciałb~' oka stale zmier%ala clo zabezpiec7.enia po- czym na łamach "Orędownika" kilka- trzymać tom pierWR7.Y "Znachora", ten
koju a przyjęcie mej propozycji odbycia kroinie uprzedzaliśmy. Nikt więc nie niechaj zamówi sobie "Orędownik" w
osobistej konferencji z kanclerzem po- może do nas z tego powodu żywić żalu prenumeracie na październik i wplaci
zwala żywić nadzieję, że wizyta u wo- i rośnić sobie jakiChkolWiek pretensyj. tytułem prenmnl.'raty 2.50 zł oraz tytudza Niemiec da pozytywny wynik".
Dla unikni<;>cia nieporozumieil wy- łem (lopłaty za tom piel'\\'s7.~' "ZnachoChamberlain wystartował o godz. jaśniamy, iż nasze dodatki ksią.żkowe, ra" 1.- zł, razem 3.50 zł. \V ta ki m rakalendarze itp. są przeznaczone jako zie otrzyma tom dru~i oczywiście bez8,35.
W Monachium, dokąd premier bry- premie tylko f wyłącznie dla stałych płat:Dłe.
tyj::;ki przybył okol o godz. 13, oczcki
prenumeratarów, a więc dla takich
1'0 ta; drugi :,aku.'ilIV kas:.ta nJJ.
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WSudeta(h nie ustaj~ krwawe star(ia
Henieinowcy demolują sklepy -J

r-

p a ryż (Tel. wI.)

Nadchodzące tu

Z Chebu donoszą o masowych dezercjach z wojska czeskiego żołnierzy
Niemców.
W środę wieczorem oddziały policji
czeskiej przybyły w Chebie do siedziby
Partii Niemiecko - Sudeckiej w hotelach'. "Victoria" i ,,\-Velzel" celem dokonania rewizji. Wywiąz.ało się przy tym
krwawe starcie między policją a Niemcami, podczas którego 6 osób zostało
zabitych i kilkadziesiąt rannych.

wiadomości świadczą, że w okręgach
niemieckich Czechosłowacji zapanowało wrzenie, czego dowodem są cią
gł(. krwawe starcia.
M. in. donoszą,
że sklepy czeskie, żydowskie oraz należące do Niemców, którzy nie należą
do partii SUdeckiej, są przez henleinowców demolowane. Czesi, Żydzi i

Ni"mcy z poza partii Henleina opuszczają pośpiesznie obszar Sudetów.
WyjeŻdżają również w ogóle z Czechosłowacji obywatele niemieccy, którzy
pośpiesznie wraca.il,t do kraju.
,:
Kierownictwo Partii Niemców Sudeckich wydalo komunikat, w którym
twierdzi, że w środę o godz. 18,30 przed
głównl,t siedzibl,t partii w Chebie przy
dworcu i filią w centrum miasta nagle '
zjawiło się wojsko, żandarmeria i policja z samochodami pancernymi oraz
tankami, zajmują,c stanowisko bojowe.
Po dłuższej strzelaninie wzięto siedzibę partii szturmE'm. W
partyjnych lokalach służbowych znajdowało
się 5 osób,
o których losie nic nie
wiadomo. Na parterze domu. w którym brJa !-'ienziha partii są dwie restauracje. "V czasie strzelaniny było
w nich dużo 1!"0ści. Liczby ofiar nie
da się w tej chwili ustalić.
Wedlu!? wiadomości z oficJalnych
kół cze"kich. aresztowano ' szereg ?osłów i funkc.ionariuszów Partii Niemców Sudeckich Niebawe~ mają oni
stawieni być przed sądem.

oblężenia

Praga. (PAT) Stan oblężenia rozna dwa dalsze okręgi,
a mianowicie Komotal i Warnsdorf.
ciągnięty został

*

Aresztowani w Rerlinie prze n kilku tyg?dniami w znacznej i108ci żydzi pracujĄ obeCnie
w kamieniołomach w pohliżu 'Veimarll.

*

statystycznych. ':0Wiedniu. w stosun·
ku do ostatniego p6)ro('za 1937, §mlertelność w
pierwszym pólroczu 1938 znacznie wzrosła, przy
równoczesnym spadkU Urodzin.

Według ostatnich danych
tyczących ruchu ludności w

*

Berlińskie czasopi~mo knt,.,lickle ,.Katholische Kirchenblntt fncr Berlm" zostało skonfiskowane przez tajną policje państWOWĄ.

Na stacji kolejowl'j w K:itschen (Niemcy)
na linii Torgau - Eilenbotg wykoleiły sie trzy
wagony. W wyparlku tym 11 osoby wstaly zabite, a 3 odniOSły powa7.ne obrażenia.
W stoczni marynarki wojennej Toranto !I>I1szczano na wode nowy wIoski okręt wojenny
.. Alberto Guglielmoto",
Senat chilijSki uc;walił projekt ustawy.
przyzngjace~
rzadowi specj~lne tiPTawr!i~ni~1 w
szczeg61noścI co do ogłoszenia stanu obl!)zcnla.,
Król Karol II zwołal do zamku w Sinaia posiedzenia Rady Ministr6w.

Wło[hy opOWiadają sie Iii pleb\stytem

*
prace nad

We Wiedniu
budową scbroMw
. postępują razno naprz6d. Na wieI" domach wywieszono tablice z napisem: ,,$chron pillniczny
na 100 osób" itd.

*

W Anstrii rozwiązane zostało śtare t znane
stowarzyszenie ,.Delltscher Ritterorrłen", do
którego należało wicIu arystokratów anstriac·
kich.

*'

Miniśterstwo

Ogwiat:r za.rzl\dzilo
pod-

z użytku ~zko!Jl'!!l"(J w.zystkich
n;c~ai!, ó\V, k ~órych autoraUli są Żydzi.

lokrotnie, zanim przystąpi do wojny
tylko dla ochrony państwa, będącego
monstrualną fikCją·
.
Gdyby Londyn z.akomunikował, ź~
nie pójdzie, nikt by się nie ruszył. J~
śliby Hitler zamierz,al przyłączyć do
siebie 3 i pół milona Czechów, to Europa miałaby rację ruszyć się, lecz Hitler z,ajmuje się i troszczy się tylko o
3 i pół miliona Niemców. Nikt nie może mu odmówić tego prawa i nikt nie
może przeCiwstaWiĆ się wykonaniu tego obowiązku, a tym mnie.i Włosi, któl'zy majl,t . precedensy w tej dziedzinie.
Dalej autor artykułu pisze, że ustaliwszy strefy plebiscytu pozostawało
by zbadać termin, sposób i kontrolę
plebiscytu, która mogłaby mieć eharak ter mi~dzynarodowy, .tak to już bylo z zadawalającymi wynikami przy
plehiscycie w ZagłębiU S,aary.
Artykuł kończy się oświarlczeniem,
źe

nowa sytuacja. polityczna i tery torial na, jnka powstałaby w Czechosło
wacji, ust.aliła.by nowe równowagi i
nowe możliwości, a przede wszystkim
zapobiegłaby wojnie. Miliony ludzi uważają, że jest absolutną koniecznością
uniknięcie tej wojny. Granice, nakreślone atramentem, mogą być zmienione innym atramentem, ale inną jest
rzeczą, gdy granice zostały wytyczone
ręką Boga i krwią ludzką·

I

wedlug franctf.skiegó pisma - ~ajdt.f.ją
się W stanie rebelii
P a ryż. (Tel. wł.). Prasa francu- rebelii przeciwko rzędowi praskiemu,

Niemcy sudeccy -

I

k
.
. .
.•
s a całkIem wyrazme wypovn.ada SIę
za konieczną przebudow~ Czechosłowacjl. Nawet "Le Temps", uchodzący
za wyraz opmii Min. Spl'aw Zagr. niedwuznacznie móWi o urządzeniu Czai.
choslowacji na wzór Szwajcarii.
Cytowane pismo stwierdza, że dążenie Henleina do zerwania z Pragn
'"
jest dziś oczywiste. Kierownicy Niemców sudeckich żądają już nie autonomii lok.alnej, lecz głoszą wyraźnie 0del'wanie od Pra!!i. Trzy miliony , ·iem~
.
CÓW 5uLleckich znaJLluje ::;ię w ::;tan:c

l-tóry podejmUje kroki o charakterze
militarnym. Zderz,ajł} się dw~ momenty: suwerenności państwa. i zasady
narodowości. Nie naJeży zapominać,
C h
że
zec osło'Wacja została zbudowana
n.a uzn.aniu zasady narodowości. Dziś
trt1dno Pradze opieTać się żądaniom,
które s~ niezwy'kle zbliżone do postul t
k
.
a ów CZtlS ich, wysuwanych niegdys
z całą gwałtownością- przeciwk.o monarchfi a.U~tto-węgierskl6j.

I

--
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SłuBżnie 1rlęe

;,Goo

"Niejasne, a raczej I!awiłe przelIleJ!
ustawy zmuszą ty eh, którzy wyboJ1l
będą organizoWać.
do popularnegój
ale i dokładnego przedstaWienia aktu
wyborczego. Albowiem o bałamuo.
tWa i nieporozumienia będzie bardzd,
łatwo."

Wzrasta religijność
w Sowietach
"Czas" zamieszcza ciekawy repol'tat" •
nad granicy sowieckiej. W reportatu tym
ID. in. czytamy:
"W Okopach św. Trójcy ~legło li.
dzwonlenie. Na Anioł Pański. OdwrócHem głowę. lak gdybym chciał spra.wdzić, czy to z kościółka, w którym
bronił si~ w 1768 roku Kazimierz Pu.
laski.
WtedY dotknął mego ramienia plu~
tonowy. - Niech pan spbjrzy - Bze~
nl\ł.

Praca prty budowie muru ustała..
Robotnicy porzucili kielnie j szpadle j
wpatrzyli się w nasz brzeg. Powietrze
. bylo jasne, przejrzyste r.sdchodził will-!
czór tak piękny, jak potrafi by~ tylk~
na Podolu.

' ; I,

Znamienne stanowisko pisma uLe Tempsłt

*

Do '''iednia nadeszły informacje o losie wybihliejszych AnRtriaków. oSIH]z.onych po .. Anschlussie" w Dal'hau. Pulkowmk Adam P~8CO
wał w kamienioJomach. Minister Lnnwi&" i redaktor naczelny r<'under przeszli kurs .nauk o
narodowym socjnliźmie. który prowadZIĆ musI
redaktor .. Der Tag" 10:11 Ima r.

"Goniec Warszawski" porusza watn~
zagadnienie - język naszych ustaw. Oto
do autora artykułu przyszła delegacja
rzemieŚlnikÓW z prośbą, aby wytłumaczył
1m taki oto ustęp ustawy wyborczei, ogło..
szonej w "Dzienniku Ustaw":
"Art. .18 (1.) Jeteli lista w wyniku
obliczenia głosów na podstawie pne.
pisów art. 47 ust. (1) nie otrzymała:
ani jednego mandatu, a ilość głosówj
oddany~.h na któregokolwiek kandy.
data takiej listy, przekracza połowQ
wspÓlnego ilorazu wyborcr4!~o dla ca.
lego okręgu, wówczas k .. ndydat takt
otrzymuje mandat radnego. przypada.
jący innej liście. lecz nie obsadzony Wmyśl przepisów art. 47 • Jeteli jednakl
wszystkie mandaty w myśl przepisó'\lll
art. 47 zostaną obsadzone, w takilll
r&zie kandydat, który z- listy nieupra.
wnionej do tadnego mandatu skupił
powytej okrE:śloną ilość głosów, otny..
muje mandat zamiast kandydata, u.
tyskującego z innej
listy mDiej8~

szykowym połapać.
. niec" dodaje:

*

torów policji oraz straży granicznej .celem z~sta:
nowienia się nad zar7.ąrlzeniami meodzownyml
dla uniemożliwienia przpmytu dewiz.

"Urzędo~y" język

1>1'

*

*

W celu przeciwdzialnnia ucieczce kapit:oł6w
ŻYdowskich z \Yłoch.
urząd celny w Clllasso
z\volał wspólną konferencję z udzlałem in~pek

-,I

ilośĆ głosów

R z y m. (Tel. wI.) Artykuł w "Popolo d'Itali.a", o którym krótko już wczoraj donosiliśmy, przypisywany Mussoliniemu, wywoł.al silnie wrażenie.
W artykule tym Mussolini stwierdza, że 'w Czechosłowacji istnieje nie
tylko kwestia sudecka, ale również
kwestia węgierska, polska i słowacka.
Innymi słowy jest tyle problemów, ile
je.st w Czechosłowacji narodowości.
Autor artykułu pisze, że lord Runcim.an powinien był już przekonać się,
że nie istnieje ani naród czeskosłowacki, ani państwo czeskoslowackie. Gdyby przymus, jednoczący różne rasy rodziny czeskosłowackiej ust,al, zjawisko
rozdrobnieni.a Czechosłowacji byłoby
nieuniknione i nieodparte.
W Wersalu powinno by się stworzyć
Czechy _ nazwa historyczna _ z jednolitą ludnością czeską. Jednakże postanowiono przeciwnie "wydąć" Czechos'łowację - organizm nigdy nie istniejący - i stworzono państwo sztuczne, dając mu od samego urodzenia 'elementy jego słabości i rozkładu.
Następnie autor artykułu radzi 101'dowi Runcimanowi, aby z.aproponował
Beneszowi plebiscyt nie tylko dla
Niemców sudeckich, lecz i dla wszystkich narodowości, które tego z.ażądają.
W razie odmowy ze strony Benesza,
Runcim.an mógłby mu zakomtmiko-wać, że W. Brytania zastanowi się wie-

Uczony sowiecki prof. Jur1in, wynalazł P~ddb
no po kilkunastoletnich eksperymentach. lt.lealną narkozę dla wszelkieg:o rodzaju operacyj chirurgICznych. Odznacza Się ona podo!Jno zupel~lI
nie~zkodliwości1l. na organizm. 8 Jednoc~"śnle
wywojuje bardzo glebo ki sen. bez jakichkolwiek
przykrych następstw po obudzeniu.

PISZA" INNI:

Uśtęp doskonale wybrany, trzeba
naprawdę doskonałym "interpretatorem"
urzędowego stylu, aby się w tym gąszez.

B e r l i n (Tel. wł.). Przewódca Par- nego nam prawa do stl.mosf,anowienia,
tii Niemców Sudeckich Konrad Henlein zostaliśmy wbrew naszej "'01 i wtłQct&
ogłosił następująca, proklamację "do ni w ramy państwa czesk iego.
Niemców . sudeckich, narodu niemiec,,2) Nie zrzekłszy się nigdy, prawa
kiego i całego świata".
samostanowienia, nie szczędziliśmy
naj cięższych ofiar, celem zapewnienia
"Rodacyl
"Jako piastun Waszego zaufania i sobie egzysteneji w państwie (zeskim.
,,3) Wszystkie wysiłki, aby naród
świadom
swej
odpowiedzialności
stwierdzam wobec opinii całego świa czeski i jego odpowiedzialne czynniki
ta, że przez skierowanie karabinów nakłonić do uczciwego ! $prawiedHmaszynowych, wozów pancernych i wego wyrównania, rozbiły się o iC'h
czołgów na bezbronną ludność sudecniel.lstępliwQ. wolę ni8zczeł~ia.
,,4) W tej więc godzinie sudecko-nieIw-niemiecką czeski system ciemięży
cielski dosięgnę.ł swego szczytu. W mieckiej potrzeby staję przed Wami,
ten sposób naród czeski wykazał przed przed narodem niemieckim i ealytn cycałym światem ostatecznie, że współ
wilizowanym światem i oświadczam:
życie z nim w jednym państwie nie
"Chcemy żyć jako wolni Niemcy!
jest możliwe. Dwudziestoletnie do"Chcemy spokoju i praćy na wła
świadczenie z
systemem gwałtu, a
przede wszystkim ciężkie l{rwawe o- snej ziemi!
"Cbcemy powrotu do Rzeszy Ni&fiary w dniach ostatnich Obowiązują
mieckiejl
mnie do stwierdzenia, że:
"Niech nas Bóg blogosławi
naszą
, ,,1) W roku 1919, nie rłopuszczeni
dQ kortystania z uroczyście zapewnio- spr.awiedljw~ walkęl"

War s z a·w a. (TeL wI.) W związku z now.ymi wrIJorami ~o Sejmu l Senatu obradował w dniu wczorajszym
zarząd główny
Stronnictwa Narodo-

Włoskie

Stan

w dalszych cWwóch okręgach

Niemcy",

Zarządu Głównego
, Stronnictwa t~~rodo~ego

wycf)f~nie

kreślony.

"Clicelny powł'ofu do B~es~y", "Chcemy ~1Ić Jalio 'UJóltll

-Obrady

~

we wydanie "Reichenberger Ztg." nie
ukazało się, gdyż cały personel redakcyjny i techniczny przyłączył się do
strajku.
Czas trwania strajku nie został o-

Proklamacja Henleina do Niem'ców
sudeckich'

B e r l i n. (P AT) Niemieckie Biuro Informac~' jne donosi z Chebu, że w
cz'wartek doszło na obszarze sudeckoniomieckim do szeregu dalszych z.aburzeń.
\Vładze
dokonały
licznych
aresztowall . Liczb.a zabitych po stronie
sudecko-niemieckiej wzrosła do 35.

w~~

strajk generalny. W Libercu wszystkie
przedsiębiorstwa zostały zamknięte, a
robotnicy opuścili fabryki. Nie wychodzą już na wet dzienniki. Popołudnio

Słrajli generalny w Sudetach
Berlin. (PAT) Niemieckie Biuro Informacyjne donosi z Pragi, ze na
. obszarze Sudetów ogłoszony został

Da!sze starcia i de2!ercje

IJ

wChebie

Zajścia

co

'1. , .

w

:D.tworfienlE~ nie ustawało.
Człó ....ie~
~zerwonej k.oszuli pnestraszyl .się w~

docznie tego slabego, plyna.;cego z przl\ol
ciwleglego brzegu Zbrucza głosu-ł
gdy t zobaczyliśmy naglEl, jak podskoczył do stojących w milczeniu ludzi f
trzyman!\ w ręku kielnią prasnął o
ziemię. Jednocześnie dobiegł Das jego krzyk".

Był połrżebny

\

"Kurier Polski" tak pisze po słynnym
okólniku p. premiera:
"Łatwo sobie wyobrazić, z jakim zadowoleniem p. Prezes Rady Ministrów
podpisywał okólnik w sprawie rzetelności i
czystości
wyborów samorza,dowych. W istocie cóż mote być przy jem. niejszego dla człowieka uczciwego, jak
zalecać uczciwość w tyciu pUblicznym'
Pierwsze 'uczucie więc po położeniu
podpisu musiało być niezmiernie miłe.
Dopiero drugie uczucie było zapewne
przykre: te taki okólnik w ogóle był potrzebny."
Przykre to, ale prawdziwe. Okólnik. w
którym szef rza,du ostrżega admini8tracj~
przed tolerowaniem nadużyć wyborczych,
był potrzebny'. Wie o tym dobrze po ostatnich metodach "Cudów nad urn.ą'· smutnej pamięci B. h. W, R.
już

Z wizyty Chamberlaina

B e t l i n,
(Tel. wt)
Jak donosi
Niem, BiUro Informacyjne z Berchtesgaden, kanclerz Hitler odbył w środę
po południu dhlŻSZą i otwartą wyroiatlę zdań o ob et: n ej sytuacji politycznej
z angielskim premierem Chamberlainertl.
Premier brytyjski wraca w dniu
dzisiejszym, tj. W piątek, do Anglii, by
porozumieć się z gabinetem Wielkiej
Brytanii.
Za kilka dni odbędzie się nowa rozmowa.
•

Parlament w Pradze
rozwiązany

p r 11. g a. (P AT) W czora! wieczorem ogłoszony zost.d dekret o rozwi~
zaniu parl.l'!meritu czeskosłowackiego
z dn. 16 września rb.
.

Dr med.

H~ ZIOMKOV/SKł
.

·,pert. ehfJr6b ·skór'. wener. , mlK'zltplfi.-W'yrh
L6dź, 6 Sierpnia 2,
tel 118-33.
·prz
u ~9-12 i S-I!
~ nlejztl!lę: SJ 12.
" ł~'~irJ

l

Numer 213
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Z NASZEGO STANOWISKA

'Nowy sterowiec nie."dec~i

Hit erowska teoria "Oeutschtumu"

Zagadnienie Czechosłowacji i jej
kraju
sudeckiego traktowane jest
przQ Niemców z punktu widzenia teorij pDeutschtumu". Ponieważ po.
Za ~anicami Rzeszy
Niemcy zamieszkuję. nie tylko Czechosłowację,
ale i inne państwa europejskie i pozaeuropejskie, przeto warto zastanowić
się ogólnie, bez związku z umiejscowieniem i z punktu widzenia prawa
publicznego, nad treścią i możliwymi
konsekwencj ami
narodowo-socjaUsty-cznej teorii "niemieckości".

-Na niedawno odbytym w Stuttgarcie kongresie Niemców zagranicznych
(Auslanddeutsche) Rudolf Hess, zastępca Hitlera, dobitnie określił sens
tej teorii. Według niego Niemcy, gdziekolwiek się poza granicami Rzeszy
znajduję., winni sę. wyznawać ideologię narodowo-socjalistycznę. ł podd.ać
sfę najwyższemu kierownictwu Flihre-

ra, gdyż inaczej będą zdrajcami wielkiego narodu niemieckiego.
Co to znaczy? Istnieje przecież dotąd

pojęcie

najwyższej

władzy

zwierzchniczej każdego niepodległego
państwa nad wszystkimi;
którzy na
jego terytorium mieszkaję. lub przebywają, nawet, nad obcokrajowcami.
Czy to zwierzchnictwo nie ma się stosować do Niemców nawet wtedy, jeśli
są obywatelami danego nie niemieckiego państwa? Czy np. Niemcy we wło
skim Tyrolu mają uznawać Hitlera, a
nie Mussoliniego Zła swego najwyższe
go wodza?
Gdyby tak miało być, suwerenność
Italii nie byłaby zupełna. A przecież
kardynalnym obowiązkiem każdego
państwa jest dbać o utrzymanie swojej suwerenności. żadne państwo nie
może pozwolić na to, ażeby jakaś część
jego ludności była rządzona z zewnątrz, aby poddawała się rozkazom
obcych potencyj. Nie może tu stanowić
różnicy, czy tą obcę. potencją jest moskiewski Komintern, czy światowe
wł,adze
żydostwa,
czy hitlerowskie
Niemcy.
Niemcy mają prawo, tak jak każ
da mniejszość narodowościowa, domagać się od państwa, aby nie byli
uciskani i prześladowani dlatego, że
są Niemc·a mi. Nie mają jednak prawa
wyzbyć

się

obowiązku

Z satyry politycznej
rozwiązanie

Z powyższego widzimy, iż narodowo-socjalistyczna teoria "Deutschtumu" w praktycznym swoim zastosowaniu burzy podstawy prawa pań
stwowego i międzynarodowego, które
gwarantują niepodległość, bezpi~czeń

stwo i pokój. Albowiem zmiana granic, czy zgoła nawet utrata niep<ldległości
to s~ rzeczy znane w
historii, ale bywały one zawsze wynikiem wojen, rewolucyj, zdobywczych
pochodów i orężnego oporu. Przeprowadzanie tego rodzaju przewrotów
środkłlmi "pokojowymi", wynikający
mi z przewrotnie rozumianej zasady
niemieckiej wspólnoty, jest operacj~
dużo niebezpieczniejszą, gdyż niszczy
pojęcie państwa niepodległego

i

Da

miejsce prawa stawia pożądanie.
Pokojowe stosowanie narodowosocjalistycznej teorii "Deutscbtumu"
byłoby możliwe, gdyby państwa zgodziły się na ograniczenie swej suw e-renności, gdyby uznały nad sobą. hegemonię Niemiec i gdyby stało się w:
o czym dziś śpiewają w państwie niemieckim: "Heute gehort uns Deutschland und morgen die ganze Welt"
("Dziś do nas należą Niemcy, a jutro
cały świat"). Pokój - to wielkie dobrodziejstwo, ale nie można go chcieć
za wszelką cenę.

I

JOACHIM BARTOSZEWICZ

NAPRĘŻENIE NA. DOWN ING STREET W

LONDl' NlE

Sejmu

i Senatu
1.
Szczęśliwe Sejm i Senat!
Zazdroszczą im panie,
że miały tak niezwykle
lekkie rozwiązanie!
11.
wieść o tym fakcie
stałem się markotny.
Bo pomyśleć: tylu

Na

nowych bezrobotnych!...
"Wróble na Dachu"

Si vis pacem ..•
.,Francja wzmocniła załogi wojskowe na pograniczu". (Z prasy)

Zrr,ws",e tak na świecie było
sir; trzeba liczyć z silą
i najlepsze stanowisko,
to - gotowym być na wszystkol
Gotowość jedyna rada,
by wtudzić krew sąsiada
Tak już jest od wiek6w wielu:
.,si vis pacem - para belluml"
że

.. Goniec Warsz."

". "...",
We FriedrichsIwfen wystartował do
pierwszego lotu nowy balon sterowy I'Vpu Zeppelina "LZ 130",
+ ł~

ment będzie musiał być rozwiązany. Dl&....
czego? - miał prawo 1 ma jeszcze ciągle
prawo pytać się nieuprzedzony i niewgryziony w ducha kulis obserwator.
Nie możemy dać odpowiedzi na to pytanie. Pozostanie ono do rozwiązania dla;
historyków, którzy kiedyś ze spokojem
i bez targających dziś nami nerwów,
znajdą
naukowe rozwiązanie tej "zagadki"."
I następuje obrona pIka Sławka, te
"nie był on ośrodkiem żadnych intryg";
po czym artykuł kończy się charakterystycznym oświadczeniem:

"Obóz piłsudczyków nie jest dziś tym
samym, czym był i W czasie wyborów
1928 roku, i w rolm 1930 i 1935. Pojęcie
piłsudczyk
nie pokrywa się z pojęciem
ludzi r z ą d z ą c y c h. Są już piłsudczy
cy w opozycji Jakiekolwiek blędy tego
nagłego
okresu wyborczrgo będą tylko
spadać na rządzących, nigdy na całość
dawnej grupy piłsudczyków.
To dla
określenia granic odpowiedzialności."
To
ków....

także

przyczynek dla

-

history-

*

Oto główne tło obecnej sytuacji politycznej. Łączy się z tym zwrot na lewo,
szczególnie ku ludowcom, któryeh chciałOby się albo pozyskać w calości, albo
rozłupać, powodując b. marszałka Rataja
i jego zwolenników do wydania hasła
udziału
w wyborach. Do tego tematu
wrócimy.

Zdradliwe

ścieżki

poznań1'kim
organie niemieckiej
mniejszości, "Posener Tageblatt", pojawił
się al'tykut o partyjnym kongresie hitle-

W

rowskIm w Norymberdze. W artykule tym
czytamy takie, wiele mówiące zdanie:

lojalności

względem państwa, którego są obywatelami. Ob1'erwując przyskład Czechosłowacji i zachowanie się przywódców
Niemców sudeckich można przyjść do
wniosku, że to, co się tam <lzieje, odpowiada może doktrynie "Deutschtumu", ale nie godzi się z ustalonymi za-

Na

sadami prawa państwowego i międzynarodowego.
Zapewne, Niemcy mogliby być niezadowoleni z tego, że się znaleźli w narodowo obcym dla siebie państwie. Jakaż na to rada? Plebiscyt? Żądają. go
teraz Niemcy sudeccy. Mogą. z takim
żądariiem Niemcy wystąpić, kiedy na
porządek dzienny wejdzie sprawa innego
jakiegoś państwa,
m.ającego
mniejszość niemiecką np. Węgier albo
Italii.
Dajmy na to, że państwo zgodzi się
na
urządzenie
takiego plebiscytu
wśród swojej niemieckiej ludności i że
ten plebiscyt wykaże, iż Niemcy nie
chcą uznawać zwierzchniczej władzy
państwa, do którego należą. Stojąc na
gruncie obowiązującego prawa publicznego nie można się na to
zgodzić,
aby taki rezultat głosowania stwarzał dla danego państwa
obowiązek zwolnienia Niemców z ich
prawno-politycznej przynależności lub
oddani,a obcemu państwu, tj. Rzeszy
Niemieckiej, części swego terytorium,·
przez Niemców zamieszkałego. Najwyższym ustępstwem z tego stanowiska
byłoby ze strony zainteresowanego
państwa wydanie nakazu,
aby ci
Niemcy, którzy optowali za Rzeszą,
opuścili swoje dotychczasowe siedziby
i wyjechali do Niemiec.

Poważna sytuacja polityczna w
flegmatycznych A nglik6w. Na
c6w Londynu, gromadzące się
Street w

Europie wytrąciła z r6wnO/Dagi spokojnych i
fntog1'alii powyższej widzimy tłumy mieszka1'/przed siedzibą Min. Spraw Zagrano na Downing
oczekiwaniu na wieści.

~.

Po rOlwiijzaniu (iał ustawodawczych
o nagłym rozwiązaniu ciał ustawodawczych i zarządzeniu nowych wyborOw
na podstawie dotychczasowej ordynacji
powiedzieliśmy,
że chodzi
o rozgrywkę
między odnośnymi ugrupowaniami
obozu ,.sanacyjnego". o większe "zozonowanie" parlamentu przez usunięcie z niego
czynników niewygodnych "Ozonowi" i
nie tyiko samemu "Ozonowi" (pIka Sław
ka i tow.), zważywszy szczególnie, że w
roku 1940 odbędą się wybory Prezydenta
R. P. 2e tak jest w istocie rzeczy, tego
dowodem między innymi glosy poznań
Skiego "Nowego Kuriera" oraz "Dziennika Pozn.".

*

Pierwszy z nich,
będący organem
OZN, powiada:
"Nastroje wyborców (?) rozminęły się
z układem reprezentacji Izb, który ustąpić będzie musJał nowym, żywym dą:':eniom. Wyrazem ich jest Obóz Zjednoczenia Narodowego,"
Dla ścisłości trzeba by powiedzieć:
"Nastroje wyborców "sanacyjnych", a
raczej ich części.

*

"Dziennik Pozn.'· zaś, obecnie krytycz·

I nie odnoszą.cy się

do OZN i stojący po
stronie ·plka Slawka, zaznacza:

"Zdaje się, że chodzi przede wszystkim o rozwinięcie wyborczej działalności
Obozu Zjednoczenia Narodowego. Wskazuje na to wyraźnie fakt. :':e już wczoraj,
w kilka godzin po rozwiązaniu parlamentu, mikrofony Polski eg'o Radia ogła
szały apel wyborczy obozu w Polsce dziś
uprzywilejowanego. Apel wyborczy był
poprzedzony od kilku dni ostrymi atakami pr.asy OZN na OPOtycję."
"Dziennik Pozn." przewiduje, że, poOZN nie ma jeszcze rozwiniętej
sieci organizacyjnej, nasuwa się obawa,
iż w wyborach "pomagać zacznie czynnik
administracyjny", a "wybory administracyjne na pewno nie dadza, pełniejszego
wyrazu nurtujących w . społeczeństwie
prą.dów, jak to czytamy w zarządzeniu
o rozwiązaniu parlametnu".
Przeslanki , jakie doprowadziły do tego
rozwiązania, ocenia tutp.jszy organ "sławkowców" z goryczą w sposób następujący:
nieważ

I

"Tkwimy po prostu po uszy w persoi rozgrywki osobi~te. grają nienazbyt często WI ęk s zą rolę od
elementów rzc('zowych. Zaraz po wyb,:,rze pulkownika Slawka na mal'szalka
Sejmu roze&zły się pogłoski, że parlanaliźmie
s~ety aż

"Także udział nas, Niemców zagranicznych. w nrn'yrnberskich dniach jest określony nie tylko przez wewnętrzne i zewnętrzno-polityczne
stosunki. ale my
przeżywamy te wielkie dni niemieCkiego
życia z oapowiednim uczuciem. jako znamie·n ite wyd arzenip narodowe. w którym
dane jest, w całPj jego głębi, uczestniczyć
tylko Niemcowi."
Niebezpieczne to słowa! Kongres hitlerowski w Norymberdze jest kongresem
partyjnym, a w dzisiej szych Niemczech
partia i państwo, to jedno. Kongres ten
jest zdecydowanym narzędziem polityki
państwa niemiecki ego.
'
Nikt nie zabroni Niemcom miłości kraju macierzystego, ale uczuciom tym nie
wolno dą.wać wyrazu w formie, która
przeczy lojalności wobec państwa.
Na zdradliwe ścieżki wkraczaja, myśli
publicystów niemieckich w Polsce ...

Wysiedlenie 1000 osób
z Gdyni
Jak informuje prasa żydowska, w Gdyni kontynuowane je<;t wręczanie decyzji
l'ó:':nym osobom aby opuściły teren pasa
granicznego.
. "Decyzja czytamy w tej prasie _
Jest wydana przez wydział administracyjny K.omisariatu Rządu w Gdyni na
podstaWIe art. 6 ust. 3 ustawy o lD'anicac? państwa. K.omisariat Rządu motywUJ.e każ~a, deCYZJę wz!!!ędami na b ezpiflczenstwo I ochr o n ę granIc. Tprm in likwi oł
dac ji .wszelki ch ~ pr il lV ud zielany jest pl'zeważme .2-tygo~l moIVY. \" rellng- informacji
z Gdym. wys led l ~ nJe m a rl otycz~'Ć pona fi
1000 osób. WYSIedleni są to obvwatele
znani, poważni i bezwzgl ędnie lojalni i
spokojni."
Jeśli prasa ż ydowska pisze, że wysiedleni są. obywatelami "znanymi poważ
nymi i lojalnymi", to wiemy o kogo chodzi.

..

I

• dzień clilgnlenla 4-el klasy 4~ Loterii Państwowej
I • II ciągnienie
J 921 41 52060 83 230 358 421 566 66

6ł6wne

wygrane

dzienna wygrana 5 000
.
na nr. 85161
_11S.000 zł.: 9864
:10.000 zł.: 53950 10377e
5.000 zł.: 102459
, 2.000 zł.: 75883 83875 84218
91714
95114
105~03
109708
'u17417 125820
142337
144819
'i150855
1.000 zł.: 3110
5472
10572
10143 17089 31892
33478 37585
~1377 49034 53979 55919
56240
J1787 68821 73254 81283 86495
87453
93471
100304
100695
~04930 104754
110957
111777
1115943 115326 128320
141726
'1144444 146497 147745 148224
Stała

_

padła

Wygrane po 250 zł.
.' 24 69 244 355 524 45 57 637 769
91 806 21 1124 269 663 765 80 802
1965 79 2123 219 346 49 73 457 77 554
1'46 845 3007 63 144 212 SO 97 4:~5
'641 86 884 924 80 4035 301 59 96
439 595 612 716 83 920 5011 93 98
109 69 72 74 84 390 573 634 51 83
'22 81 887 6033 162 511 361 517 27
620 22 34 46 860 997 7121 25 32 87
233 346 81 572 9~3 6 58 9007 173 262
310 16 71 501 17 61 65 670 702 990
10007 165 446 66 767 962 11086 99
11174 208 13 17 63 64 E1J7 55 828 40
60 983 12205 27 5' 310 20 30 401 13
90 521 31 57 616 ROO 582 13021 43
.56 77 232 99 57 313 479 74H S:J6
14047 137 222 28 412 66 619 789 898
15165 208 366 90 401 19 545 68 715
901 16069 181 426 757 94 838 71 985
a7013 125 256 456 581 607 51 701 99
892 18005 7 107 38 381 410 60 603
68 89 842 5070 133318 71 54 433502
~117 53 624 723 896 967 20156 20..! 34
315 444 93 517 18 804 64 938 60 67
21176 9239542742 623 54 57 597M
,816 53 23067 119 38 223 443 523 77
' ~25 861 23094 619 21 423 531 40 41
92 679 745 24005 71 133 68 374 428
~W7 817 25141 72 519 447 715 752 5ą
~7 26177 357 59 438 519 724 72 940
f~8064 56 134 48 342 420 534 52 96
609 29042 249 340 62 95 794 714849
92 929 56 94 30037 243 46 61 534
lM 614783 813 31032 58 100 68 338
, ~1 465 510 757 769 65 55 816 12 900
32 33 58 32100 91 201 412 20 56 684
172 955
33003 22 153 387 597 780 34009 27
47 48 188 238 558 71 600 751 845 954
~9 35115 21 38 415 76 628 906 47
36185 232 397 422 64 66 260 720 60
~O 858 37036 163 251 444 591 708 25
841 935 38143 280 406 29 512 72 764
V9 883 980 39000 61 115 62 320 85
~62 580 614 800 59 60 939 63 40115
47 254 366 93 539 622 66 84 768 859
$t5 67 41018 253 5 586 393 427 93
~OA 621 74 42149 255 59 87 90 155
fi9 412 27 89 93 523 55 624 700 56 86
~1 92 43040 152 231 61 63 418 73 546
~12 44168 99 270 82 419 29 510 56
.65 95 647 59 722 55 815 38 43 52 903
~ 54150 61 212 51 383 84 757 79
46069 173 332 416 86 666 615 93 708
i14 84 47023 145 81 243 52 65 350 422
~8 974 48236 37 48 411 653
905

,~~1~~l~~61~0~0~~~ ~0;5:1~33~~ ~:!

' 84 93 99 620 789 964 51044 140 67
250 90 333 404 41 631 53 791 92 830

926 44 53028 180 338 76 82 441 589

545 75 622 859 55013 126 93
I54228
211 355 448 523 650 712 60 865 56197
213 87 308 440 61 580 852 77 57151
717 ~l 914 58248 89 462 93 665 755
915 63 80 59002 j22 276 723 32 47
947 64 60012 66 83 113 214 300 552
59 611 726 981 61143 44 237 381 652
62305 63 546 63 641 706 933 63037
176 566 64328 55 23 895 9 ł1 65208
74 369 641 54 766 75 66082 171 93
511 667
672L9 326 495 514 17 38 41 709
70 970 9ił 68043 J 51 364 63 50l} 30
45 681 814 39 41 800 49 962 71
69078 137 222 304 54~ 620 87 719
852 70281 307 35 96 403 96 537
818 22 935 45 710l}5 189 484 523
98 604 7 47 751 ~41 72130 49 206
301 532 628 5 74~ 50 71 99 73002
25 2 45 243 306 84 427 51~ 608 15
700 923 59 74097 126 241 327 63
69 522 7tH 73 75013 3750 163 278
350 94 99 749 812 912 44 73 85
76138 2r.S 309 419 60 560 70 702
836 993 77039 158 350 56 553 679
733 823 26 943 78143 97 202 457
72 97 1)01 764 70 843 951 79 79126
211 376 408 15 758 67 878 905 60
78.
80009 10 130 82 l}" 344 97 507 43
46 61 673 761 876 918 20 23 80
90 81023 54 12 85 294 306 770 76
98 954 ~2018 60 146 217 223 48 53~
92 600 40 6883726 857 83016 217
46 431 653 714 &12 53 916 72
84216 25 95 310 72g 828 52 68 !J52
55 85106 385 33~ 538 710 86072
333 542 763 77 ~35 85 956 87036
157 67 246 57 465 594 650 86 860
964 88075 278 3~7 494 62 63 783
912 8920~ 41 79 321 93 493 906 79
90237 57 335 55 511 69 623 79
72.1 88 !ł1002 10 136 61 214 31 513
800 47 74 92 949 67 92116 92 306
433 40 62H 93146 51? 29 84 641 87
766 88 tlI 94168 223 59 84 328 448
522 47 64 601 700 64 95284 306
67 84 93 465 875 92 900 96072 274
388 61G !JO 825 917 44 97035 251
447 55 5-15 57 70 90 809 29 935 78
98053 11 51 84 217 20 36 386 401
544 58 617 56 759 95 99022 60 122
30 289 4J O 636 7U4 850 82.
100170 209 369 773 75 912 54 10120
61 228 339 63 442 50 558 642 735
848 102031 55 74 192 431 67 589 625
734 2ą 900 83 84 103040 302 79 92
429 515 673 714 806 78 93 936 43
104057 146 94 208 365 449 86 702 68
105006 93 151 230 418 78 954 787
106063 250 310 24 541 660 70 83 720
60 107080 228 81 360 438 77 98 785
855 979 108163 234 376 466 534 99
620 21 39 57 95 909 17 88 109002 3
76 192 238 3A6 55 487 695 830 958
110033 162 76 86 304 16 77 426 43
500 663 799 990 111211 315 543 658
706 92 75 876 88 112000 188 97 304
12 38 50 417 49 84 782 977 113192
407 567 884 975 94 114121 64 277 323
402 68 79 536 755 842 94 115004 80
209 302 27 415 50 707 46 77 116151
285 770 117031 63 138 504 653 726
948 72 118042 376 430 611 17 50
703 60 119106 16 42 215 515 813 958
120001 84 30 20 498 562 60 21 735
804 121053 78 231 366 95 419 20 49
71 84 536 757 78 833 981 122166 84
97 325 29 613 725 123026 73 103 335
75 63 8738 921 71 124016 282 327 88
446 754 908 20 125292 480 571 62R
838 93 920 62 126033 41 129 39 280

·385 526 647 709 803' 97!J 127166 233
84 429 467 559 65 637 863 128115 473
933 47 129116 32 285 343 98 426 575
91 608 24 748 50 86 953 88 93. '
130314 403 86 685 810 78 915 17
131055 375 482 537 41 650 729 921
26 132111 73 74 321 24 513 14 609
71 832 41 1330S2 1)9 134 260 78
338 444 580 626 702 816 981
134203 54 359 482 632 767 877
135192 207 19 343 74 433 572 761
805 931 70 136001 33 84 113 269
91 355 56 483 99 790 801 20 33
138142 70 92 280 375 77 541 617
139005 185 91 545 96 613 811 39
949 59 140341 472 555 661 94 806
977 141033 156 26n 401 13 22 504
18 629 749 90 142016 35 122 246
71 327 51 98 679 715 47 828 960
143037 255 58 482 700 816 144636
14 3243 364 440 32 553 609 90 412
31 38 73 925 40 80 145095 312 37
431 539 745 827 146041 67 127 215
36 8440 78 508 650 748 6fi 813
147157 67 87 250 418 513 98 606
762 86 805 8 78 148122 392 443 69
883 962 80 149013 69 78 213 505
889 150189 319 68 439 89 5n2 792
947 151037 94 143 224 74 336 71
419 506 73 652 704 64 87 97 858
89
1520G5 227 30 38 344 960
153071 J 1 13 234 314 422 52 55 781
154028 90 270 73 94 336 40 89 406
80 587 6J7 72 839 50 900 155177
358 99 1U6 91 51l 94 692 772 821
35 986 156043 115 235 57 91 383
430 96 6l:13 961 157309 497 515 737
877 967 158084 199 268 370 80
405 514 52 86 781 813 914 50
159013 20 593 626 745.

III

ciągnienie

Główne

wygrane

Stała dzienna wygrana
padła na Nr. 155280.

20.000

zł.

25.000 zł.: 62660.
15.000 zł.: 17466 56330.
10.000 zł.: 25018 12215 113597
139843.
5.000 zł.: 53846
.2000 zł.: 13030 19770 26386 77534
91000 101655 107420 115414 121197
123225 130225 140986 143229 144047
147935 161561
1.000 zł.: 483 3360 3716 6861 1488
12022 18142 19622 26684 30930 31253
33175 335911 45738 58972 59700 618ła
66212 69569 77150 77641 78680 82166
85518 100513 101092 104510 106102
109813 110960 111528 138508 150425
152417 1~2132 154102.

Wygrane p o 250 zł.
388 606 90 837 95 936 1003 7 117
31 339 2097 187 411 684 940 3096 188
203 398 483 768 4096 148 531 980
5031 409 24 30 572 6149 543 48 810
14 43 7209 322 470 870 8016 20 459
592 860 48 964 9097 523 643 77 98
!J08 10019 924 11030 249 55 12107 72
302 41 98 949 90 13253 339 94 575 605
60 706 23 93 14146 446 48 560 72 95
717 72 15437 72 589 16062 80 278 360
718 855 76 17120 374 520 667 70 782
18484585 727 10019 37 273 395 634
987 20299 455 60 598 681 21159 759
833 40 36 61 22269 371 563 807 23243
24686 25314 433 602 14 63 26146 33
347 68 4!J7 590 27261 400 614 28009
463 575 614 24 797 29072 278 387 546
669 869 70 977 30179 200 61 383 886
3110 365 585 745 48 985 32220 60 428
531 985 33352 417 559 34115 265 382
414 623 868 35322 610 736 59 835
36519 844 901 3797 316 595 38108 9
34 299 695 563 56 759 843 71 39111
494 835 40p91 181 217 20 414 702

819 20 41J16 4u2 85 42128 375 43386
44061 139 215 312 579 44045 235 319
27 506 ';;7 46138 208 76 333 34 84 645
67 47271 378 444 663 945 8112 628
74 747 896 924 49004 193 226 815
50094236 509 962 51039 52 117 233
85 584 793 52081 86 277 306 914
53059 270 436 699 54119 407 63!J
55478 531 732 56283 432 35 531 862
57850 781 58018 309 59410 676 746 5
63 60111 390 400 590 761 803 17
61182 239 62186 322 400 978 872
63083 186 271 303 62 64118 544 753
65237 333 714 820 66983 67414 1-7
68021 93 761 858 91 988 69019 117
92 548 765 94 70193 203 47 350 572
71132 214 863 921 72155 303 465 515
73205 402 836 95 980 74158 540 70
651 776 75075 174 567 76074 219 369
672 60 802 45 997 77399 738 45 78229
387 413 545 720 79070 365 561 840
59 974 80179 322 91 501 47 73 848 68
917 81069 331 695 679 82408 513 766
93 83168 367 597 838 900 44 8489 316
519 26 916 85167 87 91 248 697 734
873 998 86539 611 18 805 20 87008
713 80 98267 71 498 584 725 823
89025 220 340
90132 47 74 78 99 344 66 982 91094
201 58 75 674 834 92065 396 756 869
59 93190 779 965 94370 401 16 636
630 759 95495 986 96084 512 620 985
89 97132 72 789 884 977 98518 544
757 99067 109 219 80 677 79 527 78
713 100292 101024 77 222 473 569
102384 593 103064 253 647 841 45
915 38 50 104934 105422 821 72 64
106012 151 59 254 432 600 95 829 972
94 107211 58 65 424 644 836 944
108237 839 935 70 110155 398 440 771
80 962 110230 94 524 111204 548 96
604 842 112018 202 958 59 113432 61
783 114013 61 450 92 841 927 115102
116324 518 23 734 895 900 117043 455
541 617 118 199 365 119466 931 742
925 28 79 120591 684 904 121236 549
63 680 865 997 122081 416 619 87 769
123502 788 932 124076 114 281 330
474 568 770 995 125359 725 126168
616 41 865 956 127052 184 242.316
419 562 695 915 78 129292 518 36 714
990 130224 790 131125 699 817 21 963
132181 92 33019 703 887 900 35 134057
167 367 746 135535 136075 507 76 739
972 137029 187 91 440 63 583 138467
91 620 63 840 938 139188 269 519 99
731 933
140046 261 306 65 621 47 91 96 776
838 900 9 141127 218 71 761 142239
381 611 757 807 143375 625 54 144234
456 674 744 145113 39 202 58 95 341
46 726 57 956 88 146298 358 93 661
712 147000 292 416 23 46 148347 972
14!J101 221 750 84 805 949 160238 44
330 484 726 151069 257 318 492 519
841 89 920 152285 865 153137 249
359 479 79S 827 154274 788 155535
55 647 880 9/4 156020 66 245 442 616
157073 393 402 158264 628 952 l59015
30 22 343 67 951
.

774 23064 130 400 572 846 24v3t: Il~
880 968 25171 401 261U9 70 473 584
602 27323 541 28022 128 707 17 942
81 29067 93 158 73 664 743 906
30056 88 130 928 98 31560 68 898
32023 413 506 676 820 36 33070 122
631 66 34500 19 65 759 926 35808
36245 348 63 452 546 64 904 37320
423 661 701 807 906 e7 38434 622
840 39136 83 443 642
40124 204 52 496 528 98 41355 69
758 857 43127 708 44006 48 116 344'
805 45046 361 432 631 796 92 804
46041 82 94 95 203 28 451 47102 7Si
85 316 401 74 704 39 81 5965 48155
416 885 49046 112 62 88 618 727 832 '
949 50339 646 704 878 51003 22 52084
173 237 951 53128 58 411 504 830 926
54168 277 617 18 80 86 788 837 949
65245 352 430 644 826 47 56004 55
314 651 728 57524 637 61 73 774 917
58314 74 511 33 693 962 59127 363
425 76 668 80 841 60177 244 516 68S
826 33 61208 641 42 63 969 62284
437 616 63082 169 535 54 64001 547
64 83 924 65311 75 674 614 70 858
66049 92 190 513 604 775 67192 24~
82 68200 18 371 638 879 953 73
69233 43 389 408 16 641 88 858 910
70044 119 440 543 47 715 24 923
81 71036 155 200 616 977 74011 73
870 934 73183 92 431 42 547 74318
82 665 717 832 76371 483 641 82 60Z1
876 901 76298 537 831 937 55 77691
772 78077 246 3133 438 797 900 45
79064 317 472 625 773 981 80145 8X
253 776 852 74 958 ' 81484 824 959
82220 373 554 981 83272 547 84280
451 951 72 85026 83 439 37 47 584'
661 86308 50 421 92 532 759 977,
87087 200 340 439 512 788 88033 187'
306 433 39 559 685 761 79 81 978
89184 276 815
90202 43 66 413 27 687 799 816
903 912/,7 392 443 547 655 755
846 957 92155 61 375 458 578 661
82 948 93009 239 90 662 63 68 71
716 40 76 869 983 94125 207 700
95650 81 ';09 51 890 96293 403 530
699 745 895 903 47098 291 477
548 661 749 835 917 45 98482 580
766 816 99043 91 863 932 57.
10032~ 852 76 101173 271 572
102056 436 563 784 806 103273
350 10413G 44 78 625 737 806 929
81 105075 142 263 82 676 931 61
106308 54 112 737 96 983 107001
156 879 198017 429 718 810
109035 677 747 75 950.
110151 r3 855 111209 866 112307
561 663 In 113205 337 114090 205
97 115227 363 411 760 72 116158
321 31 507 67 812 117852 71
118091 561 923 119153 489 646
760 120903 121316 440 523 600 '
122191 227 308 10 634 751 123558
678 786 x12 21 124344 651 89 820
125018 144 249 333- 451 97 1.2\)005
48196 [)07 317831.27138 ·60 59(
751 885 ~35 128101 292 335 551
IV ciągnienie
79 713 3'3 537079 129380492606
130226 538 637 776 95 800 931
Wygrane po 250 zł.
36 55 71 131477 132971 260 411'
2 147 74 240 876 420 527 80 631 33 536 46 736 133218 518 134020 96
235 135202 889 136090 108 308
741 78 971 75 1012 68 297 567 2031 137026 47 267 839 138299 661' 997
17U 236 394 417 672 707 97 800 950
3267 409 504 669 707 26 968 4079 199 139106 68 859.
301 93 99 5006 234 318 40 6005 49
140802 141177 408 590 677 706
144 397 446 89 7043 118 309 24 481 86 822 .~!) 142002 20 245 506 640
6(j3 706 844 53 86 902 10 8026 120 46 83 791 143087 350 408 63 854
244 311 410 31 535 627 721 9270 667 911 144011 290 533 696 973 145036
711 800 60 63 923 10124 235 3:30 478 377 96 501 146109 467 98 566 673
505 607 26 31 36 987 11033 159 70 1· 709 807 926 hV797 148217 332
230 70 97 379 414 782 98 847 121211
7
336 736 61 910 13128 :360 400 14 41 1149211 626 19 88~.
513 75683214023 87 176 236 617 715
150043 64 83 17D 217 381 478
16073 192 255 334 417 798 868 16132 . 945 151752 85 890 984 152013 197
289 304 12 43 89 444 812 16 86 9671764 97 329 153036 100 96 274425
17220 40 351 433 555 85 899 18027 1507 27 15';020 224 380 541 760 941
433 636 56 791 818 19099 286 607 30 155072 ?12 22 436 42 661 921
20775 863 959 70 21193 266 76 156042 105 409 3~ 157027 627
461 664 721 933 22204 53 401 39 622 158184 283 376 159264 337 528 8~

TabeWę Cołerii Paiisłwowej poilajemy bez gwarancji
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PORT
Zmiana wskładzie Niemiec na mecz z POlską
Niemieckie Biuro Informacyjne donosi, .te w
lIkładzIe Niemiec na mecz z Polską zaszła Jedna
ziniana. mianowicie Lehner l)-a mecZu lokaJny~
dopuścił sie rażącego f!lulu l zostl1-ł zdYllk~ah
flkowany a równocześme natychmIast U8Uruf!t~
z reprezentacji. Ostateczny sklll.ą reprezentacJi
Niemiec przedstawia sie nastepUJlICO:
bramka - Jakob.
obrona - J anes I MUnzenbere,
..
pomoc - Kupfer Golrlbrunner ł KItzmger,
atńk - HahOemo.·nn. 8troh. Gauchel. Schlln.
l Pesser.
•. I d ń
W ataku zatem WystąPią trzeJ we e czycy:
Hahnemnnn. Stroh i Pesser..
.
Zespół Polski grac b«:dzie Jak WIAdomo w
sklildzie nast~plljącym:
bramka - Madejski.
obrona - Szczepaniak i Galeckl.
pomoc - Góra. Nytz i Dytko.
atak - Piec I Piontek, Peterek lub Scherfke, Wilimowski i \Vodorz.

-

*

Z Niemcami spotykamy sie po raz p!atr. Z
eztereC'h dotych!-,za~ r~zegrnnych spotkan przegraliśmy 3. rł'1IIIRUlJ1C Jedno.
•.
'" roku 1933 nnsz ze~pól w ~ldndzle: A,bartlilki Bulanow. Mllrlyna. l\1ysiak. Kotlarc~yk l
i II. Wodarz. Puur.I'~. Nawrot. Matya~ I Urban przegrał w Bprltme 0:1. ZWYCI()ską br"mke
dla Niemców strzelił w6\~ czas Rasseluberg w
przedostatniej minucie gry.
Sedziowal Szwed 0lssqn.
_
Drugie spotkanie z Nlemcaml w rolrn 19M
tdby19 ~ię ~ Warszawie i przyniQ~Q nam ~O~q·

kę 2:5 (l :1). Bramki strzelili: Lelmer w 15 min..
Wilimowl<ki W 28 min.; po przerwie Pazurek w
10 min .. I-Iohmann w 25 min .• Si [[Iing w 33,
Lelmer w 35 z karn ego i i:lzepan w 38 min.
Sedziwnł P. Ol~son (::-;li\wecjaJ.
Polący grali w składzie: I"ontowicz~ Bulanowo Martyna. MYRiak . Kotbt'czyk I i lI, Wodal·z. Wilimowski. Nawrot, (Ciijzew8ld). Pazurek i Riesner.
Trzecie spotkanie odbylo sie w roku 1935 we
Wrocławiu. przynoRZQC nam przegrana 0:1 {0:1).
Jedyną bramkę dla Niemców strzelił Conen w li",
min. ::-;etlziowal po raz trzeci p. Ol~ ,on.
Polska grała w składzie: Albat"lski. Doniec.
MartynIl. J)ytko . Wa~lewicz. Kotlarczy.k 11. Kisieli liski. Artur. SchHflte. Clielllza i Pll'C II
. Ostatnie Rpotkanie z Niemcnmi rozegrrrhiimy
w roku 1936 w W arszawie. po igrz)'skach. remisując 1:1 (0:1). Prowadzenie uzyskali Niemcy
przez Hohmanna w 19 min .. wyrównał w 2;; win.
po pl"z(,l"wie ""ouarz. i:lędzio\VlIl p. Nldoeff
(l:1zwec·j a).
Nasz zpspól grał w ~kłndzie: Albatisld. Ma~
tynn. RZ('7"'''fllliak, Dytko. Wa . iewicz. Kotlarczyk 11. Wodarz. God. Scherfke. Matyas. Piec 1.
8noll{oni" nipdzi!'lne tr~n~mitoIV3ne hę,lzi.'
przez T'ol"kie Hndio od gouz. lG.~O do lU.40. czyJi
cala druga polowa.

DZIEJE PILKARSKICH BOJOW POLSKł
Z JUGOSLA WIĄ
Zblihjące sie spotkanie piłkarskie z Jugos~a~ill (niedziela 26 pm. Stadion Wojska ;PQI~ltll!·

go) bedzie jedenastym meczem pomiędzy reprezentacjami bch dwu państw. Z dziesiE:ciu rozegranych dotl\d spotkań obaj przeciwnicy wygrali
po pieć. Polska ma jednak lepszy stosunek bramek 27:26.
Piel'wszy mecz Polska - Ju&,osławia odbył
sif! w Zagrzt'hiu w r. 1ij22 i zakończył lif! ZWycięstwem Polski 3:1.
Rtlwanż w Krakowie w roku nastf!pnym wygrali Jugosłowianie 2:1.
Po kilkuletniej przerwie spotkali!!my alf! ~nów
z nimi w r. 1!l3l w Poznaniu i wygraliśm7 6:3.
Dwa nast<:pne mecze przyniosły również
zwycip.l<twa l'olsce: w r. 1113:! Vi Zagrzebiu 3:0,
w r. 1934 w Warszawie 4:3.
•
Teraz następuje passa zwycif!stw JugoslawiI.
W r. l!J:l4 w lleogradzie 4:1, w r .. 11135 w KAtowicach 3:2 i w J'. 19!3ti w Ueogrsdzle 9:3.
Mecz o mistrzostwo gwint:!. w r. 1937 '" Warszawie wygrywamy 4:0, rewanż w Heogradzie
rb. pr>~tlgrywaJ1lY U:1 ! lepszym .sto.sunkięm bramek wchodzilllY do flllnlu, gdZIe Jak Wiadomo,
ulegli~rny BrR7.yli G:6.
Hldad nn~7.""j drużyny .na m~cz l: Jugqsla~il\
IlRtrrlonv h~dy,i~ nnturnlllle rlOPlCl'O po mellzlelnyrn meczu ' z Niemcami w !(amienicy.

Kolarstwo
DłllgodYRtnn90we mistrzost:"'a kolarskie
ski nn torze. które wRI<llll'~ nlekorzyslllych

Polw!lrunJ:ów atmosferycznych 'lIe doszly dwulo·otllle
rio ~kntku, mnja się Od~)yć defillitywnie dnia 2
paździemika IV KrakOWIe.

Plany I projektt Alllllklch pi~'elarzy. WtdrJiAl
sportowy śl. O. Z. B. ustalił kalendartyk imprez
bokserskich na naj bliższy sezon.
Dnia 9 pa1.dziernika mecz PoznAń - ślask W
OstrOWie.
21 października Wroclaw - śląsk we Wroe-

ławiu.

7 grudnia Pomorze - ślask w Katowicach.
8 grudnia KrakóW - Śląsk kombinowany w
Krakowie i Pomorze - śląsk II IV Białej.
H stycznia Łódź - Śląsk w Chorzowie lub
Katowicach.
19 lutego Lwów - Ślask we Lwowie.
W końcu lutego indywidualne mistrzostwa
miodzików.
W początkach marca indywidualne mistrzostwa seniorów.
W dniach 25 i 26 marca Indywidualne mi·
strzostwa Polski w grupie Kraków - Łódź Śląsk.

W dniach 1 I 2 kwietnia finały indywidullinych mistrzostw l'olski na sląsku.

Lekka atletyka
WyJII"d naR!f.ej reJlrezentacji kobiecej do
,""iellui,a nnstupi dziś. w czwutek. Mistrzostwa
Kuropy odltę,ln ~ifl w '''iedniu. jak wiadomo w
dnia('h 17 i 18 bm. Drllilyna polska wyjeżdźa w
składzie:' WalasiewiezówlIa . Cejzikowa, Kałużo
wa, KsillY.kit'wkzównll. Unwrotlska, Flakowiczówna i i:llolllczewska. Kierowniczką reprt'zenlacji jest p. Woynol'ows[;n.

Zwołanie

parlamentu
angielskiego

Pięściarstwo
Dymi~jn

11. ~omllno:w~k.l~go . eornlę~a.

Jak
windoU]o. PI·7.('d lolkn dmnllll kaPllan zIVlilzkowy
wnr~zh\\'~ki('go O. ~. B. p. l:olTlanowskl
ponnł ~ie do dymIsji. Nil ostatnim posiedzeniu W.
O 7. b. P. ltolTlanowski pot'n :łl RWą rezyglla('jl~.
. I<'nkt zgln:znnia I cofania Ilst~piellia je~t
wśrOd dzioluclY pię:lciarsldch znanym zjawi skipU].
Cnk zORt:mie utrzymany. 'VarRzawski O. 7..
R. otrzyma! zawiarlomienie od dyrekcji Cyrk.u
War~zę.wski ego ..że rozbi6rka gma!!hu cy.rku nie
nastąpI przed WIOsną. zatem w Ciągu zImy będ~ie .mozn.a w gmachu cyrku ro~grać JQecze
p,ęśclarskle.
.
-

I

Londyn. (PAT) Według agencji
TIeutE'ra, ob('('nie jeRt już rzeczą. ustaloną, że parlament br.dzie zwołany
przed teJ'll1il1cm postanowionym uprzeduio, tj. przed 1 listopada. Zawiadomienia o zwołaniu parlamentu będlł
rozesłane posłom zaraz po powrocie

Choamberlaina
.
-"
-z Rzeszy Niemieckiej.
~

~

~

.

~tronll

..,

ORĘDOW~TK,

8 -

l'oDofa, 'dnia 17 'I'ITzcśnia 1~3R
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Migawki łódzkie

Nikogo nie powinno zbraknąć wwalce z

Trefne ubranie
- Gdzie pan go robiłeś gdzie?
- Rosental i Swjj!. Dobry, co?
- Co on ma być dobry? - Czy on do
Jedzenia,' nieprawdaż?
- Dowcipasek z pana, panie Rapaport.
~le nio rób pan wytze, bo dziś nawet garnitUl'a możesz pari prawie jeść ...
- Salo1l1oiiczyk Pana zaszkodził gęsi
pip. Pan idziesz bredzić.
- Coś pan nie słyszo,łeś: k o z e i n a?
- Co znaczy, co: k o z e i n a ?
~ I{ o z e i n a to taki lanital z mleka.
- Jakiego mleka znowu?
- Koziego oczywiście.
- I co, : co?
- No, co ma być? - 'V e łnal
- Sze pan śmiej. Tatunie robi całe
(Iwadzieścia lat w wełne. Ja jU:l; pięć. A
ja dopiro teraz slysze, że l,ozie można wydoić wełn e... He he he dobry wytz. Wła
śnie ide do "Astorii", to zaraz opowim.
.
- Idź pan, idź pan, to sze pan zakomproroitujesz. Toś pan nie słyszałeś, Żi! .w
Pabianicach już jest fabryka od te wełne?
- Od kazeina?
- Nooo... Już parę miesięcy stoi.
- Co pan mówisz, co? Faktycznie?lL. Salomollczyk bĄdź pan I'oważnyh.
- Chcesz pan - to wierz. Wolnoszcz
Tomku w swoim domku.
- I jak oni to robią, jak?
- Ja wim? Sze cloi koze - nie?
- I co? I co?
- l w te fabryke leje w maszyne i wy'chodzi wełna.
- I z tego ubranie?
- Nooo ...
- l mówisz pan dobry gatunek?
- Ja wim?... Bedom różne.
- To zależy od kozy, co?
- lcli pau, idź pan. - od mleka Jak
pełnotłuste , to prima sort.
Jak odciągane,
to gorsza wełna, a jak będzie z wodą to
na podszewki.
- Ale wisz pan? Ja sze boje, co ta kozeina to faszystowsko antysemicki wybryk.
- Nooo? ...
- To pan nie wisz, te jak dać mleko
na koszer, te sze strefni?
- Uś, masz pan rację. Patrz pan- co
sze u nas dzieje. Zupełnie jak ,",ve Wło
chach ...
- Ale, ale apropos. Panie Salomoń
·ezyk. A pan mówiłeś, że ta fabryka już
jest. Nie?
- Jest. W Pabianicach. Była otwar'cie, była mowa, było bardzo głośno, potem
minuta ciszy i znowu głośno i potem to
już zupełnie cicho. Aż do dzisiej.
- No, to gdzie ten lanital z kozeiny,
gdzie? - Ja wim?... Co pan chcesz, żeby tak
7.araz, od r a.zu, wnet.. Trze?3: pl'óbowac:
Bo sze mleko przypah, Wy~.uPl: alb? zr~bl
na kwaszne, A pan by chClales nOSlI', ZSladłego, albo przypalonego garnitura?
Nie. Albo wykipiałego? - Także ni e.
- No tak, tak. Ale dlaczego tak długo, dlaczego?
- Pewnie sze ser zrobił i sze maszyny
zapchali. Ja wim?...
JUWICZ

Zbliża się
NajWięcej

Łódzkie

Socjaliści

zima - straszna pora dla nędzarzy - Bogacze żydzi zamknęli swoje kabzy
serca okazali naj biedniejsi - Już czas pomyśleć o zorganizowaniu pomocy nędzarzom

Ł ó ci Ź, 15. 9. Niech nam czynniki kompetentne wybaczą, że się ~vtl'ą
cam)' do spraw może nic swoich, bo
zawarowanych wyłącznie dla njch i
ich ";yłącznie kompetencji, rozstrzygnięciu i decyzji poddanych, ale ponieważ chodzi tu
o zagadnienia ogólne,
bolączki powszechne,
W których niejednokrotnie głos zabieral iśmy, przeto
i dziś do nich wracamy.

nie "frontu kryzysowogq" i podniesieniu się z nizin nędzy na "pagórek
dostatku", to jednak nie potrzeba dłu
go szul\.ać i patrzeć, aby ujrzeć dużO
nędzy i naclludżkich zmagań się z warunkami materialnymi i stwierdzić,
że t~' m wlaśnie ludziom trzeba przyjść
z pomocą, dać kęs chleba, łyżkę ciepłej stra,,,y, przyodziać, ogrzać i po-

ZIMA ZA PASEM

K.OMITETY, DEBATY, DYSlt't:1SJE •••
Zaczną niewą.tpliwie już wkrótce
funkcjonować komitety niesienia pomocy najbieelniejszym, rozpoczną się
prace organizacyjne, konferencje i posiedzenia, obrady i narady, wielkie
debaty i szerokie dyskusjo nad tym,

Z!m~ jest za .pasem, .a z ni~ r~zem
przYłdzle ella. WIelu, WIelu elzl~slę.tek
l ty81ęCy ludZI, u nas powszechl1l~ zwa:
nych bezrobotnymi - nędz,a, bIeda 1
głodowanie.
Mimo, że tyle siQ powiada o zmia-

krzepić.

I

Postulaty
Ł ó d ź, 15. 9. - W Łodzi odbyła się
specjalna konferencja przedstawicieli
organizacyj właścicioli taks6wel\., samochodów zarobkowych, autobusów,
szoferów tudzież przedstawicieli władz.
Na konferencji omawiano kwestię
usprawnienia motoryzacji i braki, które wstrzymują postępy motoryzacji.
Zainteresowani automobiliści przrznaj~c poprawQ stanu dróg, zwrócili
uwagQ na konieczność rewizji cen benzyny, które utrzymują siQ na wysokim

i

attton'łobilist6t"

poziomie, by pokryć niedobór powstały
przy eksporcie,
Wysokie ceny paliwa, zdaniem automobilistów, są pierwszą najważniej
szą przeszkodą w rozwoju motoryzacji.
Następnie wskazano na niedomagania
w dostawie części zamiennych przez
fabryki krajowe, jak również w dostawie nowych maszyn, na skutek zmonopolizD'"ania przemysłu wyłącznie
niemal w rQkach przcd ięhiorstw uprzywilejowanych.

\V -przemyśle dziu- zażądali 1l0clwyzki zc strony nakład
no-zarobkowym trwał
jak wiatlon'lo ców.
'.
..
,
.
'
\V tej sprawie zostala wyłoniona
stra.lk, WYnlkłY. na tle warunkow pla- specjalna komisja, która rozpatrzyć
cy ! -pracy.
ma spór między przemysłowcami a
. .
l
•
. Prze~rsl prz~" .lQl warunIo ro~oll1.1~ nakładcami. Produkcja została podję
kow, n11mo to Jednak prOdukcJa Dle ta przy cz~' m &00 robotników przystą
piło do pracy.
została pocijQta,
gdyż przemysłowcy
Ł ód ź, 15. 9. -

w poważnym kłopocie - Cisza w "Ozonie" - żydzi również w rozterce . "Morżowcy" zamierzają penetrować teren

padł.

Toteż obecnie gorą.czkowo się opracowuj~ główne wytyczne akcji wybor-

czej, zastanawia nad progl'amem, ·z
którym pójdzie się do mas robotniczych.
Niew~tpliwie socjaliści są w poważ
nym kłopocie. obawiają się oni wycią
gnąć ze swego partyjl'lego lamusa stat~, wyświechtane hasła marksistowskie, tnocnO już dziś niepopularne w
rnasach. Toteż na razie, aby ukryć
d zorientację we własnych szeregach,
rozpoczyna się walka ze Stronnictwem
Narodowym, które jest najgroź iejszyn'l ich przeciwnikiem.
Zastanawiające jest zachowanie się
Socjalistów na terenie fabryk. W tym
~kresie klasowe związki wykazywały

W "OZONIE"
'V "Ozonie" panuje na razie cisza.
Przeprowadza się obecnie poufne rozmowy z różnymi osobistościami, naradza i oblicza. "Ozon" l1ie jest pewny,
czy do samorządu przepl'owadzi choć
jednego swego kandydata, zdaje sobie
sprawQ, że jest za słaby. Toteż obecnie
stosuje taktykę, wypróbowaną w czasacll BB'VR: tworzenia różnych blol{ów go podarczych i rozbijania swych
przeciwników.
Dziś już w sferach kupiectwa chrześcijailskiego prowadzi siQ akcję w kierunku stworzenia samodzielnego niby
niezależnego bloku gospodarczego, co
potwierdziły publiczne enuncjacje nieklól'ych dZiałaczy kupiecl{ich.
"Ozon" duże nadzieje przywiązuje
natomia st do wyborów do ciał ustawodawczych, gdzie ordynacJa w~-borcza
gwarantuje mu duże wpływy.
żYDZI

Wśród Żydó,v toczą

siQ rozmo\"~· relem utworzenia jednolitego bloku wr-

t~T sią.ce

potrzebujących.

Vvycią/ZwI,

się

Czasowa likwidacja zatargu
wprzemyśle dziano-zarobkowym

duże ożywienie i prowadziły wytężoną
akcjQ na terenie fabryk, przez strajki,
wywoływanie zatargów,
zwoływanie
zgromadzell fabl'j'cznych itd. Obecnie
Siedzą cicho.
Powszechnie tłumaczy się zachowanie socjalistów tym, że przed wyborami do samorż-ąc1u nie chcą specjalnie
narażać się administracji przoz wywoływanie konfliktóW wśrócl robotników.
Zdaje się, że po rozpisaniu wyborów
00 Sejmu i Senatu taktyka ich bQdzic
jeszcze bardziej wyrazistą i staną się
jeszcze hardziej potulni.

ki, namawimlie i straszenie, aby ci,
którzy mają pod dostatkiem, coś ze
swych bogactw USZ C Zkll~li i oddali dla
tych potrzebują c ych.
\Vszystko to znamy, stało się to tak
popularne, że aż nudne.
Powiadamy i stwierdzamy
nie
windorno już po ilekroć razy, że cala.
nasza troska, cały nasz wySiłek i wola
idzie w t~'m kierunku, ' aby wres zcie
znikła nędza z powierzchni
naszego
życia,
aby kaidy mógł się najeść do
syta, nie drżeć przed jutrem i nie myśleć,
co będzie mógł włożyć do ust
on sam i jego dzieci.

- SIEDLISK.O N~DZY
W Łodzi jest bezmIar nędzy i setki

plotki przedwyborcze

Ł 6 d Ź, 15. 9. Rozwiązanie ciał
ustawodawczych i rozpisanie nowych
wyborów wy wolało ożywienie wśród
organizacyj politycznych. Socjaliści
łódzcy uważają za swój sukces rozwią
zanie parlamentu i są niedwuznacznie
za,dowoleni.
Mają oni duże nadzieje, że przy wyborach przeprowadzą swych kandydatów i ziszczą swe marzenia o zajęciu
foteli poselskich, czy senatorskich.
Nagłe rozwiązanie parlamentu pokrzyżowało im bardzo akcję wyborczą
do samo~'ządu miejskiego. Jednym bowiem ż zasadniczych haseł wyborczych
miało być właśnie rozwiązanie Sejmu,
poohodzą.cego ze sławetnych wyborów
2: 1935 roku i żą.danie demokratycznej
ordynacji wyborczej. Obecnie wobec
dokonanego faktu i zapowiedzi zmiany
ordynacji, główny atut wyborczy od-

jak trm najbieclniej f< z~ ' m pr z ~'jść z pomocą. Będę. wybory, honor.\" i godności
i apele gorące i płomienne lis ty i zbiór-

ŁÓDŹ

Wysokie ceny paliwa przeszkodą
rozwoju motoryzacji

_j

ędzą

borczego do samorzQ.du. Informują.
nas, że toczyły się już rozmowy pomiQclzy poszczególnymi ugrupowaniami
żydowskimi na. temat utworzenia bloku.
Podobno akcja ta jest na dobtej drodze. J edrnie żydowsko-socJal istyczny
Bund jest w rozl erce, gdyż, jak wiadomo, Bund mocIlo się zaanga.żował z
PPS, z któn·m już przeprowadzonO
rozmowy. Nie jest wykluczone, że socjalistyczno-żydowski
Bund popl'ze
listy żydowskiej burżuazji.

FRONT lWOROES
Front Morges
pragnie
przypuścić szturm na Łódź. Na dzień
9 października jest zapowiedziany
zjazd ,w Łodzi Zwią~ku Hallerczyków,
~:er~torrv ~f fl'ZYbyc ge!1' Hall.~r az
tacz/
y tt y,ch "morzowych dZla.~
.' •
•
•
Będ.zle t~ p'enetracJa .tereny l s6nd.owal1le opmn oraz obllCZanH\ swych
Również

0r:

SIł.

--

ich ręce po jałmużnę i pomoc, 0gonki staną przy kuchniach, przytuł
kach i schroniskach.
Wyohodzimy ze stanowiska, ze dla
biednych nie powinna pozostawać jał
mużna i to, co spadnie z biesiadneg-o
stołu
sytych i zadowolonych. l\foże
jest słuszną. zasadę, dawać i dzielić się,
ale w stosunkach społerznych i na
dalFozą metę taki stan nie da się utrzymać.

Dla każdego jasnym sic staje, ze
tneba ludziom dać pracę, mOżność
normalnego zarobkowania.
Jeśli już
jednak warunki i okoliczności nie dozwalają, to trzeba pomyśleć, by pomoc dosi<;,gła wszęd z ie,
by stała się powszechną. i dostępną.
dla każdego, kto potrzebuje. My ze
Fowego doświadczenia \yiem~r, że ta pomoc nosi cechy cZ~" Fotei formalności j
nie spełnia swego zadania.

BOGACI

KABZY

Ogłoszono niedawno dane, odnosz~
ce sie do zbiórek za okrf's ubiegły. I co
giO okazuje? W najwyż ;1 7.ym -procencie
śpief,zrli z pomoca na Pomoc Zimową
r o b o t 11 i ~ ~'. Najhi edniej si dali najwioceJ najhiedniejszym :7,0 f'w~' rh glodow~'('h, nę (1zn~" ch zarobków oddawali czość, dzi elili się. T~' mczasem kupcy
zajęli ostatnie miejsce.
I niech nas nikt nie pO'lądzi o ciasny i part~' jny punkt widzenia, jeRli
przypomnim~" ,
7.e ta wars twa handlu
w przn;niat,a.iąc~" m procrnrie f'kłarla
FoiO z ludności żYdowskiej. Właśnie
oni najmniej dali, choć przecież naj·
więcej zarabiają, są na.jbogatsi.

TRZEBA UŻYĆ PRZYMUSU
Rozumiemy dokładnie, że nie mogą
siO kierować w akcji pomocy najhicrlniejsz~' m
wzgl~rlami
ani patriot~·z
mu. ani solirlarności. Tego zresztą, net
nich nic w~' mngnm? i nic chcem? Al9
mam~' prawo (lomagać si(', b~" z tych
bogactw, l<tól'e zhijaja tu u naf', czę~ć
oddali na po(rzeb~' l1ajbieclniejsz~' ('h ·
Trzeba sobie jasno postawić sprawę. że
w stoRunku do opornych płatników
należ" uż~-ć pl'znnusu. PerswazjC', naR'any i pi<;,lnowanie nic pomogą, nic.
DIn Ż~'c1ów te śrorll;;i nic ni€' znaczą.,
t~-lko snnkc.i a, popart.a dotkl iwa karą,
może ich
7ń,llsiĆ' clo resppktnwania
pf'WTlrch zaJ'ząrl z eJ'), wrnika.iQc~· clJ z
intt'ref'l1 spolecznego.
JUŻ CZAS POMYŚLEĆ
Jeśli i\lz rl7.iś pi F: zcnw o lnn i
,,,,,lw.zujem,- na pówno ~p'f)<::()l)~' , to ('z~'nimy to rll.'lteg0. Iw powolane ('z~'nn.iki już teraz pomrHlalv nad w~ kOl'r,rstani m w!'z\ stkich możliwośri i Uż\-
h' wS7.~"f'tki('h sił, aby pomoc dla najbledntejszyah w okre'>ie zintv nie słnła
się fikcjI) l iluzj~. (m)

I

Pożar .
Ł ó d f, 15. 9. W domu prz~' ul.
Drukarskiej 33, w mies~kaniu, zajmowanym przez StanisłaWa Bednarskiego, od waclliwic urzą.dzonego przewodu kominowego zapaliła się drewniana ścianka, a na .. tępnio urządzonie.
Na ratune}- pl'z~'była straż og)lio,,'u,
która pożar opanowała nie dOpu, zezując dO większego zniszczenia.
Straty, spowodowan~ pnez pożar,
" Q. niezbyt znaczne.

ŻYDZI ZAMKN~LI

Postrzelił

rywala

Ł ó d Ź. 15. 9. - Wc ws i Słm"iki na
tle l'~~wal i:mcji o dziewcz~-nc Zygmt)nt

Budzlal'ek postrzelił 35-1etni eg-o ,Tózef·a Klódkę. clo którego oddał clwa stl'zał~t ~ rcwolweru, ranil;tc go w głO'\Yę i
sznę·

Postrz~lonego w stanie nirprzrtomn.l"m Odwieziono do szpitala..
SprawcQ zatrzymano.

Num!'r ?1S

()HĘnOWXTK. sobota. dnia 17

-

IJ,'1'ze!nia 19~

Strona !II

-

Balon "LOPP"·wvlądował wrze ce I
Kpt. Janusz opowiada olocie pOlskiego balonu - "Polonia"

. S O f i a. (PAT.) Kpt. Janusz z zał()gi balonu "LOPP" udzielił korespon-I
dentowi sofijskiemu PAT. wywiadu,
w którym powiedział:
"Byłem w Belgii świadkiem duże·
go zainteresowania ze strony publ~czności zawodami o puchar Gordon-Bennetta. Spotkaliśmy się tam z niezwy·
kle serdeczną manifestacją kolonii pol_
skiej.
,,'Vystartowaliśmy o godz. 17,58 w
dniu 11 bm. jako ostatni. Niebo bvło
zachmurzone. Dołem wialy słaba';>. iatn', wchodzimy więc od razu na 1000
m. i tam zastajemy wiatr szybszy ze
skrętem w prawo. O godz. 23 nrzekl'aczarny Ren na wysokości 1500 m. 1'.lieco później spotykamy dwa b:>.I0;lY.
które mijamy. nie mogąc ich rozpo·
znać. O godz. 1,30 przekraczamy ~inię
świateł lotniczych
we Frankfurcie
hannO\verskim.
.. O godz. 4,30 pod wpływem ..... ~cho
dzą cego słOllca nabieramy wys::>kośri,
dochodząc powoli do 3.300 m. ,,'arunki są trudne. Chmury mamy wvsoko
i ziemia jest przesłonięta. O godz. 11
następuje
pierwszy krytyczn)" ~lo
ment, gdyż górne chmur~' prze:;;łania
ją. stońce i balon się oziębia.
Znul·a
my \vięc ' około 140 kg. balastu i po:>:o
stała nam już tylkO połowa ·zabrane·
go .
.. O 12 osiągamy 4500 m, natrafiając
dalej na chmury górne. Ponowme ",yrzucamy 100 kg balastu. Trz~;ma,ry
się tyllw w chmurach. Około gonz. 16
hl isko Bratysławy dostajemy !'i~ w
śnipżycę . Schodzimy- na 800 m . a pozostaje nam zaledwie 70 kg ba'astu.
Niebawem znów podnosimy ;;i~ wy~:ei
"Trzeba ratować co się da, gdyż
śn iegi zduszaj:). ku ziemi.
O god? ~
jest barr!7.o źle. "Tyrzucamy co można
i jedziemy jeszcze raz w górę · Jesteś-

my o g." na wysokości 5700 m. Z obawą
patrzymy, czy zejdzie sł0l1ce z górnych chmur. Chmury s:). na iOOq m. i
mają kierunek boczny do naszego wia_
tru. Kilka razy lawirując, przetl7ieramy się w samym pełn~'m SiCl'lCU do
godz. 7,30. Jest to ostatni na.,.z ,v)';;i.
tek.
,,!{ażda gorlzina daje 60 km.
najmniejsza jednak zmiana SkOl1Cl~' nas!':
lot. Zaczyna padać śnieg . Zir.nda cala
tonie w chmurach śniegowych
WyI'zucamy ostatnie rzeczy, :lic to jednak nie zmienia. Spadamy 7, dość dużą szybkości:). i lądujemy w rze<'c Widima. 15 km na połndniowo - wschód
od miasteczka Trojan.
"Ludzie, nadbiegli z są:;;iednie.i wio- d
d
I k- b I

JaJ(

olą

po s le

l

lądowała

w Sowietach

ski, pomogli wydobyć sprzęt SI rzeki,
rozłożyć i wysuszyć. Ludno:JĆ i władze
przrjęły nas tak, że czujemy się przez
cały czas jak w domu. \\fladze prąbvłv na miejsce lądowar.ia w pól godzii1Y. Jesteśmy trochę niesp(.l]wjni ()
wynik. Liczyliśmy, że dociągnlemv do
wieczora, tymczasem musieliśmy lę·
dować już o godz. 7.4:1".
vV a r s z a w a (Tel. wl.) BaJon .. Polonia". jeden z dwóch, o których dotąd
brakowało
wiadomości. wylądował po
stronie sowieckiej o jakie 80 km na
wschód od Baranowicz. Miejsce nie jest
jeszcze ściśle określone.
...
.
Gdyby tak było, "PoJoma przelecl!łaby w prostej linii 1500 km i. zajęłaby
drugie miejsce zaraz po balome LOPP.

I t
ś G ..
a ony wygra y egoroczny wy clg o·
don-Bennetła

[okiemia i Owo[8foia we

Wło[ławko

zoshlll przeniesiona z ul. iI·go Maja 40 Da PI al
'Wolności 7. Polecam się i nada! względom Szanownej Klienteli.
K. Miclczorskl. Plac Wolności T.
n 18298

załadO\',rano na taksówkę i odjechan'o
w niewiadomym kierunku. \V pogoni.
za taksówką policja dotarla do ~iero:v
cy, który brał udział w kradziezy: Kierowca wskazał adres, dol{ąd zajechał
wraz z towarem.
Na ulicy Sieradzkiej 10 w mieszkaniu znanego pa:;;era Szlamy Berszta
znaleziono beczkę z oliwą. \V tym czasie w mieszkaniu pasera zastano również jednego ze złodziejów LejbQ ,Buksztajna (Falkowska 4). Podczas sledztwa wy~złv na jaw f';enf';ac)'jne momenty. Okazaio się. że Bubztajn jest wła
ścicielem 5 taksówek. 6 dorożek samochodowrch przewozo'''ych i chyóch
platform, jako właściciel biura pr~e\:'o
zowego. Ponadto posiada on k~mJclllcę .
czynszową i place w Jabłonme. Zlodziej-kamienicznik
znany jest p~
wszechnie (za dnia) jako solidny .kupie~ i bussinesman, z nastaniem .Jednak zmroku przemienia się zupelme w
złodzieja.
.
'
Bukf';ztajn zorganizował soble. całą.
szajkę 7.łodziejską, z którą ostatl1lo np.
dokonał
kradzieży
całego
wagonu
"7.pr·otek z dworca kolejowego na ~l:.
Towarowei. Złod7.ieje w nocy orlczepJh
k011COWV ~'a(7on ze szprotkami i wyła
dowali towa~ na jedneJ z bocznic, bezpośl'ednio na dorożek przewozow)' ch,
należących
do biura przewo~owego
Buksztaina. Zastępcą. Bukszta.ma do
spraw zlodziej:;;kich b~'ł drugi ~upi~C
oWOcowy z ulicy MuranowsKleJ 3~,
Her"z Rożen. Ohu 7.lorlziejów-ku-pców
o~arlzono w arc:;;\l:cie do czasu wytoczenia sprawy. (L A. P.)

Doktór medycyny
dentystycznej

" .. ' ., , z a wa. (Tel.

wł.)

Minister-

laty wprowadziło nowy tytuł
dla I\ v .. a ących Ak.ademię .Stomatol?"
O'iczną. Tytuł będZIe brzmIał "doktor.

shYO

~ledyc~ ny dentystycznej".

Polska Agencja Telegraficzna podała
niE!dawno depeszę z Rzymu, w której donieSIOno. że wobec przeciwżydowskich
zarządzell rządu włoskiego podali się do
dym isji prezesi towarzystw ube:r.pi-eczeniowyeh Żydzi - Edgarrlo lIorpurgo i Arnoldo Frigessi di Rattalnia. Ich stanowiska wedle tej relacji zająć mieli - hr.
Volpi i Fulvio Suvich .
.
Depe«zę tę IV dobrej wierze przrdl'uko·
wała cala prasa polska.
Obecnie okazuje
się , że był to głupi figiel. bo zarówno hr.
Volpi. b. podesta Wenecji, jak i Fulvio
Suvich. ambasador w Waszyngtonie, są
- pocbodzenia t,ydowskiego;
Ostrożnie z "Palem".

*

Kat owicka .. Polonia" dono~i. że według
,,\Jonitora", krzyżem niepodległości zoo
stał odznaczony p. Mieczysław Tarnawski.
.. Znany na bruku kll!owickim b. legio·
pisie "Polonia" który slosunk owo nieoawno opuści! wię·
zicme. w którym odsiedział karę 3·let.niego wi ę zi l' n i a za jedno z na.igorsl~·ch
przpstępstw pospolitych. twierdzi,· te 1>0
właśnie jego odznaczono."
Należy wyjaśnić, czy tak jest wrze·
ni~ta Tai'na\l" ~ ki

czywistości.

Z d:,iewleciu balonóu" które 11) l1ied;ielę u'yslatlOll'nly w [('odium (w Helgii)
osiem jut lL'lI/ndou·alo. Na pier11.w!ych. 'tl7iejsfnch Sf1 po/~kie balolly: [,OP/1.
Wars;au:a i Polonia. Nie wiadomo jes::,cze jedllnk, qr!;w wylądo/('(1l drugi
balon belgijsk.i "S-II" (Bc{yw,

Ujęto zabójcę 71-lełniei
Ohyflny ~b)·odłli(U·t:I byl

JUl1.Cet łUt llog)'~eb;e

Paryża" słanie

Zbł'o(llłiar~oU'i

Protest czeków

War s z a w 8.. (Tel. wł.) PKO wprowadziło protest czeków.
Na czekach ~
umieszczone będą oŚy:ladczenia, które
zastąpią protest notarialny. Za oświad- ~
czenie to będzie pobierana oplata w
wysokości 3 zł.
(w)

Odszkodowanie dla rolników

su:ej ofim'y

War s z a w a. (Tel. wl.) Ministerstwo Rolnictwa tytułem odszkodo~;\'a
nia dla rolników za. bydło dotkmęte
pryszczycą. wypłaciło dotąd 1.100.000 zł.

znajom)' :;;taruszki. Ciapllra bawil}C z
wizyt::). u Dziedzicowej, w chwili, g(ly
ta podawała mu podwieczorek. wyrwał
jej z ręki nóż i poderżnąl jej garJlo.
Cyniczny zuroclniarz udał się nawet
na pogrzeb swej ofiary.

L w ó w. - Po miesi~cu żmu(ln~' ch
dochocJzell ujr,to mordercę Anny Dziedzico\"ej, il-Ietniej staruszki, zamieszl,a ej T)l'zr ulicy JÓzefaŁa.
l\lo\'derc~ jest
l\lichał Ciapura, b.
woźny urzędu skarbowego we Lwo" ie,

"Upiór

staruszki

i jego u'Sp61"iko'l'It

przed

(w)

Wicepremier powraca
z urlopu
\V a r s z a w a. (Tel. wl.) Jeszcze w
tym tygodniu ma \vrócić z url?pu wiceprcmier Kwiatkowski. Jak wladomo,
ha\-" i I on na wypoczynku w swym mają.tku Owczary pod Krakowem. (w)

sądem

(lo)'t:c~Q"Q jł(~

akt

oskm'ienia

Narada dziekanów

zieni zostali z wiQzienia do gml\chu
gdzie zawiadomiono ich o terminie procesu. Do są,du sprowadzono
także dalszego wspólnika "-eidmana.
niejakiego Blanca, który odpowiadać
będzie z wolnej stopy.
Akta ~prawy
Weidmana ważą około 20 kg.

P a r y 2:. W· kOllCU listopada
rozpocznie się w \Yersalu proces przeciwko "wampirowi" Paryża, \Yeidmanowi. oskal'żonemu o dokonanie licznych morderstw. Śledztwo zostało już
uRoiJczone.
\Veidman oraz wspólnicy jego, Roger Million i Colette Tricot, przewie-

War s z a w a. (Tel. wl.) W końcu
wrze~nia odbędzie się narada dziekanów 8 Rad Adwokackich, reprezen~u
jących palestrę na terenie wszystkIch
okręgów apelacyjnych. Tematem obrad
będzie położenie, wywoł.ane .po wpr~
wadzeniu ograniczeń w przYJmowamu
do adwokatury.
(w)

sąrlu,

Nominacja

Podwójne życie Żydowskiego bogacza
Tł'

dt:l;e,i byl solidny'm
1.V

Warszawa. (PAT) Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego prof. 'V. Świętoslawski mianował
inspektora a'dministracyjneg? ~ra Stanisława Stetkiewicz.a naczelnikIem w)'działu
prezydialnego Min. W. RiO. P.

wlaścicielem pr~edsip'biorstwa,

nocy

l~radl

'" a r s z a w a. - Przed kilku dnia-/ skiego. Policja powia.d omiona została,
na ulicy Granicznej skl'adziono że l<l'adzieży dokonali mężczyini. któteczkę oliwy z wózka BOl"ucha BorowI zy zajeChali taksówką. Beczkę oliwy

mi

Truł ione sublimatem
TV dniach 17, 18 i 19 bm. odbywać Sl<';
będ-:;ie na terenie całej Polski zbiórka
na ociemniałych. W dniach tych każdy
powinien "lo:'lIĆ ofiarę na lnstytut dla
Ociemniałych w Laskach.
Na zdjęciu ociemniała dziewczynka czyta ksinUrę, drukowalu{ specjalnym pi. smem dla niewidomych.

,v a r s Dylewski,
a w a. -

Stanisław

2:

Woźny

32-letni

woźny

zapłonął gwałtoWllfJ, miłościl;t do slużącej, Heleny Karczewskiej. do której

chodzi! codziennie '1''' charakterze staDylewski posunął się nawet tak daleko, że pojechał do rodziców T\arcz('wsldej. oświadczył si~ im
i zo~tal prz) Jc:ty.
rającego się·

wyrodny m~ż

Oylewski z Warszawy stanie w listopadzie przed

człowiek żOł'at~·,

I

(w)

1\a przeszkodzie stanęła jednak żona Dylewskiego. Zbrodniczy wozny
postanowił żone otr·uć.
Ponieważ leczyła się ona w Ubezpieclalni na wą.trobę, Dylewski dosym wał do lekarstw
sublimatu. Po jednej z dużych dawck
D~'le"'ska 7.marla.
Lekarz stwierdził,
;' C "'l11i(']'(' lla"tf:lpita " ·"klltek . otrucia.
O,) k\\",l~:l~v Ul·C",L.lO\\dIlO . PoezQlkowo

sądem

nie -przyznał się do zbrodni, -później
jednak, kiedy w piwnicy wykryto la,.
bOJ'atOl:ium, w którrm D~' ie\Yski przyrząd za! proszki dla żony,
zbrodniarz
załamał się.

I

Obecnie śledztwo przeciwko Dylewskiemu zostało ukończone. Po przygoto\yaniu aktu oskarżenia Dylewski za:;;i~c\zie na ła,\:ie oskarżonrch.

N'U!fll>f

21:3

-
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Wrzesień

Piątek:
Soboła:

1

rek wżydowskim

tl.,m."łl.at..

Kornel i Cyprian
1 ran św Fran-

ciszka
Kalendarz

Kto -m,ont ,je

dowła6skl

Sobota: Drol!ostaw
w,"hód 5 27
Piątek
z'l.(·hód 1808
Długość dr ia 13 g-. 41 min.
Księżyca: wschód 21.33. zal:hód 13.03
Faza: 7 Jzień po peln.;.

Ł

Słońca:

ó d Z, 15. 9. - W czasie ostatniej
konferencji socj alistyczn ej, m 1Qdzypartyjnej. zwołanej z inicjatywy Bundu,
(oczywiście Żydzi): Niem. Socj. Partię
Pracy reprezentował Kociołek, również
Żyd, a jedynie obecność Szewczyka z

'Idr@l rMaktji i admininra[ji " t041~
Godziny
DYżUR y

11- U i 16-17

APTEK

dzisiE'JszeJ dyźuruja Rptpkt: ~t"kel
Limanowskiego a? JanklelowlCZ (Ży,1) - Stllr1
Rynek 9, ~ti.lnielewlcz - PcmorskA 91 Bor'
kowski - Zawadzka 45 Glucho\V~ki - Nanl'
towic~'II 6, Hamburg ł 8kl! Glówna 60. Pa·
Nocy

~Iowskl

-

Piotrkf>\\'_ka

Około 400 robotników uległo ł'ellulwji

30~.

p1)(

ki -

Cegielniana ln

~

"W

15,

Sąd slal~al

Łódź b~dzie

członkowskiej.

mężczyzn

roc!nika 1920/21
·w piątek, dnia 16. bUl. ",inni si~ z~łosić (~~. ~::.icstJ~acjf mę7..c.zy~n~. z lct~el1~ I.V
~0l11l""ł.1 Jol tu / .}. o ~a.z\V1 ~acl.~ l~~ lltc,1 y
• , D: C, D, .L, ~ j G Ol az męzczJ z.111 z tel enu XI kOl1lISarlatu P. P. o naZWl. kach na
Etery A, B, C, D, li, F, G, H, el.l, 1. l, K,
L. Ł.

I

\ęyciocEka

110 Domaniewic
U\\(\i:i.l\l lódzki Polr:,kiego Tow. Krajoznawczego organizuje w nieclzielr. dnia 25
wrze"nia wycieczkę do Domaniewic.
przemiału

zboża

.

podaje do wiadomości, że karty konŁroP gospodarczego
przemifdu zboza, upoważniające producentów roltl)'ch (właścicieli, "zględnie dziel'za\\'ców lub uŻ~'lko\\'ników S'ospolarslw
rolnych) - praco\\'ników l'olnych do pl'zemiału
zboża
bez uiszczenia opla ty, od
otrz)'myl\t\nej mąki i kaszy, są do nabycia IV Wydziale Statystycznym - Refel'ai
Aprowizacyjny, lnie zezącym się prży ul.
I\al'ulo\\'icza nr. H, w godzinach urzędo
wych. za opłatą 10 gl'osz~·.
Zgła:szający się po wymienione karty
kontroli, lI'illni posiadać dowód totsamoZuząd ~Iiejskj

\\.

Łodzi

ści.

.

KRONIKA MIEJSCOWA
Muzeum Ristori'. Sztuki im. Bartosz •••c.:ów
(plac \Yolno'ci nr. 1) czynne jest ,,, środy,
cLwartki, soboty, niedziele i święta w godzinach od 10 do 15.
Na przedD1ieściu Retkłnia
poświęcono
i oddano d: użytku gmach
szkolny, Składający się z r1ziMiętiu izb.

IV eku·eJ··tów )l(~

i rY:J.graf w hali fabryczneJ

\V sali przędzalni I. K. Pozl1lu\,ki, Ogrodowa 17, rohotnicy !\unH'rt.utnie zawiesili krzyż i ryngl'af z Matku Boskl\.

NaJgorzeJ

płatni,

ale jednak pierwsi
\V ubiegłą niedzielę w rtllllllch Tygodnia Pt'zecill' pożul'oweg'o odbyły sill' jak
wiadomo, ZHwody stra<i:y pcżu"nych. Pierwsze miejsce zająt w tych zawodach, zdobywając propol'zec i puchar, VI otldr;iał
straży pożul'Ilej pl zy fit'm ie 1. K. Poznat'lski (Ogrodowa 17) .
Oddział len. wnrto to zP7nlH·7.Yć ma poza sobą 4~ lat islllienja. VV ciągu swego
istnienIa oddzhtl VI niejednokrotnie 1:aplsal się chlubnie w akcji ratowania ty.:ia I
l mienia .Jliinich.
I

ilU

oko

;1 luta t~ię~ieł"litt

Ta l'Qzprawie w Sądzie Okręgowym
w Łodzi Wekwertówna wyjaśniła, :~e
działała w Pl'z,l'stQpie zdenerwowania,
albowiem Braus nie tylko ją, uwiódł,
ale i ohiecał je.i małżeń~two, a po wykOI'zystan iu jej porzucił ją i chciał w
dodatku pozbawić prac~T.
Są.d skazał Adelę Wekwel'tówne na
3 lata więzienia i zasądził po'"ództ\\'o
w w\'sokości 500 zł na rzecz Polskiego Czerwonego l{rz~·ża.

pOdzielona na 228 obwodów

łJ ód ź, 15. 9. - \V zwiazku z W\'bo-Ina ohwody.
ranu.' do cial sa.ll1ol'~ą.dOW~~C~l i ushiwoMiasto ~ódź b~dzie P?dzielone !la
aa wcz.,·ch dOWiadUjemy SIę dalszych 228 obwodowo Juz ?beCllle wrkresla
57czególów odnośllie podziału miasta si" obwody l1a mapIe.
"

1 m\esi~tV resztu Z lżeni narodu
polskiego
Dwie

ZałagOdzony

spór
pracowników teatru

Ł ó d Ź, 15. 9. - Zatarg. jaki trwał
w teatrach mie.isl<ich, 7.ostał częśrlowo
załagoclzon~T. D~'l'ckcja zgodzi la się honorować
niedziele i dnie świą.teczne,
przy cZ~'m zobowivzała siC do w~'pła
cenia zaległości Za czas ubiegły.
również

poz~·t:>'wnie

wstrzymania redul{cji oraz
składek ubezpieczeniowych za ubiegły
czas.

Blacharze żądają pOdwyżki
do 20 procent
Ł ó d Ź, 15. 9. - W dniu dzi~iejszym
wyznaczona została w inspektoracie
pl:aCy jwnferencja w celu zawarcia
umowy ella praco\\'llil{ów blacharsl<ich.
Żądania blacharzv w~Tażają się w
pod\\'yżce płac o 15 do 20 pct.

likwidacja zatargu

w firmie" Wólczanka"
Ł

ó d Ź. 15. \l. - Ostatecznie zlikwidowanv został zatarg w firmie ,,\Vólczanka:-' (Wólczal1ska 53).
Firma zgodziła się wqlłacić robotnikom zaległo należności za urlop~T
i po"toje przymuso\Ye.

Strajk chałupników-kuśnie
rzy rozszerzył si .
l. ó cl Ź, 13. 9. - Strajk chałupni
ków kU~lliel'z.v w dniu wczorajszym
na terenie łJodzi rozszerzył się·
Rozpoczc:te rokowania doprowadziły
do uzysl\ania c7.r.ścio,,·e~o porozumiel1ia i istnieje nadr.ieja, że w najb1iższ~' ch dniach spór zostanie .ałago
clzon~'.

WykrYCie potajemnych
rzeźni drobiu

cllm·ltkte,·yst!lc~łte

w Łod~i -

81WńU'y ,,,.~ed Sqdem Okręgotcym.
S€{d 8ka~at Żyd6u'k~ i Niemca lJO t ."tieś. ał'esdłc

Ł ó d ź, 15. 9. - W Są.clzie Okręgowym w Łodzi toczył.\, sie dwie sprawy
o obrażę narodu· polskiego. \V pien\'szej sprawie odpowiadała .Masza \Vars!1;a\\'ska, handlarka warzyw, ktÓl'a w
dlliu 1 maja rb. przebywając w szpitalu Lhezpieczalni wszczęła rozmowę
między 7 pacjentami na temat pochodu socjali. t~'czl1ego.
Gd~' jedna z kobiet oświadcz~'ła, iż
Żydów nie należy dopuszczać do pochodu socjalistycznego, ho wynikaJą
zajścia, \VarSlll:\wslta wyraziła się obelżywie pod adresem narodu polskiego .

Pomvsłowy

\niOl'aj Sąd Okl'ęgowy

w

Łodzi;

skazał Żydówkę za obrazę narodu polskiego na '( miesi~cy aresztu z zawie-

szeniem wykonania kary.
\V drugiej sprawie w~'stępowl:l.ł 40letni Otton Heschke, majster tl,acki.
który w dniu 21 ma.ia w zcząl awanturę z dorożkarzem Janem Głowackim
(IWińskiego 123) i wYł'aził się \v stosunku do Głowackiego oraz narodU
polRkiego obeli) wie.
Sąd Okrc:gowy w Łodzi skazał Heschkego na '( miesięcy al'esztu.

I

oszust ż,dowski

Zar~qd~eJtie dotyc~a..ce s~yldót(· posłużyło

do

u;tJł·awiauia

OS~tfsttv

Ł ó d ź,
15. 9.
Zarządzenie władz
w sprawie doprowadzenia szyldów do
należytego stanu
wykorzystał
Żyd
łódzki Aron Białek (Zachodnia), który
podając się za Właściciela zal-:ladu mallitskiego, przyjął od kilkundziesięciu

W wyniku kontroli studzien
jaka. pl'zepl'O\\'ac!zono na przeomleściath
19 studzi ell zamknięto, bądź tM; zezwolóno na używanie wody z nIch po przcgotbwaniu.
.
właścicieli
różnych
przedsiębiorstw
Generalna lustraCja przemysłu
zamówienia na SZ) ldr, pohierając przy
n~a ~yć przeprowadzona. '" celu USl?l'll\V- I tym zaliczki, sięgające w poszczególmema l zagwlll'antowallla bezpieczehstwa nych wypadkach do 50 zł.
pracy.
Krzyż

wypaliła

niewiernemu przyjacielowi

L ó d rź, 15. 9. - 31,-lotl1ia Adela
Wekwert {Z~iel'ska 107), przeglądaczln\
l'ala('e - .. 5 milmllów szulc . spadkubiercy". towarów w firmie Bielel'maIl, w 19;~5
Prxcf!wiośnie ,.Tajny plan nr, S'.
I'oku zawarła znajotno' ć z inż~'nierem
Itialto - "ŚlliC\\,;lk jej wy oko'Sci".
tej fabryki Alfredem Brau cm. Po
Stylowy - "Gwiaz<.la. Riwiery".
pewnym czń ie Bl'aus porzucił kochankę i unikał je.i.
KOMUN II(ATY
Dnia 7 maja rb. Wekwel'tó"'lla Ha
R~7.batka towarzyska Str. Nar.
ul. \Volborskie.j obI ala 111Z. Brau!-'a
W niedzielę dnia 18 września 1938 r., a kwasem siarczanym powodując "'ypagodzinie 2 po południu w lokalu Strahnictwa Narodowego Lódż - Śródmieście od- lenie prawego oka. i zeszpecenie twabędzie się herbatka, na którą edonk6w
rzr·
uraz z rodzinami zapra!'.za
Zarząd.
Wejście
za okazaniem
legttymll:Ji

Karty kontroli gospodarczego

Ł ó d Ź, 15. 9. - Jeszcze w ubieglr m
roku w wyniku akc.ii. p ocli <;,tej pl'zez
pracowników bal\ko\\'~·ch. doszło do
unormowania \\'arunl,ów prac~' i płacy
na podstawie umow~' zbiorowe.i, która
jednak prz~' j(,'ta zo:'\tala t~'lI{O przez
7 wię\{sz~'ch i to polskich bankó\\~\ posiada.iąc~·ch swe oddziah' w Łodz].
Obecnie oclb"'" sir narad\' Z\\'i~zJ-u
Pracownil<ów Banlw~v\'('h, na którYCh
postanowiono podjąć akc.ie \V kierunku
rozszel'zen ia ukłaclu na wsz~'stkie ban_
ki nie \V~·hiczają.c miejscowych biu\kred:vtowrch .

Załatwiono

Kwasem siarczanym

l!I~du'

Tentr Popularny - ,.Dalńłlod Maksymi".
KIN..A
CiI}lito! - .. Pierwsza milnsć'_
Co.rso - .. I':~IIl-tll Tarzana'
lkar - .,Yarktes· i "Po" 'elkicj wojnie",
1\Iclro - .. Zawil11lam"
Ośwh'ltoWy-Sto,'lee - ,.Bistor·i>! jedńeJ noCy"
i;.. Tanan i zielona bogini'"

RejestracJa

'Wskutek czę'ciowego zakollczenia
tych rol>ót. w pierwszej połowie bież.
mies. uległo redukcji około 4400 robotników sezonowych '" wojewódzŁ" ie
łódzkim.

Dalsza akcja
.
pracowników bankowych

kwestie

TEATRY
Teatr

t.

9. - Przeclsta\,,,'i~iele
~~\'iązków za \\'odowych pocljęl i intel'wenc.ię u władz woje\.... óclzkich i w woje"'ódzkim Biurze Funclu,;,m PracI' w
sprawie prz.l'Znania dHI1Iz~'ch kredylów
fi.. roboty inwestycyjne.
Lód

TEI..J!lFONY
"PogCJtowie miejskie \02-90.
Pogotowie P. O. K. 10240
Poaoto'Wie le.klln:y ehrtl!8eijłlłl ui·n
Pogotowie Ubupienalo1 208·10.
Straży PoiarLej $o

1IlI!rii".

PPS okraszała to towarzrstwo żydow
sl{ie.
Ten drobny na pozór fakt świadczy
dosadnie, kto montuje socjaldemokratyczny blok wyborczy, gdyż na ten temat właśnie toczyły się obrady konferencji.

Akcja o d Isze kredyty
na, roboły inwestycyjne

tel. 17 9·~5

przyjęć,

"denwk'ł'atyc~ny" blol~ u'Yborc~y u; Łod~i

Postulaty auloJJtobiUsfów

Piątek: ~t;'dzislaw

Piotrkowska 91,

kociołku

Zaznaczyć należy że
sb ażacy, kUrzy
wykazują tyle poświęcenia i sprawności w
akcJi pożal'nil'zej. są mqgorzej płatni,
obok sŁ!'U:l.aków słynnl'go l.'!'7.CI·(1 Kahna.

Białek zamówień tych jednak

nie
jak również nie zwrócił pobranych zaliczek.
Obecnie na skutek skarg osób poszkodowanych, zarządzone zostało dochodzenie.
"'śród
poszkodowanych
znajdują
się polscy przedsięhiorcy,
któr~rch ten wrpadek pl'awdopodohnie
oduczy prowadzenia interesów z Żydarni.
wykonał,

KRONIKA DNIA

Pólnocnei 2 Ajtenb0rg Alter z ul.
3 skl'Ą,lI z wozu pĄ~zkQ przGdzy welninnci, wnrto:ci 120 zl lecz zl'ftal zatrzymany
Na ul.

Urz~rlniczpJ

w ('za ic poś('ig-u.
\V ur3111ic pl'zy ul. "'olhor~kl('j 89

Mtl'ttln ~iQ
jorlYIl'l Br'onia Ooldb"r)t :II ul: Gdnfi~kiej 14. PoWedług danych statystycznych 'Vo.fewot/cm Z3111Ąrltu zawód miło~ny. Desperatkę
wódz!i:iegQ Biura Funrluszu Pracy \V Lo· przpwipziono do szpitala.
dlli W okl'~sie od 22. 8. rIo 3. 9. 1938 r. I 33-letni F,'anciszek Danie! CMiplczal'skiego
w~'płacono za'3,lkl usla\\'owe 6.387 beZl'O-/13l zo~tal poraniony nożem w czasie bójki i
hotnvm.
odniósl rany klute pieców w o~olicy kręgo8lupa.
.
.
Rannego opatrzyl ]plcllrz pogo,cwia.
, \V. Wyż"J. \\'Rl\a7.11l1ym okl'l'Rie 7.al'~J('W domu pny ul. Frnnciązkaliski"j Gu zanos1ty"ano ~37 ~.oW07.g~of-l7.~nych,
zd.l.ęl~ I 1,)l\ano zbiorowe p-ntl'lH'ia grzrhallli. \V~kutek
7.US Z e",((lplle]t pobll'ra.lClcycl.l 7.as1ł~'1 <po;\ycia gr7.yh,1w ulegli 7.atrlleill 2(Hctnin Anna
2.0i.3 brUobotnych na skulek <;](IC'I'owanlfl : 60·I('tl1iu Wnlp"in ~zym{'zak , ;;[)·lelltia WIH,lyclo pracy zarohkowe.i. wzglr.t1nie z pOWij· II ~ła\\'n ~mi~i('l<kH. 7.Jatrute PC udzielcłlIu piertiu calko" itef(O \\'\'zcl')Jania. przyslugu·
\\"';('j I""W"'\' ·'w.{'l lowie prte~iozl() do szpitala
jC\c ch im tiWiUrlrlCll.
w ~lallic ·i<;Żk . UI,
StaD beztbbot:la

Ł ó d ź, 15. O. - \\'lac17.e aclministrac~'jne
zarzą(lzily o~tatnio kontrolę
i
przeprowRclizły n'wizję, w które.i wyniku nakryto około 40 potajemnie pro\\'arlzon~'ch rzeźni

drobiu.
Byly one prowadzone przez rzezaków, którzy za rytualne rzezanie jednej sztuki drohiu pobierali od 20 do 4,0
frl' czerpiąc z tego wcale pokaźne zyski.
'Wszystkich rzezaków pociągnięto
do odpowiedzialności karnej.

Krótkie wiadomości
WAtKA z ANAnrlllA. DROGOWA.

Przygotou1ania do walki z anarchią
która jest utrapirniem dla pojazdów mechanicznych, są w pelnym
toku. Prace or(j(l11i:,aclljl1e prou'adzi Li-

dro(jou'ą,

(la Drogowa

oraz

ni('([au'l1o powolany

Komitet Obywatelski do walki z a narchiq d1'ogową.

Do akcji zg10sil0 się sz"re(T or(/anizaktóre '[YI'zynekly swą

cyj spolecznych,
współpracę·

RtEKTRYFIKACJA WO.!. LÓDZKlEGO

Elektryfikar ja 1('0;. lód;;k iego postę
puje naprzód. Oroa 11 i ;;acja .. Zcm pol",
powolana specjalnie w l!Irn celu, 1JOdję
la pracę nad blld01l.'(1 liuii do Zr!/111skiej
Woli w kirrllnku Sie1'r1r[za, celem dostawy prądu temu miastu. Istnirjf(ctL
tam plrl;tr01I'nia lięd-:.ie zniesiono,
K 011CZll się linia 7l'!lsokicoo napięcia,
dostarczajrrco wrrd do Strykowa i
Glowna. Rlld'1.lje się linif? do Koluszek.
Lęc'Z!lry.
l(1'zppic i Wielzmia. Ogólna
dlu,qo.~ć linij, które fJędą wlllrollc~olle jeszcze w 1'b' l/lynosić będzie 115 km.
J

Zl1fNlEJSZRN/R KAP/T Al.U AKCYJNEGO KOLRJEK DOJIIZDOrVYCH

Na ostatnim lNJ1nYIn zq7'omarl;eniu
akcjonaTillsz!l łódzkich kolrjPk dojf/zrlo.
1l'7/ch zostal zmniehzonll kopi/ol akcyjln/'Mę '65 tys. w dlor!ze umorzenia
,~.1() rJkciJ l.
II'I fi

Strona 8

ORĘDOWNIK, sonota:, (JnTa:

't1 wrze:~nia 1938 --

Numer 21:.!

tera szynek płynie również na ,,Batorym" do Ameryki ' b. minister FloyarRajchman. Odpłynął także w komplecie Chór Dana. W Cherbourgu wsią.
dzie na "Batorego" znany pUblicysta
ameryka11ski WoHe, autor "Ośmior
nicy". (p)

Nowe kr awe zajśda wPalestynie
Wybuch miny pod autobusem - Napad Arabów na posterunek

L o n d y n (P AT). Po dwóch dniach
spokoju w Palestynie śro ..
da znów obfitowała w krwawe zajścia,
w których kilkanaście osób poniosło
względnego

północnej

dzielnicy 'Jerozolimy zabi~
tych zostało 2 Arabów.
lerozolima. (PAT). W pobli-

ł żu

Hamleh zastrzelono znanego lekarza chorób nerwowych dra Abrahama
Rosenthala z Jerozolimy,

śmierć.

Na drodze, ciągnącej się wzdłuż
północnej granicy Palestyny, podłożo~
no pod autobus arabski minę lądową.
Wskutek wybuchu 10 Arabów ponio"Jakich ga~ów trujących u:ilywająooo obie strony
sło śmierć, a 11 zostało rannych.
Poza ofiarą napadu powstańców na
H a n k a u (ATE) Komunikat chiń- chanie a następnie pomienie błon ślu~
autobus żydowski koło Safad - Ja- ski donosi: Na południowym brzegu zowych.
kubem Klingerem, członkiem palestry rzeki Jang-rrse natarcie Japończyków na
T o ki o. (ATE) Według ooniesIeń
brytyjskiej w Palestynie, który został linii Dżui-Czang - Nan-Czang nie po- z Tai-Juan, stolicy prowincji Szan-Si,
zabity na miejscu zmarł w szpitalu wiodło się. Górzysty charakter miejsco- wojska japońskie, które rozpo·częły
postrzelony ciężko dr Józef Schmeir. wości znacznie ułatwia Chińczykom działania wojenne z miejscowości LivV nocy banda arabska napadła na obronę. Na północnym brzegu Jang-Tse Szih w zachodni~środkowej części
posterunek policji w Betleem. Z Jero- walki toczą się wciąż dokola miasteczek prowincji, zajęły przystań statków,
zolimy wysłano do Betleem posiłki Ruan -MeI' l' Guan-SI·n. Oba te ml'astecz- które kursuJ'" przez Żółt" Rzekę. WOJ'~
't!
wojska i policji. W Jaffie ciężko ran- ka znajdują się w ręku Japończyków, ska chińskie't'poniosły poważne
straty.
ny został policjant brytyjski, a koło lecz są odcięte od reszty armii japoń- Mówi się o 1500 rannych i 300 zabi•
J onin żołnierz brytyjski. Wreszcie w skiej. Najbardziej zaciekle walki z tych, wśród kt Órych Japonczycy
natoudziałem wielkich ugrupowań wojsko- miast mieli stracić tylko 1 zabitego i
Straty 1•
r:annego
W Ych toc zy lY SI'ę pod S zan- CZ en•
japońskie wyniosły tam około 5 tysięcy
hiszpańskiej
zabitych i rannych, straty chińskie w
B a r c e lon a. (P A T). Komunikat kilkudniowej walce są również znaczne.
G d Y n i a. (Tel. wI.) W czwartek
Ministerstwa Obrony Narodowej p~
Komunikat chiński donosi, że ener· wieczorem odpłyn"ł
z Gdyni statek
daje, że w strefie rzeki Ebro powstań giczne działania lotńików chińskich "Batory" udając się't! przez Kopenhagę
cy, którzy ponieśli ogromne straty, re- całkowI'cl'e parall'z'ował ru"'h kolej'owy . Ch b
y
~
l
er ourg d o N owego J Ol'k U. Z ao k ręorganizują
swoje
zdziesiątkowane
na tyłach japońskich, wobec czego ru- towało się 550 pasażerów.
wojsko, ograniczając się do niewiel- chy wojsk japońskich odbywają się barNa statku płynie do Ameryki znany
C
•d l'
.. t
ł
kiego ognia artyleryjskiego. Na innych dzo powolI'.
prof. oleman, a ej mInlS er pe no~
frontach nic szczególnego.
Obie strony komunikują, ie przeciw- mocny Czechosłowacji w Stanach Zje~
'
' trUjącyc
'
h , przy czym d noczonyc h p. H urb an, d o któ rego
S a l a m a n ka. (PAT).
Komuni- Dl' kuzywa
gazow
kat głównej kwatery wojsk gen. Fr.an~ Japończycy używają podobno gazu mu· przyłączy się w Cherbo~r~u p. Benesz,
republIkI .
co podaje, że na różnych frontach nie sztardowego, Chińczycy zas' j'aldegoś zie- brat prez"denta
.'
zdarzyło się nic szczególnego.
lonkawego gazu, który wywołuje kiW charakterze bekoniarza i ekspor-

Walki nad

rzeką

Jang-Tse

Od·Jazd " Batorego ".

Z wojny

Nagłówkowe stowo (tłusto)

15 groszy, kaMe
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, Z. a - ka:Me stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tym
5 nagłówkowych.

I

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

DROBNE

Potrzebni są I

elektromonter i maszynista
do turbiny parowej. Oferty pod "TurbiDa" do
downika" w Łodzi, Piotrkowska 91.
n

W
______IlIIiI_..
r.-. . . sklep

.tuDOMY"PARCELE

Sprzedam

'1IiIł

Zaginął
= kwit kaucyjny
wydan;y .Elektro•_-.__________..••
wnie Lódzka Iiczn. 3 53U ;)38114487 pIecu,

Orę
18238

Ugłoszenia

b7~~~~u~~~iiiiii~i~i~~iii~iiiiiiiiiiiiiii~iiiii~ii~ zna

IIIII'.

Przystojny

'k "
30 ,1-'"
. Im
k awa Ier rzemleś
. . 9000
poślubi pa.nnę domem lub gotówką.
Zg!oszenDa Orędownik
Poznruti zd 84 273.
•
"
mezależn.y.

Inzynler
starszy.

pośl'1l!bi

po-

sażną wc]ówkę. Oferty podobizną
Orędowmk Poznań zd 84257.

--7

.. '

SPRZEDA2E

_

...

..

Fryzjerzy!

BezkonkurencyiDy płyn do trwa·
lej ol,Jula~jj ".!fala de Paris" złotych 5.- za Jjltr. Koszta prze·
sylki doliczam. Rzepkowski Łódf. Wólczańska 11214.
n l'i 283

Fryzjerstwo

d'amsko·męsokie

z po\Yo·du wyj,aa,du
taJlio. Oferty O rędownilk. Gnie·
",no 2007.
n 1'7913

Kolonialkę
maglem. towarem. mie<Wkallliem
spnedam zaraz. 3500. Wiadomość

Ol'ędo\\'ni:k.

P07J11ań

00 84 39.5

Okazja

dla młodego rzutkIego. sk·la.d pa·
J;!i.eru. tytoniu miasto powiatowe
Oferty Ored'ownik . Pozna1\.
n 1'8318
Stemplarnię
częściowo lub
w calości tanio
sprzedam.
Oferty
Orędownik
Poznań zd 84218.

śr 1175-1225 gr. 12.50-13,00; maka żytnia 65".

22'50~2450" ~ąka pszenna 65'/, 30.50-33.00

'K a t'o ~ i c e. 15. 9. Żyto 15,75-16: pszenica cz. 21,75-22,25, jedn o 21,50-22. zb. ?1-21,~0;
jęczmień przem. 17-17,50, past. 16-16.;>0: OWIes
jedno 17-17.50, zb. 16,25-16,75; otręby żytnie
950-10; otręby pszenne gr. 12-12,50. SI' 10,50
~11, m. 9,75-10,25; mąka żywia 65'/, 2~,2526,75; mąka nszen.na 65", 33,50-35,50.
Ł ó d ź; 1( 9. - Żyto 15,25-15,50; pszenica
jedno 21,25-21,75. zb. 21-21,25; jęczmień przem.
14,50-15; owies jedno 16,50-17. zb. 15-16.50;
otręby żywie 9 -9,25; otręby pszenne śr. 1010,25, gr. 10,25-10,50; mąka żywia 26,50-27.liO;
mąka pszenna 65", 36-37.
L W ó w, 15. 9. Żyto I st. 14,25-14,50, II st.
14,50-14,75; pszenica cz. 20,25-20,50, zb. 18,7519, b. 25.25-25,50, zb. 24,25-2~,50; jęc=ie1\.
przem. 15,75-16,25 past. 13,50-13,75; owies I st.
16-16,25, II st. 14.75-15; otręby żytnie 8--8,25;
ot,!'ęby pszenne gr: 9,~5-9.~0, śr. 8,25-8:50. m.
9,00-10,25; maka zytma 65/, 27,25-27,75, mak a
pszenna 65'/. 37-38. War s z a w a. 15. 9. ~yto 14-14,80; pszenica cz. 22,50-23. jedno 21,25-21,75, zb. 20.7521,25; jęczmień I st. 15.25-15.75. II st. 15-15.25;
o",:,ies I st. ~2:-15.50, II st. 14,75-15; ot~by żywIe. 8,75-9,2;), otręby psz~nne gr. 1~.50 .12. lir.
10,70-11.25, m 10,7[}-11.20; mąka zyWla 65".
24,50-25,25; mąka p~zenna 65". 34.5~-36.50.

I

naprzykład:

z 18923, n 2745, d 1790

i t. d. = 1

słowo.

Mist~.

I

Portierstwa

sł6w

"~7.WOLNE.
raz.

Inni

Praca

OrędownIk,

Pielęgniarka

stała, Wiadomość
Skarżysko - Kam.

N 18164

ginekologIę i położnictwo z
Cholewkarz
praktyka kliniczna szuka posa- samodzielny kawaler I><>trzebny
dy. Zgloszenia Orędownik 1'0' od zaraz. Oferty Orędo.wnik Poznań zd 84075.
znań zd 84084.

!!rr1lll2.E..
NII1K.I_ _

lat ~, wJaścideI 2 zrukla.dćw p.m;emyslowych i kawaler k1JJj}iec. lat
3iJ. JlOJwjążą znajomość matrymoniaJna . .Bliższe, da.ne. fotografie ,
proszę kJer~wac Ore<dOWlrlJllk. Gdy·
ma. A1:l~I1un:r. do. kosza. 2J:-vro·t
fCl'tog>rafl!l dyskrecJ.a zap ElIW!l1lOlI1 e.
n 175/2

:glesti01t6~1l16d~5~t~:t:;s p1:i2ii;!4~~:1f.~~11~~:

do 30
dla poszu.
MIE.JSCA
ku: 'cych posady w tel rUbryce"
obli('.zamy I><> iednej trzeciej cenie
Stolarze
drobnych.
me bI OWI. m ł'o d SI' po t rze b'
nI za-

o

nie. W a.zuch a, Bydgoszcz, Toru.ńska 1.
n 18 331

Wdowiec

B y d g o s z c z, 15. 9. Żyto 13,50-14,00;
pszenica 18,75-19,25: jęczmień I !lt. 14.50-14.75,

wYkonUJe w kazdym poszukuje. reperacje. Oferty ().
wypala ceg:!!;, na dogąd- _re:,.d""o_w-,n-,ik;:;;.-=P.:o..:,zn:.:.a::;I;,;,.1-'z:..:d:.......8_4_0_20-'._ _
Jó f K b' k Łódź DreW110W- nych warunkach. Kutzner, Mląsk~e 63 u la ,
.
n 18 239 cz,,,ynek . poczta Rojewiedc 84P~~9'
150 zł.
.
• ągrowlec.
z " ( z/ożę kaucji za posadę wobtego,
portiera lub stróża. Oferty Orę
downik. Poznań zd 83 039

Dom

1l:-....

.

cęglarskl

koloni'alny tamio Żywj.ec. 20
N arzędZla
lat w jednych rękach bardzo do- w ~kórzanej torbie zginęly. Zwró.
brze ",aprowadoony. Zgłoszenia cić za wynagrodzen.iem lilorczak .
centrum miasta cena 15000 wpla· Orędownik. Poznań pod zd 833łl3 Krakusa 12 (Chojny).
n 18240

•

Notowania giełd
zboiowo-towarowych

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświąteczne przyjmuje sie do godz. 9.25.
.
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notowany w ostatnich dniach. Jto w
Kraju Kłajped zk im miały się odbyć
gościnne występy Litewskiego Teatru
Państwowego. 'Vszystkie plakaty, rozwieszone w Kłajpedzie i okolicy, zawiadamiające o występach, zostały
bądź zdarte, bądź zamalowane znakiem swastyki.

Znak oferty

drobnych: t-lamowy milimetr 30 gro.'!z,.

•

WKraju Kłajpedzkim

Kła j p e d a (A TE) O stosunku mie..
szkańców Kraju Kłajpedzkiego do Litwinów świadczy wymownie fakt, za-

Smierniaka (ze SItudia w B,dgo·
szczy); 17.20 wiązaJlka melO<lH ta·
necznych - plyty: 17.50 wiadomości s·portowe: 19.00 z Warszawy: 21.00 audycja dla wsi z War·
sza WY.
Katowil'e - 5.15 audycja porano
na - plyty; 6.20 muzyka z płyt
(z W"wy); 11.25 Rysza:-d Strauss
- plyty z ''V-Wy; 13.50 wIadomo·
śc:i bieżą-ce; 14.00 muzyka obiado)
1·(l . 10
v.:a z p l y.t (z.K
ra k
owa.
giełda zbooo·wa I towaroyva w,Katowl>caeh: 17.00 koncert zyczen: 17.50 wIadomoŚCi sP(}rtowe: 1900
osobliwe nagrania płytowe (z
W-wy); 21.00 pogadanka aktualna.
Kraków - 8.10 muzyka. lekka
- pł~ty: 11.25 Wagner·LI~ZJt plyty. 14.09 muzY'~a obladowka 'Płyt~. Czes~ I-sza. mu.zy.ka le k a,
<.zęśc II~ga. m~z: symf., 15.10.10kalne wladomosCJ g_ospoda~'cze, 17.00 pogad!Lnk1l.. al.tuRlnn, 17.1~

Sobota. 17 września.
6.15 au.dycja poramna; 7.15 mu'
zyka poranna w wY'k. Orki~s'try
Rozgłośni Wileń&ki.ej; 8.00 audycja dla szkół: 11.00 audycja dla
sMół: .. Śpiewajmy piosenki" _
audycję prowadzi prw. Ta.deusz
May.zner·, 11.25 Ryszard Strauss
203
- płyty; 11.57 sygnał czasu: 1.
audycja poludruowa z Mościc
(przez Kraków); 15.15 Teatr Wy·
~braźni lla dzie<!i'
Za siedmio·
ma górami" EwY' Z~,rembiJ1y, w
wyk. d2Jiec.i oeienmialych z Lasek; 15.45 wiadomości gos<podar·
cze; 16:00 koncert rozry.wkowy (z
KatOWIC); 16.45 grotesk.i dawnego
prawa pogad!lTIlka wyg!.
Henryk Ol&zewskl; 17.00 mu.zYj!:a
taneczna - plyty. W przerwIe:
Program na Jutro;~8.90 ~,a~a; pro·
Pleś~l.
'Vy~o.nawcy.
; 18.10 "SIYI1Il1 plamSCI w ro· "N~s.ze
kompozytorów". Kon<:e~t w wyk. C~ory U~zędru~ów WOjskowych
Gerbru{]y Konabkowslk.ieJ - fo.r- mleSzany I męskI po~ dł"r. Fr. Ko·
tepiaiIl (z POMaiIlia); 18.45 nowe mor~. Przy fortePla,r: le. ~o.nrad
wiersze Leopolda Staffa ~ kwa· KOl1lor; 17.55 wladomo,s('1 blezace;
dram; poetydd; 19.00 osoblJ,we na· 19.00 z Warszawy; 21.00 c~wI]'ka
grania płytowe; 19 ..20 ~oga.dank_a spoleczna; 21.05 wladoffiośCJ sporaktua lna: 19.~0 ...Z pleśnią l tan- towe. _
.
cem przez ZI emIę Kra~owska.. (z
Lwow - 8.10 pogodr.a audYCJa
Kr~.kowa); 20.~0 audYCja dJ.a P!l- po·ranna;
11.25 z .Warszaw y ;
lakow za granIC~: 20.45 d?JJenruk 14.00 m;uzy,ka z płyt, 14.15 fin·
wieczorny: 20.55 pogadamika aktu-z~ka obIadowa w ~ykon~nJu Pralna; 21.00 aktnalna pogadaM8 k2e..".;try . Rozgł~ś.nI LwowskIeJ;
rolnicza: 21.10 z fi.lmów j opere' lD.OD wI.adom{)~cl. gosP00a.r('~e. I
tek: Wykonawcy: Małe Ol"l~. P. spolecz!1e: 17:00 wlHdo'!.'o$CI hleząR" Trójka Radiowa: 21.50. wlac]o· ce z ..mlasta.1 prOWincJI: ~7.10 nomoś<1. SP()/'towe: 22.00 g?OZ;I'na !lle- WOŚCI ze ŚWIata I nowo~c! ~ pły~:
spodz13.nek (z Katowlc);
23.00 17:45 "Sanok w per,pektywle
ostatnie wiadomości.
W1ckq~" po~.: .17.55 ,"}Iall~!
l: 01l3 '1JU
Sport; 19.00."PleRllI ~
' . ': ' KRAJOWE~
Chó.ru M,ęsk, e-go K. ł . ,~.. w Katowl,cach . (WystP,oP goscmny).: Toruń - 8.10 wesoły koncert - 21.00 rozmowa ze s!uchaezaml.
płyty: 8.55 wiadomości z Pomo·
Lódź. 6.20 muzyka (-płyty z
rza; 11.25 skrzypce, śpiew i for- Warszruwy); 11.25 RY'Szard Strauss
tepi.an - płyty;13.00 dła każdego (płyty z W-wy): 13.45 fragmenty z
coś ładnego płyty; 17.00 śpie· oper S. Monius·zki plyty; 14.15
wa chór cMo.pców sz.koły po- łódzka gielda: 14.20 muzyka ob;awszechnej im. ks. Piramowicza wdowa - plyty; 17.00 nowe nagraBydgoowzy pod. d~. Kmlrada nia rozrywkowe - płyty: 17.30

"i''r

Fry~M

~~~~~~----------

K~

zmieni posadę z trwałą wodną. chce zarobi/! 20.- d:menrue nie
warllll1ki. Oferty Orędownik Po· akwizycją. Oferty .. Par" ."PrsMań zd 84106.
c~ę:..":...'_ _ _ _ _ _ _P_7_oo_1-_0_7W2_
;

~

SamOdZl"elny

Krawieckich

2 czeladników potrzebuje na sta·
czeladnik piekarski obeznany cu- !e zaraz. praca pierwszorzędna,
.
k;el'mctwie poszukuje zaraz po- Fr. Kaślikowski. DamasławekA
ng 1831u
1515 K'" .
R ' t ś . sady. Oferty Oredownik. Poznań poznal1skie.
.
omgsw.
ozmal
o CI
zil 83 420
muzyczne:
16.00 'Vroclllw
- ProP
Ok
gram rozrywkowy. Lipsk _ Meo
OmOCnl
lodie operowe I marsze. 16.05
FryZjerka
piekarski-cukiernioczy. który praPraga _
Mu.z. lekka: 17.00 szuka posady z trwałą. :WOdną.] cowa! piec piesiowej naty('hmjast
l{ijnigsw. _ Koncert rozrywko. Oferty. warunki Orędowruk. Po- pCl'trzebny. Schwengler, Lesozno.
wy; 17.15 Mediolan _ koncert po- znań zd 83354
Narutowicza.
n 17 644
pula;rny: 17.30 Budapeszt - Muz. ----_::-::--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
cyg.; 18.00 Lyon - Konc. rozrywIwwy Oslo _ Rozmaitości lllUZY'~Zne: 18.10 Monachium _ Pieśni
wilosne pięcIU wieków: 19.00 Ił.
Paris _ Muzyka baletowa XVII
I XVIII w; Tallin Dawne me1r<lie taneczne; 19.20 Praga _
Koncert orko woj"kowej; 19.15
Ryga _
.. \V Hollywood" opt.
Yintersa: 20.00 Londyn Ueg.
K()ncert symf. z Queens-Hall. W
programie:
Ros i.ni.
Puccini.
Saint Sae-ns. Dwo.rzak; 20.10 Berlin - .. CyganEma" op. Pu{)ciniego; 'Vroclaw - Melodie ope-retkoWesoły wieczór
we: Wiedeń _
muzyczny: 20.30 Strasburg _
Koncert szwedzkiej m'Jzyki symf.:
21.00 Mediolan - ,.Falstaff" op.
Verd,ie-go; Droitwich - Muz. taneCZTla: Bruksela fł. - Koncert
symi. z udzia,lem soJjsty. P. Parisien _ "Berlioz" - aud. muzyczna: 21.15 Luksembnrg - Koncert sY'ffif.: 22.05 Droitwich
Muz. operowa: R. Paris - Koncert muzyki Bymf.: 22.15 Sztok.
hOlm _ ~u.z. taneczna; 22.30 Londyn Reg. - Amer. muz. taneczna
(transmi'ja): 23.00 Bruksela fI.Gdy dziecko nie chce iść spać.
Koncert ro",rywkowy: Hilyersum
II - Rozmaitości muzyczne:
Słuchaj, Karo 11m, dziecko 7-1etnie kładzie się spal!
23.10 Budapeszt Muz. cygań o godz. 7, ośmioletnie o 8 ...
s·ka; 23.20 Droitwicb - MulZ. ta- To pani nigdy nie sypia?
ne<!zna: 24.00 Frankfurt i Sztutgart - Koncert ro.zrywkowy.
(,. Ric et Ha c", Pary t).

H umor 2agranlczny
·

l-lamowy milimetr lub jego miejsce koeztuje: w zwyczajnych na etronle 8·la·
Prenumerata W' Polsce I odnoszeni~m.gazety do domu miesięcznie (7 razy w tygodniu)
mowej 15 groszy. na stronie redakcyjnej (4·lamowej): al przy końcu cześci
2.50 zl. za granIcą miesięcznie od 3.00 z! do. 6.00 z! (z~Jeżnie 00 kraju).
reoakcyjnej 30 groszy. b) na stronie czwa.rtej 60 groszy, c) ~a atr.onie drugiej 60 groszy ,
Adres
redakcji I ad,!Ilinist!,a~ji centralnej: Poznań. ŚW. Marcin 70. Telefony: 40-i2, 14.76.
d) na stronie wiadomo§ci miejscowych 1.- zł. Drobne ogło~zems (najwyżej 100 e/ów . w tym
.33-07, 44·61. 3~·24. 30·20: PO godz. 19 oraz w medziele i święta tylko: 40-72. Redaktor
.
odpOWIedZialny: .Jan Pla,zak z 'poznania. Za wiadomości i artykuly z m. Louzi orlpow ' ada
5 nagłówkowych) slowo nagłówl'owe drukiem tłustym. 15 groszy. katde dalsze słowo 10 groszy.
Wlad~slaw
MacI ag, ł!ódz ul. PI!ltrkowska 91. Za I.Kronikę Wielkiego Pomorza" odpowiada
O"'łoszenia większe wśród drobnych poczynajac od ostatniej strony. l-ła.mowy milimetr 30 gro·
FranCIszek Przytnr.kl z .'poznan.la. - Z.a og!oszema i rekłamy odpowiada Antoni Leśniewicz
sz';. Ogłoszenia skomplikowane. '" zastrzeżeniem mie~8ca - od poszc~egOlnego wypadku 20",
z
Poznama.
RęI.oPls.Ów llI.ezam6wlOnych redakcja
nie zwraca. razi> wy.
nadwyżki. Ogłoszenia do biezącego wydania prlWJmujemy do go~zmy 10,30:
s. d~ wy<1a.ń
padkó\~', spowodowanych .sllą. wyzszą, przeszkód w zakładzie, strajków itp .. wydawnict;"t, nie
niedzielnych i Awiątecznych do godziny 11,30 rallO. Za bIedy dr~kar~kle, które me zmekształc8J4
odpOWIada za dostarczeme pisma, a pr~numeratorzy nie mają prawa domagania się niedo.
starczonych numerów lub odszkodowania.
tre§ci oglOlJzenia. administracja nie odpow[sda. Ogłoszenia przYJmuJemy tylko 1.8 oplatą z góry.
Nakład i csclonld.: Drttkamia Polska S. :A', w Poznaniu. - Konto P. K. O. Poznań 200149. Pocztowe konto rozrachunkowe: Poznań 3, numer k;lrtotek 03.
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Znotatnika wielkiego detektywa
(Opowiadanie sensacyjne tłumaczone z włoskiego)

2),

pokoju, wobec czego miał bezczelność policję, by powiedzieć, że była u lekazadzwonić. Lekarz mu otworzył. Carlo rza. bezpośrednio przed zamordowapod jakimś pozorem wszedł z nim do niem go? Vandrey był zdecydowany
pokoju ordynacyjnego i tu go zamor- pozostać w Genui, dopóki nie wyśledo wał. Dlaczego to uczynił przy po- elzi owej kobiety, by jl). zapytać o szczemocy noża chirurgicznego, a nie swej góły jej bytności u lekarza.
broni, nad tym praWdziwie nie ma
Chodźi wprawdzie tylko o zbrodpowodu łamać sobie głowy. Może w niarza i osławionego bandytę, którego
celu z góry obmyślonym chciał za- posądzają, że długi szereg zbrodni potrzeć ślad zbrodni, może mu było la- większYł jeszcze jedną, mimo to Vantwiej ująć nóż, niż sięgnąć po broń do drey w imię prawdy i sprawiedliwości
kieszeni...
postanowił uwolnić go od niesłuszneUwagi Vidala miały za sobą dużo go zarzutu. Odezwała się w nim amsłuszności, jakkolwiek nie usuwały bicja zdolnego detektywa. który oto
wszrstkich
wąt.pliwości.
Vandrey nabił sobie do głowy, że z,a wszelką
zwykł brł polegać tylko na własnych
cenę musi wykaz.ać niewinność Carla!
obserwacjach.
Wczesnym rankiem Vandrey był
- Czy nie zechciałby mi pan po- znów w mieszkaniu doktora Cossa i
kazać dzwonka, który p,a n kazał odjąć poprosił starą zal'ządczynię, by mu policzności!
<>
od drzwi lekarza.? - poprosił.
żwoliła przejrzeć księgę, w której leYandrey, jako człowiek trzeźwo
Vidaie przedłożył mu całkiem zwy- karz zapisywał swych pacjentów. Po
myślący, również niechętnie wierzył w
cżaJny dzwonek z białym guzikiem. długim zastanowieniu Vandrey zanoprzypadek, gdy rzeczywistość wskazy- Ró",nocześl1i~ podał mu też szkło po- tował sobie nazwisko i adres ksi~żnej
wała
na całkiem logiczny związek większaj~ce mówiąc: Na guziku Juany Pian-PignatellL
faktów - niemniej sprawa ta miała ZObaczy pan odcisk palca Carla. ProZ ksiQgi doktora dowiedział się, Ż3
tyle punktów niewyjaśnionych, że to- szę go porównać z tym oto zdjęciem księżna była jego pacjentką od szerenem głębokiego przekonania oświad fotograficznym, które kazałem sporzą- gu miesi<,'cy. Leczyła się na anemię
czył!
dzić, a przekona się pan o jego auten- i nerwy, a doktór Cos~o robił jej dwa
- A jednak nie Carlo zamordował tyczności.
razy tygodniowo iniekcje arszenikolekarza!
Vandl'ey przez szkło powiększają- we. Co środę i sobotę odwiedzał ją o
Spolwjnłe
i w kolejnym następ ce wpatrywał !lię w biały, owalnie wy- godr.inie 10 przed południem, a w
stwie wyliczał wszystkie wątpliwości. drążony guzik, na którym rysowały księdze swej notował rodzaj i wielkość
Dlaczego Carlo nie zamordował leka- się wyraźnie delikatne linie naskórka, da,{rki. Dopiero w ostatnia. środę, w
rza sztyletem, czy rewolwerem, w któ- stanowiące nieomylny dowód tożsa- dzień popełnienia morderstwa, wizyta
re był uzbrojony, lecz narzędziem chi- moRci. Detektrw nie wątpił ani na nie była wpisana, z czego detektyw
rurgicznym. które musiał dopiero wyj- chwilę. że ma przed sob:;\. odcisk paloa wnosił, że z jakiegoś powodu lekarz
mować
ze szafy? Dlaczego lekarz, Carla. a jednak go coś zastanawiało, nie odwiedził księżnej.
wbrew zwyczajowi, pozostał tego po- Spytał:
Dzi~ki z.asią.gniętym infol'macjom
południa w domu, oddaliwszy zarząd
- Czy w rh wili uwięzienia Carlo Vandtey miał dokładne wyobrażenie o
czynię? Jakim spos<:lbem
Cal'lo wtar- miał ręce bardzo brudne lub zatłu- osobie księżnej. Mimo to ogarnęło go
gną! do mieszkania? Gdyby dzwonił,
SZC7.0ne palce?
dziwne onieśmielenie, gdy o trzeciej
to tylko lekarz mógłby mu utworzyć,
Porucznik zaprzecz~'ł:
po południu zameldowawszy się uja w takim razie czemu go nie zamor- Nie mogę twierdzić, by mial ręce rza} ją wchodząc!), do wielkiego s.~lodował w przedp<:lkoju, lecz dopiero w
niezw~· kle wypielęgnowane, ale nie nu, Tak, jest istotnie niezwykle pIękpokoju ordynacyjnym? A gdyby Car- były też specjalnie brudne. Czemu pan na, tak piękna, że Vandrcy uczuł nalo otwierał był przedpokój wytrychem, o to P.vta?
gle, iż serce wali mu w piersi jak wóWto ktoś by1by przecież słyszał. O tej
- Bo mnie dziwf ta niezwJ'kla wy- czas, kiedy będą.c młodziutkim chlopporze panuje w domu tal,a cisza, że razistość odcisku. To mi nasUwa myś!, cem, wałęsaJ się po lesie marzą.c, że
najzręczniejsz.v wJamywacz nie potraże na guziku b,v Ia już wpierw jakaś
lada chwila napotka jakllś zaczarofi oder,,' ać zamka tak ostrożnie, by mrękka, klpi;;tt\ mM a, stanow'jąca clou waną królewnę. NIe darmo jednak był
nie z\Vl·ócić uwagi. Czym był więc w skonały podkład dla tego niezwykle detektywem i narzeczonym pięknej
tej ch ,,'ii i zajQty doktor Cosso i gdzie wyrazistego odcisku. Czv ma p.an tu w jasnowł<>sej dziewczyny, oczekującej
pacjent, CZ'l/ pacjentka, której robił prefekturze laboratorium chemiczne i go po drugiej stronie oceanu. SzybkO
wła 'nie iniekcjQ?
dobry mikroskop? Chciałbym zbadać. się tedy opamiętał i w po~zuciu. ~we:
Porucznik Vidale u\vażnie wysłu
Porucznik Vidale się uśmiechnął, go obowiązku i urzędu złozył kSlęzneJ
chał zastrz eżeń Vandreya i odrzekł:
Jego zdaniem kolega amen:kańsJd do- niemy i sztywny ukłon.
- Nie sądzę, by doktór Cosso miał prowadz,a skrupUlatność do przl'sad:v
Głos jej brzmiał dzi"''1lie spokojnie,
był u siebie o tej porze pacjenta. To
- niemniej zaprowadzi! go do labora- gdy się don odezwała..
nie była jego godzina ordynacyjna i o torium i życząc miłego zajęcia oraz
- Pan z policji, nieprawdaż? Prl"ile mogłem zbadać, nikt nie wchodził dObrej nocy pozostawił go własnym czuwałam, że ktoś się do mnie zgłosi.
do domu. Przypuszczam l"aczej, że dok- losom.
W jakim celu pana przysłano?
tór Cosso był w domu sam, zajęty
A Piotr Vandrey całl.l noc spcchił
ł\iełatwo było agentowi zadać pyjakimś badaniem naukowym. 'Viadonad mikroskopem, p'rz~ pomocy naj- tanie przygotowane wobec te.i powagi
mo, że zajmował się specjalnymi stu- rozmaitsz.vch odczynników hadaj~c o- i godności, z jaką go przyjęła. ~hmo to
diami w dziedzinie transfuzji krwi sad na guziku. Ale z brzaskiem dnia siłą woli opanowawszy niepokój, z
i prawdopodobnie dokonywał jakichŚ wiedział znacznie \"ięcej od poruczni- którego nie umiał sobie zdać spra'\,\-y,
ekspel'ymentów na sobie. Sądzę. że ka. Analiza chEimiczna wykazała. że podniósł na nią oczy i rzekł: - Przywłaśnie zamierzał zrobić sobie iniekodcisk Carla utworzył się na podkła- chodzę zapytać, gdzie Jej KsiQżęt;a
cję, gdy Carlo zadzwonił.
dzie bladoróżowej masy z pudru, "'d- Wysokość była wczoraj o te.i porze?
- Carlo dzwonił do mieszkania? sku i różanego 61ejku. Po dłuższym
Księżna spojrzała nml poważnie i
spytał Vandrey zdumi0l1y.
namyśle doszedł do przekonania,
że
nie spuszczając oczu odparła:
- Tak, że prz~'ciskał guzik elek- jest to krem, uż~-wanv przez elegantki
- \X,Tczoraj o teJ porże byłam u doktryczny dzwonka, to stwierdzono po- do r.aharwiania i polerowania par.nok., torl:1 C08S0.
nact wszell<ą wątpliwość. Odcisk jego ci. Był już pewny. że przed prz~'.tściem
- Co pani tam robiła? spytał
palca całkiem wyraźny był na guzi- Carla jakaś pacjentka o starannie pie- głosem zdławionym.
ku. Prawdopodobnie próbował poprze- lęgnowanych rękach dzwoniła do leKsiężna otuliła się szczelniej r:zardnio otworzyć drzwi kluczem podro- karza. Musiała mieć długie paznokcie, uym welonem, osuwającym się jp-j z
bionym, gdyż zarządczyni twierdzi, że więc nacisnęła guzik elektryczny nie ramion. i rzekła powoli:
po powrocie z trudem otworzyła drzwi, koniuszkiem nalca, lecz powierr.chnią
- Zabiłam lekarza. Oługim, dengdyż zamek b~'ł zepsuty. Ale widoczDuznokcia. I{to jest owa kobietą., o kim nożem przebiłam mu serce.
nie mu się nie udało otworzyć drzwi, której wie na razie tylko t~'le, że no~i
Piotr bezwiednie cofnął się o dwa
a może też zauważył, że doktór Casso długie paznokcie i czyści je franC'Uskim czy trzy kroki. Tego za wiele - to
usłyszawszy szmer wyszedł do przedkremem? Dlaczeg'a nie zgla!'1ża siO na przekracza jego pojęcie. Czyż możliwe,

by ta piękna, wyniosła. ~ama, stOją,.l·a,
przed nim tak spokoJme, popełmł.a.
była zbrodnię, do której oto przyznaje

W prefekturze przyjęto go z chłod
nę. uprzejmością, lecz po paru chwiI~Ch potrafił skłonić młodego poruczmka do przedstawienia mu dotychczasowego przebiegu sprawy. Vid,ale wvli.cZ.Ył. mu z dużą, swadą momenty obClą,zuJQ.ce,
a niezawodnie świadczące
przeciw głośnemu bandycie. Schwytano go na miejscu popełnienia zbrodni,
znaleziono przy nim zegarek i inne
kosztowności zamordowanego, a twierdzenie bandyty, że obrabował lekarza
już z.amordowanego, jest przecież zbyt
naiwne, by mu można dać wiarę. Carlo utrzymuje, że kto inny popełnił
morderstwo na parę chwil przed jego
wtargnięciem do mieszkania lekarza,
ale ja nie wierzę w podobny zbieO' oko-

I
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Jak dawno wi~sz o tym? pytał, gdy umilkła.
.

za-

_ Od trzech tygodm.
_ I teraz mi dopiero (1 tym powiedziałaś! _ lcl'zykną.ł uniesiony gniewem. Nie, to być nie może! Czemu nie
oszukiwałaś mnie dalej? Nie byłoby
to przecież tak trudne, chyba, że ktoś
groził ci wyjawieniem tajemnicy.
_ Oprócz mnie nikt o tym nie wie
_ odrzekła dumnie.
_ A ten, kto ci o tym powiedz!ał
_ przecież ta osoba musi o wszystklm
wiedzieć!

_ Tak, ale ten człowiek nie żyje.
_ A kto to jest?
_ Borowski, zamordowany. w Le-

-

-

Dlaczego ... dlaczego ..• Jej Wy-

sokość ... to zrobiła? - mamrotał detektyw nie mogę.c wydobyć głosu z zaciśniętej

krtani.
Przy tych słowach Vanctreya \V Juanie Pignatelli dokonała się rapto\vna
zmiana. Dotąd była księżną. podobną
do marmurowego chłodnego posą,gu;
teraz przemieniła się w kobietę, cie~
piącą, udręczoną, której oczy napełm
ły się łzami, a głos drżący wzruszaniem do głębi przeją! detel<tywa.
.
- Zbiłam go - szepnęła .- ale me
wiem ... nie wiem ... dlaczego
Vandrey nie rozumiał, c~ chciała
przez to powiedzieć. Zabiła człowieka,
więc musi przecież wiedzieć, jlaczego
to uczyniła. Czy doktór Cossv jl). obra~
ził, czy ubliżył jej godności, czy lez
miała inny jaki powód, który
ją
pchnął do zbrodni?
.. .
Juana nie mogła odpowIedzlCc na
żadne z jego pytań. Wiedziała tylko, ż.e
poprzedniego dnia doktór Cosso prOSIł
ją, listownie, by wyjątkowo ul'zys~ł~
do niego po polndniu, gdyż on u mej
bvć nie może. Czyniąc zadość prośbie
lekarza, którego znała od pół roku i. do
którego odnosiła się z pełnym zaufa.niem. udała się o oznaczo:cei go ~lzinie
do jego mieszlUl n~ a na Via Borgosacco. Doktór Co ~" () sam jej otworzył
i wprowadził do pokoju ordynacyjnegoo. Na stole leżała już przygotowana.
strzykawka, więc po kilku k,:lOwencjonal nych słO\vach podała mu obnażone t·amię, a on szybkim, wprawnym
ruchem zrobił jej iniekcję podskórną,.
Aż do tej chwili l<siężna doskonale so-bie wszystko prz~' pominała i zdawała
sprawę ze wsz~'stkich szczegółów.
A le potem stało się coś stJ'aszr.~go
i zgoła niewy1Jumaczalnego. Gdy 1ekarz zrobiwszy iniekcję, odłożył strzykawkę na stoliku, ona uczuła ku nie- ,
mu tak bezgraniczną, szaloną., niepo-hamowanę. nienawiść, że bezwiednie
nie wiedzą,c, co czyni, jak gdyby pod
wpływem obcej jakiejś siły, pochwyciła z szafy długi, ostry nóż i blyskawicznie pchnęła go nim w serce, Aż
do owej chwili nie czuła do niegó
żadnej nienawiści, był jej najzupełniej
obojętnym, a jednak go zamordowała,
musiała go zatnordować pod wpływem
jakiegoś naJ,azu z zewnątrz.
- Ja nie wiem, dlaczego go tabiF,llm ... wszrstko we mnie ciemne i pogmatwane, - szept.ała bezradnie zaramując ręce gestem rOli paczy. - Czemu
ja to zrobiłam. czemu ...
To jednak dziwne. Oto kobieta, któ1'a przyznaje się do morderstwa. twierdzi jednak, że wola do tego czynu nie
wrplynęła t jej istoty, utrzym';l,i/,", że
zbrodnia ta obcą. jest jej duszy l przysięga. że zgoła nie wie o swym występ
ku. Dziwne, niewytłumaczalne, jak
sam czyn, było teżiego upozorowanie, a jednak Vandrey w nie wierzył.
I stało się, że wobec tego zbiegu o-ko]iczności Vandrey nie wyjechał ani
pierwszym. ani drugim statkiem. mającym go zawieźć do Alicji. Pr,mieważ
księżna nie mogła mu wyjaśnić zbrodni, którą popełniła. zaczą.ł się informować co do trybu życia, zwyczajów; i 10sów zamordowanego.
(DokoI1,czenie nastąpi).
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Najzuveri11'e'ff ___ ~a:t miej linade mną! - szepnęła, wyciągaAch, więc on brał udział w tym jąc ku niemu ręce. - Pomyśl, jak ja
oszustwie?
cierpię! Pomyśl, ile tracę···
- Andrzej mi.ałby oszukać kogoś!
- Wiem, wiem - przerwał z bó- rzekła Anna z uśmiechem. ~ 0, nie! lem, - lecz czemu nie milczałaś daOn sam dowied:dał się o tym kilka t y- lej? Czemu nie ukrywałaś prawdy
śniewiei
godni przede mn~.
przede mną. 'l
Na szczęście nie pojęła Anna całej
- Z tego samego źródła?
Bo cię kocham! odrzekła,
grozy tego okrzyku i nie domyśliła się,
- Tak. Tylko Andrzej pojechał zdejmując zwolna pierścionek zaręczyjak straszne podejrzenie zbudziło i sprawdził wszystko.
nowy z palca.
się z błyskawiczną. szybkością w umy- Gdzie jest ten człowiek?
- Ta hańba zabije mnie! - krzyśle Rodzińskiego. Ale równie prędko
W oczach Annv śmięrtelne błysnę- kną.1, zrywając się z kanapy. ....... Nie
przytłumił je i już tl'ochę spokojniej
ło przerażenie.
mogę jej brać na siebie! Nie mogę!
zapytał:
- Ja - nie - wiem ~ wyjąkała.
- Ach, Stefanie - wołała, chwy- Czy informator twóJ słowa. swo- Doprawdy? - zapytał pOdejrzli- tają,c Jego ramię - nie opuszczaj
je stwierdził dowodami1 zapytał wie,
mnie! Nie odchodź ode mnie!
wreszcie.
- Czy dałam ci kiedykolwiek poRodziński zawahał się na chwilę,
- Nie.
wód w~tpić o moim słowie? Zresztą l~cz. zara;-: potem odsunął ją lek1<o od
- A więc może to niepraWda?
on by ci nic innego nie powiedział.
SIebIe. Anna spuścila ręce - on zaś,
- Prawda! Ja później otrzymałam
- Widziałaś go po dowiedzeniu nie oglądając się jUż, wybiegł z salopotwierdzenie jego oskarżenia i otrz y -, się o tajemnict?
nu. Brylantowy pierścień wypadł z tej
małam dowody.
- Tak. Raz ,jede":.
'p alców i potoczył się na ziemię.
.
Od kogo?
- I on potWIerdZIł słowa Borow- Od Andrzeia Ormińskiego. me- skiego?
'(Dokończenie n,astq,pi).
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go opiekuna, o którym ci

już

się?

wspomi-

nałam.
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Boja ratunkowa, wynalazek polskiego inżyniera - Sukces naszej marynarki
"W ostatnich latach zatonęły na-I
podwodne: "S. 4" a~e~iKańsk~, "F. ,~4" - wlos~a, ,,~.
L. l ."Pos~J don
angIelskIe,
,,1'Ondme" l "PromeW' francuskie. We wszystkich tych okrętach,
które zaton.ęły na głębokości~ch stosunko~o meznacznych, bo .me .przekra~za.1ących
50 "PoseJdona'
m. Z~łOgI, zgmęły.
Z Jednego tylo
zdołało się uratować 2 marynarzy pl'zez
wyrzutnie torpedowe"
.
Tyle mówi wycinek z suchego artykułu w prasie specjalnej. Czy trzeba
podnosić, ile te zwięzłe słowa zawie}'ają w sobie tragicznej treści? .. Kiedy okręt podwodny osiądzie na dnie,
ki€dy jasne się stanie, że o własnych
siłach się n ie podniesie, wówczas w
człowieku najczęściej bierze górę bestia. Pomimo, że w takich rażach tylko zimna krew może załogę ratować,
człowiek szaleje...
'Ve wnętrzu okrętu podwodnego,
w jednym z miskl'opijnych oficerskich
pomieszczeń wmontowana jest w ścianę pięknie wypolerowana tablica z 4
pistoletami automatycznymi dużego
kalibru, zamkniętymi na zamek, od
którego klucz znajduje się w rękach
dowództwa.
Oficerowie
niechętnie
udzielają wyjaśnień na ten temat, bo
przeznaczeniem tej broni jest poskromienie bestii w człowieku, kiedy
szalellstwo odbiera mu rozum, kiedy
w oczach staje upiór śmierci z uduszenia.
Młody organizm, mięśnie ciągłymi
ćwiczeniami doprowadzone do maksimum sprawności i żywo pulsujący
mózg chcą żyć za wszelką cenę· Wówczas łatwo zapomnieć o karności, o
honorze. .. Do głosu dochodzi pierwotne prawo dżungli: kto mocniejszy,
ten lepszy ...
Pistolety na lśniącej tablicy są
przeznaczone ella tych, którrm o honorze zapomnieć nie wolno, którzv na
barkach swoich dŹ"l'igają odpowiedzialność za los powierzonego sobie
okrętu i kilkudziesięciu ludzi. .. Mają
być trm środkiem, którym oficerowie
musza swoim podkomendnym dopomóc do opamiętania się. Środek to zresztą zawodny, o czym świadczą pro tokoł~7, sp isane bezpośrednio po zejściu
komisji śledczych do tych okrętów
podwodnych, które wraz z martwą załoga wyciągnięto na powierzchnię.
, . Należy stwierdzić, że pomimo 01, brzymich postępów. ja]de poczyniło
budownictwo okrętów podwodn~r ch w
ostatnich 2 dziesiątkach lat, dotychczas nie udało się zapewnić im całko
witego bezpieczeństwa. Można by to
uzyskać tylko przez znaczne powiękstępujące łodzie

I

szenie wyporności okrętu ze szkodą
jego zdolności bojowej, zwłaszcza szybkości, którą nawet w obecnym stanie
rzeczy ma stosunkowo niewi€lką.
Konstruktorzy okrętów podwodnych stanęli wobec zagadnienia trudnego: albo zapewnić im całkowite bezpieczeństwo
przytępić
ł'
b '. ale
ć
Ib' jeżeli
h wnieć
zupe me o Clą pazury: a ~ zac o ~
pazury kosztem bezpleczenstwa. NIe
uznające kompromisów życie dało rację tej drugiej alternatywie. Okręty
podwodn€ są więc dzisiaj dla wroga
groźne, ale jako bardzo czułe na uszkodzenia,
posiadają
bezpieczeństwo
względne.
\Vynalazczość ludzka, raz wypowiedziawszy się na rzecz zachowania
i wzmocnienia zdolności bojowej okrętów podwodnych kosztem ich bezpieczeństwa, nie przestała jednak zajmować się rozwiązaniem problemu ratov,,"ania załogi w wypadku zatonięcia
okrętu na głębokościach nie przekraczają.cych 100 m. Głębokości większe
nie wchodzą przy tym w rachubę, bowiem ograniczona warunkami technicznymi wytrzymałość ścian okrętu
na ciśni~nie wody obliczona została
trlko do tej mniej więcej głębokości.
Myśl ludzka, raz w tym kierunku
pobudzona, nie ustawała w pracy, a
wysiłek jej został uwieńczony wresz-

cie rezultatem pomyślnym. Po wielu stępnych maryna!zy itd. aż do koewolucjach i próbach zastosowano na mendanta Włącz~le. .
.
okręcie podwodnym boję ratunkowI},
. Rzec~ prosta, Ist~H~Ć ~ędz~e zawsze
rodzaj próżnego naczynia, do którego m~.bezP.Ieczeńs.tw?, ze mgdzle w pomożna dostać się z wnętrza okrętu. blIzu me będzIe zadnego okrętu, który
\V razie zatonięcia okrętu podwodne- zająłby. się ratunkiem. maryn!'lrzy, wygo i niemożności wypłynięcia !la po- pryskuJ.ący~h na .powlerzchmę I?o~za.
wierzchnię pomimo odrzucema oło- Jed?akze !l1eb~zp~eczeństwo to n.le Jest
w'l'aneao
kI'la , komnedant daJ'e załodze takle grozne, Jalom z pozoru SIę wyt>
b
rozkaz oPuszcz€nia okrętu w ustalo- daje. Trudno "'obie wyobrazić, a y
nej kolejności, bowiem wspomiana bo- niewypłyni~cie okrętu P?dwodne~o
ja może pomieścić niewięcej, jak 2 lu- podcz~s ćW.lczeń przeszło me.zauwazodzi. Wyznaczeni marynarze ~chodzl} !le. NIe moze. do teg.o dOpUŚCIĆ pływa
do środl{a zamykają szczelme właz, Jąca na powlerzchm bOJa ratunkowa,
po czym z~olniona ze swojego gniazda która oznaczać będzie miejsce ~8:ta:
boja wydostaje się na powierzchnię strofy nawet.
tym wypadk.u, Jeze.h
niby duża bańka powietrza
obsada ~PUŚCI JI} na składanej tratWIe
Jeżeli w pobliżu nie ma żadnego gumowej.
okrętu, wówczas obsada boi zaczyna
Chyba' że. stało ~ię to podczas wOł
niezwłocznie nadawać sygnały "S. O. ny, na dalekIch ZWIadach. Ale na wOJS" z podręcznej stacji radiowej. Przez nie giną również okręty nawodne wraz
cały czas załoga zatopionego okręt~ z .całą. swoją. załogą, c~asami w ~ó~
może porozumi€wać się z obsadl} bOI mmuty po storpedowanIU. Na to JUZ
za pośrednictwem kabla telefoniczne- rady nie ma i być nie może. W każ
go, idącego wewną.t1'z stalowej liny, dym razi.e stwierdzić. trzeba: że wy~a
która łączy boję z okrętem. Skoro ob- lazek bOI ratunkowe] rozwIl}zuje mesada boi ma już ją opuścić, wówczas maI całkowicie kwestię ratowania zadaje sygnał pozostałej na dnie mor- łogi okrętu po~wod?ego, który zat.on'ą.!
~kim załodze, po czym boja z za- na głębokOŚCI, me przekraczaJl}ce]
mkniętym szczelnie wyłazem zostaje 100 m.
ściągnięta z powrotem przy pomocy
Znaczenie boi ratunkowej jest dla
kabla w głąb morza .na swoje miejsc~ marynarza podmo!'skiel?o l?rawie ide~
w podwójnej sk.oruple o~rętu. ~ koleI tyczne ze znaczemem, łakIe dla lotmopuszcza okręt I wchodzl do bOI 2 na- ka ma spadochron. WIelu marynarzy
zawdzięczać jej będzie życie. Wiele
matek i żon błogosławić będzie jej wynalazcę. lctórym jest Polak, inżynier
Lucjan Kłopotowski. Jest to zarazem
sukces naszei młoclej maJ·vnarki. któI'a potrafiła dać taki cenn'y wkład do
w~"nalazczości ludzkiej na tym polu.
MIECZYSLAW ZYDLER
__ _

v:

I

Ofiarność
Śląskiego ślusarza
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Dobroczynności w Rockleigh w stanie New York urządzilo "biesiadę" dl'l.
wyslużonych szkap, w której "wzięły ?..tdział" konie z występującego w mieście

Tow.

cyrku.

WACAll'l! I
o-

słodkie

wspomnienia
Dawnych, szkolnych czasów!
O - lata - tak pełne
Przeróżnych figlasów,
te i dzisiaj jeszcze,
Gdy wrócq na pamięć,
Człek się rozkrochmala
Tak mocne ich znamię! O - bo też nie było,
Kiedym ja byl szczenię,
tadnych mechanizmów
Co
Co

każde spóźnienie,
każde zaspanie,

K aide zagapienie,
Każde . .. zaczekanie
Na me utrapienie
Notowały w księgi! BY1lJalo - człek czasem
Bryknq! .,,~bie rączo
Na spotk'f:",ie z lasem.
By o rannej rosie

W pi.smach śląskich czytamy:
Ni.eiaki p. Sliwa. z zawodu ślusarz
ze Sląska. od pewnego czasu opiekuje
się szkolą powszechną w Pińkowicach,
pow. pil'lskiego na Polesiu. W tych
dniach odwiedził on swoich pupilów,
ofiarując im aparat radiowy, oraz wrę
czył gotówkę w sumie 600 zł na pomoce naukowe dla szkoły.
P. Śliwa w przyszłym roku zaprasza
na Śląsk na S\vój koszt 30 uczniów tej
szkoły. P. Śliwa we wsi Pińkowice
dwukrotnie walczył w czasie wojny niemiecko - rośyjskiej i polsko - bolszewickiej. Doznał on też w tym czasie wiele
pomocy od mieszkallców tej wsi, za co
wyraził swą wdzięczność w tak ładnej
formie.

Gęba

coraz bledsza
Osmagać się mogla
Drobiną powietrza .•.

*

Bywało, że właśnie

Z

przyczyny
szczeniaczek
"Małe" pół godziny I co? - I nici - Słowo! Gdym właził do klasy,
Przyjaciele sztuczne
Zrobili hałasy,
A jam się wślizgiwał
W czasie tej sztucznej "wrzawy"
Jak wąż tresowany
Do swej szkolnej ławy! Nigdy nie podpadła:
Profesor krótkowidz,
Gdy wołał czy jestem Zawsze mial odpowiedź! Zawsze ktoś z kolegów
powyższej
Spóźniał się

Krzyknął me nazwisko l cóż? - Świat istnieje
Do dziś mimo wszystko! -

zatranslokować!-- -- -O - słodkie dziewczęta! -O -- buzie przekrasnel -Skończą się wagary
I wycieczki "w jasne"!

To

*

Tak - ale widocznie
Panowie z Oświaty

*

Boją się, że właśnie

Będziecie się uczyć,

To zaszkodzi światu,
Bo dali zlecenie,
By pod groźbą kary -Wprowadzić piszące
Sp6źnienia zegary! -Automat i młodość!

Nie bardzo rozumiem! Cóż, gdy biurokratyzm
M usi się wyszumieć! --

Będziecie mądrzejsze
Niźli pokolenia
W spółczesne - dzisiejsze
Mimo to - żal mi was -

Mam też drugi kwiatek
N II danie dzisiejsze:
Otóż wyszlo także
• . Zlecenie, w tym sensie, ,
Iżby - jeśli która
Z młodziutkich dziewczątel;
Zamiast na naukę,
W parku szła zakątek
Policja ją zaraz
Ma legitymować-I do s::;kolV dziewczę

I

Zal jakże ogromnie! Bowiem pozbawiają
Was uroczych wspomnień1 Szkoła będzie dla was
Wspomnieniem koszmarnym,
Jakąś wręcz torturą Snem o, jakże czarnym! Panowie z Oświaty Czy (ly się nie dało W chwili, gdy na świecie
Radości tak maZo Nie pozbawio. ć jej choć
Tych nieu}inn?lch smyków
Czy by się nie dalo
Cofnąć. .. okólników?! -ST 4.\ 'SO.

