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Pismo Benesza do Prezydenta R. P.
Prezydent Czechosłowacji przysłał odręczne pismo - Odpo.wiedź czeska na notę polską - Premier Chamberlain
jeszcze raz zwraca się do Hitlera
ministra spr. zagr. Ugaki, z którym Il"ZUCili się na ża~dar~eri~ i rozbr.oili ~ą,
'!I a r s z a w a. (PAT) Pan Prezydent Rzeczypospolitej odbył
dłuższą rozmowę.
po czym ostrzehwuJ~c. SIę na.d~IegaJą:

P!'ZYlą' w poniedziałek o godz•• 5 pos'a nadzwyczajnego i minl~tra pełnomocnego c.echosłowac;i dra Juraja Slawika,
ktory doręczył mu pismo odręczne prezydenta republiki
czeskosłowackie; dra Edwarda Benesza.
Jak donosi nasz warszawski korespondent polityczny pismo przywiózł
do Warszawy specjalnym samolotem kurier czeskosłowacki dr Szaros, który
wylądował na lotriisku warszawskimo godzinie 14.
Audiencja dra Slavika trwała przeszło godzinę.
Bezpośrednio po. tej audiencji przyjęty został na Zamku min, Beck.
notę polską

Pols ka Agencja Telegraficzna donosi z '\Vars za'wy:

"Dn~a 25 bm. ministerstwo spraw
z-agramcznych w Pradze doręczyło po_
słowi R. P. p. Kazimierzowi Papee no_
tę, stanowię.cę. odpowiedź na. notę polką. z dnia,Zl bm .. Nota. ta została prz.esłana kunerem l otrzymana w Warsz.awie dnia Z6 bm. o godz. 13.
"Not.a czeska nie zawiera żadnych
I\owych elementów pozytywnych, a

cym posiłkom, skrylI SIę w posIadłOŚCI
czeskiego rolnika.

Właściciel posiadłości

zawiadomił

C i e s z y n. (P AT) Dziś w nocy ko- o ukryciu się w jego stodole robotnilo godz, 3 na odcinku granicznym pod ków polskicb i sprowadził wojsko, któZebrzydowicami grupa Polaków z Za- re otoczyło posiadłość i zaczęło ostrzeolzia usiłowała przekroczyć granicę liwać robotników polskicb z karabinów
czesko - polsk~.
maszynowycb.
W pobliżu granicy Polacy natknęli
Pomimo to, robotnikom udało się
się na liczny patrol czeskiej żandarprzedrzeć przez kordon wojskowy i uprzeciwnie, można. j~ uważać za pró- merii, która nie uprzedzając, otworzy- kryć się.
bę wycofania się z pop1'Zednio pocZY- ła do nich ogień - z karabinów maszyZerwano szyny
nionych oświadczell" .
nowych.
pod
Zebrzydowicami
Amb. brytyjski u min. Becka
Polacy rzucili się na żandarmów,
C i e s z y n. (PAT). Dziś w nocy
War s z a w a (Tel. wł.). W godzi- których część rozbrojono. W wyniku robotnicy czescy przybyli drezyną na
h
l d'
h
. d . l l walki jest kiJku zabitycb i kilkunastu
nll;c Bpopo u n!owyc w pome•.zta ,e ~ rannych
most kolejowy w pobliżu granicy pold
mm. .~ck przYjął ambasa ora WIelkIe)
.
_.
skiej pod ZebrzYdowicami i zdjęli szyBry tanu Kennarda. (w)
Napad czeskIch zancfarmów ny kolejowe z połowy tego mostu. W
Ambasador polski
.W niedzielę .grupa robotników pol- ten sposób wszelki rucb kolejowy mię
- ' kMSZ
SklCh, powracająca z pracy w butach dzy Zebrzydowicami ł Piotrowicami
W Japons Im
w Trzyńcu, została bez żadnej przy czy- stanowiącymi stację granicznę po stro_ T o.k i o. (PAT) Agencja Domei do- J ny ostrzelana przez żandarmerię.
nie czeskiej zostal ostatecznie przenosi, że flmbasador R. P. odwiedził
Robotnicy polscy w obronie Własnej, rwany .

Odpowiedź Czechosłowacji
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Trzy punkty

precyzujące

wł.)" W poniedziarano ogłoszono plan
francusko-angielski w sprawie pokojowego rozwiązania kwestii sudeckiej.
Zawiera on trzy punkty, które w streszczeniu brzmią:
1. Czechosłowacja odstąpi tereny,
na. których mniejszość niemiecka stanowi 50-procentową większość, bez
plebiscytu. Dokładna granica tych terEmów · zostanie ustalona przez komisję międzynarodowI}. z udziałem przedstawicieli czeskosłowackicb.
2. W ciągu pewnego terminu nast"ąpi
wymiana, pozostałych po obu
stronach wytkniętej granicy mniejszości narodowycb.
3. J eżel i rząd czechosłowacki gotów
będzie plan ' powyższy przyjąć,
będzie
miał prawo zażądać
gwarancji mię
dzynarodowej co do ochrony nowych
granic wobec ataków jakiegokolwiek
bądź rodzajU. .
Wielka Bn·tania oświadcza, że w
takie.i ~warancji weźmie udział.
W końcu plan francusko-angielski
podnosi wielkość ofiary, jakiej w interesie pokoju europeiskiego żąda się
od Czechosłowacji. (Depeszę tej treśc i p odaje Agencja Havasa.)
W wyniku francusko-bryłyjRkich narad
zdaniem
miarodajnych
kól
pol itycznych może zapaść tylko jedn a decyzja, a mianowicie, że pokojowe załatwienie kwestii cze s ko s ło
wackiej możliwe będzie jedynie pod
warunkiem, że obie strony zdemobili-

,

L o n d y n (Tel.

łek wcześnie

podstawy ostatecznego rozwiązania sprawy sudeckiej - Warunek pokojowego
załatwienia zagadnienia czeskosłowackiego
.

I

zują

W każdym razie
znaczne zesztywnienie stanowiska angielsko-francuskiego.
z czego możria wywnioskować, że mocarstwa zacbodnie wstrzymaję. się od
wywierania jakiejkolwiek presji na
Pragę, by przyjęła 6-dniowe ultimatum niemieckie.
swe armie.

radę

z Daladierem i Bonnetem. Krótko po godz. 10,30 cała delegacja francuska udała się na ' Downing Street
nr lO, Oczekiwali icb tam Cbę.mber
lain, lord Halifax i sir John Simon.

stwierdzić należy

Przygotowawcze narady
L o n d y n. (Tel. wl.) O godzinie 10
odbyła się konferencja przygotowawC7.o8., w której obok premiera Chamberlaina uczestniczyli lord Ha li fax i Jobn
Simon.
Minister kolonij Malcolm MacDonald odbył konferencję z wysokim komisarzem dla Południowej Afryki, T.
Waterem, oraz z wysokim komisarzem dla Australii S. M. Brucem. Podkreśla się specjalnie, że dominia od
cbwili wybuchu kryzysu były bardzo
szczegółowo informowane o przebiegu
kryzysu.

Zawezwanie gen. Gamelina
L o n d y n, (Tel. wł.)
dzący ..armią francuską

Głównodowo

gen. Gamelin
wezwany przez premiera Daladiera,
wylądował w poniedziałek krótko po
godz. 9 n.a lotnisko w Croydon, aby
uczestniczyć w konferencji ministrów
angielskich i francuskich.
Gen. Gamelina powitał na lotnisku
brytyjski minister wojny. Goście udali się natychmiast do ambasady francuskiej, gdzie gen. Gamelin odbył na-

C'hamberlain zwraca się
jeszcz'e
raz
do
Hitlera
I
L o n d y n. (P A T.)
N a Do,vning
Street ogłoszono komullikat urzędowy, który stwierdza, że premier
Chamberlain odbył przed południem
dalsze nat'ady z ministrami francuskimi. Premier Chamberlain zdecydował
zwrócić
się
osobiście
dO kanclerza
Hitlera. \V tym celu sir Horace Wilson odleciał samolotem do Berlina.

Ogłoszenie
piło wkrótce

j

tej wiadomości ' nastą.pipo zakończeniu rozmów
z ministrami francuskimi, po czym
rozpoczęło
si~
posiedzenie gabinetu
brytyjskiego.
O godz. 15,35 sir Horace Wilson
\\ ' ~ lądował na lotni sku w Tempelhof
w towarz," stwie sekretarza, powitany
w porcie lotniczym przez ambasadora

W. Brytanii sir Neville Hendersona.
O godz. 17 sir Horace Wilson udał
się w towarzystwie brytyjskiego ambą.sadora Hendersona i pierwszego sekretarza. ambasady brytyjskiej do urzędu kanclerskiego,
O godz. 17,40 sit· Horace Wilson opuścił urząd kanclerski.

W

środę o g. 14,45 posiedzenie
p .. rlamel1tu bry~y j ski ego

L o n cI y n, (Tel. wł.) Speaker Izby
Gmin E. A. Fitzrey i speaket· Izby Lordów lord Stanbope ogłosili w poniedziałek, iż obie iZby zbiorą się we śro
dę o godz. 14,15 na sesęj nadzwyczajną·

Jak przypuszczają., przebieg posiedzenia Izby Gmin będzie następujący:
po zwykłym w tycb wypadkacb jednogodzinnym okresie zapytań, wniesiony zostanie wniosek o' odroczenie
Posiedzenia. Następnie premier Chamberlain zda szczegółowe sprawozdani,e
ze sytuacji międzynarodowej, a w
szczególności z obu rozmów z kanclerzem Hitlerem.
Izba Lordów bezpośrednio po zag-aJe
niu odroczy się, aby dać możność lordom wysłuchania wyjaśnień Chamberlaina w Izbie Gmin, Prz ypuszczają,
że lordowie zbiorą. się następnego
dnia po południu dla przeprowadzenia dyskusji.
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memorandum

odrzuca note Hitlera
wręczonego

Chamberlatnowi w Godesbergu

Obecnie przeprowadzana jest mobilizacja mężczyzn w wieku od 51 do 63 lat.
Rocznikom tym powierzone. zost~ł\
prace przy kopaniu rowów strzelecluch.
Według doniesień z Karlowych Warów są tam pozamykane pra\~ie ws.z~st~
kie hotele, gdyż goście wYJechali lUZ
przed kilku dniami. Pozamykane zostały również składy żydowskie, a towary'
v,ywieźli ~ydzi do Pragi.
Cenzura w Czechcslowacj i
Praga. (PAT) Na P<ldstawie za..

Londyn.
(PAT)
Jak donosi praski wycofuje się ze zgody, wyra- Niemców i 800 tysięcy Czechów.
Teren podlegający plebiscytowi naAgencja Reutera - według wiarogod- żonej już na plan angielsko-francuski.
tomiast
zamieszkuje około 100 tysięcy
nych informacyj - zasadnicze punkty
Odmowa Pragi
Niemców, a 1.200 tys. Czechów. Plebipostulatów kanclerza Hitlera w sprap a ryż (Tel. wł.). W kołach poli- scyt miał by się odbyć w takich miejwie rozwiązania zagadnienia Sudetów,
wyszczególnione w memorandum "nie- tycznych rozeszły się wiadomości, że scowościach jak Pilzno, Morawska O~ rządzenia rządu, powołana została.
centralna komisja cenzury, pozosta'
mieckim, doręczonym rządowi czeskie- poseł republiki czeskoslowackiej w Lon- strawa, Brno.
jąca pod
bezpośrednim
kierownicmu za pośrednictwem Chamberlaina, dynie Masaryk wręczył notę rządu czeMobilizacja
skosłowackiego, odrzucającą propozycje
twem ministra spr. wewn.
przedstawiają się jak następuje:
w Czechosłowacj i trwa
Cenzura rozciągnięta zostaje na
Wycofanie wszystkich cz€skich sil Hitlera.
Jak
słychać nota niemiecka zawiera
P
r a g a (Tel. wł.). Mobilizacja naj- prasę, teatr, film, telegramy, rozmowy
zbrojnych, policji, żandarmerii, urzęd
tak daleko idące, że wedle żą szerszych kół ludności w Czechosłowa telefoniczne, przesyłki pocztowe i inników celnych i straży granicznej z postulatv
dań niemieckich od razu miało by cji trwa. W poniedziałek o godz. i6 sta- ne, ewentualnie też na aparaty i przy~bszarów,
podlegających
ewakuacji, przejść pod panowanie Rzeszy terytocja praska wezwała inwalidów do zgło rządy, służące do reprodukcji "dźwię
zgodnie z mapą, załączoną do memo- rium, które zamieszkuje 2.800 tys. szenia
się do służby pomocniczej.
ku.
randum. Obszary te mają być przekazane Rzeszy 1 października. Ewakuowane terytorium m.a być oddane w je· go obecnym stanie, mianowicie bez zniszczenia/łub czynienia niezdatnymi do
użytku obiektów wojskowych, gospodarczych lub komunikacyjnych, łącz
nie z lotniskami i radiostacjami. Tabor kolejowy na tym obszarze ma być
B e r l i n. (Tel wł.) W poniedziałek niemniej przekonani, że ten układ żądań, wyrażanych w memoriale dorę
· przekazany w stanie nieuszkodzonym.
o godz. 20 kanclerz Hitler wygłosił przyniesie ze sobą stałe i trwałe poro- czonym premierowi angielskiemu w
Zapasy żywności, surowców itp. nie przemówienie
w Berlinie.
zumienie. Jest to problem, który od Godesoorgu.
mogą być wywiezione.
Mowa jego była zapowiedzią, że lat czekał na załatwienie. Dziś są to
P. Chamberlainowi kanclerz Hitl-e~
Rząd niemiecki zgadza się, aby uNiemcy w stosunku do Czechosłowacji dwa narody. One przetrwają. Rozu· pelnomocnlona reprezentacja rządu tym razem już nie odstąpię. od swego miem bowiem, że naród 53-milionowy wyraził podziękowanie' za jego pośrednictwo,
stwierdzają.c jeszcze raz,
czeskiego i armii czeskiej była przy- ostatniego żądania.
musi żyć i będzie żył. Zrozumiałe jest. że podobnie jak Niemcy zapewnili
, dzielona do głównej kwatery niemiecKanclerz Hitler na wstępie swego że ten naród chce mieć dostęp do mokich sił zbrojnych celem omówienia przemówienia podał przede wszystkim rza. On musiał go mieć i znalazł go, już Francję, że sprawa Alzacji i Lotaryngii przestała dla nich istnieć, tak
szczegółów i sposobów ewakuacji.
historyczny zarys rozwoju wypadków posiada bowiem port, który stale jest po ostatecznym
zlikwidowaniu
ostatnich lat, miesięcy i dni.
Rząd czeski ma niezwłocznie zwolrozbudOWYwany. Zachowując swoje sprawy Niemców sudeckich - w Eu·
Następnie
przedstawił
"intrygi narodowe stanowisko, oba narody, ropie przestanę. istnieć jakiekolwiek
nić wszystkich
Niemców sudeckich,
państw demokratycznych" i podkreślił
służących w wojsku lub w policji na
dzięki
swej rozsądnej i przenikliwej inne terytorialne zaganienia.
"swoje zasługi" w kierunku pojedna- postawie, są zdecydowane stosunki pocałym terytorium państwa czeskiego i
W końcu
swego pr~emówienia
między sobą coraz bardziej ·polepszać."
pozwolić im na powrót do domu. Rząd nia się z innymi narodami.
kanclerz Hitler zapewnił "cały świat",
Następnie kanclerz Hitler przedstaczeski ma zwolnić również wszystkich
Według niego jeden z największych
że dzisiaj już nadszedł kres cierpliwowIęźniów
polltycznych pochodzenia problemów, jakie rozwiązał, a który wił historię zagadnienia sudeckiego i ścI narodu niemieckiego, który nie
w bardzo ostrych. słowach zaatakował ścierpi dalszego gnębienia. Niemców
niemieckiego.
hył bodajże natrudniejszym w h1storii,
Rząd niemiecki zgadza się na urzą
to problem polsko-niemiecki. Układ prezydenta. Benesza "za jego intrygi sudeckich, trwającego z górą od lat 20
dzenie plebiscytu na obszarach, które ma na razie ważność na dziesięć lat i sztuczki polityczne oraz m.ach€rki" i, że, jeśli dnia 1 października prez.
winny być ostatecznie ustalone najpóź i w zasadzie wyeliminował on możli od konferencji pokojowej w Wersalu Benesz nie zgodzi się na. pos'tawione
niej do dn. 25 listopada. Zmiany w no- wość jakichkolwiek starć i nieporozu- aż do dnia dzisiejszego.
ostat€czne warunki, to "Niemcy same
wej linii granicznej w następstwie pl€- mień.
Przedstawiwszy losy Niemców su- przywrócę. krajowi sudeckieIOlU wolbiscytu mają być ustalone prz€z cze"My jednakże - mówił dalej kanc- deckich kanclerz Hitler zapewnił, że ność'"
sko-niemiecką
lub międzynarodową lerz Hitler - jesteśmy zdecydowani i tym razem już nie odstąpi od swoich
...
komisję. Sam plebiscyt ma się odbyć
. pod kontrolą komisji międzynarodo
wej.
Rzesza proponuje powolanie do żyeia odpowiednio upełnomocnionej ko•
misji czesko - niemieckiej, celem ustal!Ulia wszystkich dalszych szczegółów.
W e r o n a. (P AT) Mussolini przy- rozwiązania sprawy. Podobne uznanie
"Wierzę, że Europa nie zechce
ł-ia czas plebiscytu obie strony m.ają
jął tu dziś defiladę 47.000 uzbrojonych winni jesteśmy pobłażliwości Niemiec.
chwycić za miecz i spalić się sama,
wycofać siły zbrojne z danych obsza"czarnych koszul" różnych formacyj, Memorandum niemieckie nie odbiega aby ugotować zgniłe jajko Pragi. Eurów.
L o n d y n (Tel. wI.) Memoriał Hi- po czym na Placu Wiktora Emanuela od linij, zaaprobowanych w Londynie. ropa znajduje się w obliczu potrzeb,
tlera w sprawie Niemców sudecldch, wygłosił wobec stutysiącznego tłumu Jest rzeczą. zupełnie widoczną, że gdy- lecz z. pewnością najmniej pilną jest
do którego dołączono specjalną mapę przemówienie, w którym oświadczył by Czesi pozostawieni byli na liczenie ze wszystkich potrzeba zwiększenia otylko na swoje siły, to pierwsi uZ!lali- fiary życia ludzkiego.
z wykreśloną nową. granicą, żąda m. m. i.:
"Nigdy tak jak dziś wspólnota po- by, iż nie warto wszczynać wa~kl, co
innymi obsadzenia przez wojska nie"J eżeli jednak zostaniemy wcię.
mieckie terenów do tej granicy, - bez między faszyzmem a narodem włoskim do której wyniku nie może być zadnej gnięci w konflikt, wówczas nie będzie
nie była tak całkowita i ścisła. Naród wątpliwości.
względu na to, czy na tych terenach
my się wahali.
w większości są Niemcy czy Czesi.
włoski jest potężnie zorganizowany,
"Od momentu, w którym wysunięty
"J est rzeczą bezcelową, aby dyplojest duchowo i materialnie uzbrojony." został przez siły historii problem, któUdział w plebiscycie wzięliby wszy"Rozwój wydarzeń, które trzymają TY ma potrójny aspekt: niemiecki, pol- maci podejmowali jeszcze wysiłki w
scy, - zarówno mężczyźni, jak kobiety, - którzy zamieszkiwali tereny ple- w tym momencie umvsły w napięciu, ski i węgierski, stało się jasnym, że celu uratowania \Versalu. Europa p.obis.cytowe w dniu 28 października i918 pozwala nam stawić' czoło sytuacji. powinien on być rozwiązany integral- wstała po Wersalu, zbudowana zostaroku.
Należy uznać i ocenić wysiłki, których
nie. Jest jeszcze kilka dni czasu, aby ła z kolosalną nieznajomością geografii i historii. Ten Wersal jest w agonii.
L o n d y n. (Tel. wl.) Mapa załą dokonał Chamberlain dla pokojowego znaleźć sprawiedliwe rozwiązanie.
Jego los decyduje się w tym tygodniu.
czona do m€morandum przewiduje,
W
tym tygodniu właśnie powinna poże na terenach, które do 1 październi
wstać nowa Europa, Europa sprawieka mają być oddane Niemcom bez
dliwości dla wszystkich, Europa pojed..
plebiscytu, znajduję. się m. in. miasta:
nania między narodami.
Eger, Karlsbad, Dachau, Komotau,
'Btiicks, Teplitz i Aussig.
"Czarne koszule! My jesteśmy dla
P a ryż. (Tel. wł.) Poniedziałkowa np. na środku mostu łączącego Kehl ze tej nowej Europy!"
Najgłębiej w terytorium
Cz€choprasa
poranna
bez
wyjątku
poświęca
Strasburgiem.
W
obecnym
położeniu
Słowacji wrzynałaby się
nowa linia
czeskosłowackiej
artykuły pisze "Journal" - najlepszym wyjścięm
graniczna pod Pilznem a odległość sprawie
Powrót ministrów francusl(ich
Pragi ' od najbliższego punktu granicz- wstępne i naczelne miejsca działów in· dla Czechosłowacji wydaje się przyjęcie
formacyjnych.
żądań
niemieckich.
P a ryż. (PA T) Ministrowie frann~gowynosiłaby 60 km.
Treść ich obraca się głównie dokocuscy, powracający z Londynu wylą
ła rozmów, jakie w niedzielę wieczorem
dowali o godz. 16,37 w Le Bourget.
Czechosłowacja odrzuca
toczyły się w Londynie. Zakończenia
Przed odlotem z Londynu premier
notę Hitlera
prasa spodziewa się w poniedziałek.
francuski odmówił udzielenia jakichL o n d y n. (PA T) Poseł czechosło
Według dodatku
nadzwyczajnego
kolwiek informacyj w sprawie rozSir Henry L. French, angieLski pełno mów londyńSkich.
wacki Masaryk opuści! Foreign Office .,Journala'· w niedzielę wieczorem kono godz. 18,20.
ferencja anglo-francuska badała szcz~· mocnik spraw apl'owizacyjJnych na wY1PaJak przypuszczają. w kołach poli- gółowo memorandum niemieckie. lecz dek wojny, wydał szozegółowe zarza,dzenia Narady gabinetu belgijsl(iego
tycznych, Masaryk złożył lordowi Ha- nie doszła jeszcze do usŁalenia stano- 1500 instruktorom, jak majĄ rozpocząć akB r u k s e l a (Tel. wł.). W poniedzia1ifaxowi odpowiedź rządu czechosło wiska Anglii i Francji wobec nowego cję na wypadek wybuchu wojlny.
Gubernator
KraJn
KlaJpedzkłego
uniełek
o godz. ł6 zebrał się pod przewodwackiego na propozycje niemieckie.
polożenia, jakie memorandum to stwawa~nił uchwałę sejmiku w sprawie udzienictwem premiera Spaaka gabinet belPod wieczór otrzymano tu informa- rza.
lenia dyrektorium pełnomocnictwa do u- gijski. Na posiedzeniu omawiano m. i.
cje - tymczasem nieoficjalne - o staPertinax pisze w .,L'O rdr eU, że
sprawy, wytoczonej przez ~ sytuację międzynarodową.
nowisku, zajętym przez rząd czesko- francuscy ministrowie na konferencji morzenia
gminny Kłajpedzianom, którzy byli oskarsłowacki
wobec memoriału Hitlera. londyńskiej będa podtrzymywali do- 2eni o spowodowanie zajść w porcie kłaj
Nastroje na giełdach
Stanowisko to ma być negatywne.
tychczasowy anglofrancuski projekt za· pedzkim.
Oficjalna odpowiedź czeska spodzie- łatwienia zatargu, oraz że uważają za
War s z a w a. (PAT) Wzrastajllce
Prezydent R. P. udzielił exequatur pawana jest później, gdy zakończone zo° niezbędną współpracę międzynarodowej nu Juanowi Bottaro jako konsulowi Ar- napięcie w sytuacji międzynarodowej
komisji dla technicznej strony oddziela- gentyny na obszar woj. PQlffio'l'$k.ie8'O, łódz w dalszym ciągu odbijało się na nastanę. n-arady brytyjsko-francuskie.
P r a g a. (Tel. wł.). Poniedziałkowe nia od Czechosłowacji i przekazania kiego, śląskiego i poznańskie'go, z ~iedziba, strojach giełdowych.
w Gdyni.
poranne wydania pism podnoszą, że Niemcom terenów sudeckich.
Na dzisiejszych giełdach walutoNa mocy ustawy o pozbawieniu oliywa- wych większość dewiz europejskich
memoriał niemiecki nie jest do przy"Journal" twierdzi, że Hitler w Go·
jęcia.
desbergu, jakkolwiek okazywał niejakie tC' lstwa Rzeszy ogłoszono now(;ł Hstę osób, wykazała osłabienie w stosunku do doL Q n d y n. (Tel. wl.) Cała prasa zainteresowanie dla polskich i węgier które pozbawiano o-bywateIstwa niemiec- lara USA, który był masowo poszukikiego. Lista zawiera nazwiska 62 obywadonosi, że odpOWiedź Czechosłowacji sli.ich żądań, jednak nie łączył ich z żą teli
ipochodzeDla tydowskiego oraz 56 wany. Na razie tylko dewiza na Belna memorandum Hitlera zawiera ka- daniami własnymi. Pismo wyraża nie- . iemców.
gię wykazuje równolegle z dolarem
tegoryczną odmowę.
Czesi licz!) na zadowolenie, że Daladier nie starał się,
mocniejszą tendencję, która nie dotvBorys
lU
bułgal"Slk'i
w
swym
przeKról
zmianę nastrojów w Paryżu.
tak jak Cham berlain, o spotkanie z jeźuzie przez Niemcy zło tył w niedzielę ćzy zresztą notowań terminowycb. '
Rozeszły się nawet pogłoski, że rz~d Hitlerem, które
mogłQ si~ b.v.:IQ OdbY.,ć \'tizY.t.§ kanclel'~Q.wi Hitler9.wi _

Memoriał Hitlera o~tate[lDJm ~łow~m łłiemi~[
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STANOWISKA

OstatecznieII Późno, bardzo późno I

Powtarzaliśmy

pod adresem

rzą.du

nej agresji w stosunku do paIlstwa czeskosłowackiego dwa te kraje w myśl
Cle SIę ze SłowakamI I dOJdzcle do po- paktu Małej Ententy wyciągną konrozumienia z Polską, a będziecie mo- sekwencje wobec Węgier.
gli sl,uteczniej przeciwstawić się żąRadzimy czynnikom .,ozonowo"daniom niemieckim.
..sanacyjnym" pohamować swą. fał"zyNiestety w Pradze trwano w śle~ wą w sprawie słowackiej politykę.
pym uporze wierząc widocznie, że nie Może ich otrzeźwi choćbv zwrot polizawiedzie Czechosłowacji masoneria tyki niemieckiej w sprawie R u s i
międzynarodowa i nie odmówi czyn- P l' Z Y k a l' p a c k i e j.
nego
poparcia
przede
wszystkim
Teraz już nie przyznaje się lej
sprzymierzona FranCja, która przc- Węgrom, które miałyby sie zadowolić
cież zorganizowała siłę zbrojną Cze- ł Słowacją. Z Rusi Przykarpackiej
chos łowacji i była w ogóle protektor- Chciałaby polityka niemiecka utwoką szczególną tego państwa. Do ostat- rzyć państwo ukraińskie. Jakie temu
niej chwili sternicy jego nie uświada- przyświecają zamY8ly niemieckie, tłumiali sobie bezwzględnych konieczno- maczyć nie potrzeba.
ści, Jakich wymagało ratowanie CzeDosyć, że w tym celu prasa niechosłowacji, a raczej z prawdami t y- miecka z "Volkischer Beobachterem"
mi pogodzić się nie chcieli. To krót- na czele fabrykuje doniesienia z
kowidztwo, ten upór wepchnął pań- "Karpaten-Ukraine" o rzekomych mastwo w polożenie prawie bez wyj- nife!'tacjach na rzecz niepodległego
ścia, bo ani Francja, ani tym bardzioj państwa ukraińskiego. Robota ta nie
Anglia nie okazywała ochoty do wojny tylko godzi w Czechosłowację, ale
europejskiej z Niemcami o ziemie odsłania też właściwe oblicze polityki
Czechosłowacji z przewagą ludności niemieckiej, gdy chodzi o dobro są-,
niemieckiej,
siadującego z Rusię. Przykarpacką
\V C1Statniej dopiero chwili, w sy- państwa polskiego.
tuacji dosłownie już fatalnej, otworzy_
ły się zdawało by się Pradze
oczy na konieczność dojścia do porozumienia ze słowackim ruchem autonomicznym i pójścia Polsce na rękę
w sprawie Śląska Zaolzańskiego,

p~as~ iego ustawiczn.i~ tez.ę:. ~zgodnij-

Jeżeli
chodzi o sprawę slowa c k ą, należy zanotować przyhcie
przez prezydenta Benesza
prezesa
Słowackiej Partii Ludowej, dra Tisy,
który następnie konferował z komitetem politycznym Rady Ministr6w, w konsekwencji zaś tych rozm6w uowołanie
do rządu -praskiego dw6dl
Słowak6w,
dra Czernego i dra Kal"vata. Do tego dodamy oświadczenie
dra S i dora, redaktora "Słoweńca",
reprezentującego
najradykalniejszy
kierunek autonomiczny, - oświadcle
nie, potwierdzające dotychczasowe stanowisko Słowackiej Partii Ludow2,i,
a mianOWICle domaganie się autonomii, al e w r a m a c h w s P ó l n e g o
p a ń s t waz Czechami.
Ten p r ogram autonomistów słowac
kich sprzeciwia się dążeniom W ę
g i e r,
w y grywanym przez Rzeszę
Niemie c ką, a zmierzającym do objęcia
Slowacji z powrotem - jak do końca
wojny światowej - przez państwo wę
gierskie, ewentualnie, gdyby to było
konieczne, z przyznaniem Słowakom
pewnej autonomii.
Niewątpliwie znajduj;;t się w przylegających do Węgier okolicach Sło
wacji poważne odsetki ludności wę
gierskiej, na które się Budapeszt może
powolać,
ale Berlin sugeruje
rządowi

węgierskiemu

wyciągnięcie

ręki
po
całą
Słowaczyznę.
Że
Niemcy, które chcą mieć wpływ
decydujący na Węgrzech, mają takie
zamierzenia, jest zrozumiałe. Ale prze_
strzec należy czynniki "ozonowo"-"sanacyjne" pl'zed objawianiem jakiejl<olwiek skłonności do sympatyzowania z
niemieckim planem wcielenia Słowa
cji do Węgier,
Polska chce w Słowakach mieć na
połudn iu szczerych przyjaciół. Słowa
cy żądają od Pragi autonomii, ale
chcą pozostać z Czechami w ramach
jednego państwa. To musi być dla nas
miarodajne. Nie możemy polskiego in_
teresu podporządkować dążeniom niemieckim.
Jeżeli zresztą chodzi o stosunek Wę
gier do Czechosłowacji, zahacza ~n
oczywiście o Rumunię i JugosławIę,
którYCh rządy oświadczyły już w Budap~szcie, że w razie niesprowokowa-

W o b e c P o l s k i rząd czeskosłowacki zdecydował się w ostatniej
chwili na szukanie, zdaje się, porozumienia. Pol"ka Agencja Telegraficzna
doniosła. że w pl'a"kim ministerstwie
spraw zagranicznych zapowiedziano
sekretarzowi poselstwa polskiego. że
odpowiedź rządu .:zeskosłowackiego na

notę polską. będzie zawierała "zgodę
zasadniczą. na traktowanie spraw te-

rytorialnych".
Jakie miał~Tby być podstawy tego
traktowania spraw terytorialnych nie
zostało jeszcze podane do publicznej
wiadomości; ale w każdym razie rzecz
jest r07.poczęta.
Ostatecznie! Późno, bardzo póź
no! Przecież Praga nie mogla się łu
dzić. że Polska zapomni kiedykolwiek
o rolw 1919. w którym ~h.l.i"k Zaolzań
ski został Polakom wydart~', gdyśmy
Polski i Europy by'onili przed zalewem
bolszewicldm. Mogłv między Polakami
być różnice co do meton działania
w tej sprawie, ale cały naród b~'ł i jest
zgodny co do żądań naszych nar?dow)'eh i ich bezwzględnej słusznoścI.
Tak b~r ło ,,,'ówc7.as w cięr.kich cza-

GEN. GAMELlN

naczelny wódz armii francuskiej wezwa,
ny zostal jak donosimy w depeszach - do Londynu
sa.ch - w kraju zarówno (przypominamy wywody prez. Głąbińskiego), jak
na terenie państw koalicyjnych. gdzie
o prawa nasze borykał się twardo Komitet Narodowy Polski w Paryżu, a
następnie Delegacja Polska na Konferencji Pol<ojowej; tak było przez
dwa dziesiątki lat naszej wsl{rzeszonej
niepocJleglości i tak jest dzisiaj.
Pomyślnego

załatwienia

sporu

o

granicę nasz:;!. na Śląsku Zaolzańskim

wymaga bezwzglcdnie dobro narodów
zarówno polskiego. jak czeskiego i sło_
wackiego. Nie!'lychany wzrost potęgi
niemieckiej mówi sam za siebie.
Toteż pragniemy gorąco. by się nie
skończyło na zapowiedziach. lecz nastąpiły po nich bezzwłocznie realne
czyny polityczne.
Poli"ce chodzi o z i e m i ę p o l s k Ił
i I u d P o I s k i, Jud. wypróbowany
w walce o zachowanie narodowości.
nie chcq nas opuścić
Ale Polska n i e dąż y d o r o zb i o r u C z e c h o s ł o w a c j i, do jej
mv ingerencję i ..Trzeciej" Rzeszy i ZSSR.; zniszczenia i uzależnienia od Rzeszy,
. 3) sytuacja wewnętrzna Polski wy ml!:ga zmiany sejmowej ordynacji wyborczej; takie bowiem dążenie byłOby "politykę.,
nie sposób praktycznie łJczestniczyć w godzącą pośrednio w podstawy obronwyborach.ieżeh są .. zamknięte drzwi" dla
kandydatur samod~ielnych naszego ru- ności pallstwa polskiego.
chu. i tak samo ruchu ludoweg'o.
Za bardzo też cenimy własną. niepod.,W wyborach samol'zudowych PPS bę ległość. odz~1 skan~ po półtorawiekowej
dzie uczestniczyła. nada Naczelna udzieliła wobec sytuaCji ogólnej - dałeko niewoli, byśmy nie mieli mieć zrozuidących pełnomocnh'tw Centrałnemu Komienia dla niepodległości. politycznej
mitetowi Wykonawczemu."
i gospodarczej niezależności od NieJa k z tych uchwal wynika, socjaliści
miec narodu czesldego, a tak samo
pójdą tylko do wyborów samorządowych.
słowackiego. Zresztą. naród polski pamięta i nigdy pamiętać nie przestanie,
że jakielwIwiek były w tym dwufołksfront"
dziestoleciu
błędy
i winy polityki
W "Merkuryuszu Polsldm" ukazał si~
mocar!'tw zachodnich wobec Polski artykuł poświęcony wodZOWI "Naprawy"
pod tytułem "Dr Michał Gra~yński typo- niepodległość jej i szczególnie wyzwowany na dyktatora polskiego". W arty- lenie ziem naszych zachodnich wyrokule tym pismo, stwierdziwszy, te dr Misłv z morza luwi, przelanej w wojnie
chał Grażyllski przewidziany jest na preświatowej
przez najlepszych synów
miera, omawia rolę "Naprawy" w Polsce,
jaką jej wyznaczają
jej protektorzy w bohaterskich narodów,
kapturkach.

J

Ptaszki ,które ani 'l'u-s't

Oficjalny

pogląd

"Gazeta Polska", glówny organ .,Ozonu", zadaje sobIe pytanie, czy będzie woj·
na? Odpowiada na to przecząco. Sowiety - powiada - wojny wpra wdzie chcą.
ale w każdym razie nie wezmą udziału w
jej początk~wym okresie.
O Niemczech zaś "Gazeta Polska" tak
pisze:

"Drugim o~rodkiem podejrzewanym
przez pewną część opinii o chęć wywoła
nia wojny jest Rzesza Niemiecka. Z.dl:!.niem naszym podejrzenia te są całkOWICIe
bezzasadne.
,~lszystkie
dotychczasowe
sukcesy osia/?11ięte przez Hitlera były uzyskane 'bez \vojny. W jakim więc cel~
miałby kanclerz Rzeszy rozpętywać wOJnę ś\viatową w chwili obecnej? Przecież
oba główne cele obecne.i rozg'rywki wł~
ściwie
już
oi'iąg-nął.
Zarówno FranCJa
jak Anglia wyraziły swą zgodę na amp,?tację Czechosłowac .ii. t,i. na przyłączeDle
Niemców sudeckich do Rzeszy. a ampu~a
cja ta. nie upuści ty,le so~ów republice
nadwełtawskiej, że me będZIe ona JUŻ ~o
gla więcej odgrywać roli bastionu K,ommternu w centrum Europy. Cele te oSląg-nął
"Protektorzy wyznaczają .. Naprawie"
Hitler właśnie już na konferencji londyń
skiej. To o czym się mówi obecnie. to jest - stwierdza .,Merk uryusz" - określoną
rolę·
Tę właśnie. jaką w Ros.ii odegrał
już właściwie tylk'J sprawl:!. protok.ołu pogrzebowego. Faktem iest ledn~k. IŻ spra- Kiereński. a w HiszpanIi Zamorra. I choć
wa tego protokolu do~rowadz!,la do na- by uczciwi ludzie .. Naprawy" np. taki Malski wszystkie siły wytężyli. przeciwstapięcia. jakiego dotąd me. było.
Gazeta Polska" nie wIerzy, by sprawa wiając się krwawemu poźarowi w Polsce
to nie pomoże. Po .. Naprawie" .. fołks
"pr'~tokołu pogrzebowego" .Czechosłowa nic
po KIE:reńskim Lenin, po Zamocji miała doprowadzić do wOJny. Zastrz.e- front".
rach - Azana - to jest żelazne prawo higa się jednak. że Jest . to. roz~mowaDle. storii. które dobrze zna.ią ka pturkowi proktóre mogą zniszczyć JakIeś Dleroz~ądne tektol'Zy .. Naprawy". a o których ich pu·
kroki wywołując nieobliczalne skutkI.
pile nie mają pojęcia,"
Notujemy to rozumo,~anie. ,.~~zeta
Atak ostry i tym znamienniejszy, te
Polska" bowiem odzwicTcle-clla ofICjalny plynie z lamów "l\Icrkuryusza", którego
pogląd, który dobrze jest znać.
rola jest znana.

"PO "Naprawie"

Uchwały

socjalistów

W niedzielę obradowała w Warszawie
rada naczelna PPS. która powzięła szere·g
uchwał. Jak informuje "Robotnik", obecna linia polityczna PPS-u w wyniku tych
uchwał streszcza się w następujących
punktach:
,,1) samoclzi('lna polityka za!r':'anlczl!&
Polski. nie wiążąca nas w żadne] formie
z faszyzmem mi~dzvnaroclowym (tylko z
SOCjalistyczną

"MiędzynarodÓWką"

przyp ... K. P."):
.. 2) pr0bl('m ŚIf1"ka Zaolzań~ki('~o - to
problE'ID Polski i CzechosłowaCJI; odrzuca-

ZEGARY
ZEGARKI
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Powtar7.amy:
bai'dzo późno -

Ostatecznie! Późno,
dla Czechosłowacji

właśnie!

Już bowiem, wskutek straty czasu przez rząd praski, zao"trzyły się
warunki Rzeszy i spotęgował się jej
ultymatywny nacisk.

Co więcej: londyński plan rządów
i francuskiego domał
nowego wydania, które przewiduje oddanie Niemcom zaraz. bez plebiscytu.
tych gmin Czechosłowacji. w których w ostatnich wyboraCh samorzą
dowych padło na listy henleinowskie
50 pct głosów i więcej. Przedtem była,
an~ielskiego

jak wiadomo, mowa o 75 procentach.
A w Pradze zapadła już jakOby decyzja, postanawiająca dać na memorandum kanclerza Hitlera odpowiedź
- odmowną. Najbliższe godziny wykażą, czy to się potwierdzi i jakie tego będę. następstwa.
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Na zlot przybyli prawie wszyscy

księża

biskupi - list Ojca
Kardynała. Prymasa

św.

i przemówienie ks.

szych błogosławieństw niebieskicn dla
was i waszej Rzeczypospolitej.
"A ja chętnie korzystam z tej okazji,
aby \Vaszej Eminencji przesłać pokorne
ucalowanie rąk i '''yrazić uczucia mej
głębokiej czci.
Waszej Eminencji pokorny i oddany
sługa.

(-) t Eugeniusz Kard. PacelIi

J. Em. ks. Kardynał Hlond odczytuje tekst roty ślu
bowania.
Przed
nim, wladze
Związku: (od lewej) dyr. Gniazdowski i szambelan Potworowski.
(Fot. Pawlik
"Camer a")

,V uzupełnieniu podanych już pn:ez
nas spl'a\\'ozdall z uroczY8tości pierw·
~~ego dnia zlotu-pielgrzymki KatolickIego ZwiąZku Młodzieży Polskiej na
Jasną Górę,
podajemy garść nowych
szczegółów oraz streszczenia przemówień podniosłych,
wygłoszonych
na
~locill.

. . N.a
JUz

zlot-pielgrzymkę

przybyli -

jak

Il1formowaliśmy jogo protektoIch Em. ks, ks. karuynałowie: Ka-

rzy
kowski i Hlond, dalej Ich Eksc. ks. ks.
arcybiskupi: Sapieha z Krakowa, Nowowiejski !: Płocka, Twaruowski ze
L,,·owa,. i Jnlbrxykowski :r; "-iI na. Ponadto udział w zlocie-pielgrzymce jako jego dORtajni goście - wzięli Ich
Eksc. ks. ks. biskupi-ordrnarius7e:
Gawlinn-biskup polowy, Jasiński z
Łodzi,
Prze?c1ziecki z Siedlec, Okoniewski z Pelplina, Adamski z Katowic, Lisowski z Tarnowa, Barda z
Przemyśla, Fulman z Lublina, Kaczmarek z Kielc, Lorek z Sandomierza,
R,ac1oński z "' łocławka, Łukomski !:
Łomży,
Buluaba z Pińska i Kubina
z Częstochowy oraz Ich Eksc. ks. bi~kupi-sufragani:
Komar z Tarnowa,
Tomaka z Przem~-śla, Rospond z Krakowa, Baziak ze Lwowa, Bieniek z
Katowic, Sonik z Kielc, Zakrzewski z
Łomży, . Góral z Lublina,
NiemiJ'a 'I
Pińska, 'Valczykiewicz z Lucka, 'Vetroański z Płocka, dalej: Czarnecki wikariusz apostolski obrz~dku wschodnil'g'o i Mdewecki administrator
Lemków.
Wszrstkich księży biskupów wita
la. na dworcu - poza kompanią. mło
dzieży regionalna orkiestra kielecka. w pięknych stro.iach ludowych.
Szczególnie uroczyście wrpadło na
d,~orcu
częstochowskim w piątek
WIeCzorem - powitanie J. Em. ks.
kardynała I{akowskiego.
Organizacyjne powodzenie i imponująca sprawność, z jaką.
odbył
zlot-pielgrz~7mka,
SI).
zasługI).

się

bezsprzecznI). komitetu wykonawczego, w
skład
którego
wchodzili:
prezes
KZMM szambelan E. Potworowski, dyrektor KZMM mgr W. Gniazdowski,
eter. gen. ks. St. Wacławik, mgr W.
Oleksy - kierownik biura zlotowego,
red. St. Sedlaczek - kierownik imprez
zlotowych, sekr. gen. W. Dorożała k ierown ik uroczystości, k!. dr W
Klimkiewicz - przewodniczący korni·
8ji przyjęć i red. J. Tokar ki - sekretarz biura zlotowego.
. 'W czasie akademii zlotowej, odbytej pierwszego dnia uroczystości pięl
gl"zymkow~7 ch pl'ezes I{Z~fM szambelan Potworowski odczytał telegramy.
wysłane do Ojca św., Prezydenta R.. P.
i generalnElgo inspektora sił zbrojnych.
Po odczytaniu tele~ram6w i w~p(l
Ttym śpiewie h.vmnu Plll1::>twOWPgo.
'prMZ uczeslników ·zloŁu. ks. pralat Bilko odczyŁal lisŁ Ojca ~w.

List Ojca

częstochowska słusznie słynie w swieci~
~a.t~lick~m jako bastion ojczystej wolno-

l tWIerdzą wiary, młodzi rycerze
Akcji Katoli~kiej zaczerpną nowych sil,
by zapałem l czystością uskrzydlić swą
młodość, by duchem nadprzyrodzonym
ugruntować swe zamierzenia i u!zlachelniać swe ideały.
"Ten wielki obchód pątniczy będzie
wzruszającym wyrazem ducha i ućzuć
c.aleJ ~olsk~, Polski bohaterskiej i katohckleJ, ktora swymi chwalebnymi a
krwawymi dziejami wykazała nawet w
o~olicznościach bardzo niepo~yślnych,
SCI

me zachwianą wierność Kościołowi
Chrystusowemu i nastpocy święŁeD'o
Piotra.
o
Zdobywcza armia przeszło 70 tysięcy
młodzieży, zebrana na. stokach historycznego pa~órka, pie-:zrhjąca uluczystym śluóowaniem swe oddanie się apo,
sŁolsh\'!I
kfllolil'l,: ,' mll. moc11aca się o
pokój dla ś,,,iata, błagająca Najświętszą Panno o macicrzYliską
opiekę dla
swych trudów i zmagań, to zaiste widowisko porywające, które musi się stać
przE'dmiofem upodobania Bożego i musi wzbudzić podziw nawet w ludziach
niechętnych manifestacjom wiary.
"Ojciec Święty dostrzega w tym coś
więcej niż samą tylko 11'ldzieję i dobl''I
zapo,,,iedż na prZ~7S7.!o~r . .iest
bowiem
przekonany, że przyklad tego tłumnego
a pokojowego rycerstwa Chrystusowego
u stóp Niebieskiej I\.rolowej wzbudzi inne nieprzeliczone zastępy o tej samei
wspaniałomyślnej posŁawie katolickiej
natchnione tą samą apostolską, praco~
witą wytrwałością. Ufa najwyższy Pasterz Kościoła Bożego, że przez Chrystusowe życie i czyn katolicki młodego pokolenia prawda i miłość chrześcijańska
umocnią się w sercach ludzkich. torując
drogę upragnionemu "Pokojowi Chrystusowemu w Królestwie Chrystusowym".
"Waszej Eminecji, NajdosŁojnieszy
Księże Kardynale, Jego Eminencji ks.
kardynałowi Kakowskiemu, Ich Ekscelencjom Ksi~:i,om Biskupom, Klerowi i
młodzie:i,y biorącej udział w tej 'Viel-,
kiej pielgrzymce, Ojciec Święty udzielll
sz~zególnego BłogosJawie11~twa Apo~tolłask Bozych i naJlep-

skIego, w zadatek
~

Przemówienie
Prymasa Polski

mysłowości katolickiej,
dynał mówił:

Podczas akademii przemówienie wyJ. Em. ks. kardynał Prymas Polki. Podajemy je poniżej z małymi
skrótami:
Młodzieży polska!
Stajecie tu w sto tysięcy z Polski
całej; stajecie na
Jasnej Górze - a
stajecie tu po ZWYCięstwo. St.ajecie w
organizacyjnym szyku ze swą starszyznę. związkową., ze swymi biskupami i kardynałami, stajecie tu z dobitnym hasłem pątniczym, z mocnym wołaniem: o Polskę Chrystusową, o Boga
w Polsce, w naszym życiu i naszym
państwie.
Stajecie - by nowym ślu
bowaniem na tę Polskę ChrystusowIł
zaprzysiąc siebie, swój związek, swe
stowarzyszenia, oddziały i zastępy. A
składać będziecie to ślubowanie .nie
w mrocznej kaplicy, ale na oczach narodu całego, w obliczu całej Polski,
publicznie i jawnie - a ślady tego ślu
bowania utrwalicie ku pamięci przyszłych pokolell tym wotywnym darem,
zawieszonym obok cudownego obrazu
Matki Bożej.
Jest przeto \V.asza pielgrzymka mohiliz.acjEJ. sil katolickich, odprawą. apostolską, zapowiedzią bezwzględnej realizacji wielkich wsl{azań i ideałów,
skutkiem w tej pielgrzymce - musi
być pogłębienie własnego
życia religijnego.
Więcej jeszcze musicie się uducbowić i więcej uchrystusowić!
Musicie
- zgodnie ze wskazaniami synodu biskupów polskich - pielęgnować i rozwijać w sobie nadprzyrodzone życie
łaski."
.
'Wskazawszy na czynny katolicyzm,
wykonywanie praktyk religijnych i
pogłębianie swej wiedzy religijnej jako na sposoby najlepsze pogłębiania
łaski nadprzyrodzonej J. Em. ks.
Prymas mówił dalej:
głosił

I

rb.

"Jakkolwiek oddalony

giełd
zbożowo-towarowych
R y rl J\' o ~ ~ c 'l. 26. \l. Żyto 13.50-14.00: JlU.nica 18.i5-19.2S; jęc~łlliell I st. 14.7S-15.00: U
st .. H.2.'i- H. ,30: owip~ H.2;\-14.7~: otr~by zr'
tnu? 10.50-11.00: otrl?hy pszPTjne m. f1.0(J-1Ui~:
S!; 11:'ly- 12.0y. gr. 12.23-12,75;mnka żytnia
6<>/, 22 ..• 0- 24 ..)0: makR pqzenna !l:}'I, 30.~0 - 3300.
. K a t o W} c P. 26: 9. Żyto 1:5.50-1.57:5: p'zen!(':J.. c~. 21.-1.0 22, )(>(Jn. 21.2.i-21,7ii. zb. 20.i~21.2.1: _J~'zmwn . przem. 17.00-17,,,0. past. 1575
-16.2.1: 0"".11"" JerJn. 17 - 1i.~0. zb. 10.2.'\ 1~ ;.'1 .

otrt;l~,:: żylnlp n.2,'l- !1.i:;; otr<:hy rS7.enne gr. 11.75
-):".-.• ~ HI'. lO.2~ 10.75. m. 0.50- 10: maka ży
t'!}l!! flJ 'I, 26 - 26.50; mnka p~zenna 65'1, 33.503a,-lO.
. Ł 6 ił 7.. 26. II. Żyto 15 ,00-15.25; pszenica
J(>(ln. 21.00 -21.50. zh. 20.75-21.00; JPczmień
pru'm. l!.:;O - n..OO; olVirR jedn. 16,50-17,00, zb.
16.00 - 16 ..,0; otrp!)y ż~' tnie R.50-8.75: otręb,.
pSZP!l1l1' ~r. 10.00- 10.2;;.
gl'. 9,7;'-10.00: mąka
.~~7.tO.6;5'I, 25 ..50-26.;;0; mąka p.zenna 65'1, 30110

at:

postawrzedo Czę

wielką

prze-

będzie w Łych

dniach duchem wśród Swojej ukochanej młodzieży polskiej. U stóp starożyŁne'l'o i cudowne~o obrazu Najświęt
lIzej Panny, dzięki któremu świątynia

"Pamiętaj młodzieży: między nami
jest Chrystus! Idzie on przed Polską.
jako jej boski wódz - i to daje nam
pewność i spokój.
Jutro Polski - to
Polska Chrystuso",a!
"Młodzieżyl Z tej świętej góry wracaj na swe placówki w duchu walczą
cych rycerzy chrystusowych. Niech
ciebie zwycię ką - wiedz}e Bogul'()dzica! Młodzieży! Twoje jutro i nasze jutro - to jutro Polski Chrystl,ls()wej, to Polsk.a Chrystusowa!"
.
Przemówienie J. Em. ks. Kardynała Prymasa Polski, wygłoszone z mocą.
- przyjęła młodzież długo niemilkną.
cymi okl.ask,ami i okrzykami, manifestując swą wolę budowania Polski
Chrystusowej.

---

~tochowy.

at{'zenią, Ojciec ŚwiOŁy

złudzeniom,

Notowania

Św.

pielgrzymkę

żadnym

zakusom.

Delegacja Z. N. P. upremiera
'v

radością pr7.:yjąl Ojciec
,viaclomość. że Katolicki Zwią

religijną

się sprowadzić
żadn~'m

Kongres Stron. ludowego
odroczony

zek Młodzieży Męskiej w Polsce
nowił urządzić w dniach 2!~ i 25
śnia.

" ... Oddziaływać macie na życie polskie, na swych rówieśników - w duchu Polski Chrystusowej. Musicie wyzwolić się od lękliwości i nieśmiałośei
- bę.dźcie zdecydowani i wysoko noście swoje sztandary i dumni bą.dźcie
ze swych mundurów i śmiało patrzcie
wszystkim' w oczy, Stąd, ze skarbca
tradycji rycerskiego ducha polskiego
nabą.dźcie odwagi i wyjdźcie stąd
Polski Chrystusowej bojownikami. O..
fiarnie sp~łniajcie swą. służbę apostolską, walecznie potykając się za Boże
Królestwo.
"Dla świata i dla Polski nadszedł
moment ost.atni na dBcyzję: czy pójść
z Chrystusem - czy przeciw Chrystusowi! Ten plebiscy na rzecz Chrystusa trzeba ostatecznie w Polsce przeprowadzić i pomyślnie zakończyć."
Wykazawszy, że przez liczne wszystkich stanów pielgrzymki na Jasną Górę, Polska plebiscyt ten przesądziła już
na rzecz Chrystusa - Prymas Polski
mówił dnIej:
" ... Wybiła godzina katolicyzmu w
Polsce! Polska idzie w swe dzieje, i.
dzie po swe po łannictwo - jakó Pol.
ska Chrystusowa! I z tej drogi nie da

" ... (to chce Polskę Chrystusową. budować, musi Chrystusa w sobie głębo
ko przeżyć! Kto chce Polski Chrystusowej - mUSl chcieć Chrystusa w sobie, w swej duszy i w swych obyczajach! Kto się na Polskę Chrystusową
zaprzysięga - musi sam zaprzysiąc
się na Chrystusa, nie jako na coś nieWar s z a w a. (Tel. wI.) Prezydium
określonego i płynnego - lecz j.ako na
Sironnictwa Ludowego ogłosiło komuBoga I
"Chcecie budować Polskę Chrystu- nikat, iż ze względu na sytuację mię
sow~ - . musicie Chrystusa znać, 1'0- dzynarodową nadzwyczajny kongres
z~mleć Jego naukę, powiększyć musi- Stronnictwa Ludowego, zwołany na.
Cle szeroką" katolicką wiedzę swoją!" dzieJl 2 października, przesunięto na
"Tyraziwszy swe i bi kupów pol- dzleń 9 październIka. Miejsce kongreski ch zadowolenie z ogło<:zcnia kon- su bez zmiany - \Varszawa. (w)
kursu wiedzy religijnej, jako doskonalego środka pogłębiania polskiej ua l' s z a '" a. (Tel. wł.) Premier
.
"
t
Składkowski
przyjął w poniedzialek
delegacj~ Związku Nauczycielstwa Po}.
skiego, która przedstawiła 0~tatni8
wypadki oraz spraw~ zamachu bombowego w Łodzi. (w)

"Eminencjo!
"Z najwyższą

'wi'lŁy

J. Em. ks. kar-

Drobny wycinek pla.cu przed szczy~em k{o<ztoru zalany młodzieżą
daJe obraz rozm~ar'U zlotowej manifestacji.

katllicką

(Fot. M. Skem,pw "... Częstochowa na mate riale "Ero")"

'

TJ w li ,,:. 2fl. 9. . Żyto r st. 14.7:;-15.00. II
14.00-1~.2.).: p~zemca cz. jedno 20.2:>-20.50. eb.
l!1-:-J!J.2.); J~c:zmiell przem. 15.75-16 25 P8~t.
13./,,- 14.: o\yles r st. 16-16.75, II st. 14.7ii-15;
otrSby z~'tnJe 7,75-8: otrehy pszenne gr. 9!I;,'h. śr. 8-8.25. m. 9.2.)-10: mak A żytnia 2i2t.!'iO; m~ka P'Zel1l1~ fi"'I,30.50-!l7.50 .
• IV II r s z n w fi 2(\ !l. Żyto 14-1450' PS z.·
TIlra ~z. 2~.2J-22.75 jf'iłn. 21-21.50. 'zb. 20 !iO
-2J: Jl'rzmlf'n J st~ 15.2;\-1:;.7;;. II st. 15- 15.25;
~WI~ T ,!'t. 1;)-1<>.50. II ~t. 14.7S-15· otrchy
r'tn~le 7R.,7i>-119 ,2iJ; otr.f~Y p.szPJ'lne gr. 11.~O-11,i~,

..~. '4~2- , m. 10,fi>-11.25; maka żytnia
- - ,lu; maka ~nna 65'/, 34-35,.'ii11.

6511 '
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Błoeha na karę śmierci prżez powieszenie. Ostate.cznie zamieniono tę k:a~ę
na dożywotnie więzienie. Po wOJme
światowej udało się Blochowi w. jakiś
sposób opuścić więzieni.e.. O~e.cme. Slł
dzą.c, że ludzie zapommeh JUZ o Jego
czynie, przybył do Białegostoku z Au·':tyd~i ~ Białegostoku m,ajq Stcojq sensację
stralii.
Obecnie wszystkie żydki bialos'toc.B i a ł y s t o k. - Do Białegostoku nożem jego ZZ-letnią. córk~, maturzystIIrzybył przed kilku dniami
bogaty kę Lubę Tyktinównę. Zbrodnia Blocha kie głowią się, kto ma rac)ę: czy ~~ły
prezes gminy wyznaniowej, czy milloreemigrant z Australii Monusz BlocK, poruszyła wówczas całe miasto.
pochodzący z Białegostoku. Bloch opoSąd
okręgowy
niemiecki skazał ner australijski.
wiadał swoim znajomym, że w Australii powodzi mu się bardzo dobrze. OdlII'iedził
nawet jedno z żydowskich
pism i ofiarował na naj biedniejszych
200 zł. Powszechną uwagę zwracało,
it Bloch nie pokazywał się na ulicy.
Nie~l('ykly u'ypadel~ letargu ')fa U'si pod Łuckiem
Bomba wybuchła dopiero, kiedy do
Białegostoku powrócił
prezes gminy
Ł u ck. - \V miasteczku Macieje- tarz jeden z domowników zauważył, iż
1II'yznaniowej ż~'dowskie.i Abram Tyk- wie wydarzył się niezwykły wypadek. dziecko poruszyło się. Zawez.wano letin, który w komunikacie prasowym
\V jednej z miejscowych rodzin za- karza który stwierdził, że dZIecko pooświadczył, iż B10ch w r. 1917 w bechorowało dziecko. Po długiej chorobie ruszvio się: Zawezwano lekarza, który
stialski sposób zamordował na ulicy dziecko nie zdradzalo już oznak życia. stwiel'dzil, iż dziecko nie zmarło, lecz
Zrozpaczeni rodzice zaczęli czynić przy- zapadło w letarg. Po odpowiednich
gotowania do pogrzebu. Na chwilę zabiegach lekarskich dziecko powróprzed wyniesieniem zwłok na cm en- cHo do życia.

Po 20 lalach wrócił morderca
na mieisce zbrodni ·
Dziecko

Katastrofa kolejowa
we Włoszech

l

ożyło

8peej. eborób skór. wen er ' moczopłciowych
Lódź, 6 Sierpnia 2,
. t~L 118.3~.

Przyjmuje 9·12 i 3·9. W medzleld. 9·12.
n 1509\1

ziano dwie książeczki oszczęd?ośc~ow.e.
Znajomi JastrzQbskiego opowiada,Ją, ze
ostatnio obawiał się on wychodZiĆ samotnie na ulicę·
Tajemnicze zginięcie krawca .wzbUdziło duż~ sensację w ,,'arszawIe.

Górzyński będzie

w trumnie

Jedyna komunikaCja .
War s z a w a.. (Tel. wI.) W pomedziałek nadszedł do W~t:szawY sa!llDlot polski z Pragi czeskIeJ. Przyleclało
nim kilku obywateli ob~ych, oraz ła.
dunek poczty. Jest to Jedyna .droga.
utrzymani.a. komunikacji .z .Cze~bos~o~
wacią. We wtorek przybęd.zle r WD\e
samolot z Pragi z ładunkiem pacz y.

Tajemnicze zaginięcie krawca
w Warszawie

Burza na Morzu Czarnym
Podczas ostat-

nićj burzy na Morzu Czarnym kilka

mniejszych statków handlowych, naleiącycb do Rrmator6w tureckich, zatonęło .. 18 osób spośród załogi poniosło
~mier~.

Wstrząsy nodziemne
na ślasku
·Cnorz6w. (PAT) w Rud7.ie

Nowi studenci medvcy~y

Od kil1~u tygof.lłłi s~uka policja Tadeus~a J(fstł'~f?bslaego
\Y a r s z a,,, a. - Policja warszawska zaalarmowana została tajemniczym zaginięciem 29-letniego krawca
Tadeusza Jastrzębskiego.
Zagin iony krawiec od czterech lat
mieszkał jako sublokator u jednego z
właścicicli zakladów pogrzebowych w
\Varszawie. Ponie\vaż był bardzo oszczędny, nie palił i nie pił, zdołał uskładać dosyć pol,aźną sumę na dwóch

książeczkach, w PKO i KIW.
\V lipcu właściciel mieszkania wyjechał na letnisko. Po powrocie stwierdzil, że Jastrzębski już od kilku dni
nie przychodził do mieszkania. Po ki.l-

~t!ar~zawskiego ogłosił lis~ę nowoprz~
jętvch słuchaczów na .. pIe':'W szy ~~_
studiów. Lista ta obepnuJ~ 100
zwisk, w tym 9 Zydów. (w) ••

ku tygodpiacb, kiedy sublokator me
znaku życia, zawiadomił policję.
l\Iimo usilnych starań nie udało się
dotYChczas 'ustalić, gdzie podział się
Jastrzębski. W czasie rewizji
znale-

Deszcze w HiszpanII .

dał

salam anka

(PAT) Ko~u~ikat
c:ztabu wojsk gen. Franco donOSI, ze ~
niedzielę padały tak ulewne des~cze. IZ
na odcinku Ebro wszelka akcJ~ była.
niemożliwa. Na froncie andaluzy 1ski m,
na odcinkach Relme~ i. Villa Franca
silne natarcia nieprZyjaciela zost~ly odparte. Pod Puerto Calatraveno mep~
jaciel zostawił na placu ponad 300 zabi'
tych.

Ślą

Na rzecz Polaków za
Komitet

szkolnego wolyń~ldeA'o miarowano Seweryna ~faciszewskipg'o, h. komisarza ZNP. Na miejsce ~faris7rw
~ki{'go do wni7.iału pre7.:,dialn(1~o 'finiRterstwa \V.\-zna ń Religi.in~'ch po"·o-

K o b l e n c j a (PA T) W medzlelę po
poludniu wydarzyła się, na Re~ie pod
J\oblencją katastrofa. ktora poCIągnęła
za soba śmierć pięciu ludzi.
Prom, utrzymujący stalą komunikację pomiędzy Engers a Kallenengers, usilo'"ał przejść przed idącym w górQ
rzeki belgij~kim statkiem motorowym
"Charlotte" z Anh\·erpii. Manewr ten
nie udal 8i~ i nastąpiło zderzenie promu
ze statkiem.
Prom. na którym znajdowało ~ię siedem osób, w kilka chwil zatoną!. Zdołano urato\\'ać tylko dwoje ludzi - jednego pasażera i przewoźnika. Pięciu

(w)

Kom~sli

KortvfUl a .Y i

". ~ r s 7. a ". 3. (Trl. ".1.) T(mni"ja
Kadrfika r~.. jna prz.\-g-otO\yala proil'ldy
nowe~o prawa ml'lłżeli.skif'!!'o i m"i~t
kowego. Oha projekty b~(I:1 prr.edsta,,'ione na nadchodzącej sesji sejmoWl>.f.

I

(w)

Wyzwolenia

\ Zderzenie statku z ~ro.mem

wł.)

okręgu

Prace

Olzą

Polaków w
Czechosłowacji wydał odezwę, wzywalacą. do sldarlania ofiar na rzecz Polaj,'ów zaolzailskich.
Ofiary składać
można w PKO na konto nr 207700.

P. Maclsle v / ki km·atorem
na Woł"n\u Kuratnrrm
w a r s z a w a. (Tel.
Patkie~·icza.

~

War s z a w a. '(Tel. wł.)' .Dziekanat
d 'alu lekarskiego Umwersytetu

l;:kie.i odczuto silny wstrząs podziemn~'.
O sil e wstrząsu świadc7,y fakt, 7:C w
wielu domach zarysowały się mury.
Wstrząs miał charakter tektoniczny.

łano

stracony

War s z a w a. (Tel. ",1.) Prezy~ent
R. P. nie skorzystał z pra,v~ łaskI w
stosunku do Jana Górzy~sklego, skazanego przez Sąd ApelaCyjny w Pozn~
nu na karę śmierci za zamordo,,:ame
70-letnieO'o emeryta Sonnenberga l d?konanie" szeregu aktów terrOl:u . . Gorzyński będzie stracony na dZl~dzlń~u
wiezienm·m w Toruniu. Do 10ruma
wyjechał' już z Warszawy kat .Braun.

II

Neapol. (PAT) \r..,r katastrofic kolejowej,' która wydarzyła się pod Pozzo
Reale, 8 osób poniosło śmierć, a 20 pa~ażerów odniosło rany.
Pociąg pośpie!>zny zderzył się
na
polu' z pociągiem towarowym, wyjeż
dżającym ze stacji. Katastrofa wynikła
li! powodu przeoczenia sygnału zamykającego wjazd pociągowi
pośpiesz emu.

Stamoul. (PAT)

Dr med. H. ZIOMKOWSKI •

Coroc:mie odbyu'a się IV Wenecji wyściq gondoli. Do zawodów stają 'TIrzedsfall.nciele poszczególnych dzielnic, a raczej wysp weneckich. Na zdjęciu defilada
gondolierska przed wyścigiem na Canale Grande.

pasażerów utonęło.

2

~.

10 lat wsowieckiej katordze

A tyrnc1;asem setki nieszczęśliwych
skazańców,
poganianych
knutem
okrutnych dozorców, pracowalo w
krwawym znoju na całej olbrzymiej
prz~trzeni północnej Rosji od l\Iorza
Białego, aż hen I po góry Uralskie, traclJ.c zdrowie i żyd~. Druga taka armia
niewolników p-rzebywala w innych,
oddalonych ooozach na Syberii, w Turkiestanie i I{aukazie. I nie tyllw wieźniowie i skazańcy zmuszani byli do
prac przymusowych. Pod pl'zymusem pracują. również w całej Rosji
wszyscy chlopi i rObotnicy, w potwononych przez państwo kolektywach,
kołchozach i sowchozach.
Ale bolszewicy kłamali i kłamią
cibgle, gdy mó\vili i mówią, że działają w imię ludu.
Kłamstwo je::it główną i najpotężniejszą hrollią. Sowietów.
Jest to, jakby narkotyk, :r.a pomocą
którego bolszeWiCY znieczulają umysły i serca.
Mimo zaprz~czeil prasy
sowieckiej, cała Rosja, która miała
stać się rajem dla robotników i ",łościan, jest prawdziwym piekłem, straszliwym domem przymusu i niewoli.
SkazaiH'y zachowywać muszą bezwzględne posluszeństwo.
Niewykollanie rozkazu pociąga za sobą naiychmiastową śmierć.
Za inne przewmlenia stosowano nfl.jrozmaitsze, ol;:nltne
• ,'y;'afillo',\ <lIJC l~~ J'y. Z~łl11ykallo na :

przykład zimą więźnia w pojedynczej,
obmarzłej lodem celi, do któr~j tylkO
raz na dwa dni wstawiano skorupę z
zupą.

Delikwentowi nie wolno było
ze sobą. ani koca,· płaszcza,
czy jakiegokolwiek innego okrycia.
J cśli takiego więźnia nie uwolniono
na czas, to zwykle po kilku dniach zamarzł na śmierć.
Latem znów, kiedy
w lasach unosiło się pełno jadowitych
komarów, much i moskitów, rozbierano ofiar~ do naga. a następnie po przywiązaniu do jakiegoś drzewa, wystawiano na atak krwiożerczych owadów,
co również powodowalo straszną. pozabierać

wolną. śmierć.

Jesienią. stosuje się inne kary. \Vte-

dy temperatura wody w morzu otaczaj~}.cym Solówki wynosi zero stopni.
Przestępcy muszą. stać po ćwierć goclziny i d łużcj w lodowato zimnej wodzie, zanurzeni po szyję.
Zdarzało się również bardzo często,
że kierownik obozu zarządzał przez
dwa lub trzy tygodnie t. zw. "sekirka",
to jest karę nieruszania się. \Vięź
nió'" sadzono w celi z rękami OpUSZczonymi na kolana i przez dwie, albo
trzy godziny zmuszano ich do bezustannego kręcenia się ,,·około. Każ
dy inny ruch, albo zmiana pozycjj, surowo były ,~·zl:ro~ione. \\' nocy ~kła
liano "kaz;-,!)('(\'Y Jeden ol'ok d1'11~'r'Yo.
Ila.~l~pllie Wl kumend?- lllUbieli się

wszyscy tac7.ać w tej leżącej pozycji.
Jest to tak straszna kara, że po kilku
godzinach takiego turlania się po ziemi, nieszczęśliwcy dostają obłąkania
i w dzikim paroksyźmie rzucają się
jak wściekli na swoich prześladowców.
Pożądany cel jest osiągnięty.
Wtedy
dozorcy i żołnierze biją swe ofiary do
krwi, a:i: do utraty przytomności.
Poza "sekirką" i wyżej wspomnianymi, stosowano jeszcze wiele innych,
niemniej .okrutnych i wyrafinowanych, wprost niewiarogodnych kar i
tortuI" A jest to zaledwie tylko mała
część z lego co przeżyłam i widziałam
na tej "męczeIlskiej wyspie" - jak nazywają. dziś w Rosji Sołówki.
ROZDZIAL XIV.
Na głównej wyspie Sołówek, między
dwudziestu tysiącami nieszczęsnych
skazańców, znajdowało się zawsze kilkuset "szczęśliwców", którym przypadł w udziale los nieco łaskawszy.
Na pierwszym miejscu między tymi szczęśliwcami znajdo'wali się oczywiście komuniści, byli agenci GPU,
których wladze mianowały dozorcami
róbót, luh też zatrudniano ich przy
lżejszych
pracach.
Drugie miejsce
wśród s7.częśłiwcó\,v zajmowali różni
spC{'jaliści, jak Jekal'ze, inżynierowie,
elektrotechni'('~', oraz wykwaJifik(:)wani pracownicy biurowi. Trch nie zmuszallO nigdy do ciężkiej pracy w lesie.
I\Ol'z~·!'t[!li oni ze "7'{)(>/II)('j ",,"olJoct:,i woino im ]·yio chGtłzić po wlej \l'ys-

Jednakże władze sowieckie uwaieh za swoich niewolników, z którymi można robić, co im się żywnie
podoba. Toteż bardzo często sprzedawano tych wyksztalconych ludzi,
zupełnie jak za czasów niewolnictwa.
Na Sołówki przyjeżdżali przedstawiciele różnych fabryk i zakładów
przemysłowych, częstokroć z najodleglejszych miast i za grube pieniądze
kupowa li sobie potrzebnych specjalistów. Sporządzono formalny akt sprzedaży i pieniądze płynęly do kasy GPU.
Sprzedawani opuszczali hardzo chęt
nie "przeklętą wvspę", spodziewając
się polepszenia swej doli. Sama znałam osobiście pewnego inżyniera. chemika, którego GPU sprzedało do jednej z fabryk w Archangielsku. Przy
pożegnaniu powiedZiał mi:
- Odjeżdżam z tej prwklętej wyspy! Sprzedano mnie do Archangielska... Do widzenia!
GPU uprawia handel ludźmi, podobnie, jak się handluje trzocl~ lub by-

pie.

żały

I

dłem.

Do skaza11ców, z którymi ohchodzono się łagodnie, najeżeli liczni
szpicle, szpiedzy i donosiciele, znienawidzeni przez wszystkich. Ci wiecz..
nie \\'ęszyli, szpiegowali i poclgJadali,
podSłuchiwali rozmowy ,,'ięźnióy,'; i o
wszystkim donosili
komen clantowi
Gorliwością w
oskarżaniu
obozu.
swych towarzyszy, starali siC; zasłużyć
na. zmniejszenie, lub darowanie wla1
snej kar~'.
(U fU;· dili~7.~· na:;10pO

Strona łł - -

Migawki

łódzl(ie

Oburzająca

Ja księ zaciąga

·'.

~., wewnętrzną pożyczkę ...

J

,

Zawód oskarżonego?
- Malarz jezdem, jak potrzeba to i tapicer.
- Czy oskarżony przyznaje się do winy, że dnia 10 czerwca rb. będąc pod nieobecnoŚĆ właściciela mieszkania, przywła
szczył na swoją korzyść sto złotych?
, - Nie mogę się przyznać proszę sądu,
jako że sto złotych sobie nie przywłaszcza
łem, bo jestem malarz, czyli tapicer, czyli przezrobotny.
· - Czy oskarżony był w mieszkaniu u
tego pana?
- Tego proszę sądu nigdy na oczy nie
oglądałem tak jak swoją prababkę. A co
do miszkania, to może i byłem, jako że
fachowiec od minszkań jazdem i oglądać
względem wypucowania na
glanc, czyli
wysztafirowania pod kolorek właściwy z
wypustką, czy przez, potrafię.
· - A co oskarżony robił w mieszkaniu
tego pana o godz. lO?
- Nie pamiętam proszę sądu, pewnie
robiłem przegląd okolicznościowy, czy nie
trza przeprowadzić remonciku przez to,
~a ściany wymagali legularnie zmiany we
dla zewnętrznego spojrzenia na ten przykład, te odrapane byli, jak nieprzymierzająe twarz mojega teścia po rozmowie
aktualnej z moja, teściową.
- Ja proszę sądu, jako że fachowiec
]ezdem w malarstwie winc na porządek
pies jezdero, jak minister. Przecie sąd wi,
że porządek musi być.
Dawniej to się
mówiło, te Polskę ostawili murowaną, tera. dobra, że je malowana. Ino szkoda,
że na szaro, bo to brzydki kolor, taki tFU· mienny.
- To do rzeczy nie należy. Niech
oskartony powie wyraźnie,
dlaczego
wszedł do mie'szkania tego pana pod jego
nieobecność, otworzywszy drzwi przedtem
wytrychem.
- Tylko przez wytrycn6w, proszę są
'd u, bo żem nie ślusarz, ino malarz jezdem.
- A czym oskarżony otworzył zamek?
- Niby ja? A czy to był zamek proszę sądu? . Wźinem gwotdzia krzywygo i
tylko wsadziłem w d'ziurkę i same się
otworzyli, dak by niepn;ymierzając na
sprężynie byli.
- Jednak oskartony przyznaje się do
winy, :te otworzył drżwi, które były zamknięte?

ponurych

zaułkach nędzy

beztroska. baronów bawełnianvth
wytłumaczyć

Ł ó d ź, 26. 9. Łódź, centrum przemysłu włól{ienniczego w Polsce, skupiają.ca całość przemysłu włókienni
czego i większość przemysłu wełnia

oburzającą

beztroskę

Z;wiązku.
I utworzyła

się sytuacja paradoksalna.
W swoim czasie wojsko dało wyraz
swemu zdumieniu, gdy się dowiedziało, że przemysł łódzki nie posiada instytutu techniczno-badawczego i że
skutkiem tego poszczególne przedsiębiorshva, gdy mają do przeprowadzenia jakieś bardziej skomplikowane
analizy, badania, czy pomiary, mus1;ą
korzystać z usług instytutów zagranicznych.
Ale panowie prezesi nie przedsięwzięli nic, aby zapełnić tę lukę, nie
do darowania. \Vobec tego władze wojskowe we własnym zakresie powołały
specjalny instytut do badań z zakresu
włókiennictwa.
I teraz przychodzi
szczyt wszystkiego. Przemysłowcy bez
żenady, bez rumieńca wstydu zwracają
się do tego woJskowego instytutu
z
prośbą o przeprowadzenie analiz i ba-

nego, nie posiada instytutu technicznobadawczego. Istnieje co prawda przy
Państwowej Szkole Przemysłowej w
Łodzi laboratorium dla badań z zakresu włókiennictwa, ale nie jest postawione na takim poziomie, aby mof!ło podołać zadaniom, jakie ma przed
sobą. przemysł.

Ten brak odpowiedriiego instytutu
z zakresu badań surowca i fabrykatów
jest pewnego rodzaju curiosum i rzuca
niepochlebne światło na reprezentację
przemysłu, jaką. jest Związek przemysłu włókienniczego w paI'lstwie
polskim, na którego barkach spoczywa
obowiązek dbania o powolanie takiej
właśnie instytucji.
Tylko brakiem
wszelkiego poczucia odpowiedzialności
za poziom przemysłu oraz brakiem zainteresowania o jego PQstęp można

11.000 ochotników w łódzkiej grupie
Korpusu laolzańskiego
ZacłC{ga się ndod~ie~ s~kolna,

a nawet kobiety

I

L 6 d Ź, 26. 9. Grupa łódzkiego kor-I Brzeżna, Skierniewic,Strykowa.
pusu zaolzańskiego wzrosła już do liczJeżeli chodzi o wiek, to przewazają
by H tysięcy. Ochotnicy zgłaszają się mężczyźni okolo 30 lat. Zgłosiły się i kopojedynczo i grupowo. Bardzo licznie biety, które wcielone są do oddziałów
napływa młodzież szkolna (około 3,000
sanitariuszek.
osób).
Są. wypadki
zgłaszania się malZespołowe zgłoszenie zło~yl Zwią- żeństw, narzeczonych i ojców z synami.
zek Oficer6w w stanie spoczynku, leka- Biuro werbunko'''e mieści się w Domurze, mieszkańcy Sieradza, Andrzejowa, Pomniku, przy ul. Traugutta.

Zatarg w Schloesserowskiej
Manufakturze trwa.

rzyć.

- Niecn osk:artony w filozofa się nie
bawi, tylko odpowiada na konkretne py_
tania, 'sądowi.
- Fachowiec na filozofa nie jelitem,
ino odpowiadam, że na ten przykład trza
było drzwi otworzyć.
- A gdzie oskarżony znalazł te sto
złotych w mieszkaniu, gdzie one leżały?
- Wcale nie znalazłem, bo ich nlo szulcałem, jako że faktycznie nigdy nie gubiłem. Leżeli sobie na biurku, zaraz przy
otwartym oknie. Myślę Bobie, jeszcze ten
papirek wiaterek fiuknie i forbaj. Zlecą
na ulicę, pies je porwie i nie nażre się,
aba i dyrożka przejedzie, ' zabrudzi i ni~
jakiej u:tyteczności 'publicznej nie będzie,
win c przygarnyłem, sirotkę, . jako że bez
forsy byłem.
- Więc oskarżony wziął pieniądze?
- Nie wziunem ino zaciągnęłem wewnętrzna pożyczkę, jako -że spragniony
byłem gotÓwki, jak wół karyty.
- O co oskarżony prosi sąd w ostatnim. słowie?
- Prosił bym sądu b nową potyczkę, by
P?kryć starą i zwolnić mnie z wysłucha
Dla wyroku, faktem tego, że niewinny
. - jezdelD.
Dek _ Ta.

Numer 222

Do tej pory nie ma wŁodzi instytutu do badań z zakresu włókiennictwa - .Zw. Prze..
mysłu w Państwie Polskim terenem prywatnej polityki p. Heiman-Jareckiego

- Proszę sądu przecie nikt ])ez zam:knJę
te drzwi nie wejdzie, człowiekiem je, a nie
wielbłądem, który bez ucho igielne, przejść
potrafi jak stojało napisane w starym testamencie, więc musowo bylo drzwi otwo-

w

ORĘDOWNIK, !rooa, ania M wrznhla. 1938

Śwlęto ~y(lQ'łV8kie pr~es~kod~ilo 'UJ
Ł 6 d Ź, 26. 9. Próby Zlikwidowa-I
nia zatargu w zakładach ScbJoesserowskiej Manufaktury w Ozorkowie, dzierżawionych przez Żyda Majera Fogla.,
nie dały rezultatu.

I

Do konferencH nie doszło, gtlyż wobec święta żydowskiego administracja
nie przy::;łała swych przedstawicieli.
Ponowna konferencja odbędzie się w
dniu 28 bm.

okradała

Elegancka para
Sqd

ska~al dobł'au,ą parę mal~e11ską

Ł 6 d Ź, 26. 9. W dniu 28 czerwca
rb. w składzie "Polski Bławat" (Bałuc
ki Ryn~k 2) elegancka para pod pretekstem kupna skradła dwie sztuki
jedwabiu.
'
W czasie pościgu zatrz~- mano zło
dziejkę, 40-lytnią Józefę Cichą, a jej
męża Antoniego, który zbiegł, ujęto w

sklepv

na 3 i 4 lata

wię~ienia

kilka dni później, Okazało się, że oboje
byli już po 20 razy karani za kradzieże.
Sąd Grodzki w Łodzi skazał Józefę
Cichą na 4 lata. więzienia, a po odbyciu
kary na. zamlmięcie w zakład7.ie dla
niepoprawl1~' ch.
Antoniego Cichego
sąd skazał na 3 lata więzienia.

ręka obłąkana

chwyta
lub sznur

Głowno ufundowała

2 karabiny maszynowe illa Armii

Ł '6 d i, 26. 9. - Społeczeństwo
~lde okręgu łódzkiego ustawicznie'

poJdaje
dowody przywiązania do armii i zrozumienia potrzeb obrony kraju.
Ostatnio miasto Głowno manifestując swój pozytywny stosunek do zagadnienia obrony kraju, ufundowało
dwa karabiny maszynowe dla pułku
piechoty z Łowicza.
. Przekazanie broni maszynowej odbyło się w obecności olbrzymich tłu
mów społeczeI'lstwa Głowna i okolicy.
Nie tylko w ciągu Tygodnia LOPP
nas popierać I Przez cały rok
pamiętaj o LOPP, kt6ra liczy na Twoją
winieneś

,h!uźni~'stw~ nie~nmo:vite, I Ale choroba położyła mnie, rzuciła na

gmew l wsclekłosc zWlerzęcla bJ!ego
bute.m l~su przeklętego, t~ znów ~lche
skomlel1Je, błagalna prosha o lltość,
o S~l'c~, o. POID?C. .
. .
1~ zycIe, k~or~ Jeszcz~ tl1 ~Ię .tylko
bla~~ m płomlemem, .mkłą lskl.er.ką.,
c?cIałob;v .buchnąć pozarem,. zakIpIeć,
6.rQtli,a notatli,a w (J~iennili,ach - Powód'f - Brali, ś"odkótv
:-'YS~uml~c, aby zakosztowa~ tego, co
do ~yoia
mn~ m plz:ydapo po~ d~statlo~m.
Ł ó d t, 24. 9. - Dzieli w dzień nie- dy, głodny, pokryty potem przed?ądza ~ycla, ps~ memal mstynkt,
maI ukazują. się w pismaCh suche, śmiertnym wił się w bólach, które ~zaJ~cy SIę w blelJ?e,m 1?okrytych
o s'''root arga ł y g ł o d em Jego
.
t
·
zr~mcach,
czasem rozzalzy Slę do rozkro'tkl'''''" notatkI' k"Olll'karskI'e
,
u
rzeWla,
rozgo- mJaru
buntu:
bójstwach z lakonicznym dopiskiem: rączkowanym wzrokiem patrzył w mi_ Przel{!Qte to moje życie! Podły
"Powodem samObójstwa brak środ- gocące przez jedynI}. szybę światło żY- psi los rzucił mnie na fale tego życi.a,
ków do życia". Oko czytelnika ze- cia, przytępionym słuchem łowił dale- k~óJ'e b~'ło tylko mQczarnią i upodleśUzgnie się może obojętnie po tych ki stuk wielkiego miasta i bliski we- mem, C7,cgom użył? Z piersi mej matliterach, które przecież pisane s~ soły śmiech
beztroskiego dziecka, ki wyssałem już zarazki gruźlicy, Dziekrwawymi zgłoskami, rozpaczlJ osta- które na podwórlm w śmietniku od- cil'lstwo zszargałem po rynsztokach,
tecznę, determinaCją, tchnIJ zimnym kryło świat zaczal'owany w postaci żywiłem się ochłapami, które wyd obypowiewem śmierci.
rozbitych naczrń, brudnych pudełek, łem ze śmietnika. Największym mym
I na gruncie łódzkim stałą już ru- papierl<.ów kolorowych, wyrzuconych przysmakiem byla gkórka ponlaral'lc'zobryką. są, wiadomości o samObójstwach
przez tych, którzy mieszkają piętro wa, którą wygrzebałem z· kupy śmiez pOWOdu braku środków do zycia.
wyżej i przez to zaliczani są do wyż- cia. A potem pogoń za tym kęsem
Sznur, . trucizna, nóż wpakowany szej kategorii stworzenia ludzkie- chleba, za pracą., aby żyć, aby jakoś
w serce lub l'ozpruwaję.cy tętnicę go, mają.cego i chleb i dom ciepły i przetrwać, 'Vszędzie bili mnie po py_
stały siQ narzędziem śmierci ludzi, rozryw~i i .rozkosz~.
.
sIm, kopali w żebra, wypędzali z bram
którzy zapragnęli uciec od życia, od
Z pIerSI człOWIeka w sutereme fabryki, palkami hili, gdym wraz z intragedii, która goniła ich od kołyski między jednym a drugim gruźliczym nymi o chleb wolał.
do późnej starości. W śmierci szuka- charkote:n, ktÓl:y l'wa~ bezlitosnyI;ni
- Już n-ie moglem wytrzymać, gdy
ją przecięcia tego pasma udręki, bo- paz.uraml .tkankI :t;>luc l w plwo.cmle, b6l głodu targał wnętrznościami, gcly
rykań się, głodowania, nędzy.
zmIeSZanej z krw1ą, wYl~zucał Je ~a skowyt skręcanych kiszek powalał
W ciemnej gdzieś suterenie, w bar- P?dło~ę .obok, wyrywało Slę westchme- mnie na ziemię, mUl'ia}em czasem i
logu długo zmagał się człowiek. Bla- Dle, bolI rozpacz, czasem przeklellstwo kraść, tylko dlatego, bo byiem głodny.

Gdv

I

wsp6łpracę.

r PO~WOrl~e,

wielkomiejskiej

konferencji

dań. Co ma robić wojsko? We wIasnym interesie, boć przecież przemysł
włókienniczy silnie jest związany z obronnością kraju, badania takie przeprowadza. To wykorzystuje przemysł
i dalej obciąża instytut wojskowy swymi zleceniami.
Ale społeczeństwo musi zapytać,
po jakie licho istnieje Związek przemysłu włókienniczego w państwie pol·
skim? Jakim on służy interesom, czy
po to, by bronić tylko własnych egoi·
stycznych interesów, czy jest tylko
'podwórkiem, które stanowi teren uprawi ania prywatnej polityki Heiman·
Jareckich?
.
Przemysł zaangażował się w wielu
imprezath, które nic, ale to nic nie
mają. ~spólne~o z przemysłem i z jego
rozwoJem, robJ to .na pokaz, dla reklaIn.Y'. dla poZYSl~allla wz~lęd~w U. czynml~ow decyduJących .. Ządm ?h.chtr~,
łaSI na tytu.ły p~ezesl .angazuJą. SIę
tam, gdZle Ich me powmno być. Po
jakiego licha pcha się Heiman-Jarecki
do Akademii Lekarskiej w Łodzi? Co
ma wspólnego z medycynę. Heiman-Jarecki?
Nie ma słów, kt6re by wyraziły
oburzenie społeczeństwa na tego rodzaju politykę, nie umiejącą zrozumieć
zasadniczych rzeczy. Nie dziwimy się
wobec tego, że nasz przemysł włókien
niczy stoi na szarym końcu, że jego
urządzenia techniczne sę. stare, że do
tej pory nie postawił na należytej pła
szczyźnie i nie rozwiązał problemu stosowania we włókiennictwie surowca
krajowego i zastępczych środków krajowych. Kto ma nad tym się zastanawiać, kto przeprowdzać badania?
Za stan obecny winę wyłącznie ponosi Związek przemysłu włókiennicze
go z Heiman-Jareckim i jego prawą
ręką Berkowiczem na czele. TeJ winy
nie zasłoni ani budynek biblioteki, ani
Akademia Lekarska. Dopóki nie bę
dzie powołany instytut badawczy, ruchliwoŚć tych panów w dziedzinie bibHotekarstwa wygląda mocno podeJrzana.

nóż

I

śmietniska śmierdzącego

siennika. Już
tylko czasem dobrzy ludzie, tak samo
biedni, rzucili mi jak psu bezdomnemu ochlap, bym z głodu nie zdechł.
_ A wokół mnie szaleje życie, zbytek, bogactwo, użycie, Chlają i żrą, aż
do przesytu, do utraty przytomności
piją" rozwalają się po lokalach, miękich otomanach, pachnących łożach.
Rozbijają się limuzynami, walają po
rynsztokach. W pija'ckim szale pteniądze rozrzucaJ'a po ulicach
To są ~i, kt.ór~y. ws,zystko. m~ją, 3
f~ ten, ktory mc JU.z .me ma l mc mu
m~ z?stalo. ~ g~y JUZ przelało .s~ę ~~
?r7.?gl .zwątpJellle, .gdy beznadżleJ110~~
1 meWlara w ludZI. w sprawiedliwosc
10!\~1 dO!\7-1y do yunktu, sl,ąd już ni.e
mozn~ nawracac, porwał ostatkiem s!ł
człOWIek z sutereny zardzewiały nóz,
którym przed tygodniem krajał ostatni
kę!\ chleba i zatopił go w trr.ewiach.
Czerwona smuga krwi zalała brudną podł~gę .. Ostatnie. przekleń~two, czy
west~hmel11e, a moze ostatme słowa
modl~t:vy wypełzły na kredO\vo blad~
wargI I potem charkot i rzężenie, I
śmierć chłowieka z sutereny.
W I,ronikach pism ukazała ~ię
krótka notatka o samob6jstwie bezrob0tnego.
Powód? B'J-aI{ 'środk6w do Żvcia..
Nazwiska nie st'wierdzollo.
W. M.
<

.

•

•

ORĘDOWNlK śl'oria.

fi' I"lęndarz

,

Wtorek

rzvm.·kat.
Wtorek: Kosma : Dam.
Środa: Wacław kro m.

KaleDdar:t

słowiański

Wtorek: Kosma i Dam.
Środa: Wacław kr m.
Słońca: wschód 5.45
zachód 17.40
Długość dnia 11 g. 55 min.
Wrzesfe6
Księżyoa: Wf(~bód 10.06
zachóq 19.0$
}>'aza: 4 dzień po nowiu

MI~ re~ak[ii i a~mini~ttati\ , lO~t'i

tel. 113-55

Piotrkowska 91,

Godziny PJ'll~łłl~' 11-1' l li

11

DY'tURY APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: Kon i S-ka
(Żyd) plac Kościelny 8. Cha remza - Pomorska 12, Wagner i S-ka - Piotrko"'ska 67.
Zajączkiewiez i S-ka Żerom,kiego 31 . Gar·
czycki - Przejazd 59. Epszta~n ('t,d\ - Plot,·
kowska 22:>. Szymański - Przedzalnialla 7~

TIlLEFONY
Pogotowie miejskie tllł-lIO.
POlrotowie P. C. K. 102-40.
\ Pogotowie lekarzy ~hrze'el.iu Ul · tli.
f
Pogotowie Ubezpieczalni 208-11,
Strlli)' Poiafl,ej 8.
'l'EATRY
Teatr Polski - Cegielnia 31 "W perfumerii".
Teatr Popularn)' - "Aszantka".
KINA

Capjtol -

"Kobiety nad pr7epaśeią".
Corso - .. Córka SzanghaJu".
Ikar - ,.10 z Pawiaka",
Metrll - "F'ol'tancerki".
Oświatowe-Słońce "Znacbe.r".
Przedwiośnie "Kurier caF~ki".
PIlIllee - "robo~ne klamstwo",
Rialte - "Zdrajca",
Słl'lo1fY .. Meksykańskie noce".

KRONIKA MIE.lSC W
Odroczenie koalerellcji
Konferencja w sprawie wprowadzę~ia
ii-godzinnego t~'go dnia pracy, w zakła.
dach gastronomicznych, zostala odroczona do 29 bm.

Strona'

dnia 2Sl "'l'z"'nia 1\}3g

Dalsza kontrola wag

"Czarne li ty" dla robotników

Ł ó d ź. 26. 9. -

$wiadechł'tf pJ'acy 'łie 'I'ł'wg({ llo~b(n~'iać 'r obotników możności
oh'zy,nania nou'ego ~at"utlnieJtia
I... ó d ź, ~6. 9. - Ostatnio na terenie świadectwie zamieszczano pracowni-

Łodzi mnożyły się spory, na tle wysta- kom, którzy zwolnieni zostali dlatego,
wiapia świadectw zwalnianym praco- że '\'ystępowali o wyrównanie stawek
wnlkom. Spory powstawał v głównie według umowy, uty. kując dopłaty na
w Żr(~o~Yskich zakładach pl;acy, ~clzie drodze sądowej ..
wtasclclele zwalniali pracownika p<lObecnie inspektoraty pracy w~'ja
zOl:ni~ z. innych przyczyn, wystawiając śniły, że świadectwo pracy musi być
l.as sWlaclectwo prac~', zamieszczali tak zredagowane, ab~' nie uniemożli
k~auzulę, że zwolnienie nastąpiło rów- wiało pracownikowi uzyskanie innej
met z te.1 racji, iż "pracownik przeja- prac~'. Nie może być zamieszczona ~a
wiał nieodpowiedn ie nastawienie poliwet klauzula, że pracownik zwol11l0tyczne".
ny został np. z powodu kradzieży na
. Ponieważ '~' Śl'?U Żydów istniało szkodę pracodawo~',
tajne Po,rozumlel11e, pracownik z te\V kHku wypnclkach wezwano pod
go rodzaju świadectwem nie mógł li- rygorem osobist~'m do niezwłocznego
czyć na otrzymanie
pracy w innym wydania odpowiedniego świadectwa,
zakładzie, ~dzif' właścicielem lub k.ie-I a w kilku innych, gdzif. pracodawcy
rownikien) b~'ł Żyd.
nie podporządkowali się temu wezwaByły te. wypadki,
że 'klauzule w
niu,. prąwy skier6wano do, ukarania.

Dalsze r duk

ł

na robo ach eonowych

Zwolniono okolo 500 robotników
Ł ó d ź, 26, 9. Z końcem ub. tygodnia nastąpiły dalsze redukcje na 1'0:potach sezonowych w wojew. łódz
lc.iIn, które objęły około 500 robotników, przeważ,nle zatrudnionych na robotach drogowych w powiatach.
Redukcje nastąpiły pn. eważnie Z
}>(\wodu wyczerpania kredytów, wsku-

Ze

tek czego ograniczono ro,boty. Ponieważ większość objętYCh }'edukcjl). nie
nabyła praw do zasiłków w czasie zimy, ZW, zaw. podjęły starania, by zrę.
dukowanych rozmieścić czasowo na
Innych odcinkach robót, b~' dać im
możność przepracowania bl'akujących
tygodni.

Urząd wag i miar
w dalszrm cil;!gu kontynuuje kontr?",
lę wag, odważników i miar w obrOCJ9
handlowyn1. sprawdzają.c czy ~aoP8:
trzone są. w ważne znaki legalizaCYJne.
Dotychczas zakwestionowano mia·
ry i wagi wokoło 190 wypadkacI! z powodu
posiadania
przedawnIonych
cech Irgalizacyjnych.

g895 numerów rowerowych
Ł

od i kwietnia 1937
wydał

'ł·oil~iicels.kie nHł)q llodjqć

złotych.

li!; mieszkania Adolfa Tortena (Pomor!ka 92)
lIkradziono bielilmę i towary watrości 2SG zł.
liS-letni Alltoni Palczyński (Rzgowska 47)
arazcórka jngo G-letnia Halina ulegli 1,atrnciu
""skutek 8pożycia nieświeżego mięsa. Zatrutym udzielił pomocy lekarz pogotowia.
Na ul. Mikolajewskiej 29 upadł lokator tegoż domu Franciszpk Grzejda i wskutł'k
parlku rloznal złamania prawpj nogi_ Iłannej:1ł
ollwifl7;iono do szpitala,

W,-

Krótkie

wiadomości

Według

danych Wojewódzkiego Biura Fundus::!'u P1'acy było zatrudnionych
w dniu 17 bm. - 1!t.854 osób, w tym w
samej Łodzi - 3.682.

*

n'-led
,

*

Zrzeszenia Chrześcijańskich
Kupców Rynkowych z prezesem K"z~·
mi11skim na czele interweniował w
sprawie pr~el1iesiellia targowiska z; placu Hallera na plac Raernera.

*

W Łodzi ma być zorganizowany
Miejski lnslytut Higieny z działem bak.
teriologicznym i badania ŻllWflo.~ri,

*

Rzecz charakterystyczna, że łódzkie
włókiennictwo wstrzymuje się od Mwiera.nia transakcyj z odbiorcami czechosłowackimi.
Łódź w/lwozila duże
partie wyrobów lnianych i jutowych.

Ajednak wybrali
Ł

ź, 26. 9, Socjalistyczne klazwiązki, mimo że PPS oficjalnIe
zapowiedziała niebranie udziału w wybOfach, dokonały wybOru kanrlydat6w
do zebrań okręgów wyborczych.

sowe

ód

źydzi
adem Sfaro~r,~ń~kim

Ł ó d ź, 26. 9. Sąd StarościM,ki
rozpatrywał znów dwie sprawy o dezercję z robót zastępczych. Podsądni
Ż~rdzi Fajfel Łapusiak i Rubin Szmant
skazani zostaH po I) dni aresztu każdy.

Sąd Starościl\~ki skazał 10 ż~'ctów
za prowadzeni e nielegalnego handlu
w niedzielę, każdego po 20 zł grzvw~)',
oraz Hersza A.ir,enherga .(Masarska 12)'
na 4 dni aresztu, jak również Rubina
Sochaczewskiego (Franciszkańska 2)'
na 6 (lni aresztu, obydwu za nielegalny
handel.

Inter'wencje.

WstrzlIsaJacy wvnadek
kłusownika

L ó d ź, 26. 9. - W JózefOWle 37-letni Klemens 'ViIcr,ek udając się na
kłUl'ownicze polowanie z fuzją. własne
gO wvrohu, skutkiem rozerwania !'\ię
komoi·y fuzii doznał wybicia oka, pęk
nięcia czaszki oraz oderwania obu rąk.

Stra,ik blacharzy trwa

Małka nakłaniała nieletniego
do kradzieży
Sąd I!Ika~al

l(uba8iewic*ow({ na :1 "ok

u'ię*;enitł

Ł

ó d Ź, 26. 9. Strajk blacharzy podję
ty jeszcze w ub. tygodniu prowadzony
jest w dalszym oiągu. Ze wz~dędu na
sezon i znaczne ożywienie w blacharstwie mi trzowie wykazali sklonnność
do llstępstw.
Z,,'ołana zostala na 27 bm. wspólną,
konferencja hezpośrednia i powszechnie
panuje przekonllnie, że doprowadzi
ona flo porozumienia i zlikwidowania.
strajktl.

syna

i 100 *'otyeh

gr*lIU'JlY
L 6 d Ź, 26. 9. Przed Sądem Gl'odzlrjm odpowiadała I{ubasiewiczowa (Kozykowa 12) Zlt nakłanianie swego 10letniego syna Stefana do kradzieży.
Dnia 24 czerwca rb. zabrał on kozę
stanowią.cą własność sąsiada,
która
pasła się na polu. Dopiero kiedy sąsiad
zagroził, że zawiadomi policję,
kozę
wypuścił.

,,,,'icz dostał się do mieszkania innego
sąsiada, rzekomo w poszukiwaniu za
ptaszkiem, który mu uciekł. Korzy ta.lęc z tego, że w mieszkaniu nikogo nie
hyło, młodociany złodziej skradł 250 zł

Krewki oa,iowy
:t ó d ź, 26 9. - W maj. nalu<;z~'n
gajowy Jan Krz~'sztofiak strzelił do
zbierającego grzvhy Jana Orłow~kiego
ł'anil;lC IrO ładunkiem śrutu w plecy i

i sakiewkę.

\V wyniku rozprawy Kuhasiewiczowa skazana została na rok więzienia
i 100 zł grzywny,

pośladek.

Ijkwirl~ci~

Dnia 26 czerwca rb. Stefan Kubasie-

zatarnu

Ł

ó d ź, 26. 9. - Wobec uznania żą
dal) robotników firmy Izhicki i Niewieczerzał (Południowa 68) doszło do
likwidacji straiku okupacyjnego.

złodziejskiej

TVoje'wód:kie Biuro Funduszu Pracy
w Łodzi przypomina zakładom pracy,
zalegającym z opiatami, o ltoniec~n()śtJi
regulowania swych zobowiązań do druS((ił ska~al Rogalskiego na 2 lała wi~~ieJłia
giego każdego miesiąca.
Niestosowanie się do obowiązują
Ł ó d ź, 26. 9. W kolonii Kontre-, że brał udział w wyprawie złodziej
cych w tym względ:ie przepisów grozi wers pod ŁodziQ. d"l,'a,i rabusie zakradl1 ~klej. Stwierdził jednak, że nie strze.
karą aresztu do 3 miesięcy lub grzywną
się w nocy do zagrody Jana Olszówki
lał, natomią.~t rewalwel' posiadał jego
do 3 tysięcy złotych.
i skradli kury, uprzednio trując psa
''''spólnik Lisieeki. Lisieckiego nie uję
Zarząd

31 marca 1938

Ł ó d ź, 26. 9. Odbyła się wizytaa.i!l.
miejskiego domu pracy (Brzeżna 3). Wizytacji clokonał naczelnik wydziału Opieki Społecznej Urzęclu \Voiewódzldego, Janiszewski i radca Urz. Wojewódzkeig-o Przedpelzki .
W cza, je wizytacji obeen:v był naczelnik wycI,daJu Ooieki SpołeczneJ
Zarządu Miejskiego Tislawski.

L ó d Ź, 26. 9. Z kół rodzicielskich o- Królowej Jadwigi miały należyte watrzymujemy wiadomość: Ze szkoly po- runki nauczania, przesuwając je dQ inwszeohnej im. Królowej Jadwigi przy nej szkoly, dla wielu daleko polożonej
ul. Cegielnianej 28 przesunięto 21 dzieci od miejsca zamieszkania.
NIKA
N.A
K
To fawolyzowanie żydowskieh dziedo innej szkoJy, a na ich miejsce przyci kosztem polskich wywołało poW zakladaoh T. K. P~znaj'\sklego (Ogrodowa
jęto dzieci żydowskie.
li) uległ wypatlko",1 przy pracy robotnH_ 31Na odbytym :!lebraniu rodzicielskim wszeohne o.l;JuI'zenie w l\olach rodzicielletni Fr8.lJ(·iszek Borowski (Rz.P.'owska Ul od- ze strony rodziców zwraoano tlwagę, że
skioh, które w tej sprawie mają podjąć
nosząo poszarpanie d/oni prawej.
llannp.o opaw ten sposób krzywdzi się dzieci pol- interwencję.
trzy/ wezwany lekarz pogotowi/ł.
,v bójc na nI. "-ilanow kiej 15 zostal 1'0- skie. ltŁóre w szkole powszechnej im.
l'anio.ny oiwżko 41-letni Józef 'Ir!:ph'lski (świ.::to
krzyska 44). Trępiński odni6sl złamanie ~eber
Ol' 7; rany tluo:1lone glowy,
llannego pogotowie
ppre\\'iozło do szpitala.
Z kom6rki Bolesława Rożmaty (Sklodowskiej
13l skradziono ro,,'er, wartości 100 zł.
Z mie~z~ania S, BorkowskIej (Rzgowsk,. 1)
niezIlani sprawcy skradli garderobę warto~ei 300

do

9.R9;) numerów rowero-

Wizytacja
miejskieoo Domu Pracy

usuwa się dzieci polskie,
a przyjmuje żydowskie

l{ola

ogółem

wych, 995 na dorożki konne, 1.681 n~
różne poiazdy konne. oraz 51 konceSYj
na dorożki samochodowe.

szkoły

O \Imowę zbiorową dla ka ••U
W dniu 3 października odbędzie liię
konferencja w sprawie zawarcia umowy,
oraz ul'f'gu1owania plac pracowników kowalskich.

ó d Ź, 26. 9. Wydział przemys!owy

Zarządu Mirjskiego w Łodzi określaiąc

Echa krwawej wyprawy

Gdy Olszówka wyszedł uzbrojony w
rabusie zasypali go strzałami,
zranili w brzuch tak, że zmarł wkrótce.
W toku zarządzonego pościgu ujęto
Jana Rogalsklego, który przyzna) się,
widły..

Zatrucie

nieświeżą rybą

Ł ó d ź, 26. 9. W domu przy Al.
1 Maja 37 ulegli zatruciu po spożyciu
nieświeżej ryby 25-letni Hajm, 20-1etni
Szmul Baranowie, oraz 25-letni Szymon Szlab.

przy

Nadużycia
rejestrze zboża

Ł ó d 'Ź, 26. 9. B1'~'gada kontroli
skarbowej w Łodzi znów ujawniła
nadużycia w trzech młynach ż",dowskich przy rejeRtrze zboża. Zakwestionowano kilkaset worków ml;!ki, która
pochodziła z przemiału
zboża bez 0płacenia, reje~~..
Równoczesme zrzeszellle młynarzy

to.

Rogalski

zasiadł

żonych.
Sąd Okręgowy

w

na

ławie

Łod~i

winn?m jedynie kradzieiY i
rlwa Jata więzienia .

oskar-

uzn~l

skar-ał

daży mąki.

Akcja dozorców domowych
L Ó d ż, 26. 9. Dozorcy domowi wobec
utrzymującego się systemu obniżania
sta\'vek i niewypJucania w terminie nale~nych r;'lUro~ków. postano'yi)! podjąć
zblOrow~ akCJę, w ~elu rewl~Jl dotvchczas?we,l umm~y zblOrowaj l unormowamu warunkow pracy.
Na niedzielę 2 października rb. zwołano walne zgromadzenie, na którym
mają ~yć p~wzięte yehw~ły w sprawie
dalszej akcJ1.
- _'o

okunacvinv

zbiorowegO'.

go
na

zydow kich podj ęło starania o kredytowanie opłat r",jesłrowych, 'li ten
spo ób, że przydzielanopy im etykiety, za które opłat~r wnosiliby po sprze_

I

Słr;lil(

Ł ó d ź, 2fi. 9. W~'huchł strajk okupacyin~r w fahrvce ozdóh szklanych,
firmv Sokoław (Senatorska 4) na tle
obniżki Vłac i niehonoro~rania układu

Groźny nożar

w Mosinie

o s i n a (ms). W ubie~łQ. sebotę
około godz. 21 powstał z przyczyn dotychczas nieustalon~-ch groźny pożar
w zabudowaniach wdowy p. Markowskiej przy ul. Tylnej. Ogieli rozsze~zał się z wielką szyhkością i za~ra.,.
7.al bezpośrednio sąsiednim budvnkom. Tylko okoliczności, że nie b;'ło
silnego wiatru, zawdzięczyć należv.' że
pożar nie objął całej ulicżki, przy 'której znajdują się stare budowle.
Na. miejsce pożaru przybyły tutej"\z~ och, straż pożarna. dalej straż ko1(~Jowa, oraz straż pożama z Krosna,
które po póltol'agodzinnej akcji ratunkoweJ zdołały opanować żywioł. Pastwą płomieni padł prawie ('ałv dom
mieszkalny, stajnia ora? wiele· sprzę
(ów domowych, którvcb nie zdołano
wynie~ć z płonacvch zabudowań. Równiei dwa konie . uległy częściowemu
opaleniu, Budynki były ubezpieczona.
].f

j

ORĘDOWNIK, łroiia, iinła

Slrona 8

28 wrze~nla 1938

Numer 221'

9

Oyre~[ia

Wykaz wygranych, jakie dotychczas padły w mej kolekturze,
tudzież liczne depesze o wygranych w ostatnim ciągnieniu bezwarunkowo powinny budzić do mej kolektury bezgraniczne zaufanie.
Do nabycia

losów J. klasy

zaprasza uprzejmie

Stefan CENTOWSKI
Poznań,

plac

Wolności

I

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

Kolei [le~trY[lnei tÓ~I~iej

Spółki Akcyjnej w Łodzi
. d
podaje nInIejSzym do Wla
orno ś"
Cl, ze w
Z ukończeuiem robót brukarskich na
Andrzeja,
•

..,

pociągi

linii "0" i ,,5"

września

od niedzieli 2S

10.,

rb.

będą kursowały swoją trasą normalną
tj, p r z e z u Li c ~

OGŁOSZENIA
OgloneDła

EGZEMĘ

i wszelkie nieczystości skóry usuniesz radykalnie. słosując pomade zalecaną pru'z lekarzy. Hez.
płatnie
udzielamy wyczerpują
cych informacyj i przesyłamy
. k pr6bki. Listy z ~apytaniami kieZWląZ U rowal": LaboratorIUm Kozlowskie.
ul. św. go. warszaw~'1~W6ailska 17 - 3

św.

A n d r z e j a,

zaraz do oddania w mieście
12 tys. na PCIDorzu. OfeI'ty
pod: "Lekarz" 00 Oim .. Oglo·
5zen, Bydgoszcz, ul. Dworco·
wa 54.
ng 17 990

Znak oferty naprzykład: z 18923. D 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
silł do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą·
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

DROBNE

. .rid drolmych: t-lamowy milimetr SI grGaJ,

Kowalski
W~ELK~E

zł

pozna milą panne do lat 25. kt6ra
obecnie pożYCZy 200 zloty ch na
zlGŻenie kaucji do objęcia stałej
posady. Cel matrym(}nialny. Oferty Orędownik. Poznań
zd 88 916

Kawaler

Zł

lat 28. szuka towarzyszki tycia
w celu matrymonialnym z got6w.
ką 2.000 do 3.000. Panie do lat 3G
zechcą złożyć oferty z fotografią
do Oredownika. Po:;mań zd 88 5HI

2DO.POD

w 28 Loterii

Zł

na Nr 66921

padły

Ofert,. sub. "Zacisze domowe" .. Orędownik" Łódź.
n 18516

WARSZAWA.

Oddział

Szczęśliwe

Panna

w

szczęśliwej

I[

150.0DD

kolekturze

_______• b

)

l nni
F

PozD a

ń,

Maszynę
PlłroW4 60 K. M. kondenzacj4.
s~rzedam 1.500.- Oferty Orędow
mk . Poznall zd 87619
Maszynę
do
poJiczoch robienia
zuaz
sprzedam. Zgłoszenia Agentura
Oredownika Dbrzycko.
n 18662

Frezery

uży:w ane . heblarki budowlane
tamo sprzedam. Mikolajczak
Jarocin. Targowa.
n 18691

Warsztat

krawiecki sprzedam Mieszk6w
pow. J8!rocin. Rynek' 3,
•
n 18688

.

Dynamo

w~soklch amperach kupie. Mikołajczak. Jarocin. Targowa.

n 18690

Powózkę
lekką JerunookoJlk<L ku<pie. Opis ceną Wł?da,rczak, Będlewo. powiat
Poznano
n 18 704

.

11[23.

ROZMAITE _ . .

Oddam

dziewczy;nkę s'ześl" ty,god.ni na
wlasną. Oferty Oredoow.n.ik. Poznań

zd 88 872

Komunikat.

Zawiadamiam że p61kożuchv po
golicjantach zostały rozsprzedane.
Zam6~ień prosze nie przysylać.
K . GaJewskI. Ł6dź, Andrzeja 35.
n 18521

Ogłoszenia

do 30 s/6w dla poszu·
posady w tej rubryce
obliczamy po jednej tneciej cenie
drobnych.
kujących

aj Slu:iba dO'mowa

w 29 Loterii

Retuszer (ka)

na Nr 85938

wykwalifikowany. z kartą nemleślnicz,ą p(}tr.zebny, wzgled.nie
wYdzierżawie zakład f(}tograflcr,
ny.
Zgłoszenia Orędownik. Poznall N 18482

100.000

Cholewkarz

są jaż

zaprowadzeni w kioskach znajd.
duży zarobek. Oferty Oredownik
Łódt pod "W całej Polsce"
n 18518

Mielżyńskiego

Czeladników
szewek ich S-ch poszukuje od .1'
raz; 2-ch na damską pasowa I
durchnit6wki. l-go na męskie pasowe. Placę 7-10 zł od pary. Nawastowski.
Bydgoszcz. Ał.
Mickiewicza 5. Tel. 29·79.
n 18430

21

do nabycia.

Szofer

.
kilka lat praktyki - wykonuje
wszelkie reparacje. poszukuje posaely na osobowe. cieżarowe, z
p,rzyczepkami. Oferty Oredowflik. Poznań zd 88875

Absolwent

Bufetowa

s?;koly rolniCtJlej. POZil1ańczylt. ka- (}bsługą na prowincji potrzebna
waler po wojsku z dobremi liwia· zaraz. Mielca.rek. Le-szno Zieloectwami i poleceniami. poszuku- na 16.
zdg 88 303/4
je praktyki gorzelniczej około 200
dni. Oferty upraszam Poste restante Długie Stare. pow. Les11llo
nr. 3.

zd 88 328

liiiii,...iiiiiiiiiiiiii.

Czeladnik

26

b'!loraczanych Pozna1\.. zabudowama gospodarcze. ogród, pierw·
szorzedne sprzedam. Oferty Ore.
downik. Poznań zd 88 818

kawaler na dorożke potrzebny ......
kaucja 500 zł. Zgłoszenia Agen·
tura Orędownika. Środa,
n 18694

Agenci

Seweryna

losy I. kla.y 43 Loterii

mis-trz z kartą l'zemieślniczą s;pe7 SPRZEDAtE.
j
ki h
cjaHsta na huty angiel<.ókie, po'
-_____
iIr
'
ryz
ers
c
.
szu.kuje
pracy (,samodziel,nej) lub
•
awóch p(}mocl~lk6w poszukują wskladzie sk6r. Oferty nadoolal"
RestauraC)'a
pracy: Zgłoszema agentura Orę· Byd,g oswz. ul. Gdańska 61. m. 6.
n 18649 Grabowski KlłJZimierz.
zd 88 917
k ~l~n'alk
u: v I a. sa Ik-a. p ej e;n wyszynk, dOowflIka Chodzież.
WIększe pow. mIasto 3500. Oferty Orędownik Poznań zg 88 002
~-IIII!'I"'

Szofer

w 33 Loterii
Da No 163490

lulianaLllnliERR

Gdynianin

inteligentny, przystojny. niebIedny po trzydz.iestce ożeni się jesiemą r; inteligentną. posag Wy'
maganT. Oredownik. Gdynia.
n 17595

°

1.000.000

OSIEM WYGRANYCH po zł

kawaler. lat 26. energicz-

wesołego usposobienia, pozna
pannę w celu matrymoruałnym.

lat 38. posiada 2000 zł iwyprawe
p(}szukuie kawalera. wdowca. w
WIu matrymonialnym. Zgłoszenia
ste
38 Mi ejska
G 6rka. restante
P. Rawicz.
zd 8~ 915

W"YGBANEI

oraz ostatnie

Przystojny

młody

ny.

pomocnik potrzebny, ul. KaciI,
przy Rynku Łazarsklm.
N 18484

OC LNOPOLSKIE
Środa, 28 września.
7,15 muzyka poranna w wyko'
naniu orkiestry Rozgłośru Lwow·
skiej pod dyr. Tadeusza Seredytiskiego: 8,00 a udyc;a dła s>lkól:
11,00 audycja dla szk61: .. J ak M~I
gogja maja z brudaska czl"Ścio.s.z·
kiem się stala" - słuchowisko
dla dzieci młods'zych : '.1.25 pieśni w wykonani·u Be:1iam;na Gi·
gli - płyty: 11,57 sygnal czasu:
12,03 audycja p(}!IlI<:huowa: 15.15
"Wszystk.iego po tro~hu' - audycja dla rliZieci: 15,45 wiadomości
gospod a,rcze; 16,00 sekstl't
Stefana Rachonia; 16.2~ au<l.
Konkul"sowa Polskiego Rad,ia;
16,45 "Szlachta zagrodowa"odczyt; 17,00 muzyk~ lekka i ta·
neczna - płyty: 18,GO tajeomrnce
dyni - pogadanka; 18,10 recital
wiolonczelowy Dezydel'illlSZa Dancwwskiego, przy fortepianie Wła
dysław Rac:>;kowskl.
W programie tańce r6żnych narod6w eur(}pejskich - z P(}llna n-i a . 18.45
.. Nieznany kraj" - fragment z
książki Zofii Kossak ~ Katowic: 19,00 pieśm polskie w wy·
konan,iu Wandy Roessler· Stokow
skiej. akompaniuje Ma,ria,tl Saue: - z Poznania: 19,21J ~ogadan
ka aktuaLna: 19,30 koncP.rt rozrywkowy. Wykonawcy: orko Roz·
głośni Pozrwłllskiej. Juliusz B'{'II'
d:owski - tenor. HIeronim Szper·
ka i Ma,ria.n Sauer - 2 fortep
Eugenius.z Raabe - g,krzyoce z
Poznania: 20.40 d'zienni,k wieczo"
ny: 20,50 pogadanka ał;:'. ualna:
20,.55 a udycja dla Wili: Wyk(}pki
- pogadanka: 21.10 k01}.('l'rt cho·
wy~<.
Henry!>:a
pi.nowg·ki
w
~ztompki. Tranl5mi~;ja do Włoch
(M",diolan 1. Turyn . Genua r.
Triest. Botzano. Florencia I i
Rzym II): 21.50 wiad(}mości SlPor·
tOWE': 22,00 muzyka kameral'la
od Hayrlna do Ravela. J!)hann~
Brahms: sonaty instrumentahe
- plyty: 22,55 przeg]lId pra-"y:
23.00 ostatnie wiad·r)[r.ości dzien·
nika - pogadan.ka aktualna w
jezyku fra,ncuskim.

Toru6 - 8,10 Orkie~tr~ salonowe i ch6ry rewellers6w (plyty) 8.55 Wiadomości z Pomorza. 11.25
Panienka
Rysza,rd Strauss - kompoz)·to.r
lat 18. ;;.zulka nauki w sklad'llie i dyrygent (Ipłyty). 13,00 Dla każ·
p iekamko - cukierniozym. Oferty deg() coś ładnego (płyty). 15.15
Or~dowmi,k, Poznań zd 88 919
Audycja dla dzi'lci. l<'ragment z

-I

powieści K. Makuszyńskiego
.. Przygo{ly wesolego diahla". 17,00
MuzY'ka francuska dawnH i wspólczesna - płyty. 20,55, Warszawy.
22,00 Wiadomości s.portowe z Pomo·rza. 22,05 BydJ!'~z(~ na naszej
fali - a) "Przemysł Wielkiego
P<>!:tIorza" - po g" b) Zesc6ł salonowy pod dyr. L. K · ;aśni.ka.
.
Katowice - 5.15 audYCja P(}·
ranna -:- płyty: ti.2J IDllIzyka z
plyt z W-wy: 11 •• 25 płyty z W-wY;
13.50 wiadomości bieiŻą~e; 14.00
koncert życzeń: 15.10 glelda zboż(}wa i towarowa w Katowi·cach;
1:;.15 ...8 w a czy,n a u D(}rotki" audycja dla drzieci: 15.35 Ch6r
Dana śpiewa dla dzieci - plyty:
17.00 m \lJZy;ka lekka i taneczna plyty z W-wy; 20.55 Julius·z Kę
dziora: .• Pani Kaletowa",
frall'ment z powieści "Marcyna"
(z Krakowa): 22.00 wiadomości
sPOl'to-we: 22.05 XIX premiera
.. Ślas,kiej Pozytywki" lekka
audycja s!(}Wno.,JllUJzyczna; 22.35
śpiewa "Trio Musette".

Krak6w - 8.10 muzyka le'k1!:a
- płyty; 11.25 płyty z W'wy:
14.00 muzyka ol>iadowa - płyty;
15.10 lokalne wjadomości gos,podarcze; 15.15 audy<'ia dla dzieci:
a) s'krzynka. bl .,Strach w komi·
nie" - piosen.ki dla d2ieci młodszych: 17.00 skrzynka og6lna; 17.10 koncert symfoniczny - pły·
ty; 17.55 wiadomoŚci bieżące: 20.55 Juliusz Kęd,Z,iora: Pani Kaletowa" (fragment z nie wydanego
III tomu "Ma.rcyny" czyta au·
tor): 22.00 lokalne wiad(}m<>ści
sPol"tO'We; 22.05 XIX premiera
.. śląskiej p(}zy-lywki" (IIJ Katowic); 22.35 śpiewa .:!\rio Muset·
te" (z KatowieJ,
Lwów - 8.10 ..pjerwsze śnia.
danie" - przy mua;yce z płyt:
11.2ii płyty z W-Wy; 14.00 gazetka informacyjma; 14.21\ .• Świat
dziecka w literaturze" _ s.z kic
literacki: 14.35 polski taniec łu·
dowy - płyty: 16.00 giełda lwowska: 15.05 wiad(}mo~ci gos,podarcze i SlP(}leoczne: 15.15 "Troch e
pieśni, troche s!(}wa": Pogadano
ka .. Legenda o n8Jparstku" i ba.
jeczka .. O Kusej Kurce" _ Ja.
niny Gi.zowskiej oraz plyty wy.
brane przez dzieC'i; 17.00 windomości b i 0.ące z m:asta j pl'owincii: 17.10 mU(ilyka rozrywkowa z
płyt: 17.55 Hal'lo! Uwaga!; 20.55
.. "'naczenie gospodarstwa le~nt>gO d.la drobnego rolni:ka": 22.00
wiadomości &portowe lokalne;
22.05 "Nowości z pły·t".

'l-łamowT milimetr lub 'elfO mle'.ee kontuje: w sW7cujn,.ch as atronle .·r..
O~ ł OSZenla
mowej ~ I'l'OIIz:r, na IItron!e redakc,.jnej (4·łamowej): a) prz,. kotlcu CM.cI

redakcyjnej 30 groszy, b) na IItronle czwartej 50 I'ros2:y, c) !la atronl. drugiej 80 .. rou,..
dl na stronie wiadomo§ci miejaoowych 1,- zł. Drobna ogl~zenJa (najw1iej 100 a/ów. " t,.m
5 nagł6wkowych) słowo nagłówlrowe druk·l em tłustym, 15 groesy. kdd. dals~e ,Iowo 10 I'roeą.
Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając od ostatniej a tron,., 1-ła.mOW1 milimetr ao I'roszy. Ogłoszenia skomplikowane, 1\ zastn:denlem miejsca _ od poszczeg6lnego wypadku 20'/.
. j
d
.
10 SO
nadwyżki. Oglt;lSzenia do bieżącego wy d an Ia prZYlmu emy
u I'odzlny
. ' a d" wyd'atl
niedzielnych I Awiątecznych do g<>dzlny I/,SO rano. Za błedy drukarskie. kt6re nie zniekształcaj,
tre§ci ogłoszenia. administracja nie odpowiada.. Ogłoszenia prz;yjmujep1y tylko n opłat. z g6ry.

piekarski. znajlLCY cukiernictw.o
szuka posady. Jfranc. Głowacki ..
Jarocin. Boguslaw·.
n18689
Łódź - G.20 płyty z W -v,::J; 11.25
plyty z W-wy; 13.45 z tw0rczości
Kursistka
Pietro Mascall'ni'ego - płyty;. - .
.
14.15 łódzka giełda: 14.20 muzy- fry':zJllrsk\ł poszukUJe .posady od
ka obiadowa - płyty: lli.15 au- pazdz!ermka. Z!,loszema Ag. Orę·
dycja dla dzieci: 1) .,Opowieść do\\ mka, Jarocm.
n 18692
o lawce szkolnej". 2) muzyka
płyty:
17.00 podwieczorek przy
I>'łośniku orkiestra i soliści. . . .27.WOLNE MIEJSCA]I
orkie-stra salonOowa Mar!!." \Vebera. \V,iedeńska Orkloo·tIra Ta
Zakład dentystyczny
Jleczna . ch6r Dana i piosenki _
płyty: 17.50 o wszystkim po tro- Szukam pani (pana). którym wolo
szku: 20.55 .,Straj,k jz.ko środek no samod·ziel'nie. ope~atyw (teeh.)
Oferty Oredownik.
wal.ki roootnik6w" - felieton' pracowac.
22.00 wiadomOŚCI sportowe lokal: Poznań zd 88 918
ne' 22.05 m",loqie tanec1ll1e _
ty:
okienne,

15,00 Berlin - Muz. rozrywkowa. 15.15 Konlgsw. - Rozmaitości muzyczne. 16.00 Wiedeń
~!uz. fila duiŻych ! malycb dzieci
lłl.l0 Praga Konce~t popularny. 17,00 Rzym
Koncert
kameralny. 17.15 Mediolan
Koncert solistów, 17,30 Bnda
peszt - Rozmaitośc muzyczne
18,00 Londyn Reg. - Koncert na
organach Wurlitzera. Hilversum
I - Ulubione mel(}elle. Lyon Koncert popularny. 19.00 Brukse
la fI. - Koncert życzeń. R. Parl~
Ronaty francuskie. Sztntgarł
- Koncert ucwor6w Webl'ra i
Wagnera. 19.15 Konigsw. - Muz
i po",zja z epoki rycerslkiej, 20.00
Londyn Reg. - Koncert Mozar·
t(}wski z Queens-HaL z udz. sol.
(śpiew
i forU Bruksela fr. Koncert muz. rl>mantycznej (Ga·
de. Czajkowsk: i Mendelssohil1).
20.10 Lipsk - Festiwa,1 Graenera
Konigsw. - Muz. s'kandynaw·
ska (z Kopenhagi). 2~.30 Lyon Koncert Bymf. 21,Ou WiedeJ\Koncert srmf. (Berlicz i Czajkow'
lOki). Me llolan "Fidelio" op.
Beeth(}vena. Lipsk - Mu,z. taneczna. 21.25 :3ratys/aw!l - Msza
,I-moll :1'10YZE'f'8. Hi/ver-nm I ~fu,z. lekka. 22,00 Budape!!zł Koncert popularny. Florenda Muz. taneczna. 22.15 R. Parls ·Muz. kameralna. 22.30 Drolłwlrb
- "Mies7..cza!llID szlachcicem" suita RY!'l.'zardH Straussa.
Sztokholm - Koncert popularny.
22.50 Hilnrsum I - Muz. cygań·
ska. 23,00 Wroelaw - Muz. lekka.
Koni~sw. K(}ncert rozrywkowy. 2".00 Frankfurt I l!>ztntgart Koncert utworów
Wagnera i
Brucknera.

dg 3023'4

ogrodowe, ornamentowe, dachowe itp.
szyby wystawowe i lustra
Obrazy i listwy na ramy

Polskie Biuro Sprzedsżv Szkła S. A.
Poznań, Woźna 15.
Tel 28.63.
Oddział

w Lodzl, ul. Wignry 15,
Pg 6726 ' 9-38.56~r.l

(e

Humor zagranicz-uj

Między przYJaci6łkamL

-

Cót to był za telefon, teś się tak uradowała?
Oświadczyny ...
A, to widocznie mylne połączenie?
("Flieg. Bl.")

Prenumerata w Polaee • odnoazen.lem aaut,. do domu miesięcznie (1 ruy w tygodniu)
ł.1O sr. SI aranic" miesięcznie od 8.00 zl do 6.00 zł (za/etnie od kraju).
Adres redakcji l administracji centralnej: Poznatl. 'w. Marcin 70. Telefony: 40-72. 14-76,

d
.83.07: 44~1, 85-24. 3.,·25; po I'ąd~ 111 oripl w medziele I święta tylko: 40-72. Redaktor
o f:"ledzlalny. Jan Płazak I ?oznama. Za WIadomości I artykuły li m. Lodzi odpowiada
: ' ad~.ław MacIal'. łAdt'pUL. PI~trkowska lit. Za I,Kronikę Wielkiego Pomorza" odpowiada
ranc sze~ Prz1tar~ki z. oznan.la. - Z.a oglonema i reklamy odpowiada Antoni Leśniewicz
II Poznama.
Rek.oPls~w nlezam6wlOnycb redakcja nie zwraca. \V razi~ wy.
padk6~, spowodowanych .81!a. wyższą. przeszk6d " zakladzie, strajk6w itp" wydawnictw{. nie
odpOWIada za dO!tarczeme pIsma . a prentlJ1leratorzy nie mają prawa doma.gania sie niedoatarczonych numer6w lub odszkodowania.
,_

~_ _~~~~~~N~a~k~!a~d~i.c.z.c~~.n~k~I:_D.r.u.k.8.m_il~P.0.1~~~8~S~·ftA~'.WeP~0~z~n~8~n~i~L~-_K~~_~_P_.~K~.~0~.~p~0~z~n~a~~_2_00~]_~_._P_o_c_z_~.w_e__~_n_t~ro~~~kO~: ~zn~~Mmuka~hl~

I

Numer 222

ORĘDOWNII\, środa,

-dnia 28

----

września 19~8

_ Czekaj, czekaj; jest tu jeszcze i
proza! _ zawołał, - O, Prudy, nieświadome własnego sttzęścia! Nawet
nie przeczuwacie, że będziecie kiedy~
sławne, jako kolebka wieszcza! Patrz,
tu jest nowel~.
,_ Nie, Gogo - położyła rękę na
zeszycie _ To niedelikatne. Zostaw
to. Po~yśl, że Maciek może nadejść.
Było by to dla.ń dotkliwie przykre...
.
.
.uwagę t~ wYPowledzłał~ J.ed~ak za
póz no. MaCIek wracał własme l prz~ch0<1:z ąe kołQ okna, przy którym stah,
mUSIał zobaczyć Goga z otwartym zeszytem w ręku i z rozbawioną. miną..
Wszedł i nie patrzą.c na nich zameldował, że papierośnicy nie znalazł.
_ Zostawiłem ją prawdopodobnie
w sypialni - mruknął Gogo.
Skinął głową i wyszli.
Incydent ten w niczym nie zmienił
stosunku pana Maćka do pałacu. Kate
czuła jednak, iż W duszę tego ezłowie'
ka musiała głęboko zapaść uraza do
Goga. A może stał się też bardziej nieśmiały. Od tego dnia - jak to zauważyła - nie przychodził już do bi~
blioteki po ksią.żki, chociaż bynajmniej nie cofnięto mu pozwol€nia, z
którego zawsze korzystał.
- Tak - myślała Kate - on musi
nie cierpieć Goga. Może nie ma w naturze mściwości, ale w tym wypadku...
Z. jakąż ła.twt;>ścią będzie r,nógł go pomzyć. Be~ zad!lego. wysIlk.u, nawet
~ez okazama -złeJ. WO~l.. P~'zecle ła~ką z
Jego strony będzl~, Jeze~J poz~oh zabrać uzurpatorowI bodaj OsobIste rzeczy. . .
Z sali blowej znowu płynęły dźwięki walca. W długiej amfiladzie raz
po ra~ przesuwały się nie tańczące i
- Pned tygoi:łniem zdanył slę jeszcze eentował niektórych słów i nie ilustro- zaabsorbowane flirtem pary.
llieprzyjemniejszy wypadek. Gogo za- wal niektórych zwrotów patetyczny::li
- 0, Kate! Znalazłem cię nal"eszpoznajtJ.c się stopniowo -z gospodar- gestami.
ciel - usłyszała za sobą. głos (!oga.
stwem, zajrzał do tak zwanej "małej
- Daj spQkóf Gogo ....:.. .popr-osUa - Gdzi-eś- się ukr.ywała.1 Szczęście
kancelarii" domeny ną.dcy, -pana Bar- Kate.
moje!
tłomiejszaka i -pisana Zudry. Kate towarzyszyła kuzynowi.
Rządca był w
polu. Natomiast pisarza r;astali w ma.·
łym wybielonym
pokoiku. Siedział
ISKrzyły mu się oczy, był lekko rękę, odczuwała i rozumiala z sumie~
pochylony nad stołem i coś pisał.
zgr~any tańcem j podnięcony winem.
niem, że oto dobija dó portu, że świa
Było mu dobrze we fraku.
Niższy
domie 1 1: 1:adowoleniem wypiera wła
- Dzień dobry, Maciek rzucił
był i szczuplejszy od Macieja, ale w
ściwę. przyszłość, teraz nje była pewna.
Gogo. - Już pan przy robocie'
- Moje uszanowanie panu hrabie- całej sylwetce miał ten wykwint, tę nićzegQ.
niewymuS2:oną, swobodę, którą, spoty~
mu, moje uszanowanie panience _
zerwał się Maciej i pospiesznie zakrył ka się tylko u lud,zi z najlepszego toJĄ
zeszyt.
warzystwa.
Gdy podano szampana, pani MaStanął tuż przy niej i mówił:
- A cóż tam pan piszesz' - Go- Rozsadza mnie szczęście, zata- tylda Tyniecka nieoczekiwanie dla
go wskazał na stół.
wszystkich zadzwoniła w kieliszek i
- To. " proczę pana hrabiego ... pia! Kate! Czy nie widzisz, że si'Lja- wstała.
\Vśród zupełnej ciszy dono~nie
rzę, że promienieję szczęściem? Boże,
~ak ... moje prywatne rzeczy ...
rozległ się jej głos:
jaka
śty piękna, pani moja, królowo
Był widocznie zmieszany, II. Gogo
- Księże arcybiskupie, panie i pamoja!. .. Gd?by świat zginął, a tyś mi
zaśmiał s i ę:
nowie. Chcę i muszę podzielić się z
jedna
została, moje szczęście zastąpiło
- Eee? . . Chyba wyleczyłeś się
wami, kochani g'oście, szczęśliwą dla
pan z dawnego nałogu? .. Chyba nie by mi świat. KasieI1ko, Kasiu, Kate! mnie nowiną. Oto syn mój Roger zaPowinienem
.
klęczyć u twych nóżek i
wiersze? " Co?.;;
ręczył się dziś z panną Katarzyną Potak spędzić życie i tak umrzeć!. ..
Maciej poczerwieniał. Kate, która
mianównę.. Daj im Boże tyle szczęścia,
Mówił, a ona myślała:
organicznie nie znosiła przykrYCh syile
ja im życzę i tyle, na ile oboje za- Biedny Gogo, biedny chłopcze,
tuacyj, zapytała:
czy ty wiesz, co cię czeka?.. Czy sługuJę,. Niech żyją!
- Panie Maćku, ezy kuropatwy z wiesz, co na ciebie spadnie? ..
Fala gwaru buchnęła okrzykami i
wczorajszego -polowania odesłano już
wiwatami.
Męiczyźni
zerwali się z
Jeszcze nigdy i od nikogo nie sły miejsc, wzniosły
do miasta?
ąię wszystkie kieliszała tak płomiennych, tak egzalto. - Tak jest, panienko. Poszły o pią- wanych słów, tak gwałtownych wy- szki.
- Wiwat.
teJ rano. Zostało tylko dwadzieścia znań miłości. Nie słyszała, gdyż mia- Niech i)tj~!
sztuk dla pałacowej kuchni i trzy pan ła ten dar w~·twarzania dystansu i zaOrkiestra z sę.siednego pokoju, wia~m.inistrator Ziembiński wziął dla wsze w porę umiała obezwładnić oddać uprzedzona, zagrała tusz. Służba
SIebIe. Poszło sto dziewięćdziesią,t wagę swoich wielbicieli.
z półmiskami w ręku stała jak wryta,
sześć sztuk.
. Gogo poklepał się po kieszeniach
I teraz pragnęłaby wsłuchać się w wpatruJąc się z rado!nymi uśmiecha
i powiedział:
te wyrazy, wsłuchać się w ich echo mi w Kate. Wszystkie oczy l)yły zwrówe własnej duszy. Poznać, co w niej cone na nią.
- Zapomniałem papierosów. Do- obudziły, czy zdołały i w niej rQzża
W pierwszej chwili Kate uczuła, że
brze, że pan tu jest. Skoczno pan do rzyć silniejsze, gorętsze uczucia, zro- krew jej zbiega się do serca. Nie była
mego gabinetu. Papierośnica musi zumie~, zbada~, wyegzaminować sie- przygotowana na ten toast, na to putam leżeć, albo ją zostawiłem w go- bie.
bliczne ogłoszenie jej zaręczyn. Zrerzelni. . .
Nie była jednak do tego zdolna pod sztą przecie zaręczyn' nie było. nie za- W tej chwili, panie hrabio.
ciężarem tych myśli. tych obaw, tego
mi~niJi
pierścionków.
Okrzyki nie
Polecenie było wyraźne i musiał je niepokoju. Przecie i tak z trudem ustawały, orkiestra nie milkła i w tym
spełnić ,starając się ukryć pOdejrzenie zdobywała się na pogodny wyraz twa- gwarze
Kate stopniowo odzyskała
co do jego pobudek.
rzy, na uśmiech, na jasne spojrzenie. równowagę. z·uśmiechem kłaniała się
I rzeczywiście hrabiemu chodziło
Jednak miłość tego ujmującego we wszystkie strony, a nawet rozróż
tylko o przejrzenie zeszytu. Był pe- chłopca sprawiała jej przyjemność. niała już wyraz poszczególnych twawien, iż znajdzie tam wiersze i ich Przecie nic nie zrobiła, by ją w nim rzy. W jednych czytała życzliwość, w
lekturą chciał ubawić Kate. Nie mylił rozbudzić, a przynajm.niej nie zrobiła innych niezadowolenie, w Innych zaByło tu przecie wiele panien,
się. Gruby zeszyt zapisany bYł wier- więcej niż w stosunku do każdego in~ wiść.
szarni. \Vśród wybuchów śmiechu za-I nego człowieka, poczynając od starego które w swoicb . projektaeh. małżeń
cząJ czytać. Może te do~ć niezgr~bne dziadka genera!a 'Niedzieck!ego, a koń skich liczyły na Rogera, wiele matek
liryki nie wydawałyby Się tak naIwne cząc na pokOjówce HerCle. Jednak i ojców, którzy łakomie spogl~dali na
i tak komir;zne, gdyby Gogo nie ak- tam, na tarasie, gdy Gogo prosił ją. o Prudy.
3)

Za dawnych lat wprawdzie byli toKate długo stała, zamyślona. Ten warzyszami wspólnych zabaw, mówili
na wpół okrzesany oficjalista dworski sobie po imieniu i podobno trwali w
o sztywnych manierach służącego, ten wielkiej zażyłości póki Goga nie wypisarczyk wkrótce już będzie właści- słano do gimnazjum. Gdy przyjeżdżał
cielem Prudów, hrabią, wielkim pa- na wakacje, jeszcze - według określ enem. Czy nie zechce wtedy tak, jak 'nia siotki Matyldy - łobuzowali się
większość ludzi, których dzięki zbie- razem. Ale z biegiem lat wzrastał
gowi okoliczności los wyniósł wyso- między nimi dystans, musiał wzrasta,ć.
ko, zemścić się na wszystkich tych, A teraz, gdy Gogo wrócił i witał go
którym dotychczas musiał nisko się cały personel Prudów od administrakłaniać? .. Spadnie zeń ten uniform tora i dyrektora cukrowni, a kończąc
słUżbistości, ta liberia szacunku i co właśnie na Macieju Zudrze, Gogo
się ukaże? .. Brutalny despotyzm, za- Kate widziała to - podał mu końce
rozumiałość, chęć poniżania innych? palców ,zaśmiał się, poklepał łaskawie
po ramieniu i ' zawołał:
O, Kate nie myślała w tet chwili
_ lIo, ho, czy to nie Maciej? .. Jak
o sobie. Wiedziała dobrze, że z jego się pan masz _ Maciek? .. I co rostrony nie czeka ją żadna przykrość. bisz, jaką. masz pan funkcję? ..
Umiała doskonale odczuć sympatię,
Tamten skłonił się, poczerwieniał
której nie ośmi€lał się jej okazywać i powiedział:
i życzliwość, której nie umiał zama_ Dziękuję panu hrabiemu. P?_
skować. Jeżeli traktował ją zawsze z wodzi mi się dobrze, a pełnię funkCję
najgłębszą. czcią, wiedziała, że to nie pisarza prowentowego.
z racji pozycji w pałacu. Lubili ję. zreCzy za to powitanie nie zachował
sztą wszyscy i Kate byłaby zarówno on nie.nawiści do Goga, jak i za cały
zdumiona jak nieszczęśliwa, gdyby ten ton, który wobec dawnego towaznalazł się l<tokolwiek żywiący wobec rzysza zabaw przybrał od swego poniej nieprzyjazne uczucia. Zachwyco- wrotu hrabia. Nie był to ton przyjemne sporzenia, serdeczne uśmiechy, ci e- ny. Dźwięczała w nim jakaś kpią.ca
ple słowa wytwarzały wokół niej tę poufałość. Nieraz przy matce i przy
niezmiernie nasłonecznioną. atmos{erę, Kate Gogo przypominał Maciejowi
bez której nie umiałaby żyć.
dawne czas)', bezceremonialnie wywIeAle jak ten człowiek ustosunkuje kając wspólne psoty, zwierzenia, plo.·
się do swej prawdziwej matki i do ny. Żenowało to Macieja, rumienił się.
~oga? .Czy nie zechce zemścić się za detonował, czuł przecież, iż te wspoJego mImo wolne uzurpatorstwo, za to, minki, które napozór ich obu miały
że zagarnął mu to, co jemu się Ilale-I ośmieszać, w rzeczywistości nie dotyżało, jemu, prawdziwemu panu Pru- kały hrabiego, a tylko słabszego partdów.
.
nera wystawiały na pośmiewisko.
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Uderzyło,Ją t~ż! że Go.go ani ruu :
nie zapytał Ją o Jej uczucia. By~a mo.. :
że nawet temu rada. W~rawdzI~ zdecydowana była na potwler~zenle, n,!'
zdawkowe: "tak, kocham Clę, Gog? !
ale wolała, że nie zmUS~a!lO. J~J
do powiedzenia czego~, co ł~eze~~żDli
było kłamstwem,. me. by.

prawd~.
B,rzydz.lła SIę meprawdą.;
BrzydZIła s~ę me z P?budek etY':~r

nych lecz mstynktowme, tak, J<Wł>
bi'zydziła się brudnymi szrpatami, .~zy
podłością ludzką. Czułaby się pomzo..
ną we własnych oczach.
.
A jednak dlaczego me zapy,tał e~y
go kocha? Czyżby był tak pewien Ine..
bie ,czy też bał się usłys~eć .wymijajl)cą., lub przeczącą odpOWIedz? ..
Kate wiedziała, że swoje miłosne
sukcesy Gogo liczył na. tu"zi~y. Od pa...
I,'U znajomych, którzy SIę ~ nIm zł!- gr~
nicą zetknęH, słyszał~, ze .lubIł Sl~.
również chełpić tym~ Z~yclęstwam.l.

Ale nie mogła się mY.hć, ze ją. tl" aktll:J0
zupełnie inaczej. NIe mogł.& wą.tp~ć,
że tak płomiennych słów mk?m,,; Je ..
szcze nie ofiaro,,:ał. Słowem V:led~lała,
że jego miłość Jest s~cze.ra l ~lelk~.
Czyżby sądził, że na .mc me mozna me
odpowiedzieć rówme silnym ucZU,ciem?
- Chodź, Gogo, zata;ńczmy - p.owiedziała, by przerwać Jego wyzna.me,
_ Boję się _ szepnął, gdy r;naleźli
się wśród taI1czących par - że będ~
się zataczał. Jestem pijany tobą. i moim szczęściem.
b
ł
Nie tańczyli jednak dłu~o,
W aśnie podano d~ stołu. Orklestr~ przeszła w marsza. l wszyscy rusz,Yh do ja.dalni z arcybIskupem i pamą. MatyIdą na czele.
Kate zdziwiła się, że zmieniono jej
miejsca. Sama rozkładała kartki i .

°

umieściła

swoją

międzY prof~sor~m-

Ziemowickim a hr .. Czapskim. Teraz
siedziała w środku stołu obok Goga::-Musiała to być jego sprawka. Niefortunna zresztą, gdyż siedzą.ca z drugiej
jej strony hr. Chotoms~a przez c~łą.
kolację nie usłyszała od swego sąsIa
da ani jednego słówka. Wręcz demonstracyjnie zwrócony był wciQ-ż do Kate
i z nią tylko mówił.

NARZECZENI!
Na nich z u~miechem patrzyła
Kate i mówiła im w duchu:
- Nie desperujcie, nie martwCie
się. Rychło przekonacie się, że nie było po czym rozpaczać.
Zaczęły się toasty i mowy. Z pierw~
sz/)" długą i ozdobnę., irikrustowaną
łacińskimi cytatami, wystąpił ksiądz
arcybiskup. Drugą. miał stryj, książę
Zasławf'ki, r:.,·nny ze swego staroświec
kiego finez~' jnego dowcipu. arcywytwornego, pachnącego trochę pudrem
i trochę myszką, trzecią. wygłosił generał Niedzicki, później sypały się jed·
na za drugą.
Kate nie rozumiała z nich ani sło
wa. Już pierwsze słowa ciotki Matyldy
uderzyły
niby obuch w jej świad.o
mość: zrozumiała, że los Goga, Goga·
wyzutego z nazwiska i z majątku, Go.
ga nędzarza, będzie przecie i jej losem.,
Tak, przyrzekła mu rękę, obiecała,
zostać jego żoną wtedy. gdy był Qoga..
ty, gdy był hrabią na Pru dach. Jakim.
że czołem można cofnąć swoję, zgod~

nazajutrz. gdy się okaże, że jest biedakiem, że jest synem chłopki, jakimś
jednym z miliona Maciejem Zudrą?.
Dotychczas rozczulała ją. myśl o
przyszłości. o smutnej i szarej przyszłości Goga. Podświadomie wyłączy~
ła siebie z tej przyszłości. Nie czuła.
się związana z nim, nie czuła wagi
owego "tak", wypowiedzianego na ta ...
rasie przed kiJku godzinami. Nie przypuszczała, by wymówiszy je wzięła na
siebie jakąś odpowiedzialność. Ot. po
pros~u żało.wała miłego Goga, który
będZIe mUSIał porzucić dotychczasowy
beztroski tryb życia, porzucić bogactwo, Prudy, panią Matyldę i... i ją.,
Kate ...
(Ciąg dalszy nastąpi)
ó
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Wrażenia naszego korespondenta, który przed trzema dniami przejeżdżał przez Czec~osł.owa~Ję.
-

.
Szczęś~~wy tr~f ?ał ~ziennikarz?wi I skowi ~ bi!1ł.ym.i przepaskamI, na kt6sposobnosc przez~cla meco ~mocYJ w ~ych .wld?IeJą. Ja~Ieś emblematy .ko~edrodze powrotnej z wakacYJ na po- JarskIe, mkt by me. przypusz~za~, ze z~łudniu. Powrót przypadał w dniach jemy w tak powaznym napIęciU poll.
.,
h t yczn Ym.
SI'1nyc h przesI'1 en,
przypommaJą.cyc
częściowo niezapomniane nastroje moRuszamy w drogę ku Pradze. . Na
bilizacyjne sprzed ćwierćwiecza.
polac~ praca .n0r~a~na: . uderz~ Jed:
nak, ze oddam są. Jej bądz starsI bądz
Na lagunach weneckich
bardzo młodzi, bądź też przeważnie
kobiety. Przy każdym moście kolejoNa Wenecję przypadł nam krótki
' tzw narodni garda" mipostój. Tylko doba. Więc wieczorem wym straz ,
. " uzbrojona
.w
'
licja obywatelska
karaW środę naturalnie plac Marka, konbiny
z
czerwoną.'
przepaską..
Na
stacert symfonicznej orkiestry: nic tu się
nie zmieniło. Życie przelewa się spo- cjach członkowie gwardii lub jakiŚ
kojnie wśród światła i ciepła. Czwar- wojskowy. Po drodze mijamy Ii.czne
tek upalny trzeba spędzić na Lido i pociągi wojskowe, niektóre z materiałem, przeważnie jednak · z wojskiem,
skąpać się w Adriatyku.
Do wycieczki polskiej "Francopolu" ciągnące ku Pradze.
nadchodzi depesza z Warszawy, żeby
W Pradze
telefonować do konsulatu w Trieście,
którędy ma wracać. To jest zastanaPociąg przychodzi na miejsce z owiające. Konsulat jednak odpowiada, późnieniem
godzinnym. Na dworcu
że poprzedniego dnia przyjechała par- Masarykowym życie normalne. Tylko
tia emigrantów w zupelnym spokoju i żołnierze z karabinami nadaję. chanie ma powodu do żadnych niepoko- rakter jakiejś osobliwości. Wsiadamy
jów.
w taksówkę. Na pierwszy rzut oka ży
, . Wieczorem jedziemy pociągiem po- cie ulicy normalne. Ruch w kawiarspIesznym ku granicy mijając tylko niach, po sklepach. Wystawy pełne
kil~a pociągów, wiozących ku połu najprzedniejszego towaru, nie ustępu
dmu włoskie oddziały wojskowe wi- jącego Paryżowi. Kobiety mają tu spodocznie wracające z ćwiczeń. Nad ra- ro do oglądania. Na ul. Wallensteina,
nem rozlega się pogłoska, że w Cze- przed gmachem prezydium Rady Michosłowacji nastąpił jakiś przewrót i
nistrów, bardzo silne oddziały policji.
że władza przeszła w ręce jakiegoś ge- Wszędzie jednak spokój.
nerała.
Na zapytanie, czy to chodzi
Zapada wieczór. Po przywitaniach
o Syrovego, nikt nie umie udzielić i opowieściach na tematy osobiste
wiadomości, gdyż pogłoska opiera się trzeba się wybrać na miasto. Ciągnie
na relacji milicji faszystowskiej pod- my do centrum miasta. Ulice pełne,
czas rewizji pogranicznej; tak dono- kawiarnie jednak nie tak przepełnio
szono przez radio.
ne, jak w czasach normalnych. Na
Narodnej Trzidzie i placu Świętego
Przez Austrię
Wacława spotyka się oddziały poUcji
W piątek z rana dobijamy do Wie- po kilku i kilkunastu. Na bocznych udnia. Tak jakby się tu nic nie zmieni- licach tego nie widać. Publiczność snuło. Tylko większość wozów kolejo- je się wolno. przechadzając się po trowych jest już przemalowana na "Deut- tuarze i . wykupują masami świeże
sche Reichsbahnen", sporo jeszcze wa- dzienniki. Niemal każdy przechodzień
gonów posiada napis: "B. B. Oester- posiada po kilka gazet.
rei ch". Przed Wiedniem widać na
dwu stacjach przygotowania wojsko- Nastroje piątkowego wieczoru
we: oto na jednej czołgi,' armaty, od,
W dziennikach coraz to nowe emodział wojska przygotowany do ład1.lll cjonujące nowiny.
ku, gdzieindziej znów ładują transport
Piątek: omawianie noty sowieckiej
do wagonów specjalnych.
do Polski, a przede wszystkim, co
Opóźnienie pociągu nie pozwala przyniesie Godesberg. Dzisiaj Chamnam na przejazd przez miasto. Prze- berlain już koresponduje tylko z Hisuwają nas na Ostbahnhof. Na tej tlm'em. \V pierwszym liście zażądał,
stacji widzimy afisze o punkcie kon- by armia niemiecka nie wystąpiła
centracyjnym dla zbiegów z Sudetów. czynnie, póki nie zostaną zakończone
W samym pokoju siedzi jakiś hitlero- rozmowy wzajemne; prasa podawała.
wiec, lecz klientów nie posiada. Napi- że pobyt Chamberlaina może się przesów: "Heil Hitler" widać było podczas dlużyć znacznie. Dopiero po pięciu gocałego przejazdu ledwo kilka. Flag dzinach nadeszła odpowiedź Hitlera,
ze swastykę. może - dwie.
iż nie może przyjąć takiego warunku.
PrzejeŻdżamy przez Dunaj. Most
Nadchodzą co chwila
nowe wiastrzeżony.
Za mostem kilka namio- domości i depesze; najbardziej natutów, kręcący się obok nich żołnierze i ralnie interesują relacje o konferendziała przeciwlotnicze. Po drodze ku cjach w Godesberg. Nagle około godz.
Hohenau widać przydrożne posterunki 21 przychodzi zapowiedź
odjazdu
wojskowe przy obiektach kolejowych Chamberlaina nazajutrz, w sobotę z
i na stacjach.
rana. W parę chwil później nadpły
Gazety przepełnione wiadomościa wa depesza z Paryża, że Daladier omi propagandowymi.
Ze Syrovego świadczył przewódcom partii radykal3robiono niemal komunistę, podczas no-społecznej, iż w razie potrzeby
gdy wszystko wskazuje, że politycznie Francja wypelni swe zobowiązania.
rząd się nie zmienił, jest raczej gabiSytuacja jest bardzo poważna.
netem prez. Benesza, opart)'m o
'V pn'watnych rozmowach podnowszystJ{ie partie z widokami na pozy- !':zą obaw~T nalotu na Pragę. Prócz teskanie hlinkowców; rząd fachowy bez go w~Taża.ią obawy, czy Niemcy nie
osolJ i!': t o!'\ ci zaangażowan~'ch polit~T cz zechcą st'vvorzyć faktów dokonanych i
r,ie. Natomiast wiele relacji o anar- przed
zakollczeniem ewentualnych
chii w Pradze i terrorze w Sudetach. rozmów między Chamberlainem a HiDrobna relacja, schowana gdzieś w pi- tlerem nie uderzą na Sudety. Lubo
śmie, że Chamberlain po dwugodzinnęci człowieka
chęć
pozostania na
nej konferencji z Hitlerem postanowił miejscu i obserwowania wydarzeń,
pozostać na piątek w Nadrenii. To deprzeważa ieclnak poczucie l<oniecznocyduje: warto odskoczyć do Pragi.
ści powrotu do kraju na posterunek.

Wś

ód C chów widać rozgorycz e.
r
Z\ że ich w krytycznym
me do ~rancJ Ścila. Wewnętrznie do~omencle ł~pu itej konsolidacji. Orga~ma~o c~ OWtyc ne powołały do dymzacJe.. glmnas
.
h z
łonków' kierowlllCSPOZ~CJ~ swyc . C!Cyj zło~one z trzech
twóo YC .org~mz eikie instytucje od
os b,. o b ~JmuJe ws~,
k
unist czkatohcklego ,,<?r~a ..do om k Yar-I
nych. ZapewmaJą,.lz słowauc a P
tia hlinkowska wysle do r~ądu kswe~o
. .
kt'ory m Jedna • dme
przedstawIcIela,
może być żaden. poli~yczny przewo ~a.
Wyd~no Ogran.IcZem\ r~l':tto~~y n:
b~nkI był w dnH~.ch os a n~\ ~ tu ŻycI~k. Szczególll;le a~tYWX;;ar:set ty siędZI, którzy wy~ląga 1 po władze ogracy koron, ~o ec ~zegokładów A w
niczyły wyJmowame w
.
społeczeństwie rośnie reakcja wobec
·
Ż y d ow~
.'
Ludność Pragi podmo~ła .Slę .znacznie wskutek zbiegów. Juz SIę me m~wi o zbiegach z Wiednia i ~ustnl,
którzy przybywają ciągle, lecz 1 .~ rejonów niemieckich. Czechosłowac~I n~pływ jest bardzo SIlny.. Wyco~UJ1J: SIę
stamtąd nie tylko CzesI, ale 1 lem:
cy. Oni to są głównie szerzycIelamI
panicznych pogłosek.

:-r

Noc mobilizacji
Trzeba wracać. Pociąg odchodzi za
W pół do 11 jest~śmy na
dworcu Wilsona. Wagony, I.d~ce ~
kierunku Bogurnina, nape.łmaJIl: SIę
szybko przeważnie młodymI. ~1:~10;t~~
publiczności odprowadza odJezdzaJ~
cych. Nagle ogromną halę nap~lma
tuhalny glo!; spikera, który ap.elu): do
kolejarzy, by nie porzu.ca~1 pl acy
wskutek mobilizacji. gdyz Ich. obecność na posterunkach jest kor~leczna
właśnie dla jej przeprowadzema. ~
pel ten jest powta~'zany ~<.ilkakrotme.
Ach, to przed poł godz.1ną, o 2~ raclio obwieściło zarzqdzeme prezy den:
ta republiki o powołaniu pod bron
wszystkich od wieku POhol'o,,:eg~ do
40 r"oku ż~Tcia. Robotnicy kole)owI burzą się i chcą stawać w szereg~ch mobilizacyjnych. Znów a~el. radl~wy. Z
niezadowolenirm !':pelnlU.lą.!':" e ohowiazki chociaż może wolellby zglasza<ć !;i'ę do szeregów. , . . .
Z ZO-minutowym opozlllemem ~d
chodzi kurier ku Boguminowi. Nlesłychanie przepelniony. 'Vszystkie wagony bez względu na klasę pelt~e. Do
klasy drugiej i .pierws~eJ weszh tylko
oficerowie i uprawnielll. Za to na kurytarz.ach rezerwiści ,~szędz!e.. Opuszczamy Pragę, tryskającą s'~la~łe!D'
NaO'le ktoś rzuca rozkaz: zgaslć SWlatła~ zostawić tylko zielone. Tak. się
dzieje. Po pewnym czasie gasr:ą ~ o~e
i długo jesteśmy wśród całk.owIteJ Clemności.
Na każdym postOjU przybywają pasażerowie, żegn.ani owacyjnie
przez ludność. C? stacJa t? zryw 0krzyków. O spanlU mowy me ma.
Stacje kolejowe przyćmi~ne .. ~a ~o
na hor\'Z~oncie co chwila pOJawiaJą SIę
smugi ·jaśniejsze. Czyżby to refle~to
ry? Jest ich za wiele. Ach, to me\1stannie pędzą samochody. Vve dnJe
gdy się patrzyło z okien wago~1U, to
prawie ruchu samochodowego me było widać.
Teraz dopiero pędzą. wozy
tysiącami.
Niekiedy widać cale kolumny. Rozumiemy.
godzinę.

Na granicy
Z przeszło dwugodzinnym. opóźni.e
niem przybywamy do BogumJn~. ~azą
nam opuścić wagon, którym mlel1śmy
dojechać do Warszawy.
Stoimy bez-

W drodze do Pragi
Mijamy granicę czeskosłowacką.
Zaraz widać okiem zasieki z drutów
kolczastych, tak świeżych, że srebrzą
się w SłOI1CU.
Czuje się, że tam są
gniazda karabinów
maszynowych;
zwracają

uwagę

ścięte

wierzchołki

drzew, potrzebne do obserwacji. Co
pewien czas zwracają uwagę jakieś
wzniesienia osobliwe. Gdzieś widać
grupę żołnierzy,

obsłu~u.ię.cych. ka~a~

biny maszynowe: niektorzy z Olch JUz
w masl{ uch gazowych.
'V Brzeclawie komunikują nam, iż
przez Berno kurier do. Pragi nie pójdzie, ]N'Z przez Przer6w. Może to
transporty wojskowe idą tamtędy. Na
stacji żandarmeria i wojsko. Po~ząde~
całkowicie lltrzy"m~:tly. i gdZbl ~1~ ~l-

Pokojowy apel prez. Roosevelta

w e~u'anie

pod adresem. ka'l1.clel·za Hitlera i prez.

N o w Y Jor k (Tel. wI.)
szyngtonu donoszą:

partamentu stanu spraw zagranicznych oświ.adczają, że prezydent Roosevelt zamierza zwrócić się do kanclerza
W nocy z niedzieli na poniedziałek Hitlera i prezydenta Czechosłowacji z
Roosevelt wezwał na konferencję do gorącym apelem, żeby użyli całe~o
Białego Domu sekretarza stanu Hulla swego wpływu celem doprowadzeOla
i jego zastępcę Wellesa. Wynikiem do pokojowego załatwienia sporu.
tej narady ma być ogloszenie w naj- Prez. Roosevelt ma w swym apelu
krót.szym c~sie niezwykle doniosłego podkreślić, że z.atar~ zbrojny niemiecoŚwIadczeDl~.
.
ko-czeski
stanowiłby
bezpośrednią
Wpra~dZJ(.' nie pod~n? dotąd urzę-l groźbę dLa poko.ju świata i cywilizacji.
dowo bhzsz~'ch szczegołow konferen_
.clił iedn~k Yl. koła~b ~bliżonych

Z Wa-

Benes~a

do de-

~ . \o..

- - -

.

radni DowIadUjemy SIę, ze komumkacji' na Zebrzydowice nie ma. Także
wagon niemiecki z Berlina nie przybył Nie podobna dowiedzieć się o
prz'yczynie tych zarządzeń. Naczelnik
..
. ze
.
stacji oświadcza nam ofIcJalme,
przez Zebrz~dowice połączenia z Polk
. ma Pytamy czy można jechać
s ą me..
,
przez CIeszyn.
d' d . ć
- Na to mog~ panom o pOWIe Zle
tylko władze polItyczne.
. . do czeskIego
.
C'lesZY _
_ Ale pOCIągI
na kursują?
Naturalnie!
Tymczasem odjeżdża w kierunku
Rusi Podkarpackiej pociąg mobilizacyjny. Pomiędzy żołnierzami przeważa język niemiecki Za chwilę wsiada,.
k t 6 ' chały
my do pociągu,
rym p~zYJe C'
dzieci do szkół i wleczemy SIę do leszyna.
Jest n.as spora gromadka. D~ osób,
wracających z Pragi, przyby.ło Jeszc.ze
sporo osobistości, które w J?lą,tek wleczorem wyjechały. z Wied?la. .Są pomiędzy nimi takze OSObIStośCI urzę
dowe.
Ciemny Wiedeń
Dzielimy się wrażeniami . Pod~b
nie, jak i my, jechali ciemnym pOCIą
giem. Tak samo pociąg. z-abl,erał zmobilizowanych. Uderza, ze wsród zIfi:obilizowanych nie słychać było ŚpIe
wów; nie widać było pijanych; tylko
na stacjach padały obustronn~. okrzyki. Wiedeń sam, wedłe relaCJI przybyłych, w ciemnościach. Od wtO!~U
zalegają. miasto ciemności. Obaw~aJą
się nalotu. Jako niezwy~le znamIe~
ny przejaw nastroju nalezy P?dkreśhć
fakt, że kościoły są przepełmone !Dodlącymi się o pokój. U Boga tySIące
szukają ukojenia.
Nieoświetlenie miasta wywiera na
prz·e chodnia wpływ niezw.ykle deprymują.cy. Nieprzyjemnie Jest włócz)~ć
się po ulicach, niemi10 prz~dzierać SIę
było taksówką ku dworCOWI.

Przez

granicę

Jedziemy polskim Śląskiem Zaolzallskim. Z okien wagonu nie widać
nic osobliwego. Na stacjach pojawiły
się obok czeskich także napisy polskie.
'-IV Cieszynie czeskim widać na ulicy podn iecenie. Cho?zą lu?-zie, gawę
dzą, obserwują. UlIca, wl?dąca ku
mostowi, pełna publicznoścI. Sklepy
otwarte. Zewnętrznie poza tłumamI,
które wyległy na miasto, zdawałoby
się wszystko normalnie.
- Czy można przejść przez granicę?
- zwracamy się z zapytaniem do straży granicznej na moście.
- Paszporty macie? - pada zapytanie.
- Mamy
- Nie ma żadnych przeszkód do
przejścia - informują strażnicy czescy.
Sunie tedy z dworca k.a.walkata kilkudziesięciu osób, podtrzymująca walizki, złożone wysoko na wózkach,
ciągnionych przez
młodych
chłopa
ków. Przechodnie, zobaczywszyosobliwy pochód, w milczeniu towarzyszą.
mu ku mostowi. Dla miasteczka to
sensacja. Zbliżamy się do kresu. Rumory zaczynają rosnąć. Że też nikt z
nas ni e miał z sobą. aparatu fotograficznego i nie zdjął tego pochodu! Byłaby to przecie niezwykła pamiątka na
całe życie!

Docieramy do mostu. Po obu jego
stronach spore grupy gapiów. Widzimy biało-czerwone nasze chorągwie na
budynkach policyjnych i celnych.
Zaczynają się formalności paszportowe i celne. Strażnicy czescy przybijają stemple, prowadzą rozmowy
na
tematy celne. Idzie to szybko. Ale pośród zgiełku, jaki się wytworzył, nagle atrakcja: oto przez most zaczyna
biec jakiś młody mężczyzna: wyzyskał
zbiegowisko i zajęcie się celników i
zbiegł na polską stronę; tu zaraz skierowano go na komisariat policji.
A my tymczasem przenosimy z trudem ciężkie walizki na drugą stronę
Olzy. Oddajemy paszporty polskiemu
policjantowi. Jesteśmy w Polsce. Jest
sobota, godzina 11 z !"an.a.

_
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