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Mussolini już odleciał - Narady w Rzymie - Rozmowa telefoniczna Mussoliniego z Hitlerem - Mowa Chamber.
.
..
.
laina i Daladiera - R~żnice planów
"
L o n d y n. '( PA T) , Premier Chamberlain oświadczył· w parlamencie, iż otrzyma'
zaproszenie kanclerza Hitlera przybycia dziś do Monachium, dokąd zaproszeni zostali
również Mussolini, oraz premier Daladier.
~hamberlain oświadczył dalej, że zaproszenie przyjął i udaje się dziś rano do Monachium.
Zaproszenie Daladiera
Premier Chamberlain wylatuje ra- mał Mussolini i premier angielski
p a r y t. (P A'1") Donosz, urz,dowo,
premier Daladler uda si, Jutro rano
do Monachium, gdzie spotka si, z
kanclerzem Hitlerem, MUJiso1lnfm I
Chamberlalnem.
że

no do Monachium.

Radiowa mowa Oaladiera
po zaproszeniu Hitlera

, P a ryż. (Tel. wł.) Premier Daladier wygłosił w środę o godz. 19 przez
wszystkie radiostacje francuskie przeMussolini poJechał już
mówienie, w którym' podkreślił, że,
do Monachium
kiedy zdawało mu się, że wszystko już
R z y m. (pAT) MussoJfnf przyJ,ł za- stracone i poczynił wszystkie moż-'
proszeme Hitlera f opaścU o god&. IS 'liwe zarzędzenia, otrzymał od kancleRzym. w towarzyst..te mm. Ciano 'tO- rza Hitlera zaproszenie do .przyłYrcia
ciągłem nadzwyczajnym, udając
51, na wspólną. konferencję do Monado Monachium. Na dworcu żegnaU go chium. Takie ~ame za.pr~sz~nie otrzywszyscy ministrowie I Hczne Uumy
zgromadzone na okoHcmych ulicach.

w

o

godzinie 3
Ilanclersl(im

urzędzie

Tełefónictna

M o n a e h i u m. (PAT) Ostateczne

zarządzenia w sprawie spotkania mę
żów stanu nie zostały dotychczas wydane. Jest jednak rzeczą. prawdopodobną, że odbędzie się ono w urzędzie

Rozmowy u Hitlera

rozmowa

Mussoliniego z Hitlerem

z y m (pAT) Bezpośrednio po wręczeniu ministrowi Cia no listu Chamberlalna przez ambasadora brytvjsklego w Rzymie, lorda Pertha, Mussolini
kanclerskim na Placu Królewskim.
Obrady rozpoczną się zapewne o nawiązał bezpośredni ~ontakt z Hitlegodz. 3.
lJ rem.
Wiadomość ta potwierdza pogłoskę,
:le Anglia zwróciła się do rzQdu włoOżywione narady w Rzymie
skiego o ndział w mediacjach lfliędzyR z y m. (P A T) Od rana pomiędzy narOdowych, mających Da celu usurządem angielskim i włoskim trwają. nI,cie groźby wojny z pOWOdu zatargu
ożywione rokowania. O godz. 10 przed
czesko-niemieckiego.
południem ambasador brytyjski lord
. Ze względu na znane stanowisko
Perth udał się do min. Ciano, z którym Mussoliniego, głoszące konieczność inodbył 15-minutową rozmowę.
Następnie
ambasador
brytyjskI
wrócił do ambasady i połączył się tele-

Ił

lacb politycznych zapewniaj Q, że Mussolini nawiQzał telefoniczny kontakt
z kanclerzem Hitlerem.
Rezultat tej
rozmowy nie jest jeszcze znany.
W kolacb dobrze poinformowanych
zapewniaj" iż Chamberlain prosił rzekomo o· zakomunikowanie mn' nIeChamberlain. Wszyscy udadzą się ju- zwłoczne odpowiedzi niemieckiej, by
m6gł wykorzysta6 ją. w swym przemótro do Monachium.
wieniu w Izbie Gmin.
"Zaproszenie
kanclerza
Hitlera
przyjąłem mówił premier Daladier
w przededniu decydujących rozstrzygnięć. Wytężę wszystkie moje wyB e r l i n. ' (P AT) Kanclerz Hitler
siłki tak, jak to do~i czyniłem, aby
przyjął, nat~'chmiast po amb. Francoisw imię naszej idei i stalej gotowoścI Poncet. amb. Hendersona. z którym
FrancJi współpracy dla pokoju, by za- również odbył dłuższą rozmowę.
żegnać ten ohecny zatarg. W porozU,P a ryż. (P AT) Agencja Havasa domieniu z moim rządem i z całym na- nosi z Berlina, że ambasador Franc.ił
rodem francuskim udam się do Mona- P,oncet przedstawił kanclerzowi nowe
chium."
' sugestie rządu francuskiego w sprawie
pokojowego uregulowania zatargu niemiecko - czeskosłowac~iego. Rozmowa
trwała ' około godziny.

tegralnego i nieograniczonego tylko do
sprawy sudeckiej rozwiązania zagadnienia czeskosłowackiego, przewidują
tu, że akcja dyplomatyczna rz,du wio_
s~iego zmierzać będzie do znalezienia
takiej formy rozwiązania, która uzgodni trudności proceduralne z koniecznościę szybkiego zaspokOjenia uprawnionych żQdań obcych narodowoścł,

I

zamieszkujących

Czechosłowację.

Stanowisku teUlu da niewątpliwie
wyraz Mussolini podczas spotkania w
Mona"hium.
Agencja Havasa donosi, że w ko-

fonicznie z Londynem.
Z kolei ambasador odbył drugą. rozmowę z min. Ciano, która trwała pól
godziny. O rozmowach tych ogłoszono
komunikat, donoszący, że ambasador
brytyjski złożył min. Ciano doniosłe
doniesienie, dotyczące możliwości załatwienia konfliktu niemiecko-czeskiego.

List Chamberlaina
do Mussoliniego
Rzym. (PAT) Agencja Stefan i podaje treść listu, wystosowanego przez
sir Neville Chamberlaina do Mussoliniego. W .liście tym Chamberlain pisze, że wystosował ostatni apel do
kanclerza Hitlera, by zgodził się na
załatwienie za~adnienia sudeckiego w
drodze rokowal'l.
Chamberlain zawiadamia Mussolinie~o. iż wyraził gotowość udania się
osobiście je~zczę raz do Berlina.
Na8t~nnie w~Taża nadzieję, iż Mussolini
zechce Tloinformować kanclprza Niemiec, iż b('<1zie reprezentowany w tych
rozmowach oraz prosi go, by starał się
skłonić kanclerza Hitlera do przyjęcia
propozycji angi el~kiej.
Po liście tym Mussolini zawiadomił Chamhcrlaina, że poprze jego propczycje wobec kanclerza Hitlera.

Mowa Chamberlaina
w Izbie Gmin
L o n d y n ' (Tel. wł.) Oczekiwane z
olbr;o:ym,im napięciem posiedzenie parlamentu angielskiego odbyło się w
środę. Kiedy Chamberlain powstał ze
swego miejsca i udał się na trybunę,
by wygłosić swe przemówienie na temat s~T tuacii międzynarodowej i stanowiska ,V. Brytanii zgotowano mu
na wszystkich ławach Izby spontaniczną. owację.

"Stoimy ohecnie - powiedział m.
in. Chambel'lain - wobec sytuacji, jakiej nie było od roku 1914,
"Sytuacja w czerwcu polegała na
tym. iż rokowania czesko-s'lldeckie u,tkn~ły na martwym punkcie i powstały obawy, poważn~'ch powildań.
,.'Rz~d bl'~T t~'jski sianał przed trzema alternat~' wami.
Albo powstanie
/ł'roiba wojny z Niemcami. gd?by zaatakowal~' one
Czechosłowację,
albo
mo~librśmy pozostać na uboczu, po.
zwalaj?c na rozwój \Vvpaqków, 'lub
wreszcie mogli~mv 7.nnl"7.Ć Tlokoiowe
rozwi~zanje w drodze lllNl i :1f'ii Pierwszą altern::ttywę odrzucilif-m'.- Nie mamy traktatowrch zobowia.7ftll (oklaski
i oItrz"kj) z Czechosłowacia i zawsze
oc;lmawialiśmv wzieria
na siebie takirh zobowi~Z::l1' , nrug''1. alternatnva
też nam nie odpowillrlała, rllatego' no.
stanowiliśmy zwrócić się ku trzeCiej,
a mianowicie 00 ozieła mediacji".
\iVyrażając s.ię z u7.11aniem o w,'sił
kach Runcimana, Chamberlain' o.
świa(lcz~'ł. iż ostateczne nienowof1zenie Runcimana nie było ip/<o wina.
Runciman i jep:o towarz~'sze ozięki
sw:v~ długotrwałym
w~'slłkom na rzecz

Prezydent republiki czeskoslowa ckiej Be;zesz z

swą ŻO/lą Hann

i W~T Czel'pując:vm

nokoill noz"skali
sznrunf>}< i zaufanie obu ~tron. '
W kOl1cu
swego przemówienia
Chamberlain oświadcz,," iż Hitler zaprosił go. by jutro spotkał sil.' z nim
w Monachium, Zaproszeni zostali również Mussolini i Daladier.
, Po tym oś",iarlczeniu Izba nrlroczyła swe obrady do poniedziałku.

Strotla 2

e

-

~.RĘDOW. TIK, piątek, dnia 00 WT'Ześuia. 1938

!

-

Numer 22l

••

stroje we ranc I

Różnica

planu

londyńskiego

WysIany z Ozerniowiec do Tel - Awiw przez
Konstance na statku ,.Aghios Nicolas" transport bydła zginął w drodze z głodu i pragnienia.
Właściciele ponieśli milionowe straty.

i memorandum Hitlera

*

Dwaj dziennikarze litewscy. kt6rzy przed
kilku dniami wyjechali do Czechosłowacji jako

Poza tym faktem jes'f - Jak s"twier- korespondenci dziennik6w. powrócili do Litwy,
(PAT) Na zasadniczą zmia- ma się odbyć, a to w celu zabezpieczegdyż z powodu zamknięcia granicy polsko • cze' nę nastrojów
opinii publicznej we nia porządku na tych terytoriach i to. dził min. Bonnet - że kanclerz Hitler skiej
i niemiecko - czeskiej nie mogli przedosta~
Francji wpłynęła w dużym stopniu j(;st przedmiotem tzw. ultimatum nie- domaga się plebiscytu w większej ilo- siE: do Czechosłowacji.
sensacyjna wiadomość, że komunikat mieckiego. Z drugiej strony zarówno ści okręgów, niż to było przewidziane
minister oświaty przeStlnął począwydany przez Foreign Office, ogłoszo Praga, jak i propozycje francusko-bry- w Berchtesgaden, akcentuje jednak, tekFrancuski
roku szkolnego dla wszystkich szkól we
ny w poniedziałek wieczorem w Pary- tyjskie dopuszczają, takI! okupację do- aby plebiscyt ten odbył się pod kon- Francji z 3 na 10 października.
trolę. międzynarodową·
piero po plebiscycie.
żu i oświadczający, że między Francją,
Na skutek decyzji Narodowej Federacji PraAnglią i Sowietami miało nastąpić poSy Francuskiej oraz Syndykatu Prasy Paryrozumienie, iż w razie akcji niemiecskiej. wszystkie pisma ukazują sie. odbld w
objetości 6 stron maksimum. Decyzja ta powzię
kiej przeciwko Czechosłowacji Francja
ta została w związku z obecną sytuacją.
natychmiast będzie reagować, a Angli.a
· i Sowiety przyjdą Francji z pomocą c i t t a d e 1 Vat i c a n o•. (PAT) Oj ciec święty wygłosi w czwartek orę re Sąd
okregowy w Nowosybirsku skazal nA kaśmierci 6 os6b. członk6w "bandy reWOLUCyjzostał sfałszowany.
dzie na rzecz pokoju o godz. 18.30.
nej".
oskar~onych
o działalność sabotdową
Wiadomość ta wywołała duże poruPrzemówienie będzie wygłoszone po włosku i będzie miało charakter
podczas sprzetu zboża. W poniedziałek rozstrzeszenie w kołach opozycji. Członkowie
lano za to samo na mocy wyroku sądowego dwie
"Ojcowskiego orędzia pasterskiego".
osoby należące do kołchozu Tatarka.
parlamentu po burzliwym zebraniu
Będzie ono nadawane na fali 49 m, 75, 19 l 8ł. Przem6wienie będzie
pod przewodnictwem depo Marin (pratrwało 5 minut, następnie będzie przetłumaczone na różne językL
Komitet do spraw kinematografii przy SOW"
: wica) wysłali delegację do ministra
narkomie ZSRR zatwierdził dodatkowy proll'.ram produkcji nowych film6w na rok 1938/39,
· B~nnet, stawiając mu trzy pytania:
Filmy te będą miały charakter propagandowy:
Pierwsze pytanie dotyczyło kwestii,
-6 filmów bedzie poświęconych rozbudowie .. przY~
jatni narodów" w Sowietach. 3 - bedą odzwierczy rząd francuski może gwarantować
ciadlać ruch stachanowski itd. Plan produkcji
a.utentyczność
komunikatu Foreign
filmowej
przewiduje r6wnie! nakrecenie 8 filWar s z a w a. (Tel. wł.). Prasa. polskiego. Nie jest jednak określony m(lw antyfuzystowskich.
·Office~ twierdzącego, że. w razie nietermin,
w
którym
to
oddanie
ma
na.prorządowa
pOdaje
wiadomość,
nie,s prowok.ow" nej agresji niemieckiej na
wątpliwie inspirowanę., dotyczącą nostąpić. Władze polskie miałyby przePodczaI bul'Q' 1'Ia Monu Ozarn)'m kilka
Czechosłowację, Anglia i Sowiety staną
mniejszyclI. .tatków handlowych tureckich, lIaty polskiej, wysłanej do Pragi.
jąć obiekty na tym terenie. Proponuje
natychmiast u boku Francji.
Wedle tych doniesień nota. polska się ustanowienie komisji delimitacyj· . tonęło, pcnv~ując. 6mierć 18 oeób.
Na zap~Ttanie o autentyczność tego
zawiera
konkretny projekt załatwienia nej polsko-czeskie! oraz podjęcie dwu_
komunikatu min. Bonnet odpowiedział,
W oCItegl06ci SIł km~ od Bareeklny IIdel'ZY ł t.
sporu czesko-polskiego. Konkretnym stronnych rokowań w celu załatwia· si41 dwa pociagi. 30 os6b ZOllt&10 zabitych, a ok,
ża Quai d'Orsay nie otrzymało żadnego
sposobem rozwiązania zatargu jest nia. zagadnień technicznych' i admi- 50 jest rannych.
potwierdzenia w tej sprawie.
Na drugie pytanie, dotyczące szcze- bezwzględne oddanie rejonu polskiego nistracyjnych. (w)
WCIIOnj 1)0 poluiinlu wy(18,rzyła 1ri41 na Renie
w Czech osI owacji na rzecz państwa
' gółów współpracy wojskowej W. BrypOd Koblencią katutrofa, kt6ra pociągnęla za
· tanii z Francją a w szczególności, czy
.ob. 6mierć pięciu ludzi. Prom, utrzymujący
stal. komunikacj41 między Engem a KaltenenAnglia zobowiązała się do wprowadzegen. ueilow&1 przejŚĆ przed idącym w g6rę rze~
nia obowiązkowej służby wojskowej Id belgijskim statkiem motorowym .. CharIoUe"
minister odmówił odpowiedzi.
II .Antwerpii. Manewr ten :nie ud&1 1141 i nastą.
Paryż.

*

*

.Orędzie Ojca św. na rzecz pokoJU

*

*

Polska ·a

Czechosłowacja

*

*

Odręczne

pismo Roosevelta
do Mussoliniego

Różnica

planu lon'dyńslliego
i memorandum Hitlera

Trzecie pytanie brzmiało, jakie są
istotne i ściśle sprecyzowane różnice
planu francusko-brytyjskiego i memorandum niemieckiego oraz czy prawdą
jest, że Niemcy w planIe doręczonym
w Godesbergu sformułowali nowe rewindykacje terytorialne.
Min. Bonnet odpowiedział na to, ie
,p' jesJ; to nieścisIe. W rzeczywistości są
dWle kategorie obszarÓW sudeckich.
~ '
Pierwsza - to terytoria z niezaprze. ezalną większością ludności niemieckiej, które zostały przyznane bez, zw}ocz~ie Rzeszy. Jedynym punktem
spornym jest to, że kanclerz Hitler
żąda okupacji przed
plebiscytem obszarów spornych, na których plebiscyt

,.

R z r m (PA T) Agencja Stefani donosi, że. Mussolini przyjął po południu
w obecności min. Ciano ambasadora
Stanów Zjednoczonych, który wręczył
mu pismo odręczne prezydenta Roosevelta.
W liście tym prezy'd ent Roosevelt
odwołuje się do Mussoliniego, by po-

stąpienie.

Prezydentem miasta Bukaresztu mianowazostał gen. 'Viktor Dombrowski.
Bról Borys bułgarski w d!'<l-dze powrotnej z
Niemiec przybyl na zamek Brdo koło Bledu ceJem: zllJżenia wizyt,. księciu-regentowi .PawIowi

Należy ,ylko dodać do kawy ..Karo.Froncl-, prZ'ł"
prawę, gdyż jest ona wyprodukowano Z leorzeni
cykorii szłtJchetnej, czyni kawę zcłrowszq i 5mac.
niejszq, Olałego do każdej kawy, nowel do na"
lepszej I I Z II Z e g ó I n i e do najlepszej, nalef'

31

października

wolny

od nauki
War s z a wa. (P A T) Minister w.
r. i o. p. pragnąc umożliwić młodzieży
jednorazowy dłuższy 'wypoczynek i
ewentualne w?j.azdy do rodzin zarzą
dził, by dziel1 31 października rb., prze_gradz,ający
niedzielę
i 'Yszystkich
Świętych oraz Dzień Zadusznr, b~'ł w
roku bieżącym wyjątkowo wolny od
'nimki szkolnej.

.Ukraińcy u premiera
Składkowskiego

Warsz ,awa. (PAT) Dnia 27 września premier gen. Składkowski przyjął
przedsta,,'ici~li
UkraiIlskiego
Nar.

Dem. Zjedn. w osobach prezesa :Mudrego, członk,a egzek., inż. Pa wlikowskiego i dra
ołoszyna.
Przedstawiciele "Unda" zobrazowali obecne położenie ukrail1skiej ludności w ' powiązaniu z sytuacją mi~dzy.
narodową i przedloż~1Ji dez~'.derat~r w
sprawie polityki w odniesieniu do' ludności ukrailiskiej.
Na konferencji tej poruszono też
a.ktualne spr,aw~r związllne z wyborami
do ci,al ustawodawczych..
'

"r

*

W Bukareszcie z powodu przedluzaj~j się
choroby posła angielbkiego objął· jego funkcje p
Palairett. kt6ry przed kilku laty reprezentował
Anglię w Rumunii.

*

Niemiecki dziennik urzedowy ogluza dekret
o pozbawieniu obywatelstwa Rzeszy 116 os6b
. przeważnie. pochodzenia żydowskiego. R6wnież
rodziny tych os6b utraciły obywatelstwo nie·
mieckie.
:>
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Japonia PO stronie Niemiec i Włoch

'V

Dotlał Dr med.

Benedykt Dylewski

POWR()CIL.
Choroby u!!zu. nO$a i lrardł". "ady mowy I glon
Przyjmuje od '-6 pp. pr6cz niedziel i świat.
1-6dś,
.to BIsk. Banrłllr~k'cgo 1%, teL m-80.
n 18233

znaczył że
zależało od
W każdym

stanowisko Japonii będzie
dalszego rozwoju sytuacji.
razie również Japonia mI}że tdczuć nastQpstwa wojny. Polityka
wobec Chin - oświadczył przedstawiciel min. spr. zagr. nie ulegnie zmianie i jest całkowicie niezależna od sytuacji w Europie.

Radioaparaty pod aresztem
P r a g a. (PAT) Dyrekcja policji w
Reichenberg, Gablonz, !{omotau, Aussig i w Cieszynie wydały rozporzą.dze
nie, nakazujące ludności złożenie w urzędach policyjnych wszystkich radioodbiorników.

Przygotowania wojsliowe
w Belgii i Holandii

*

jug()8!QwiańskiElmu.

'"~

Tokio (PAT) Przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych 0świadcz~'ł, że w związku z mową kanclerza Hitlera, nie ma nic do dodania
do ośw-iadczenia, r.łożonego 14 bm., po
mowie kanclerza w Norymberdze.
W sprawie zagadnienia sudeckiego
odpowiedzialność
spada w wysokim
stopniu na maChinacje Kominternu, u
którego rękach rząd praski jest marionetką.
swych podejrzanych wysiłkach, mając~·ch na celu zbolszewizowani e Europy, I{omintcrn nie zaniedbał niczego, aby utrudnić pokojowe rozwiązanie zagadnienia czeskiego.
Położenie Czechosłowacji, jako bazy kominternowskich knowań, mają
crch na celu zbolszewizowanie Europy dokładnie odpowiada roli Chin w
Azji wschodniej. Japonia jest gotowa,
zgodnie z duchem paKtu antykomin. ternowskiego, połączyć swe siły z
Niemcami i Włochami w walce prz~·
ciwko czerwonym knowaniom.
Na pytanie, czy J9-ponia mogłaby
zostać
wciągnięta
do ewentualnego
konfl iktu w Europie, pJ'zedstawiciel
ministerstwa spraw zagranicznych za.

miała odbyć
nika. została

ny

pić dtlkj kQ~.

a wybory

(Tel. wI.) Prezes Za.wodowego Zw. 'Vłókniarzy Szczerkowski, wjceprez~·dent Pabianic, soe,ialista, na zap~-tanie, czy włó~l\iilrZe wc:>:mą udział w wyborach, oe-'I.viadcz~'ł,
że związek podporządkuje ai~ uchwałqm Centralnej Komisji Związków Za,,'odowych, pozostając~-ch ....:. jak wia· domo - pod wpływami socjalistyczny.. mi. (w)

*

WYlItawa portów Gdynia i <Ma1\lIk. kt6ra ai41
w Budapeszcie od 8-15 patdńer
odlotona na okrel! pótlliejszy.
Rumuń$ki min. spraw zagr. Comnen przy~
jął kolejno \>Osłów Francji. Anglii, Niemiec, lugoslawu i Czechosłowacji.

._~ iltk!'»luu 9'an, spllkąjni,a

Zezwolenie

w a r s z a w a.

promu ze statkiem. Prom, na którym lDlajdow&10 1li41 siedem osób. w kilka chwil
zatOillal. Zdołano uratować tylko dwuch ludm.

mógł w rozwiązaniu istnieJących sporów w drodze rokowań bez uciekania
się do wojny.
Mussolinie prosił ambasadora., by
wyraził
prezydentowi Roosevel'towi
podziękowanie i uznanie za jego w-r·

War s z a w a. (Tel. wI.) l.Iinlster5two Spraw \Vewn. zezwoliła na odznakę komitetu jubileuszowych
uroczystość "Sturusi" we Lwowie.
(w)

Włókniarze

piło ~den;enie

*

. W Londynie zmarł w wieku lat 66 Tom
Shaw. b. minister pracy w r. 1934 oraz b. minister wojny w drugim gabinecie Labour Party,

*

Sowiecka Rada Ludowych

KomisanT

za-

twierdziła skład kolegium komisariatu sprawiedliwości. W skład kolegium opr6cz prezesa lu-

dowego komisarza Ryczkowa, weszli: Znow,
Grodko, Dmitrew, Sznejder. G<lrszenin, Taszew
i Ignatow.
•

*

W laponii na mocy rozporządzenia ministra
wojny. wydział prasowy ministerstwa wojny
zostal znacznie rozszerzony. Na czele wydZiału
stoi płk. Kenryo Saloh.

"DODI Model~\vy"
Kozłowska - Mikulska
ł,6di,

Piotrkowska 136, tel. 234-99

poleca
PALTA. SUKNIE,
KOSTIUMY, FUTRA
oraz ubiory uczniowlkie
Przyjmuje zamowlenia
z własnych l powierzonych matedałów, Pracownia na mieJSCU, Ce.
n 17 292

ny

U

m Ja r k o w

8

n e

wojny, bądź też okoliczności nadzwyB r li k s e l a. (Tel. wł.) W Belgii wy- czajnych.
dano specjalne zarządzenia wojskowe
w związku z wytworzoną sytuacją.
Niemcy zaprzeczają
Wladze poza tym poczyniły również
B e l' l i n. (P AT) Niemieckie Biuprzygotowania do przeprowadzenia umocnie}'l fortyfikacyjnych oraz zarzą ro Info.rmacyjne ogtasza następujący;
komumkat urzędowy:
dziły zabezpieczenie granicy.
Czynniki kompetentne stwierdzają.,
Podolme wiaaomości nadchodzą. z
Holandii, gdzie - jak donoszą - rów- i~ wiadomt;>ść rozpowszechniana w pranież
umacnia się w przyśpieszonym Sl9 zagramcznej, Jakoby Niemcy zażą.
tempie granice.
dały wy~'aźnego rozstrzygnięcia Pragi
. Równocześnie PAT donosi z Hagi, w spraWIe memorandum kanclerza Hize rząd holenderski wniósł projekt u- tlera do środy godz. 14 - jest zmyślona
stawy, przewidującej udzielenie rzado- i nieprawdziwa.
wi pełnomocnictw w dziedzinie t"wo. Równi.e~ falszrwe są związane z tę.
I'u'llia zapasów 7;~- wności na odl'<ibll~· ch \YI.atlomosclą po~do~ki, jal,oby Niemcy,
pod!:ita\\'ach pra\Ynych na wypadel, nua!y przJ :;tQpi~ do lllobilizac.i.
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Sfrona 3
gwarancji rządu angielskiego, iż z?bO-

STANOW ISKA

wiązania

~~ m~WY [~am~~rlaina ~O k~nt~r~n[ii WM~na[~ium
Radiowe przemowIenie premiera
liry ty jskiego C h a m b e r l a i n a odbiegło bardzo od formy wystą,pień
kanclerza Hitlera; w treści natomiast,
w merytorycznym postawieniu sprawy
było ono bardzo stanowcze, silne, a zarazem zręczne.
Na czym polegała ta zręczn~ść?
Premier Chamberlain o d s u n ą ł n a
bok
spra w ę
t er ytoria Iną
niemieckich obszarów Czechosłowacji
jako pl'7.edmiot ewentualnej wojny, natomiast zadeklarował, że należy się
p r z e c i w s t a w i a ć d ą, ż e n i u jakiegokolwiek narodu d o n a r z u c en i a ś w i a t u, i to b e z w z g I ę dn i e, s w o jej w ł a d z y.
Myśl tę przeprowadził Chamberlain
w wywodzie, który brzmiał (powtarzamy w streszczeniu):

rządu

będą wykonane,

czeskosłowackIego
oznaczałoby

obrazę

Wielkiej Brytanii.
W ten sposób premier ang-ielski w
grze dyplomatycznej z kanclerzem
Hitlerem o znaczeniu światowym postawił sprawę w spOSÓb zdecydowany i przygotował dla narodów. wchodzacvch w sldad Wielkiej Brytanii,
pl;tf~rmę psychologiczną i polityczną.
na \\"~' paclek wojny.
B.\"I to ceł przemówienia radiowego premiera Chambel'laina_

I cie

ludzi, ,k~órzy wierzą, w wolność,
bez wartoscL
Zarazem premier Chamberlain skierował do społeczeństwa angielskiego
apel, by zgłaszało się ochotniczo do
szeregów armii i obrony ojczyzny, każąc liczyć się z tym, że może nastąpić
powołanie do marynarki i armii.
PrzemówIenie premiera Chamberlaina oznacza niewątpliwie pod adre~em Rzeszy Niemieckiej ciężkie oskarżenie i pociągnięcie jej z góry do moralnej odpowiedzialności z.a to, jeżeli

wkroczeniem do Czechosłowacji silą
zbrojną, spowoduje wojnę, chociaż
wcieleniu żądanych przez Rzeszę ziem
niemieckich Czechosłowacji na drodze
pokojowej nie stoi nic na przeszkod~ie.
Wojna ta - według premiera anglelskiego - toczyć się będzie nie o takie
czy inne postulaty terytorialne, lecz o
Najnowsze depesze donoszą o tym,
z a s a d ę, o i d e ę, by nie wolno było że dalszym etapem usilowali do rozwinikomu narzucać światu bezwzględnie kłania sytuacji w Europie będzie konswojej władzy.
ferencja w Monachium z udziałem
Niedwuznacznie też Chamberlain Chamberlaina. premiera Francji Dalazaznaczył. że odrzucenie przez Niemcy diera, dyklatora WIoch Mussoliniego i
kanclerza Hitlera. Konferencja ta, po111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
przedzona mową Chamberlaina. jest
MAP A Ż.t'(DAŃ HITLERA
wynikiem
zabiegów dyplomatycznych
I"""'--------:-:::-:::-:~-:-:-~-:------'-:-~-----:=::::----C_:c-r:-,
Anglii przy pośrednictwie WIoch. Tak
ją naświetlają dob'chczasowe informacje, które czytelnik znajdzie w depeszach.
Trudno dziś prze\\'idzieć jaki - wobec nieustępliwego stanowiska Niemiee
- będzie rezultat narad w Monachium.
Nie można też przewidzieć jaki wyra.z
znajdą na nich terytorialne żądani<l
Polski wobec Czechosłowacji.
Pamiętać należy, że konkretne propozycje rządu polskiego w tym zakresie
znajdują się w ręku Pragi i czekają na

Zatarg o odnośne ziemie Czechosło
wacji nie powinien być przyczyną, wojny. Rozumiem doskonale powody, dla
których CzeChosłowacja nie chce przyjąć
żądaó. ,
wysuniętych w obecnym
(Ultymatywnym) niemieckim memoriale. Jednak rząd czeskosłowacki był
gotów przyją,ć pierwotne warunki niemieckie, które umOŻliwiłyby zainteresowanej ludności sprawiedliwe i rozsądne załatwienie ich żądań i praw.
Rzą,d czeskosłowacki
zgodził
się na
plan 10ndYllski, sformułowany po moim pierwszym pobycie u p. Hitlera.
Byłem jednak zdziwiony, zaskoczony i
przerażony, że podczas mego drugiego
pobytu w Rzeszy zażądano natychmiastowego przyłą,czenia do niej ziem
spornych, obsadzenia ich przez wojska
niemieckie bez żadnego przygotowania
i zapewnienia bezpieczeństwa ludności nie-niemIeckiej i mieszanej. Takie
dzialani,e i załatwienie uznać muszę
Dziennik duński "Politlken" zam.ieścil reprodulcr'Jr: mapy żądań Hitlera.. po'ł
z.a bezprawne.
adresem Czechosłowacji. dolqczonej dfl memora'n dum niemieckie.qo.
Czarne
przestnenie (odpowiadające przestrzen iom czprwonllm. wymienionym w mcJeżeli p. Hitler wątpi, czy rewinmoranduml oznaczają tereny, które Ul m, lIśl żo,danża flitle1-o majo. być do dnia f
dykacje niemieckie będą, przez rząd
paźdZIernika obsadzone pnez wojsl(lJ niemieckie. Na
terenach za.kt·eskowaczeskoskowacki urzeczywistnione, to
nych (w memorandum określone są orte jako zielonel mial by się odbyć plebiscyt
stwierdzam, że co do wykonania tych
żądall przez wspomniany rząd udzieliłem p. Hitlerowi
gwarancji rządu
ków rozgrywających się ostatnio w Eubrytyjskiego, a jestem przekonany, że
ropie."
nikt nie wą,tpi w wartość gwarancji
Szatański pakt jak to nazywa ,.KuWielkiej Brytanii. Nie wahałbym się
rier Warszawski" - odhija się w swych
nawet złożyć mojej karty wizytowej
Narodowa OrganizaCja Kobiet wyrazi.
w Rzeszy po raz trzeci, gdybym był ła solidarność ze Stronnictwem ~arodo· skutkach na położeniu całej Europy.
pewien i mógł sobie wyobrazić, że mia- wym w sprawie wyborów do izb ustawoGotowość
żydów
łoby to jeszcze Jakiś skutek. W chwili
dawczych.
Zydowski .. Goniec Wieczorny" we Lwo.
obecnej tego nie widzę.
wie podaje następujący telefon z War·
Jeste m człowiekiem pokoju. UwaSzatański
szawy:
żam każdy konflikt wojny za złamanie
"Związek tydów Uczestników Walk o
"Kurier \Varszawski " uważa za nieprzysięgi.
Ale, jeżeli mam być przeNiepodleglość Polski w"słał do marszlIłka
szczę'cie
fakt
powstaDIa
..
frontu
ludowekonany , że jakikolwiek naród zdecydoŚmigł e go-Rydza depeszę. w której melduwany j e st .. narzucić światu, i to bez- go" we FranCJi:
je p. marszałkowi swoją ochotniczą goto·
względnie, swoją, władzę, to uważam,
.. M a s (, n e r i a f r a n c u ska. godząc w o :;ć bojową. łącząc się z cał~'m narodem
w żądan'u stanowczeg-o w"stąpienia w
że należy się temu przeciwstawiać. Pod
się pod haslem .. walki z faszyzmem" na
takim bowiem panowaniem byłoby ży- koncepcję ..frontu ludowego". o t w o r z y- obronie prawa j honoru Rzeczypospolitej."
To sa mo pismo pod a je. te
ł a d r o g i dla wpływów bolszewickich
I
przyłożyła rękę do mora lnego osłabienia
.,w synagodze postępowej we Lwowie od·
Francji.
było się uroczyste nab'lżeństwo żałohne
"Wytworzyła
a 'mosferę groźną pod za d usze zmarłych i poleglych za Polskę
względem sp'llecznym i powstrzymała prożołn lerzy-Zydów."
ces powolnego. a le stał e go krzepn ięcia weKomunikat
wnętrznej sily moralnej Francji po wstrzą\Viadomośri te lwowskie ,.Słowo Naro·
dowe" zaopatruje następującym komen·
sie wielkiej wojny.
meteorologiczno-polityczny
"Ten iście s z a t a ń s k i p a k t zacią- tanem:
żył fata lną siłą na rozwoju wewnętrznych
"Jak więc widzimy Zydzi zdą.żyli nie·
Strasznie duszne jest powietrze
stosunków we Francji. Stał on się je- tylko zgłosić swą .,gotowoŚć bojową" ale
ciśnienie się wzmaga.
dnym z powodów. iż Francja nie stanęła odprawili już nawet nabożeństwo za po·
Na d :::iejowym barometrze
należycie przygotowana w obliczu wypadległych ... "
strzałka na huragan.

odpowiedź.

Dzień

"Nowiny Opolskie" wydawane w Opolu
na Śląsl\u Opolskim donoszą o następują
cym wydarzeniu:
"Cztery mIesiące temu. w dniu 1 czerwca - członkowie Pol,,!deg-o Towarzystwa
Młodzieży w Gamowie. w pow. raciborskim
Antoni i Joachim Jegliczkowie (Śląsk Opolski). za wezwa ni ZOl"ta li do wójta miejscowego. W dniu tym jednak nie było ich
w domu. Następne,go dnia zjawili się w
ich zagrodzie żandarmii niemieccy, którzy
<;amochooem wywieźli ich w niewiadomym kierunku .. Dopiero po kilku dniach
dowiedziały się siostry wywiezionych Polaków. że bracia ich zpstali osadzeni w obozie koncentracyjnym Buchenwald. koło
Weimaru , gdzie przebywają do dnia dzisiejszego.
..W zwiazku z tym informują. że bracia
Jegliczk:Jwie swego czasu wezwani zostali
przez Urząd Pracy do udania się w głąb
Niemiec. czetl"o jednak nie uczynili ze
wzg-lp,du na to. że ich sprawa spadkowa
nie zo~t"l ła je~zcze uregulowana.
.$twif'r iz-;no w Gamowie niezbicie. te
braCIa .JeglIczl<owie pracowali już od
wczesnej wiosny. co było zanotowane w
książ e czre roh(lczei.
U szwag-ra przebywali tylko wtedy, gdy mial dla nich pracę.
O ile b~r\i zamieszani w jakiekolwiek bójki, to tylko wtedy. gdy ich brutalnie zaczepiano za otwarte przyznawanie się do

bojowa"

pakt

polskości.

.. Do tei pory wszelllie starania o wydobycia Je,;;-!iczków z obozu koncentracyjnego nie odniosły żadnego rezultatu.
.,Poza tym infol·muią. te został również
osad zon v w obozie koncentracyjnym w
Buchenwald członek Związku Polaków "IV
Niemczech, Teodor Rduch z Dobrodzie-

Z satyry politycznej

I

mydło toaletowe _• •
wyróżnia się subtelnym
••
i odświeżającym zapacheM
'.
•

Mocno grzmi z zachodniej strClny,
a wschód mgła zasłała ...
H oryzont wciąż zachmurzony
i widzialność mala ...
"Goniec 'Varsz."

pg 6940·Ż. 1~03(1

przynieść

Trzej Polacy
na Śląsku Opolskim

Narod. OrganizaCja Kobiet
a wybory

"

jutrzejszy winien

wyjaśnienie Łych palących pytań.

nia.

H

Źródła

niemieckie informacjom tym nie

zaprzeczają.

Przed procesem lewickiej

War s z a w a. (Tel. wł.) LubelskI
Apelacyjn.y wyznaczył na 17 listopada rozpatrzenie procesu komunIst~T cznego córki
b. kuratora okręgu
• s7.kolnego w Lublinie Lewickiej i 23 towarzyszy. (w)
Sąd

I
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CI, NA KTóRYCH ZWRóCONE

SĄ

OCZY

CAŁEGO śWIAT A

Spr~wa zatargu n~emiec/~o-czeskosl0w.(1ckiego ko:nPlil~uje szę z godzwy :za fl.lJdzinę· . Najbliższe chwile mogą przynieść ważne decyz ·e. Oc,:? r. ,
. I
zwracone s~ na klerowmlc6w zagrant.~"nych panstw l p.ol:I?lk6w, ..ll..'YP01L'lfld~.7ących Się w spra~l)ie k?nfliktu. Na zdjęciu od lewej: pr!mtier
ego t~~~l~
Cltamberlam, prezydent Czechoslowacll - Eenesz, premIeJ FrancJl - Daladter, Eenlo Mussoltm, StalmJ kanclerz Hitler, regent Horlhll, prezy!ent RooseveZC

fliz /ii

Btron'l I
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Z lewej próbki wysoko rozwiniętego przemysłu ceramicznego z okręgu sudeckiego, z prawej wnętrze potężnych zakładów hutniczych w Trzy7'lcu na Sląslw Zaolzal'tskim
W chwili. gdy odłączenie od RepU- dłaby Polsce w razie przyłączenia Śl~ Usti n. L. (Aussig), gd7.ie również jest
bliki Czeskosłowackiej obsz.arów, za- ska Zaolzailskiego.
ośrodek przemysłów chemicznego, włó
mieszkalych w większości przez Niemkienniczego i mineralnego (gliny porKierując się dalej ku z.achodowi
ców, jest już postanowione i - poko- napotykamy w niemieckich już okoli- celanowe itp.) Tutaj też zaczynają
jowo czy drog~ wojny - będzie doko- cach Opawy i Frywaldowa (Freiwal- się tereny, zawierające bogate pokłady
nane, warto zastanowić się, jakie na- dau) liczne zakłady przemysłu włó węgla brunatnego.
stępstwa to odłączenie kraju sudeckiekienniczego i chemicznego. Dalsze faPółnocno-zachodnia ściana graniczgo pociągnie dla życia gospodar- bryki włókiennicze znajdują się w o- na Czech obfituje w zdroje lecznicze.
czego Czecho słowacj i. Ponieważ Pra- kolicach Trutnowa, Jabłońca (Ga- Slynne na cały świat uzdrowiska, jak
ga ró','nież zgodziła się zasadniczo blonz) i Liberca (Reichenberg), gdzie Jachymów, Franzensbad, Karlsbad i
na mvzgl~dnienie pretensyj terytorial- skupia się również przemysł szklany, l\larienbacl - poło:i:one w tych olwlinych polskich, przeto, nie przesądza kryszt.ałów, browarniczy i i. "Czeskie cach - stanowią poważne źródło dojąc jeszcze ostatecznych wyników w
szkło" znane jest na całym świecie
i chodów dla Republ. Czeskosłowackiej.
zakresie ustępstw czeskich, za podsta- stanowiło jeden z poważniejszych ar- Znajdują się one bez wyjątku n.a obwę rozważail naszych bierzemy taki
tykułóweksportowych.
JaklwIwiek 'lzarze etnograficznie niemieckim. vV
stan rzeczy, który by dawał zadość przem~'s ł ten w okresie kryzysu bardzo tym najbardziej na zachód wysunię
uczyn lenie żądaniom zarówno nie- ucierpiał, jednak zatrudnia jeszcze t~' m trójkącie licznie reprezentowany
mieckim, jak polskim.
jest przemysł porcelany i fajansu, kookoło 80 lys. pracowników. 'V okolicy
W 1930 r. Czechosłowacja liczyła Czeskiej Lipy kwitnie przemysł cu- ronek, zabawek, rękawiczek, instru14.729.536 mieszkal'lców. Wedlug sta- krowniczy, któremu dost.arczają bura- men tów muzycznych itd.
tystyki zawouolVej z tego roku 5.101.614 ków okręgi rolnicze czysto czeskie.
Im bardziej ku polurlniowi, tym
osób zajętych było pr,ac ą w rolnictwie, Przemysł ten jest silnie z.astl;!.piony w bardziej ubywa przemysłu. Należy
leśnictwie i n 'bolów twie, a 5.146.937 w
pasie gllanicznym, sięgającym aż do przy tym zaznaaz.\' ć, iż wysoce rozwiprzemyśle.
Znaczna wiQkszość przeSACa;:su 44
mysłu ześrodkowana jest na peryferiach pailstwa. Dotyczy to zarówno
kraju sudeckiego, jak Śląska. Z osób
pracujących w przemyśle i rzemiośle
46 pct przyp-ada na Niemców, a ogólnie można przyjąć, że przeszło połowa
produkcji przemysłowej Czechosłowa
cji znajduje się w rękach Niemców suOżywIona działalność
deckich.
Dokonajmy poniżej przeglądu bosławicieli
ArtykUł
gactw naturalnych i gałęzi przemysłowych w Czechosłowacji pod kątem
P a ryż. (Tel. wł.)', Jak donosz~ poważne ożywienie. Około 30 deputowawidzenia ich polożenia.
z
kół mi.arodajnych, na wtorkowej Ranych, glównie przewódców poszczególA więc najważniejsze zagłębie wę
glowe - OstJ'awa-Karwin,a - znajdu- dzie Ministrów (informowaliśmy już o nych klubów, debatowało na temat poje się na obszarze granicznym Śląska jej debatach - red.), stwierdzono zgod- łożenia międzynarodowego. 'V dyskui Moraw, o znaczn~- m odse tku ludności nie, że ,,, kraju istnieje jednomyślność sji zabierał glos b. premier Flandin,
polskiej' w cZQści wsc!1o(lniej tego ' ob- co do stanowiska rzędu. Wszędzie pa- który mocno występował na rzecz pokojowego
rozwięz.ania
zagadnienia
szaru. Zaglębie to produkuje ponad nuje spol{ój i porządek.
dwie trzecie ogólnego wydObYCia wę
VV dziedzinie polityki zagranicznej czeskiego.
gla w CzeChosłowacji. Znacznie niż ze strony francuskiej czynione są 01Po naradach. przewódcy opozycji
sze cyfry w~'clo hyci ,a wykazują dalsze brzymie wysilki pokojowego załatwie- prawicowej udali się do Pałacu Elizagłębia węgla kamlennego, cZQściowo
nia zatargu. Ministrowie przez cały zejskiego, domagając się audiencji u
położone w Sudetach, częściowo w okowtorek
byli zajęci, a również dyplo- prezydenta reliubliki, a następnie do
licach czysto czeskich.
Natomiast
wszystkie niemal kopalnie węgla bru- maci francuscy w stolicach europej- Prezydium Rady Ministrów, gdzie donatnego zn.ajdują się na terenach o skich wykazywali ożywioną dZiałal-1 magali się przyjQcia przez premiera.
ność.
Nastąpi to we środę.
Prawdopodobwiększości niemieckiej.
'V hlll1rtrrtrh Izby zaznaczyło się nie w tym dniu też dojdzie również do
N,a Śląsku Zaolzail~kim i w pół
nocnych Morawach znajdują się liczne
•
zakłady hutnicze i przemysłu metalowego. CZQŚć tego przemysłu prz~rpa-

I abie . . .·

nięty i bardzo urozmaicony prze~ysi,
którego różne gałęzie, położone w obszarze niemlockim, wymieniliśmy, 0party jest w licznych wypad~ac~ na
pracy samodzielnych w pewnej mIerze
chalupników.
Natomiast wielki przemysł. metalowy i maszynowy, przemysł samoch\)dowy i zbrojeniowy skupiony jest dokola wielkich miast, jak Pragi, Brna,
Morav,'skiej Ostrawy, Bratislawy i Pilzna. Miasta te i najbliższa ich okolica są przeważnie czeskie, jakkolwiek
zasięg etnograficzny niemiecki zbli>ża
się do takich centr, jak PilznQ, .I?rąo,
MorawsIm Ostrawa i Bratisława.
!
.Z Powyższego przeglądu dyslok.acji
przemysłu w Czechach wynika, i~ pa,ń
stwo to po uwzględnieniu roszc~en \el'ytorialnych niemieckich i polskich
straciłoby najważniejsze swe przemysły, straciłohy swą niezależność gospodarczą. 'Wyliczmy te straty: około połowa górnictwa węglowego, całe niemal hutnictwo, cały bez mała prtemysł włókienniczy, zatrudniający 9koło 400 tys. pracow.ników, c.ały niemal
przemysł 1ll.lWralny (szkło, kryształy,
porcelana),. więk.~z,oŚć cukrownictwa,
zabawkarst'ń!l, instrumentów muzyeznych. koronkarstwa, znaczna ,.-część
przemysłu chemicznego i papierniczego, wreszcie pokaźna część przemysłu
turystycznego.
Wielki przemysł metalowo-maszynowy odcięty zostanie od swych 'baz
surowcowych, system komunikacyjny,
bankowy etc dozna niesłythanego
wstrząsu.
Z państwa o przewadze zajęć przemysłowych Czechy stanę. . ~ię
państwem raczej rolniczym. Doty<;hczasowy obszar Czech stanowil . Dr~ez
wieki całość geograficznę., komu;rnkacyjnę. i gospodarczą..
Oderwanie ąb
szaru sudeckiego - uzasadnione może z punktu widzenia etnograficznego - oddaje Czechosłowację. g?spodarczo na pastwę potężnego sąslada
niemieckiego i pozbawia ją ' wsz~lkiej
samodzielności na długie lata:
'.
.
Z drugiej strony odc~ęcie ·ol:)~zaru
sudeckiego od naturalnego zaplecz~. 
Czech środkowych okaże się prę
dzej czy później absurdem gospqdarczym i prawdopodobnie wzmQ.cni tendencje do zagarnięcia i reszty Czech
przez Rzeszę - tym razem z pobudek
rozsądku gospodar..czego., '..
',.).

•

o,owe Frallcjf::

dyplomatyczna na rzecz utrzyman;a pokoju
prawicy i centrum Flandina

i.

t-lołowania giełd
zbożowo-towarowych
B y d ::: o s z c z.

28. 9

?;~·to

14.00- 14.2:>;

pszenica 18.7;5-111.23. jQ cż mi ~(l I st. 15- 1:; 2~.
II st. 14.;;0 -11.7~; owiec 1~.2~ - 11.7:;; otrrchy
żyLni.e 10 ..iO- 11: otl'ehy p~zpnne m. 11-1 l.:;0. Hr.
11.50 - 12. gr 12.2~-12.j'~; mak" żytni" 63",
22.50-21.50; 'maku pszenna. G:i':, :10.·;0 --3~ 00.
K n t o w i (' e. 28. 9. Żyto 1~.i.i Hi: p;;Z"ll;rlt

Dokoła

1!!13!!@E5
-or

,

mobilizacji

'lJ (zechosłowa(ji

,,7'im.es" Q akcji PQpr~ed~(fjqcej oglos~e'llie mQbili~acji
prze~ Pragę

I

L o n d y n. (PA T). Korespondent dy- czyć się ani za mobilizację., ani przeplomatyczny "Times" stwierdza, że aż ciw. Jeśli by decyzja nastą.piła, mudo dllia, poprzedzajQcego spotkanie ,.... siałaby być postanO\.v iona wyłącznie
Godesbergu, rząd brytyjski z naci- na odpowiedzialność rządu prasidego.
cz 21.50-22. kdn. 21.2.i ~1.7.i. zh. 20.Ti-21.2~; skiem odradzał Czechosłowacji mobiLondyn dodał do tego za.strzeżenie co
jęc?Jmic(l PI·Z(, 1I1. J7- 17..;0. ,,'I~1. n.7.i-1U.2.j; olizowanie, gdyż krol< taki musiałby do możliWYCh poważnych sll:ut!,ów.
wies jerln. 17- 17.i:i0. zł>. 11i.:!:i-lO.7.i;
otl'~by
zaważyć na wiszącym w powietrzu już
Ponieważ premier wówczas już był
żytnie 9 -9 ..iO; ot I'~hy pszrnne gr. 11.~0 -12. ~I·.
10- 10.;'0, m 9.2:;-9.7::>; m'lka żytnia U:i'.'. 26.00 gTozn~'rn niebezpieczeilstwie zbrojnego
w drodze do Godesberg-u, ta wymiana
do 2().~0: m'lku pszpnna li:;". ~:UIJ-~;).:;lI.
zatargu.
zdań nastąpiła bez jego wiedzy.
Mił, ó rl7.. 28. 9. ?;~·to J:;.2:; - 1;;.:;0; p~zenica j.
21.00~21.:;O
zb. 20.7:1-2100: jp'c7.mień prZPlll.
Bądź bezpośrednio przed rozmowanisterstwa Spraw Zagr. w Londynie
H.7.) -J:;.2~: owies I st. 17.(),)-·17 ..;0. II st. ł(\ .;;O
i Pradze ró\\nież nie posiadały wiadodo 17.00: ot J'l'hy żytnie 8 ~O .. ·,fI.7"; otręhy P"ft~n mi, łlddź też w toku ich w Londynie
ne śr. 10.00 ·10.2,i. gl·. 9.7~- ~O.OO; mnka zHnin otrzyma.no nowy apel z Pragi wskazu- mości o tym, co się dol\Onało między
65'1. 2;j.~O- :W.:iO: m'lka p'zenna (IW. 30.00:17.011. jQcy
na wzrastające niebezpieczeń- Chambel'laincm i Hitlerem. Warunki
L w () W. 28. 9. żyto T ~t. li; 1;;.2~. II "t. 11.110
do 14.:,0; pHzeniC'o cz. 20 ..;0 20.7\ zb. 19.1i1J 110 stwo. Wówczas Foreign Office uważapropozycyj "kanclerza, wysuniętych w
19.7.;; kczmieli przcUl. 1~.7.j 1Ii.7.;. past. 14.2:; ło, że W. Bl'ytania nie może wywierać
Godesbcl'gu, były wci;:tż jeszcze nieznado 14.;'0; owicI' T st lG -16 .!.!~. II st. 14.7:>- 1:;;
ne, gdy Foreign Office powiadomiono,
otręhy r,ytnie 7.7:;
. otr~hy p»zenne gr. 9-9.2.i. dalszego nacisku i pl'zeciwstawiać się
śr. 8-8.25. m. !l.2a - l0; maka żytnia 6:;'1. 27.00
mobil izacji w Czechosłowacji bez na- że w Pradze powziQto ostatecznie podo 27,50: mnka Jl"7.('nnn (i.W. 30.;'0 -:17.:;0.
stanowienie zmobilizowania. 'Oczywi\V n I' 8 7. n w n,
28. 9.
?;ylo 14.2.i - 14.7:;; rażenia się na moralne zobowiązania
!l!.zcnirll 1'7.. 21.7:; -2li. 2:;.
jedno 20.50-21. zh. zbroj nego poparcia
w !'azie, gdyby ste jest przeto, że decyzja ta zapadła
211- 20.:;0: jqrzrnirń I st. 1:';.2'> 1:).7.'>, II ~t. 1~.OO
nie tylko bez rady i zgody rządu brydo 1:;.2.;: 0\\';('8 I st. 14.7:)-15.25. II ~t. 14 .:;0 do \yojslia niemieckie przekroczyły gra·
11.'i:;; otręhy żytnie 875-9.25; otrf)by p_zcnne nice.
tyjskiego, ale nawet bez uprzerlniej
gr. 11.~0-11.75. śr. 10.205--11. m. 10.75-11 .2:;; 11111'
Odpowiedt polegała więc na tym
jego wiedzy.
kił żytnia 65'1. 24-24.75;
mąka
pszenna 6;)'1.
i1 3:).:;0.
że W, Brytania nie mogłaby OŚ" iad

-----

Obradl przed-

I

skutku audiencja delegatów ojlOZyCJl
prawicowej i centrowej u · prezytlenta.
republiki.
Arłyliuł

Flandina

"Le Temps" zamieścil arty.kitł . b.
premiera Flandina, w którym zwraca.
on uwagę opinii na odwrotną stronę
ewentualnej
militarnej
interwencji
Francji w zatargu pomiędzy Niemca.mi sudeckimi a Czechosłowacją .. Qsobiście jest temu przeciwny i wyraża.
nadzieję, że Francja nie poweźmie żad
nej decyzji zanim nie odwoła się do 0pinii parlamentu. Zdaniem Flandin.a
rozumie się samo przez się, -iż rząd
francuski nie może ogłosić powsze'<:hnej mobilizacji dopóki LondyIi nie wyda takiego samego zarząd7Am~a.,,, Anglia powinna być poinformowana w
sposób lojalny, iż armia francusl\& nie
jest w stanie sama, albO tylko poparta.
nielicznymi posiłkami, dźwigać ·cięża
ru operacyj na trzech różnych front.ach.
Każdy wie, że pierwsze roczniki. ~tóre
zostaną powolane, będą to roczniki 1914
do 1919, tj. pochodzące właśnie zo;>kresu spadku urodzeń.
•
'----

Nie współdziałać,

ale

.

odjeżdiac!

w a rs z a w a. (Tel. wI.) Zawią.zano
w 'Varszawie klub mloqo-ż;Vdowski,
który łącznie z Frontem :Młodożydow
skim ma na celu intensywne wspó~
działanie przy kolonizacji rolnej 'w' P __
lestynie. (w)

Wybuch W fabryce
Hamburg, (PAT)
W je'd :hej!
fabryk w pobliżu Hamburga nastąpił
wybuch, wskutek którego 13 robotników ponio:>ło mierć,
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czeski uważa, że żądania niemieckie nie są w ich obecnej formie pod żadnym warunkiem do prlyjęcia
szymi rządami, gdyż Moskwa obiecuje
sobie wiele z tych rozmów.

P r a g a. (P A T) Decy dujące czynniki rządowe czeskie postanowiły definitywnie wywołać zatarg z Niemcami,
lokalizując go do tego jedynie odcinka.
Równocześme Czesi mieliby poczynić
odpowiednie ustępstwa Polsce i Wę
grom, celem z:apewnienia sobie nie ingerencji tych d,,,ócb pallstw.
'~lan ten opiera się m. i. na fakcie,
iż czeskie koła rzą·dowe I iczą na pomoc
~owiecką, która już dziś okazywana
jest w codziennym przylocie samolotó,v
wojskowych.

Dwoe tendencje 111 łonie
rządu praskiego

Kategoryczna odmowa
L o n d y n. (Tel. w1.) Opublikowazostała tutaj nota czeskosłowacka,
stanowiąca odpowiedź
na memoriał
Błemleckl.
Punktem kulminacyjnym
Boty czeskosłowackiej jest stwierdzenie, że rząd czeski uważa, iż żądania
Blemleckle nte
w Ich obecnej formie
pod żadnym warunkiem do przyjęcia
i ie Huje si, on zobowiązany jak najkategoryczniej im się przeciwstawić.
Rz,d czeski przede wS2}'stkim podkreśla; że żądania niemieckie wychodzą
obecnie poza ramy pr2}'jętego już poprzednio planu francusko-brytyjskiego.
Odpowiedź czeska Już w niedziel,
była doręczona w Londynie angielskiem. Kinisterstwu Spraw Zagranlcz1lyeh.
~~ o s kwa. (Tel. w1.) Agencja Tass
doniosła o godz. 4,30 czasu środkow·o
eur()p~jskiego, ie rzą.d czeskoslowacki
w Prad1.e odpowiedzlał odmownie na
memoriał Hitlera w sprawie kraju sudeckiego. Wedlug kół politycznych w
Moskwie Czechosłowacja zdecyrlowana
jest stawić czynny opór z broni~ w rę
ku Rzeszy Niemieckiej.

I

BIl

s,

Obrona przeciwlotnicza
P r a g.a.. (P A T) W Pradze wyda1\0 szet'eg zarzędzeń, mających zabezpieczyć miasto przed możliwością, ataków lotniczych. Xa W1.górzł\ch, otaczajłcych miasto, u~t.awiono liczne baterie rhial przeciwlotniczych.
W okolic.ach lotnisk znajdują się
lic~ne samoloty
myśliw,;;kie.
gotowe
każdej chwili do startu. Niebo oświe
Uane jest co chwila reflektorami.
'Vszyscy lekarze j studenci medycyńy na całym ob,,:ml"ze pallstwa zostali zmobilizowani dla celów obrony
biernej.

Berlin o prasl(iej decyzji
B er ł i n.

(Tel.

odpowiedź czeską
berlińskie
kreślają. że treść

miecki

wł.)

Komentując
memoriał nie-

na
kola polityczne podnoty omija faktycz-

P r a g a. (P AT) Oświadczenie premiera Chamherlaina, ogłoszone wczoraj w nocy, wywołało w tutejszych kołach politycznych bardzo duże wraże
nie i komentowane jest w ten sposób,
iż W. Brytania w dalszym ciągu stoi
na stanowisku konieczności ustępstw
ze strony rządu praskiego.
W łonie rządu czeskiego w chwili
obecnej wrysowują się wyraźnie dwie
spl'l.eczne tendencje: prezydent Benesz,
który ze swej strony wywiera silny
wpływ na gen. Syrovego, ulegać ma
naciskowi zarówno krajowych kój radykalnych, jak i sugestiom Moskwy
w kierunku nieustępliwości, podczas
gdy koła M. S. Z. opowiadają się UJ,
rozwiąz-aniem konfliktu na drodze pokojowej, nawet ze znacznymi, daleko

Cieszyn po stronie czeskiej: Plac dworcowy

%

gmachem "Polonii"

Odpowiedź

Prezydenta R. P.
na pismo odręczne Benesza

Polska Agencja Telegraficzna donosi z Warszawy:
"Odpowiedź Pana Prezydenta R. P. na pismo odręczne prezydenta republiki czeskoslowackiej Edwarda Benesza została przesłana przez specjalnego kuriera samolotem, który llJdował we wtorek w Pradze o godz. 17,40.
"Ten sam kurier zawiózł do Pragi notę rządu polskiego, która wobec
posiadanych pzrez rząd Rzeczypospolitej POlskiej miarodajnych oświad::zeń
o przyjęciu zasady rewizji terytorialnej przez Czechosłowację przedstawia
konkretny projekt załatwienia problemu."

idącymi ustępstwami.
Na tym tle dojść miało
ostrej dyskusji między
Kroftą a gen. Syrovym.

nawet do
ministrem

OdpoY.fiedź Benesza
depeszę Roosevelta
P r a g a (Tel. wI.) Na depeszę prez.

na

odpowiedział
że rząd czeskosłowacki,

Roosevelta

prez. Benesz,
zawsze gotów
do ofi<lr na rzecz pokoju, dał dowód
już niejednokrotnie swojej miłości PO:
kojowej, szczególnie na terenie LigI
Narodów.
Czecho~lowacja poniosła nuże ofia_
ry na rzecz pokoju i zgodZiła się na
ciężkie warunki niemieckie. Wysunę·
la jednak propozycję załatwienia spol"U na forum międzynarod3wego trybunału rozjemczego,
jednak w obronie swojej czci i niezależnOŚCI ~ot{)wa
iest stanąć do walld , Benesz ż~' wi jednak nadzie.ię, że nie dojdzie do rozlewu krwi i że ideał sprawiedliwości
i ogólnego flo r ozumienia za1rit;.m!uje
nad gwałtem i gl'oźbq. oraz siłą. zbroj-

ny stan. przeds'tawiony w memoriale kulacji wywołać wielki konf1ikt euroniemieckim. 'Yhrew hvierdzeniu rządu pej,;ki.
c1.ct'kiego, jakob~· :r.ądallia z;a~'arte w
Stanowisko SotNiełów
memoriale niemierkim znacznie przekracza Iy poprzecIn io prz~' jęte już przez
p ar \ ż (Tel. wł.) Kore:"ponclent
nąd czesko,..łowacki angielsko-francuHayasa donosi z Mo!"kw.\', że komiskie propozycje, podkreśla się tutaj, że "crz Litwinow pOl'" ierdzil ostatnio
memoriał
niemiec'ki ...daśnie został swoją deklerację, iż po zapewnieniu
oj)arty na planie francusko - Itngiel- Francji i Anglii swoJeJ pomo"r dla
skim, który niezapl'%eczalnie już dziś Czechosłowacji. w razie napa~ci IJl'Ze7
zo<:tal przr.ięty przez Pragę.
~iem('y,
Rosja
nadal podtl'z~' muie
Jercli dziś rząd pra<:ki usiłuje zni- swoje oświadczenie, że ł'ównleż poweczyć 0,;iągni~1e dzi~ki planowi fran,;pip!,zy na pomoc CzechosłowarjL
cusko - anglel;;kiemu pokojowe porowmicllie. to w tl'Il 5po~ób już dziś wiaBenesz ma lec;:eć
I ,.
domo, kto ponieść musi odpowiedzialdo Londynu?
ność za dal~zy bieg wypadków i ewenl
tualn.\' konflikt wojenn.\'. Praga ''I' ten
Berlin
(Tel. ,.,-ł.) Jak donoszą i
sposób zdecydowanie ZWTaca się prze- ..DJ'esdener Nachrichten" z Pragi, naci\\'ko formie załat",·ienia SpOl'U, pa- tycllmi.ast po przemówieniu Hitl€r8
partej całym autorytetem pl'emiera an- odbyło się na Hradczynie posiedzenie.
gielskiego i rządu francuskiego.
Dalsze rozmowy przewidziane zostały
Jak z brzmienia odpowiedzi i noty na ,,,torek.
t"leskiej wynika. nie chodzi Czechom
Jak dalej to pismo donosi, rZąd sowcale o załatwienie sporu i prZYIą.cze-1 wiecki poradzić miał Bsneszowi. by ponie ziem sudeckich do Niemiec, lecz o leciał do Paryża j Londynu, celem osotÓf)Ź, BRZEZIŃSKA
to, by przy pomocy awanturniczej Sp€- bistego omówienia. sytuacji z tamtej-

.
ZENITH ZEGArłY
ZEGARKI
W5ZELKĄ

BIŻUTERJĘ

POLECA

::JQn P '"" cek
10. TEL. f50-1J
l" -:""~~j

t

•

Z lewej: uzbrojeni członkowie ochotnic zego Korpusu Sudeckiego po zdobyciu "arnsdorf partoluią ulice tej miejscowo,~ci w samochodach Z prawej: N iemtV ~ Stulctach J na obs:":T ach opanowanych przez. odd:Jaly K orpusu Sl~dcckie{Jo, uSUlceją barykady, tL'ZlIi('~ione p7':ez C::cchów.
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Zbliża się termin płatności
długów rolniczych!
donosiliśmy,

Niedawno temu, jak
ctwem Banku Akceptacyjnego. Choodbył się w Poznaniu zjazd przedsta- dzi tu o dł';lgi rolni~ze przed. 1 lipca
wicieli samorządu rolniczego ziem z.a- 1932 wobec mstytucYJ wIerzycIelskIch,
chodnich. M. i. powzięto rezolucję, w tzn. banków, ka~ komunalnych, spółktórej czytamy:
dzielni kredytowych itd.
"Szczególna z.ależność rolnictwa
Wobec wygasania przywileju kaziem zachodnich od poziomu cen zbo- rencyjnego z dniem 1. 10. rb., rolnicy
ia, wyższe aniżeli gdzie indziej koszta pociQ:gnięci są do obowię,zku splaoonia.
produkcji rolnej, wysokie zadłużenie rat na poczet zacię,gniętego długu.
i zapadające terminy płatności zobo- Wspomniane rozporządzenie z 8 marwiąz.ań powodują, że rolnicy ziem za- ca 1938 udziel.a rolnikom tym pewcho.dnich znaleźli się w specjalnie cięż- nych ulg, zezwalając na spłatę rat kakieJ sytuacji i oczekują z napięciem pitałowych długów skonwertowanych
jak
najrychlejszego
zastosowania za pośrednictwem Banku Akceptacyjprzez rzą.d wszystkich środków, któ- " nago niektórymi papierami wartościoreby widocznie wpłynęły na podwyżkę wy mi.
. .
.
. ..
cen z b oza.
Drugle
rozporządzeme mm. skarbu
W rezolucji tej mowa m. i. o zapa- z 8 marca 1938 dotyczy długów rolnidających terminach płatności zobowią- czych wobec banków, przedsiębiorstw
~ń.
Istotnie, termin, o którym nie- i instytucyj bankowych lub komunalJeden rolnik myśli z lękiem, przypad,a nych, kas oszczędności, spółdzielni
na dzień 1 października rb. W dniu kredytowych i instytucyj ubezpieczeń
ty~ płatną będzie pierwsza rata rozspołecznych, powstałych przed dniem
łozonych długów rOlniczych. W dniu 1 lipca 1932, które nie zostały skontym automatycznie pŁatne będą: wertowane za pośrednictwem Hanku
:pierwsza rata kapitału długów i odse- Akceptacyjnego. Wszyscy posiadacze
tek, .prowizyj i kosztów oraz innych gospodarstw wiejskiCh grupy A (tzn.
nalezności ubocznych, należnych z t y- posiadający gospodarstwa o obszarze
tułu długu za czas do 1 listopada 1934
nie przekraczającym 50 ha) oraz ci z
roku bez względu na. przynależności grupy B, których długi nie zostały obgospodarstw do poszczególnych grup jęte układem konwersyjnym i co do
(A, ~,C), Rolnicy przy spłacie przy- których komitet konwersyjny, albo
padaJących rat w dniu 1 październik,a wojewódzki urząd
rozjemczy wydał
:b.. m~ą skorzystać z pewnych ulg, orzeczenie, że instytucja wierzycielska
J~~e lm zostały przyznane, a miano- ponosi winę w niedojściu do skutku
WICIe p!zez s~łatę długu papierami UKładu konwergyjnego, mogą do dnia
wartośclowymI.
Sprawę tę reguluje 31 grudnia 1940 spłacić swoje długi
rozporządzenie ministra skarbu z dnia papierami wartościowymi również po
8 marca 1938 (Dz. U. nr. 21), poz. 179) kursie 90 proc. wartości nominalnej
o s~łacie ~pierami. wartościowymi tych papierów. Do papierów tych rozdługow r~lmczych, obJętych układami porządzenie zalicza: 4 proc. poż. Konk~n~ersYJnymi oraz.. roz.porządzenie solidacyjna, 4,5 proc. wewnętrza poż.
mInIstra skarbu z teJze daty (Dz. U. Państw. z 1937 r., 5 proc. poż. konwernr. ~1, poz. 178) w sprawie oznaczenia syjna z 1924 r., 5 proc. poi. konwersyjpapierów wartościowych i ich kursów na kolejowa z 1926 r., 4,5 proc . .listy
w spł,acie długów rolniczych.
z.ast. Państw. Banku Roln. zł w złocie
. ~ierwsze z tych rozporządzeń odno- serii I. 4,5 proc. li sty zast.: Tow, Kred.
SI SIę do długów rolniczych, które zoZiemskiego w ~Nar~zawje i Lwowie,
stały skonwertowane
za pośredni- Poznańskiego Ziemstwa Kred. w Po-

Swoboda zebrań wokresie wyborów
Warto przypomnieć, iż z chwilą
rozpisania wyborów do Sejmu i Senatu,
bądź samorządowych ustawa o zgromadzeniach (Dz. Ustaw R. P. z 7. 6. 1932
nr 48 poz. 450) z dnia 11 marca 1932 r.
pozwala zastosować z samego prawa
rozdział VI ustawy, mówiący o zgromadzeniach przedwyborczych w jednym tylko ale obszernym artykUle 24,
którego treść w całości przytaczamy:
"Art 24 (1) Zgromadzenia, zwoły
wane w sprawie wyborów do ciał ustawodawczych i korporacyj publicz-
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~gro'l'nad~eniach
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wy' ~ z nastan!em wieczoru. odbywała Slę egzekUCJa.
RozstrzelIwaB? tych więźniów, którzy nie stawili
SIę do apelu.
. Pewnej nocy październikowej 1930
roku stracono jednocześhie stupięćdziesięciu skazańców - samych mężczyzn. Egzekucja odbyla .się pod
oknami baraków dla kobiet. Skazani na
śmierć, musieli sobie sami wykopać
doły pod "swą. padlinę".
Na dworze nie było jeszcze zupełnie ciemno. Chmury gromadziły się
coraz gęściej, ale w przerwach pomiędzy nimi świeciły jasno gwiazdy. Białeopary uno.siły się. nad ziemią .• Długi szereg skazailców, prowadzonych
na stracenie robił na mnie wrażenie
dziwnie przygnębiające. Zdawało mi
się, że to nie ludzie, nie więźniowie,
ale jakiś makabry~zny, niesamowity
pochód mar, lub potępieńców w zaświatowej krainie. Ale był to błysk
refleksji, podświadoma, smutna myśl.
Natychmiast bowiem uświadomiłam
s olń e, że ci ludzie za chwilę przestaną
żyć. Ustawiono wszystkich skazańców grupkami po czterech, lub pięciu,
na krawędzi głębokich dołów, po czym
żołnierz.e zabijali ich własnoręcznie z
naganów, strzelając z bardzo bliskiej
odległości.
Gdy już

wszystkie ofiary zostały w
ten sposób strą.cone do grobów, przyprowadzono oddział więźniów, którzy
zasypywali rozstrzelanych ziemią· Dużo nieszczęśliwców bylo tylko po-

Niestety, jak nam donoszą. z terenu,
kredyty te, mimo złożenia licznS\ch
wniosków przez młyny, nie zostały dotąd przez Izby Skarbowe pootwieraIlltl.
Rezultat jest ten, że wszystkie młyny"
zainteresowane w korzystaniu z kl'e..>
dytu etykietowego, a odpOWiadające
w zupełności wyżej wymienionym warunkom, muszą kupować etykiety za.;
gotówkę, co stanowi dla nich bardzo \
dużą uciążliwość. Wiele młynów jedy- .
opłat
nie z uwagi na zmniejszenie się zapo- :
.Rozpo~·ządz~llle ,mInIstra skarbu z trzebowania na mąl,ę jest w stanie'
dma 19 SIerpnIa Hl38 r. pr.zyznało mły- wnosić gotówkowe opłaty przy poborze
nom prawo do ko,rzystama z kredytu etykiet.
n~ opłat.y za etykIety. Potrzebne etyZorganizowane młynarstwo doma1-!a
klcty ml~ly być wydawane przez ka- się więc, by kłopotliwa ta. trudn<>ść
s~ urzędow skarbo\,:"ych za zezwole- została cz:vm prQdzej przez miarodajne
m~n;t I~by Skarbo:ve} na ~redyt.' w te~ czynniki usunięta.
mmle Jed.ne~o mlesl~ca. 1 bez zą?ama
o~ przedsIębIOrcy złozema zabezpleczeSkładki i pokWitowania
ma kredytu.
'Warunek był tylko taki, że biorą.cy
w. adrr!ini~~radi pisma naszego ~oWno W'
etykiety na kredyt nie może znajdo- d ~ I~~I~o~~r~'S\?rCR ,T('ZUlloweP;O: B. W. Ę:pki.
\vać się pod nadzorem sądowym, nie 10-. ł· G. z por1.zi : kowa J1i e~.św. Teresce I św:
za otlz~milnp ln s kl 5.-. razem z po
ma za Ieg ł o ś'
CI po d a tk owyc h"l me b y l k a- AntonIemu
pl"Z<' rlnio nokwitownn)' mi :13.- zł.
.
.
rany za uszczuplanie dochodów skarbu
Nil ścigaez •. Poznali".: ., Pr a COWniCY flTJny

I

Wsprawie kredytowania
za etykiety

. ..

---

I

państwa.

I

e

e

cem przysypywani; ginęli w strasznych mękach wskutek uduszenia.
W barakach dla kobiet rozlegały
się spazmatyczne, dzikie okrzyki, sIychać było głośne łkania i szlochy. To
płakały te kobiety, które wśród straconych poznały swych mężów, braci,
lub ukochanych...
.
Liczba rozstrzeliwanych w ten sposób dochodzi bardzo często do dwu stu
osób. Po każdym generalnym apelu
zostaje stI:aconyc!l p~zeciętnie sto
osób - . męzczyzn l kobiet.
Żołmerze. z plutonu 'prz~znaczoI~ego
do egzekUCYJ, ?d.znaczaJą. SIę ~yrafmowanym .okrUCI?nstwem. ZWlerzęta te
wykonUją sW~Ją .krwawą. robotę za~sze ze szatanslum uśmIechem. Nle
wis!.?, dla~zego n~zy~am ich zwie:zętamI, ~d'yz lud?-.kle IS.tOty są o wI~le
okru~DleJsze, . DlZ
ZWIerzęta.
PamlQtam Jeszcze Jeden wypadele
Nazywała się Aniuia Eifimowicz i
była kaleką - bowiem podczas pracy
w kolektywie straciła obydWie nogi,
które jej amputowanó. Gdy męża jej
deportowano na Solówki, Aniuta została sama. Po długich staraniach i
prośbach, GPU zezwoliło biednej kobiecie na odwiedzenie męża w katordze. Aniuta Eifimowiczowa przyhyla
na Sołówki, a odnalazłszy ukochan~
go męr.a, ułożyła wraz z nim plan ucieczki. Szpiedzy jednak donieśli o
wszystkim kierownictwu obozu i nieszczęsna Aniuta
zostala wraz z mężem rozstrz~lalla. Dozorca o})o\\"iaual

ra zem z

po-

Nowi milionerzy

Z

pośród

szczęśliwego

milionerów wymienimy

p. Annę Szaelo. Pani Sz. jest od dy;unastu
lat gospodynią u pewnego emeryta wojsko_
wego i cieszy się opinią doskonalej pracownicy. Na loteł'ii ldasJwej gra od lat
czterech, ale dotychczas trafialy się jej
tylko naj mniejsze wygrane. Gdy otrzymała
wiadomość o fortunie, jaka na nią spadła,
wpadła w stan oszołomienia, któł'e jE'j dotychczas nie opuszcza. Na pytanie, jak zamierza rozpot'za.dzić pi e lJl ę dz]lli , p. Sz.
odpowiedziała, te cfiaruje p e wną sumę na
dolwIlczenie budowy kościoła w swej ro-

dzinnej parafii, wspomoże swą rodzinę,
w ciętkich warunkach, poprze pewne cele społeczne i narodowe,
zwłasz cza F. O. N .. a za resztę kupi domek, by zapewnić sobie spul{ojną starość.
Pan Aleksander \Vojciecbowski jest pra·
c.ownikiem umysłowym. Wygrane sto
sz e śćdziesiąt ty si ęcy złotych, po spełnieniU
obowiązków
obywatelskich. przeznacza
oczywiście na stworzen ie własnego warsztatu pracy. Jest przel\Onany, te "s edemnast y milion" przyn iesie mu trwałe szczę
ście w jego . stalszym życiu.
pozostająrą

Pan

Berasz

Władysław
myśli także
założeniu własnego pJ'zed5i~biorstwa
i zakreśla

dlowego
plany.
O

popularności

o

hansobie hardzo szerokie

ng 17 355'6
,,s;edemnastt'gL\ milio-

na" świadczy następująCY epizoD, opo\...·iadany przez 'lanią Szaelo:
Po wyjściu z Dworca Główne~o. pani
Sz. wsiadła w siedemnastkę i zWJ 6ciła się
do konduktor " o wskazanie jei i rzystanku.
na kŁón' m pcwinna wysiąść, by trafić na
ulicę Długą
) Loteri:. W6 Vcza6 konduktor zapytal p. Sz. czy przyje cha ..1 ze Lwo-

""3.

Usłyszawszy

odpowiedź

twierdzącą,

konduktor , pasażerow:e zaczęli Rkładać
pani SzaJo T1'at111acje WTIO . ·Ć • . l'zyki na
jej cześć. OwacjI' trwały aż do O'Pu'~ zczeuia
przez n i ą traml\·aju. .
Wszyscy -n'lionrrz" 7.aopa~r ·1' się niezwłocznie w lo.sy do p:erwszej kl&sy czterdziestej lrzeciej loterii, bo' wzi<\,c udział w
ciągnieniu,
które rozpocznie się 19 patdziernika.
ze śmiechem , jak to "komicznie WY-I się i po apelu iść do roboty wraz z in·
gdy ta kobieŁa odrzuciła nymi, nie bacząc na pokrwawione rQprzed stl'acelJiem drewniane protezy, ce. Pomyślałam sobie: - Długo nie
zastępujące jej nogi i w uścisku tuli- wytrzymam tego! Litościwa śmierć
la się do męża...
wyzwoli mnie wkrótce z tej nędzy l
Ale p.owl'óćmy jeszcze do koszar
Ale przecI'wll1'e, " 'ytl'z"m"Jaln! Z
..
J
udla kobIet!
każdym dniem przywykalam do ciężPo rannym apelu komendantka wy- kiej pracy. Silna moja natura przyprowadzała wszystkie uwięzione do zwyczaiła siQ do klimatu Solówek i
pracy. '" lesie zatrudniano kobiety nowego polożenia, lepiej nawet, niżeli
rzadziej; tam pracowali przeważnie wiele moich towarzyszek, silniejszych
mężczyźni. 'Viększość kobiet praco- z pozoru, ale ze zdrowiem podkopawała przy wydobywaniu torfu z ba- nym przez złe namiQtności.
gien. Torf krajano w kwadratowe ka:Minę,ł caly rok. Na .soł~vki przywałki, a następnie osuszony układano byla grupa lekarzy wojskowych, któw piramidy. Ta ciągła praca w ba- rzy podzielili wszystkie skazane lwgnach, wśród lepkiego szlamu, była dla biety na cztery kategorie. Należące
kobiet bez obuwia i ciepłych ubraI'l, do pierwszej kategorii musiały wykostraszliwą męl{ą, której nawet naj- nY\'I'ać prace naj cięższe, a więc przy
zdrowsz.e i l1ajsilniejsze kobiety nie karczowaniu lasu i wydobywaniu torwytrzymywały długo.
fu. Te, które miały kategorię drugą
Ja zostałam początkowo przyłączo- obslugiwaly koszary i butlynki admina do oddziału, jaki pracować miał nistracji. Praca ich polegała na sprzą
nad uporzą.dkowaniem drogi, wiodą- taniu, myciu, szorowaniu podłóg, gocej na szczyt góry Siekiernej - Sekir- towaniu itp. I<:ategorię trzecią zairunoj gory - gdzie znajdował się punkt dniono w warsztatach krawieckich, w
obserwacyjny.
biurach obozu i w szpitalu przy pieJuż pierwszego dnia prawie, że upa- lęgnowaniu ciężko chorych. Do czwardałam ze zmęczenia i wyczerpania;
tej wreszcie grupy - bArdzo zresztą
ciężko dysząc, okryta potem, z po- nielicznej przeznaczono tylko zul<rwawionymi rękami,
powracałam pelnie niezdolne do pracy.
wieczorem do koszar. Czułam się tak
Następnej zimy znowu zachorowaniedobrze, że zaledwie spróbowałam łam na szkorbut i lckarze zaliczyli
nędznej strawy, którą mi dozorca po- mnie do trzeCiej kategorii. Poniewaz
dał w donicy. Jak zbita, rzuciłam się
długo nie mogłam przyjść do zupełne
na ziomię, a portlimo to godziny ca- go zdrowia, przez półtora roku spełłe nie mogłam zasnąć.
Jedyną. mo- nialam bardzo lekką pracę,
zanim
ją pociechą. był różaniec, który odma- wcielono mnie z 1Jowl'otem do katawiałam potajemnie, podczas, gdy do- gorii pierwszej.
l(Ola bluźniono straszliwie. Następnegl:! porauka, ll1u ~ jalalJl znowu poclnieść ,
(Ciąg dalszy nastąpi)

glęclalo",

strzelonych i ci J'ęczeIi uieludzko żyw-

~~~!rl~;~\~tl~!,f;~,~~;r';.j~ho'il~3f;6 J~'

Jak wiadomo, g~ówna wygrana czwartej klasy 42-ej loterii kla "owej - milion
złotych, padła na numer 9~ 0:'>5. Właścicie
lami poszczególnych piątek tego nUffiE'rU
są mieszkańcy Lwowa, niezamoini, utrzymujący się z pracy,
bądź to umysłowej,
bądź fizycznej.

no-prawnych na obszarach, objętych
wyborami w okresie czasu od rozpisania do dnia wyhorów, celem omówienia sprawy wyborów i zastanowienia
się nad
kandydaturami, wymagają.
tylko zgłoszenia u właŚCiwej władzy
(art. 6 ust. 1), o ile odbywają. się pod
gołym niebem.
(2) Zgromadzenia przedwyborcze w
lokalach nie wymagają zgłoszeń.
(3) Poźa tym zgromadzenia te podlegają wszelkim.
przepisom niniejszej
ustawy."
S.
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znaniu, Wileńskiego Banku Ziemskiego i Akcyjnego Banku we Lwowie. Jeżeli dług nie przewyższa 5 tys. zł, rolnik może wpłacić instytucji wierzycielskiej gotówką kwotę, potrzebną na z,akup papierów wartościowych wskaz.anych przez siebie.

SPRAWY GOSPODARCZE
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pomocni mu byli Henryk Pieniążek
(Dolna 16), Zygmunt Pręgiel oraz Bolesław Pręgi el (Wilanowska 16), którzy

I

;

"\

wyzyskując

nai.wność

I

~łuż~zego .cz~su terroryz~wał rodzicó:v
zą~aJą.c. pl~mędzy na wod.kę, ostat~lo
zas POblł Ojca swego wałkiem zadaJ~c
mu rany tłuczone głowy. Lesz~zyn
ski ego osadzono w areSZCJe dla .nleletnich pr~estę~c?w. pr~y. ul. prz;Ja~d 6.
PręglOWIe zas l Plell1ązek osadzem ~ostali dec.l'zią. sędziego śledczego w Wlę
zieniu. (lAP)

młodocianego

przestępcy wręczyli

mu 100 zł, jako
całkowitą. sumę uzyskaną ze sprzedaży

biżuterii.
Jak się okazało, Leszczyński pomimo swego młodocianego wieku od

Wyrok na Robakiewicza uprawomo(nił sie

,

ByZy stUl'osteł nadwórnia{,ski oc~el"uje na ro~prawę
w Grodnie
S t a n i s ł a w ów. - Obrońca byłe lacyjnego uprawomocnił się.

]

Były starosta Robakiewicz przeb.ywa obecnie w więzieniu w Grodple!
gdzie oczekuje rozprawy apelacYJneJ
od wyroku sądu w Grodnie, który skazał go, jak wiadomo, takie na 4 lata
więzienia za nadużycie władzy.

go starosty nadwórniańskiego Zygmunta nobakiewicza, adwokat dr. H.
Seicller, wrcofał wywód kasacyjny od
v,')Toku Sądu Ape1acyjnego we Lwowie. Jak wiadomo, sąd skazał Robalciewicza na 4 lata więzienia bez utraty
praw. Tym samym wyrok Sądu Ape-

)
)

.l

,I
'. ~

Zaginięcie dwóch młodych dziewcząt
\

Prace fortyfikacyjne w

kamieniołomach

Szczerbiec Chrobrego -

symbolem historycznym

Sąd Okr~gowy

,

P o z n a ń. -

w

I

Po~naniu uchylił konfisTwt~ afis~a

Jak już donosiliśmy,

Sąd
Okręgowy w Poznaniu uchylił
konfiskatę afisza Stronnictwa Narodowego. Wyciąg z odpowiedniego protokółu brzmi następująco:
j,Dnia 15 września 1938 r. Sąd. Wy'dział Zamiejscowy Poznańskiego Sądu
,Okręgowego w Lesznie w składzie: 1.
przewodniczący S.'O. B. Kołodziejczak,
2. sędziowie: w sprawie contra Stron-

nictwo Narodowe w Poznaniu po wysłuchaniu wniosku prokuratora postanowil: w uwzględnieniu zażalenia
Stronnictwa Narodowego w Poznaniu
z dnia 5. 9. 1938 r. na postępowanie
Sądu
Grodzkiego w Rawiczu z dnia
ł. 9. 1938 r. w przedmiocie zajęcia afi-

S. N.

Szów pod tytułem: "Okręgowy Zjazd
Stronnictwa Narodowego" - uchylić
powyższe postanowienie Są.du I instancji i wydać zajęte afisze Stronnictwu
Narodowemu, wzgl. osobom, którym
plakaty odebrano, albowiem: umieszczenie na plakatach ogłoszeniowych
symbolu historycznego w postaci
szczerbca Chrobrego bez bliższego 0znaczenia nie jest odznaką w zrozumieniu art. I dekr. Prez. R. P. z dnia
2.10. 1935 r. Dz. U. 72/35 poz. 455, wobec czego nie może uzasadniać konfiskaty odnośnych plakatów.
\V tym stanie rzeczy należało orzec
jak w sentencji postanowienia."
Przewodniczący w r. (-) Kolodziejczak

15 osób zabitych w katastrofie
kolejowej
najechała

Hanelcruje{ca 'lo1i.O'IJ'loty'U:a
E s s e n. -

Na stacji kolejowej w
Borken w Westfalii wydarzyła się katastrofa kolejowa. Manewrująca lokomotywa rozbiła dwa wagony pociągu
osobowego. Ofiarą katastrofy padło 15
zabitych i pięciu ciężko rannych. łlfa-

Straszna
2-1etnia
p o z n a ii. -

szynista i palacz manewru,iącej lokomotywy wyszli z wypadku bez szwanku. 'Władze zarządziły nie7.włocznie
śledztwo, na podstawie ldórego
aresztowano dwóch kolejarzy.

dziewc~ynl~a wpadła

We wsi

na poci€{y osobowy

dziecka wukropie

śmierć

Obłaczkowo

koło Wrześni wydarzył się

niezwykle
tragiczny wypadek. Córka robotnika
Złudy dwuletnia Krystyna wpadła tyłem do garnka z gorącą strawą. Nieszczęśliwa dziewczynka doznała poparzeń trzeciego stopnia.

do garnka ze

.

.., l

.

Policja 'U.'a'I'sz€łwska tua truelnq ~agadkę do rO~Wl," anta

na "Linii Zygfrvda"

stł'awq

Zawezwano natychmiast pogotowie,
które przewiozło dziewczynkę do lecznicy we Wrześni. Wszelka pomoc była
.iednak daremna, ponieważ dziewczynl<a zmarła. ,Władze zarzęctził~' sekcję

W a r s z a w a. - Policja warszaw- do kina. Obydwie panienki odzna.czaska usiluje rozwiązać zagadkę tajem- ły się nieprzeciętną urodą.. KIedy
niczerro zaQ'ini~cja dwóch młodych dziewczęta nie przyszły na noc do do.dzie,~czynel~, mieszkanek Żoliborza, mu, zaniepokojeni rodzice ~ dali znać
które wyszły 4 dni temu i wszelki ślad policji, jednak śledttwo me dało ' dotychczas żadnych rezult~tó~.
..
po nich zaginął.
Istnieje przypuszczeme, ze z~gmlo
14-letnia uczennica szkoły powsz.
Zachewlczówna, zami.eszkała wraz z ne stały się ofiarami handlarzy zywym
rodzicami pr'zy ul. Felińskiego, v:yszła towarem, lub też jakichś erotomanow.
w sobotę wieczorem wraz z kolezanką.

Nieuleczalna choroba

przyczyną

samobójstwa

58-1etn-i 'ł'łut}'ar~ sl(.Oc~yl ~ '5 piętra na bruk
Vi a r s z a w a. - W domu przy ul.
l\Ilynar's kiej wyskoczył z 5 piętra klatki schodowej 58-letni mm" al" Z Adam
nostawicki. Samobójca poniósł śmierć
na miejscu.
Przyczyną samobójstwa był silny
rozstrój nel",Vowy, wywolany długo-

trwałą chorobą. Rostawicki nie chcąc

być ciężarem dla swych .dzi~ci juz
przed miesiącem, targnął SIę pIerwszy
raz na życie, zadając sobie nożem kil~a
ran klatki piersiowej. Po wyleczel1lu
się popełnił po raz drugi samobójstwo.

Oskarżyła się sama przez zemstę
I

Sen o :mmqżpójśCiu tru,ał tak lcrótko ! ,

\V a r s z a w a. -

Józefa ICacperek

(~{arszalli:o\V ska Z) mi~la nal'Z~czOl:ego

Pigaszewskiego FranCIszka (MIedZIana
nr ZO). Narzeczeni postanowili zaopatl'zyć się w gospodarstwo i biżuter~ę
szykując to wszystko clo maj~ce~o s~ę
odbyć ślubu. Ponieważ gotowlu me
mieli, Kacpel'ek korzystając z tego, że
pracowała u adw. Czackisa (Chmielna
nr 6), kradła tam wymienione przedmioty magaz y nując je w mieszkaniu
narzeczonego.
.
Niestety " zczęście trwało zbyt krót-

II

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

spec,i. ,cbor6b skór. weuer , moczopłciowych

ŁódŹ 6 Sierpnia 2,
tel 118·33,
j
Pr"z:y'muje
9·12 i 3·9. W niedzielq, 9-12.
D

15099

k? i sen o. małżeń~twie rozwiał się·
Plgaszewslu ~orzucIł ~a~p.erek, a przyszłe gospodal stwo spI.emęzył. Plon~ca
z~mst~ Kacpe.rek P?bl~gła do kom~sa
natu l. osl{arzyła ~l~ble wraz z PIgasz~wslnm. o kradzIez systeIl1:atyczną z
mleszkal1la adwokata CzackIsa. (lAP)

Ilość mieszkańców

stolicy

Wedlug statystycznych danych Warszawa liczyła na 1 sierpnia rb. 1275900
mieszkańców.

W miesiącu
małżeństw;

lipcu zawarto w stolicy 861

zanotowano 1231 oraz
Z chorób
zachoII zgonów 1016.urodzell
najcz ę ściej

dzfiy z wynildem śmiertelnym: atak serca, gruźlica, zapalenie pluc, rak itd. Zamachów samobójczych w tym miesitj,cu
bylo 40.

zwłok.

-----------------------Tragiczny zgon księdza wzakrystii
Z'wlol~i l~sięd~a

leialy

'V zakrystii kościoła
Jana zmarł nagle ks. Adolf Michniewicz. VV chwili jego zgonu nie było
w zakrystii nikogo. Stygnące zwłoki
znalazł po kilku godzinach zakrystian.
Tragiczna śmierć 1,s. l\fichniewicza
wywołała w Vlilnie wielkie wrażenie.
W i l n o. -

~w.

kill~a

biiuteri~ 1~'Upil

\V a r s z a w a. - 14-1eLni Jan LeSZCZYl1Ski (J anowska 12) pracował w
charakterze gOllca u inżyniera 'Vłady
sława Czyżyka (Wspólna G9). Korzystając z zaufania, który darzył go in;'ynier, LeszczYlIski dorob ił klucze do
biurka. i skradł znajdujące się tam
dwa zegarki zlote oraz biżuteriQ ogólne.i wartości okolo 1500 złotycll.. Po
kradzieży nie wrócił do domu i .ukrywal si~.
- ... ,
v'

v·

'

\ .,

~al~rystii

Prawdopodobnie przyczyną zgonu były
ciężkie zmartwienia związane z utratą
majątku. Od ks. Michnlewicza, który
ostatnio nie wykonywał żadnych czynności kapłaIlskich, wyłudził sporą. sumę pieniędzy szewc wilenski podaj::) "\'
się za majora.

1·4-lełni złodziei
S'kradzió 'n,q

goclz'i n w

od

i terrorysta
chłopca oC~y1.viście Żyd

Inżynier o kradzieży
zameldował
policji. N a skutek otrzymanych informacji policja Leszczyńskiego odnalazła ukry-wającego się w melinie, znajdują.cej się na terenie .iednego z sadów
przy ul. Czerniakowskiej. Wzięty w
krzyżowy ogień Leszczyllski przyznał
się do kradzieży i wskazał, że część
przedmiotów skradzionych sprzedał na
Kercelaku, pozostałe zaś u jubilera
Ajzy:.ka. Szlanga..(Ż~la~a.}, P.GX; e~

TVaDZ WŁOCI! MUSSOLINI
w T:"iz~~ za przemówienie, w którym omówił sym~ędzyna1"odową) podkreślaJąc, z e na wypadek wojny Wlochy nie pow~

1Oyg~osil ~ Jak aonosiliśmy tuacJę

stan41 ,bierne.

._.

Strona S

(

Migawki

ORĘDow~rK, piątE'k', dnia ~O "Tześnia 1938

-

Numer 22'
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łódzkie

LOPP defiluje
Panowie Kędziorek i Kapuściński przyezli już o dziesiątej chociaż odziały LOPP
defilować miały dopiero o .iedenastej, ale
",iadomo: na talde imprezy kupa luda
przychodzi i potem tłok, toteż obaj .paSocjaliści
mają
szkarłatu
!'łowie wcześnie wybrali sobie odpowiednią kupę kamieni i czekali.
liście
Przeszły piesze oddziały. Pokazały się
udekorowane auta.
I, ó d ź, 28. 9. - Poniżej zamiesz- pol"ki, zrywający pQta obcej za}eżno
- Ładnie to - to wygląda - zauwatył pan KapuściI'lski Zawsze trochll ra- czarny w streszczeniu uwagi, nadeSła-1 ści duchowej i dążl).cy do oparCIa c<!dości ludziom
przy niedzieli zrobiom. ne przez jednego z łódzkich robotni- lego swego życia na wlasn~ch, rodZIków:
I mych, narodowych wartoścIach.
Owszem, mnie się to podoha.
"Jako obserwator uczestnic7.yłem
,,~fanifestacja cała nosiła wybitne
- Nie o radość rhorlzi, panie T\aput'-tiński - Kędziorek na to ale żehy się w niedzielnym zlocie młodzieży socja- piętno mal·ksistowskie. Być może, a
.aród dowiedział, kto jego bronić będzie listycznej w Łodzi.
Muszę zaraz na
jestem skłonny twierdzić, że na pejak szwab-łachudra z temy bombamy i wstępie zaznaczrć. że treść zasadni- wno piętno to nadały niedzielnemu
gazamy przyjdzie.
cza tej manifestacji nie miała nic lub zlotowi "'ladze part~-j ne, że uniform
- To taki dekoracyjny samochód o- pl'a"'ie nic (chcę być możliwie ścisly) wybitnie i skra.inie marksistowski nabroni?
- Głupiś, pan, panie Kapu~ciński. To z duchem, jaki przenika dziś naród I rzucili przywódcy, bo pl'zecież wiadojest lekrama. Propaganda moino powiedzieć. Zehyś pan jem pomagał samol9ty,
czyli ł.I:lŻ gazma~ki robić. a oni pall~kie
dzieci, żone i insze czlonki famielii obroniom.
- Rozumiem. Patl'z pan, .iakom tamte
na tern samochodzie mask8racle odstalrybory do sa '''tOJ'~qd",!, be.~~ ,,.,~eoc~yu.'i~tynt })}':;;'cglqdem sil wiajon:.. .
.
I
1\ atl:;lleJe,~ :;lonu
. - .1\ le ~adna ~asl,a.ra.rl~. 1110 pOkazu-,
Ł ód ź, 28. 9. - \\'ybory do samo- czych. Ile w tym pra\ydy - trudno
Jam, Jak SIO nalezy ublac, zehy pana tell
d
. ' 'k'
t' h T
.
do·ciec. Jecll10
j'est l)e"'lle, że stronnicgaz,
czyli imperyt nie chwycił.
• )..
7ą. ~ 1?lejS lego w ~J ~ W1 J s rą naJ.
- Panie Kędziorek, a ciekawa to rr..ecz. Ił wazl1le~szym zagadl1lel1l.e~. \, ~dlu~ t,,-a polityczne całą swą uwagę skupią
Pan jesteś człowiek tronkO\:'~' POWIedz l w~z~lkl.ch yrawtlopod.oblenshy. "Crząa na w~'b orach clo łódzkiego ~amorządu.
mnie pan, a jal,bv tak w takIej gazmasce WOjewodzkl da w tej materll znak
nzecz~'w istym przeglądem sił będą
ankohol konsomować, zagazowałby się czy życia w dniu 30 września rb.
właściwie wybory ~amol'z~dowe i dIanie?
. Liczy sil' na to, że wybory do sa- tego partie polityczne przrgotowują
~ ~irlzisz pan - . przy. ankohol<?wej mOI'ząd'u łó<dzkiego będą ' rozpisane w się do nich ze szczególną starannością.
zah::wle r~e?z .7.u~a(ll1l cza. Jest przYJem- I dniu 30 września, przy cz~-m jako ter"Ozon" natomiast "'i<,ll,ie nadzieje
nośco
Ą
SI~010h~ś
pan w tel gazmasce mo- ł min glosowania wskazuje się datę wiaże z wyborami do Sejmu, dufny
nopolloe łvkflł. mu;:;owo trzehaby było z ' .
" . .
l'
ldeli~7.ka pn;ez to 01\110 od ma!'<k'i rio j:!ar- I 18 g-ru~11la.
..
..
.
m<?c~o w gf.\"7:~ze prz<,pl~ow slaw,?wdla wlewul:. Takiem 5)10'l01Ie1l1 by~ się pan
. Kl'ązą pogl.?"h. ze ł"oclz })~dzle po-( skleJ ?]'(~~nar.ll \Y~·ho)'~l;('.l. Zol~nr:-~ my
zachłysnął i rala przyjemność na nic Zm'l_
dZIelona na 10 do 16 okręgow wybor- co najbl!z,"za przyszlosc prz,) mesIe.
kiem tego obronę ~azową z ankoholem
mieszać nie radzę.
_
- Patrz pan, patrz pan. a samochodzie samolotowe zahawld .ierlom ...
- Nie znha\\ ki, ino tako~ lekrama.
Lotnictwo silne musi h:vć!
- To nie lepiejby było. żeby tu prawaziwe auroplany jechal i?
- No cllcba, ie nie! Nie ruszyliby z ulicy. Bo taki .mocno roz.pęd~ić się musi.
Sfe'ry p,.~emysł()we wniosły sJJI'~eciw
- A to llledohrze. POWtnll0 tak być, ,
~eby tak możno na ten przykład odrazu
I. ó d i, 28. 9. - Zgodnie z orzecze- wieniu wystąpiły sfen' przemysłowe,
z asfaltu w nicho frujnąć. A nie dopiero niem komi~ji rozjemcr.ei z dnia 3 sier- które jako podstawc obliczenia wynasię rozpędzać..
pnia 19:37 r., dla robotników przemy- grodzellia Za czas UI'lopu, chcą przy. - l\1ożno.:. Czemu nIe? Słyszałeś pan słu włókienniczego należności za 0- .iąć sumC zarobków, osiągniętych w
loeny o h e l I k a p t c I' Z e?
k
I
I'
bl'
. d f l'
....:. O Hrli Kopterze? _ Nil'. l\ cóż to za.
"res ~r oJXlwy na ezy o Icza.c o
a ~- kwartale poprzellza.iQrrm UI'lop. Spl'a\ya ta .ie"t oberni e pn~eclmiotell1 S110ru.
Koptem? Do lTrli ~ię przywala?
trczl~le pl'zepJ'acowan~-ch dm z wył?-- Żanrn Koptera ! Tald anroplan ('o czelllem okref'u choroby, oclbywallla
Ze wr.~lędu na to. że Sl)d Na.iw~-ż
"t(tę prosto w gór!! \\"zno"i. . Hrlikoptf'I''''ię
słuźb~' wojsli:owej itd.
c:z~'
'''rrlal orzcczrllif', że porlsi-awą
wabi...
Jako podf'tawę obliczeń płacy za winno być wynagroclzenie trz~-miesię
- P;:Jnio K":Jziorrk .. Pan, roś t.'raz UI- .i eden dzieli urlopu pr7.~·jmu.ie się w cr,ne. jednak z '\'ykluczrniem dni nie_
]pwasz; ... 0. wlrje mnlP Wl,Hlo!110, F(']r!' mrśl ol"Zeczenia sumę zarobków, Of'ią pr7epraCO\YaIlHh. nalrź:v się licz~-ć z
orl Glowarl,If'g'o wz!!"lę(Ir>~l, H.ell ab::;r.tyf1- gniętych w cię"'u roku kalendarzowe- t~· m. iż spór b~d7.ie i'ozstrzygnięlv na
kanctwo orh\alfl. A pan 7,('5 Się wygadał...
e
korzyść robotników.
- A ,,·ont. pętaku rlf;ty . .Ta mu poważ- go.
.
np rze('zv tłlll1HICZP a ten z rudzemyamoPrzeclwko tego rodzaju postanoramy \Y~r.if'żrli.a. Jflk pan się na rzeczach
!'.Rmo]otow~-ch cz~-li też "'ojskowych
nie
wyr.naje. z, to w domu sir>tlzieć i mamie
maszvnkie do mię~a kl·Gci!'.
- 'Tylko nic "r1!!ty"! Bo 7, pana mięso
Ftirl<1lJ1o u!'<kutrczniQ! 1. swo.iom drogom
Frlkowi Glo\\'ar7.f1ko\',i po\\·iem. to pana DU:tlj Żyd~i chcieli lcyu'iei:ć do Palestyny 200 tys. złotych
i tamtom lebirgie, tego Kaptel'n napa,V a r s 7, a VI-' a. - Pomimo świąt ży- spn-tnych 0~7ustÓ\V do zlik\"idowania
rzy ..•
JUWJCZ.
dowskich poczta pantoflowa doniosła składu, naturalnie bez wiedzy swych
w dzielnicę północną wiadomość o zli- \.,.ierz~·cieli. Pomimo to, jak już zaznakwidowaniu nowozalożonego składu czrliśm~7, poczta pantoflowa doniosła
kons~'gnac~'jnego pf. "Ganz i Karls- zainteresowan~'m o sprytn~'m osz1.1baclzki VI-' Łodzi'<.
stwie, toteż gdy Ganz i Karlsbadzki
on'~'Su
Sklad ten zalożonv zostal w Łodzi r.jawilił się podczas świąt w dzielnicy
Ł ód 7., 28 9. - Na skutek zarzą- }Jrzy ul. Cegielniane{ 9 przez Fajwela północnej. zostali zatl'z~'mani przez podzenia Komendy GłÓwne.i Legionu Za- Karlsbadzkiego i Cha ima Ganza, za- szkodowanych w momencie zawieraolza11skiego komenda łódzka wsŁrzy- mieszkalych tamże. Normalnym sy- nia nowej transakcji kredytowej.
mała werhunek aż do odwołania.
sternem właściciele nawiązali stosunki
Przy zatrz~-manych znaleziono paZarejestrowani jnż ochotnicy infor- handlowe z branżą konfekc~-jno-manu- szporty :r,agra.nicz ne z wizami na W~'
mowani h~dą o polereniach komendy fakturową w \Yarszawie uzyskali kre- jazd do Palest~'ny w rharakterze finanza pośrec1nichYem pra~r.
dyty... i zaczęli zarabiać pieniądze, sistów ora7. około 200.000 zł w obcych
!!!!!""!!!!!!!!!"'!!!!!!'!!!!!!~~~!""'!'!!!'!!""'!'!~~~I!!Il!!'!_
sprr.edajQc za połowę ceny towary u- walutach. Pieniądze zdeponowano, zaś
7.yskane na kredrt ora7. na krótkoter- spr~-tn~'mi oszustami za.ięł~· i'ię wladze
minowe weble. Zbliżające się termi- prokuratorskie, osadzając ich w areny płatności tych weksli zmusiły szcie. (lAP)

nie
prawa do
krwi Okrzei - Oto co pisze w swym znamiennym i charakterystycznym
do redakcji robotnik łódzki
'.

I
I

Łódzkie

plotki przedwyborcze

I

Orzeczenie w sprawie urlopów
robotniczych

Nowa wielka afera konsygnacyjna

Wstrzymanie werbunku
"k"
dOk
ZaD Izans
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I
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I
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Wvpra\va

złodziejska

po futra

T o ruń. 28. 9. - Ostatnio nieznani
Gdy sprawcy kradzieży g-otowali
sprawcy włamali się do mieszkania Rię do Opuszc7.:enia ,.gościnnego" mie\\"o.icieeha Gl'ześkoKiaka
przy ul. szka nia, wszeclł do nieg-o Grześkowiak.
B~'dgoskie.i 12.
ZłodzieJe w~-hl'ali dla
Złodzieje, sl~'sząc kroki,
nat~'chmiast
siebie clogodnę. okoliczność, mianowi- wyskocz~"1 i przez okno, dalej przez
cie czas, gdy w sali "Tiyoli" odh~'wała plot ogToclu i niepoznani znil{llęli w
sip zabawa. \V restauracii i w domu c.ie111l1ościarh nocy. \V czasie ucieczki
b~~ło gwarno i wesol0 a P~1.l1stwo Grze- zgubili 1 futro.
śkowiako\\'ie za.ięci b~'1i jako gospodarze wśród go~ci.
Łodzi
\V t~- m właśnie czasie złodzieje wybili sZ~'hę i ,yef'zli do mieszkania, goL ód 7., 28. fi. - • Ta n-nIm łódzkim
spoclaru.iąc sobie spoko.inie. Jako " 'ar- ukazala się w cza~arh ostatnich zwięk
tościowy łup upatl'z~ li
sobie fulra. szona zllarznie ilo,;ć weksli.
Spakowali więc 1 fulro męskie z kołPI'Z~'pu;-;zczać naleh',
że spo,,"odonier::~em oposowym,
1 futro damskie wane to zo"talo WZl11ożol1\'m ruchem
karakułowe z skunksow\'In kołnie- we ,,,ł!Jkielllliclwie ł<'lllzkiin.
I'zem i drugie iutro damskie z ameryPI'o(lucenci :"j1I'z<,!luj:)C ,,'''e towary,
kall::,kiclt 1,0tÓw. A ella odmial\~r za- uclziehlją odhiorcom Ilu,nt clltl;i.~zego
brali l lorgnon \V opra" ie złotej. kred~-fu \"ek"lo\\"e!!,o, ro tlumacn'ć na,,'artość tych przedmiotów oblicza się 11f'Ż~' t~·m. iż w~'płaralllo,;ć kUl)icct'i\'a
na l-iOO zł.
ulcgla znacznej poprawie. (.A'I'E)

Wzrost liczby weksli w

f;i11?or1z6d konkursowy 11rzędu pocztou :Ja w Tygod/liu LOPP w Łodzi..

iż młodzież, nawet socjalistyczna.
myśli i czuje inaczej niż starsze pokolenie czlonków organizacyj, zarażo
nych w myśli i czynie żydowszczyzn ..
"Ci partyjnicy zacietrzewieni ,,1.:
góry" każą tej młOdzieży, która siłą
rzeczy pełna jest entuzjazmu, wycią
gać zaciśnięte pięści i wygrażać nimi.

mo,

"Pneciw komu te pięści się dziś
kieruje? \V okresie walk wolnościo
wych konspirował robotnik mając w
duszy wizję Polski Zjednoczonej, Wol_
nej od gnębicieli. Walczył z caratem
przelwnany, że w ten sposób przybliża brzask wyzwolin
z oków barbarii
najeźdźców. Walczył robotnik - socjalista o Polskę. A jak jest teraz? Jaką
wizję stawia się przed oczy szeregom,
skupionym w PPS? Wpaja się nienawiść do własnych rodaków. Uczy się,
że bliższy
jest warstwie pracującej
Zyd-wyzyskiwacz,
ze zrozumiałych
wzgl~dów propagujący hasła socjalistyczno - komunistyczne, .aniżeli Polal< spod innego sztandaru.
"Obecnie PPS idzie ręka w rękę z
Zydami, ich bierze w obronę i - urna.
cnia żydowskie wpływy.
"Czy na to krwawił się Okrzeja, aby
dr,iś w Polsce Żrd się rozpierał'? Czyż
na to poświęcali si<;, i g-inęli robotnicy
od kuli zaborców, aby Żyd zbierał plonv ich bohaterskiej, bezinteresownej
ofiary?
"Twierdzę
stanowczo, ze PPS w
dzisiejszej postaci zdradziła swe dawne sztandary. Poszła wyraźnie, zdecydowanie i i'tanowczo na źydowąki
pa::f'k, I dlatego obecni członkowie P.
P. S. nie mają moralnego prawa do
powoływania się na krew bohaterskich
robotników, którzy pOnieśU śmierć z
myśljJ o Polsce i za PoIskQ.
"Nie majl) prawa moralnego do
szkarłatu krwi Okrzei, który jest barwą narodowego,
polskiego szłandam
i nie ma nic wspólnego % czerwonymi
sztandarami
marksistowskiej
Moskwy.
,J\tr> cheo czerpn} moC'" ofiary
krwi OlTzei, ten mll~i w~Ta:7.nie i bez~
apf'lar~·.ini(' zerwaf~ z Marksem.
Dla.
nich r1wrirh w polf"kim serru nie ma
miejsra. I\. ·Jzisiej"z:v ,:oc,ializm w Pol·
,:c~ (nie można powiedzif'ć polski)
bije pokłon~- ~[arbowi i Zydom.
"Oto uwagi, jakie na~unp'ł~· mi się
jako ohser"'atorowi niedzielnego zlotu mloclzieży socjalisi.~·cznej".
Podajemy i.e 'ogromnie charakterystyczne i znamienne uwagi. skreślone
r<:,·ką. robotnika, ktÓl'~' 7.daje sobie dokładnie sprawę ze swego' obowią.zku
,,"z!!lęclem narodu i docenia niebezpieCZ<'J1f"twO, wynikają.ce z działalności
PPS.

Wsprawie

rzeźni

miejskiej

"z

uwagi na to. że umies7.c7.ony: VI
nr :?1S z dn. 19. 9. 19::\8 r. w dr.ienmku
"Orędownik" artykuł pt. ,,\V Tr.eżni
mie.iskiej nr L. pachnie kn-minałem"
może swą treścią "- pro'i\'adzić w błąd
opinię społeczną. co do prawdziwości
podanych w trm a1't~-kule faktów,
przejmie proszę Szanowną Redakcję
na podstawie ohowiązujących przepisów prasowrch o umieszczenie w najhliższ"m numerze dziennika ,.Orędow
nik" ilastępująrf'g"o "TjaRniellia:
"I1zeinia mie,i"ka nr T w Lodzi na.
mon' postanowi<'llia S.<ldll Okręgowego
w ł,odzi z dnia 22. 12. H13G r. pozostaje
w przrrnUf'O'Y~-111 l'an:ądzie ~ekwestru
~ą(kl\veg-o bez jakiegokolwiek udziału
w trm 7:arr,ąc17:ie pp. konce<;ionariw;zy.
którzy od te~o 7al"Z~(lu zo<;ta li całko
wicie u,-,unięci od <lnia ustanowienj.a
sekwestru."
Sekwestrator sę,Jowy rzeźni miejskiej
nr. I w Łodzi
(-) Ignacy KUlamowicz,·adwokat

u-

od

R e c1 a k c j i. Po otr7.~ maniu
p. aelw. Kulamowirzlt,
f'ekwef'tratora ~ęclow('g-o, powtórnie
spl"a,\"elr,ali~I11~' 1.1 źróclla danp. dOi'tarrzone nam przez informatora do W1'])Oumianego art~-kulu i prze]wnaliśmy
siQ, że w]11'o\\"ac17.0110 nas w hłąd.
t"m stanie rzecz~' po~ta,yionc w
art~'kule 7arzul~',
które mOl-d:v przynie"f szkodę akcjonariuszom, oclwol-iijemy.
~prMto\,"ania

"r

------

Numer nI

'~

•~

Rf'lendarl czvm .. kat.

Wrzesle6

Z

~

~
Faza:

czwartek

,.

6

GodziQY

za r;h6d 20.32
po nowiu

przyjęć I

Wtq~tl

tel. 113·55
11 -13 i 16 -17

DYŻURY

APTEK
NCX'y dz;islejszPj dyżurują nast&Pują~e IPŁekl.
Pastoro"·a . L~giet\"nieka 96
ahar,~ (żyd). L'.
manow~kipgo 80. Kopro\>.ski. :\owomiei<ka 15
Rnzenhlum 'Żyd). 5;ró'im;pjska 21. B1rtoHPlwk!
Piotrkowska 9:). Czni.ski. Rddcińska 53. Zakrzewski. Katna 54 Sinieeka. Rz,iowska 51
Trawkowska. BrzezińskR 56.

r"

września

1938

-

Strona

Ił

Uk lad zbiorowy
dla pracowników tramwajów podmiejskich

'l{' olJieg sk01Jio'Nfne
u'eksle - l~oszko
dowani oblic~a.j({ straty 'lUf oh'olo 100 t!Jsi<:.cy ~fotyclt
L ó cl Ź, 28. g. - ,y Lodzi uja,,·nioOstatnio pocz~-nił większe zakupy
no aferę handlową, jakiej dopuścił sip, u firm, pokrywa.if.lc należności przesyn znanego kupca war!';zawskiego Da- ważnie wekslami z żyrami znanych
wid Luftman.
firm Gd\· nieoczekiwallie zlikwidował
skłaj, wierzyciele rozpoczQIi badania
rrzyb~'ł on do Lodzi przed rokiem
i przy ul. Piotrkowskiej 64 założył i ,,·teelr okazało tiiQ, że wek<;le został~'
biuro, repre7.en tu.iąc jakobr szereg skopio~'ane i puszczone w obieg na
hurto\Yni warszawskich. LuHman Wy- równi z oryginałami.
.
wiązując się początkowo ze s,,"ych
DotYChczas zgłoszono pretensyj na
płatności, pozyskał
zaufanie dostaw- SUlllO ok. 100.000 zł. Za z~icgł~·m aferÓ\','.
rzys(ą zarządzono po zuklwama.

5.41-J
zar-l1ód li.36
Długość dnia 11 ~. 47 min.
Księżyca: wschód 12.07

Piotrkowska 91,

dnia 30

Żyd OS1:Iust puszczal

Słońca: wschćd

n~re~ re~ak[ii i a~mininra[ii

ORĘDOW:\IK, piąte~,

Ujawnienie afery handlowej wŁodzi

Czwartek; Micha: arch.
Piątek: Hieronim w
Kaleodar.-z słowtańskl
Czwartek. Dadz;b6g
Piątek: [n;islaw

dzień

-

Nadzór nad

l

L ó d ź, 28. g. - W dniu 29 bm. odjwnferencja ce!em ostatecznego ustalenia ukłaLlu ~~lOrO\..'ego ~l~
pracowników
tramwaJow
podmIeJmiej kich.

będzie się

Ozatrudnienie
zredukowanych robotników

L ó d ź, 28. 9. - W fabryce Altszulca w Ozol'kowie załoga wystąpiła z ż~
daniem, aby wobec rozszerzenIa
produkcji - zostali przyjęci do pracy
starz" robotnicy poprzednio zreduk~
wani; grożą.c w przeciwnym t.azie straJkiem.
Inspektor Pracy, powiadomiony o
zatargu, wyznaczył na 30 bm. konferencję z firmą.

czarnogiełdziarzami
I

Żyd:f:i pod,wsz({ S:f:tUC:f: nie kw's obcych 1CCllu,t

Ł 6 d Ź, 28. 9. Ostatnio ",ładze nego poLlnoszenia kur~u. ,
.
kontroli sk~rb~wej zaos.trzył? nadzór
. Juk zw~·kle w~ród Zy,c:ow, upr~ywl
nad operacJunu czarnogIełdzIarzy, Za-lleJO\\"al1~' Jest dolar, kto! eg? kUl s !la
obsen\-owano bowiem liczne wypadki giełdzie podciągano o 20-20 punktow
sp2kulacji walutami obcymi i sztucz- powyżej noto,,·all oficjalnych.

TELEFONY
Pogotowie miejskie 102-110,
Pogotowie P. C. K. 102-40
Pogotowie lekarzy ebrze'ei.lal' t1 t 19
Pogotowie Ubezpieczalni 208·10.
. Straży Pożanej 8.

Spaliła się wieża strażacka
Ł ó d 7., 28. 9. - Powstały w Beł~ha
towie we wspinalni i \vieży strazackiej pożar zn iszczył jej części.
Straty w~'n oszQ. 2.000 zł.

Międzypaństwowe

zawody kolarskie
Polska • Niemcy

TEATRY
Teatr Polski - Cegielniana 81 - .. \V perfumerii'·.
Teatr Popularny - .. Asza.t.tka",
KINA
Capitol - "Kobiety nad przepaścią"
Corso - ,.\Vinowacja"_
Ikar - .. Dziesięciu z Pawiaka".
M~tro "Fortancerki".
OświaŁowy-SloilCC "Znachor".
Przedwiośnie .. Kurier ear~ki··.
Pałace - .. Pobożne kłamstwo".
Rialto - .. Zdrajca".
'
Stylowy - .. \Yzgardzona".

L ó d ź, 28. 9. - Dnia 29 bm. odbędą się w Helenowie zawody kolarskie
międzypailstwowe Polska Niemcy.
Ze strony polskiej st.artować będzie
dl'użYna narodowa torowa w składzie

r

Kupczak, JQdrzejowski, Świątko\\'ski
Osmól ski.
Na pl'ogram zawodów złożą się

KRONIKA MIE.JSCOWA

Wypaliła

Zwłoki

-

Krótkie

n,;w lir';' w hójce na ul. Pahianickiej pohity
:ti-]!'tni Kazill1iprz FC'li.iak (~[ostO\\"R l.
Ralllwgo. który odniCsł rany kłute glowy i reki,
0113 trzy! leka rz pogotowia.
Ka ul. Zgierskiej zostala najprhana przez
samocJl(,,1 62-letnia Stani "ława "'ałcntyniak
\Franciszkaliska 70) odnosząc zlamanie reki i
og61ne OUl'a;i;enia ciała. Ranną OLIwieziono do
szpitala.
J6z('[a ,,'e~olowska (T,l'gion6w 40) zameldowala. że TIrollislaw Oichuta b('z stalego miejsca 7.ami!'~zkania skradl jp; sakiewkę z pieniędzmi. C!!'hntę zatrzymano.
M adallIla 'rroj:łl'o,,"~ka (Wilcza 10) zaOlel.dowala, że c6rka jej li-letnia .J6zefa wyszła z
domu przed 7 dniami i zaginęła bez wieści. Policja zarządziła poszukiwania.

KRONIKA SPORTOWA
IKP - Wima 12:'. Przed rozpoczęciem
walki wynik hrzmiał jut. 4:2 dla Wimy,
IKP stracHo punkty w wadzc piórkowej
i ciętkicj, a Wima IV muszej. W tow.
spotkaniu w wadze muszej Szwed (IKP)
,pokonał Błasirlskiego
(\Vima). W następm'j walce Popielaty (IKP) znokautował w drugiej rundzie Plotę. W lekhiej
Kowalewski (Ir\P) posiał na deski również w drugiej rundzie Schefera. \"V pół
śreclniej Tahorek (IKP) minimalnie po"ko nał Olejnika; w średniej Trojanowski
(IKP) wygrał z Owczarkiem. Walka została prZCf\ya na. z powocl u kontuzji T/'ojanowskiego, według nowych przepisów
obliczono pun kty, pl'Z~'znając zwycięstwo
Trojanowskiemu. \V półciężkiej Sawiński
(Wima) poddał się po pierwszej rundzie
Piell·zakowi.
Geyer - Zjednoczeni 12:'. Do spotka.nia tego Geyer nie wy tawit zawodników
w waclze lekkiej i ciężkiej, a Zjedn. w
ciężkie.i. Wyniki były następujące: Usielski (G) pokanał Ostrowskiego_ Wojcie·
chowski (G) zrcmi. o\\'ał z Adamiakiem,
Augustowit'z (G) z Mielokiem. \V nnstępnej
walce l\rilwłajl'z~'k (G) pokonat Szczapillskicgo, \V śrcdniej Ostrowski (G) wygrał"
ze Zwirl'7. chowskim a \V półciężkiej szat-l!
kowski (G) znokautował w pierwszej run·
dozie Knop czy ńskiego.
-

-

Na ul. Nawrot 28

JUŻ

wiadomości

SIE WYGRYWA

Sytuacja mię'd zynarodowa ~nfljduje
szc7'oki odd:'więk w życiu Łodzl_ Tr1fdno pisać w td chwili o tych wszystktch
plotkach, które krążą po mieście.
Jcdno jest pewne, że żydowscy spekulanci starają się na wszelki sposób
zdyskonto1l'ać wszystkie możliwości, 0czyu'iścźe z wielką korzyścią dla sie~ie.
Rzecz znamienna, że ze st1"ony kupIect1I'a polskiego peu:ne czynniki zbyt
plochliŁce oll'zymaly należytą odprawę·
PRZEMYSL WLO[UENNICZY
PRZODUJE

.Ml"

zoRtał

9.

zwłoki dziecka pIci żellskiej.
znaleźli lokatorzy w ubikacji porzucone zwłoki dziecka płci żeńskiej.

KRONIKA DNIA

wy i t\\"urzy .

dziecka w ubikacji

ł. ó d ź, 28.

N, 0, P, R.
\V Dlie~zkaniu ,,·Iasnym przy ul. Slowackiego 31 w celach snmob6jczych przeciął stll-ie
brz,"lwlj .t:artllo 31-1ebli Karol Szewczyk DespetV.wi tirlzic1i1 ·pomiicy wezwany J('karz pt>go- \
towill i przewiózl gc w stanie oslabionym (lo
s~{:>ita~a Powodem zamachu byly nieporozumienia rodzinne'.
\V mieszkaniu rodziców przy ul. "'iśniowej
5. ułl"!dn popa rz( niu wrząca wodS! S-letnia Zofia
O!'ttrowskn, odl\o~ząc (>oparzenia twarzy, glowy
i piel ~i. Poparzone dziecko <n>atrzyl łekarz pogotowia.
1,~·I~tllin ~tanislawa Gralillska. zam. przy ul.
Krallt'o\\"('j :l7. oraz syn jej lO-letni Fnmciszpk
i 15-lctni .J6zE'C ulep:li zatruciu wskutek SPJŻY
cia truj:lrycl! grzyb0w. Chorym udzieIii pomocy
wpzwa IIY lekarz pogotowia.
\V łokalu wydziału opieki spelecznej przy ul.
Z .. wad7.kiej 11 pozostawiono dziecko płci żeń
skiei, liczacl" około 6 mieskcy życia. Dziecko
ode~lano do żł6bka .
W bójce sąsiedzkiej na posesji przy ul. Mickicwłeza ,,6 zo"t/lła pobita tępym narz()rlziPID
Lud,,"ika \Yieczorl'k, odnosząc rany tłuczone gło

F1'a(fment z IW7Iku7'sU baloników LO PP w parku Poniatowskiego w

więzienia za oszustwo
L ód ź, 28. 9. - Sąd Grodki skazał

Rok

Skazanie

\

32-letniego Abrahama Tuchmana na
rok ,,·i~zienia za wprowadzenie w błąd
i wyłudzenie od Antoniny W~eloch
(Bednarska 16) 80 zł.

Dziecko

spadło

------------,-----~-.
Z
dnia
nożowników
Mikulska
- Sąd ~rodzki ska:t ó d Ź, 27. 9. - Brak pracy, bezrobocie

I:ał ~O-Ietll(cgo Szc~e1?ana .r~oJka, .31-

jPst tak nipodł~cznym orl Łocizi ljawiskiclll, że nikt się jut dzisiaj nie wzru!!za
widokiem nędzarzy bez Śl'Nlków do tycia.
Odsyła się ich z kwitkiem z urzędu do
Napadh 0\11 w dmu 3 maJa na ul. urzędu. Rejestruje, kontroluje i łudzi na·
Lagiewnickiej na Alojzego "'achlew- dzieją na otl"zymanie pracy.
ski ego i zadali mu szereg ran kłut.ych.
I tak schodzi dzień za (lniem, tydzień
za tygodniem, miE.siąc za miesiącem. Nędzarz wyprzedaje wszystlw co posiada,
I
aby oszukać głód skręcający kiszki. Wyeksmitowany zamieszkuje kątem u rodziny lub koC'zuje na ulicy.
L 6 d' 28. 9. - '\Y lesie majątku
Jór:efa MilmIska, wnuczka powstańca
z,
. _.
z 1863 roku, kobieta, której dwaj bracia
B odzentyn
kluso\\'mk Ant?m O\~czarek zginęli pod Lwowem, z nieletnim dziec11.a tle zemsty. za odebra~lle fUZJI sb'ze- kiem wyciera od tygodni przedpokoje dyII ł z zasad~kl trzrkl'otme do przecho- rektorskich poczekalni, wydeptuje chodnidzą.cego gaJQwego Józefa '\Vąsa, raniąc I ki na schodach urzędowych gmachów.
go w głowę i pierś z rewole\\'ru.
Gdzież i u kog.) to Józefa Mikulsk,. nie
'\Vąs zmarł nie Odz~7skawszy przy- byla: Pl'ze~ czyi~ obliczeI?- nie st.awał~:
tomności. Zabój cę ujęto.
Za\~'s ze z Jcdna.klm skutkIem:
mc me
mozcmy pora.dZ1Ć.
Więc kto tu jest w Łodzi władną Instancją? - pyta nas Józefa Mikulska. Kto
ma wpływ i kto rozstrzyga?
L ó d ź, 28. 9. - W fabn'ce tektury
Niewątpliwą jest w Łodzi potęgą wieI·
i papieru firm.v Adelfang i Ska (S1'e- ki przemysł. Potęgą jest Kohn i EitingJn.
hrz~'l'l!;ka 36) wrbuchł strajk, ponieważ Potęgą jeRt żydowski naldadca, wyciąsra
firma zalegała z wypłatą. zarohków ro- ja,cy ostatek ił z polskiego chałupnika.
botniczych, a ostatnio wypłaciła jedy- Potęgą jest żydowska or!!anizacja budująca kolosalna, halę przy Rynku Boernora.
nie połowę tygodniówki.
Potęgą jest przemysł wielki, ldóry obiecał zOl'ganizować urlopy dla robotników. a nie zorganizował. Potentatem jest
żydowski nakJadca, bo on decydUje o losie
tysięcy wyzyskiInnych Dl'zez siebie wyrobników. Potenta tem jest I'ohn, bo nie
L ó d ź, 28. 9. - Strajk pracowników zapłaci! siedem milionów.podatku.
blacharskich trwa bez zmian. Doszło
Tysiące polskil'h robotn:ków Łodzi za.
do bójek z komisjami strajkowymi.
pytuje, kto w/-eszcie zdobędzie się na śmia
ły czyn !liwelacji tych putęg do wla§ciwego pozlOmu, to znaczy do roli pionków?
Pożar
Kto wyjdzie poza rogatki, wyznaczone
L ó d ź 28. 9. - 'Vvnikł" \V "tolarni , przez stosy zapiR?nello pnpicl'U i biuroP.osińskic'go (Rzgo,,;ska 90) - pożar' atyc 7.ny.c·h okólników? Kto zdeeVdtJje
k t k
l .
SIę na dZIałalność która by w sposób zaws lU e. z,apa ednJła SIę ~!~gromżaadzo- J' sadniczy, grułlto\~ny, od podstaw przen~'c 1. ,W lOro\\' z o a a. Sw-cw. po ma kształcała. Łódź i odda.wała. władztw0 nad
ugaslc w zarodku.
.
nią w ręce Polski?
{L). "

KI usowm"k zas trze 1"1
gaJ·owego

L ó d ź, 28. 9. - Z trzeciego piętra
domu przy ul. Ogrodowej 8 ~v:'-padIa
5-letnia Lilka Gilman, doznaJąc pęk
nięcia czaszki i wstrząsu mózgu.
Dziecko w agonii przewieziono do
szpitala.

i

Gmina RadogosICZ na rzecz
Polaków zaolzańskich
Ł ód ź, 28. 9.
Na posiedzeniu
TIady Gminnej w Radogoszczu na
wni~sek
sekretarza Romana rada
gminna jec1nom~·ślnie . podjęła ~hió.rkę
ofiar na rzecz Polakow zaolzan::;klch,
asygnując 70 zł.

Strajk w f.abryce tektury

Fałszywy zakonnik
L ó d ź, 28. 9. - Zatrzymano na Widzewie Występującego w sukni zakonllej osob~ ika, który legi trmując się
fa lsznvymi z...'lświadczeniami, zbierał
ofiary_

Bójki nodr.zas strajku
hlacharzy

Konfet·encja W sprawie
zatargu w cegielni
r:

Łodzi

F lbl.cha l ~9-lctl1le~o
~CJbQ ~au.m,~·ola, kazuego po 10 roleSJęrr \\"Jęz~em~.
.
.

piętra

t ł

?8. 9.

wstolarni

k.r

I

•

Jak wynika z danych ogÓlnopolskich
dotyczących strajków w całej Polsce 0,kazuje się, że naj?l'ięcej strajków zanotowano w pr:::em!Jś1e włókienniczym.
Jlf ianolJJicie w 711 przedsiębiorstwac't
było st1'ajkujących w
przemyśle włó
kienniczym aż 47 tllS.
Dotyczy to pierwszego kwartalu rb.,
cytra ta nabiera swej wymowy, jeśli
zwa:ymy, ŻC w tym okresie ogółem
strajkowało 87 tys. robotników.

Ict:l1cgo Adolfa

z trzeciego

L ód 7. 28. 9. - '" dniu 30 hm, odb~dzie si~ konf,erencja w sprawie za. l . I{
'k'·
K
ta:-gu w cc g 1e nI °tPjans. Ihe J \\' rusz.ea
e me onorowama
WIe, pows ~ ym
umowy zbIOroweJ.

Ł ó d~,

I

Oblany przez żonę
Gedali Jakubowicz
(Żabia 17) doznał wypalenia oczu, poparzenia twarzy i piersi.

przede wszystkim spotkania dwó.iko~ve.'
dalej bieg wystartowy na 100 okrązen
toru oraz biegi młodzików.
Ciekawie z.apowi.ada się pojedynek
mistrza Polski Kupczyka z mistrzem
Niemiec Schornem. Początek zawodów
o godz. 19.

;Rejestracja mężczyzn
, Di:łia 29 hm. winni się stawić do ro"..jestrac.ii w biurze Wydzialu \\·ojsk';'.~ell;o
Zarządu
Miejsldego w Łodzi (Al. Kr)ściu~zki 19) w godzinach od 8 do 15 męi
cz.l"Źni, urodzeni w lalach 1920 i lJ~1. Z'l·
mieszkali na terenie V I,on1l1,anatl. p 1'.
o naz\\ iskach na litery Sz, T, U 0l'ii7 Z terenu XIV komisariatu poliCJi o r;:>z\\'iska('h. rozpoczynających się na lit.:')'y

oczy mężowi

L ód ź, 28, 9. kwasem solnym

ł

Strona

s orl

niedzielę

W

pÓłciętkiej -

KrYsmalski

ciężkiej -

Gwóźdź (Sląsk:).
Spotkanie wywołało w

pie,teIr,

(Warsz.),

W

szerokich ko-

łach amatorów sportu zapaśniczego zrozumiałe zainteresowanie zwłaszcza, te publiczność poznańska umiała już docenić
różnice między pokazowymi
"walkami"
zawodowców a
stojącymi na poziomie
technicznym walkami amatorów. Odbędą
się one w cyrku .. Olimpia" w niedzielę z
początkiem o godz. 19,30.

Wiochy - PoisIla

ń Pierwszą w sezonie jesiennym imprezą międzypaństwową w
Poznaniu będzie niedzielne spotkanie re-

p ozn a

wanżowe zapaśników

'ORĘDOWNIK,

10

polskich z doskona-

lą siódemką reprezentacyjną Włoch.
Bę
dzie to równocze ś nie pierwsze na naszym
terenie międzypaństwowe spotkanie zapaśnicze i dlatego wywołało ono zrozumiałe zainteresowanie.
Zapaśnictwo polskie. które ostatnio poczyniło bardzo

Światowa

lisia
najlepszych lekkoatletów
Niemiecki tygodnik sportowy "Der Leichtathlet" publikuje światowa listę najlepszych 10
zawodników w każdej konkurencji !ekk()at~e:
tycznej. Lista ta uwzględnia wszystkie wyruk,
tegoroczne, uzyskane do dnia 22 bm.
Ciekawsze dane notujemy:
Na 100 m - po 10,3 sek. uzyskali Ben
Johnsson (St. Zj.) i Osendarp (Hol.). po 10,~
sek. uzyskali: Parrin \Yalker, Mariani. Strandberg, van Beveren. SjovalJ i Blackett (Panama).
Na 200 m - 20,6 sek. - Jeffrey (St. Zj.)...g0.8
sek. - Lewis (St. Zj.), 20,9 sek. - Perrin walker. Allen (Am) . Emi",h (Am.), Orr (Kanada),
21 sekż _ Rodenkirchen, Hiserman, Elsworth
(wszYSCy St. Zj.).
.
Na 400 m: 46,6 sek. - MaIJott (St. ZJ.). 46,9
sek - Brown (Ang.). 47 sek. - Woddruff (St.
Zj.), Harbig (Niemcy). Belcher (St. Zj.), 47.1
sek. - W. Miller (St. Zj.).
Na 80.0 m: 1:48,4 - Woc;>derson (Ang.), 1:50,6
HarbilI', 1:50.7 - La~zl, 1:5].,3 Woodru(S{tf .,
1:51,4 - Boot (N. Zelandla),1:51.a - Borck
Zj.). 1:31,8 _ Levecque (Fr.), 1:51,9 - Marion
(St. Zj.).
1500 m: 3:48.8 - Wooderson, 3:49,4 - Fenske

P oważne postępy, przede wszystkim dzięki racjonalnie prowadzonej pracy wyszkoleniowej kierowanej głównie wszerz,
'
t
s t oczy ł o d o t yc h czas wszys tk IBgO cz ery
spotkania międzypaństwowe i to wygrane z Jugosławią w Katowicach. przegrane
z Niemcami w Chorzowie, z Włochami w
Rzymie oraz z W<>grami w Budapeszcie.
'<
Reprezentacja polska zostala ustalona
na podstawie postępów wykazanych przez
naszych czołowych zawodników na obozie
· k
W Wierzycach, dzię k'l
t6remu reprezentanci nasi są już w pełni formy.
.W yznaczeni zostali: w wadze koguciej
Rokita (Warszawa). w piórkowej
"
..
Ś'
ł'
M~rczok (;:,ląsk) , w l.ekkle:J:- Wlęt?S aw:
SkI (Warsz.), W półsredme] Sza]eWSkI
(Warsz.), w średniej - Hintz (Łódź), W
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Dnia 26 września 1938 r., zasnal w Bogu, opatrzony
Sakramentami ŚW" m6j naj droższy mąż i nasz kochany
ojciec, ś. P.

Bolesław
przeżywszy

lat 48. POgrzeb odbędzie się w czwartek. dnia
29. bm. o god?:. 16 z kaplicy cmentarza w Górczynie.
.W cieżkim smutku pogrdeni
żona z dzle~mi I rodzina.
z 30 59!
Niegolewskich 1.

komplety i pojedyncze na

dogodnych wa!unkach poleca
własna wytworn.a

:::e~ii~k~!

-

1938

Numer

Ł?~~

(St. Zj.), 3:50 - Mostert (Belgia), 3:52 - :a;ar1tikka
(Filnl.). 3:52,2 - H. Jonsson (SzwecJa),

Pięściarstwo
Zarząd P. Z. B. obradował nad sprawą
bliższych spotkań reprezentacji
Polski

Niemcami i Łotwą w dniu 6 listopada.
Odnosnie meczu z Niemcami zarząd PZB
zaproponować Niemcom przesuuiecie terminu spotkania na dz,ień 13 lis~opada,. ze
wzgledu na to. że dzień 6 lIstopada Jest dmem
wyborów do Sejmu. 'fermin mecz~ z Łotwą w
dniu 6 listoparła zarząd postanowll. utrz;rmać,
gdyż spotkanie to rozegrane zostarue wieczorem a wiec już po głosowaniu.
W środę rano PZB otrzymał odpowiedt C!0
Niemców. któ,'zy zgadzają się na przełożeme
mecl'U na 13 listopada do Wrocławia.

Piłka

Dom czynszowy

spłaty.

Kupię
doon ogrodem, Składem,

6 000

!lIł.

zmań ~

'";:OGÓLNdPOllSK'IE
:
••
_,' •
".~'.

•

Zastępuje naftę

smoli, bezwonna.

..l"'"

lub drżazgę. Nie kopci. nie
Do n a b y c i a w KAZDYM

DROBNE
młIłmełr

30 gro4zy.

DETAL 1[26. SZUKA POSADY]l

Znak oferty

Łódź,
n 17270

tOoź. PIOTRKOWSKA 189
telefon 259-8:i

Wł. ŁUCJA PIPI.NSKA i S-ka

drobnych: l-lamowy

jedyny niezawodny
i najŁanszy środek

sklepie. Sprzedaż w składzie papieru
Kilióskiego 147, telefon 193·19.

"KADIO -MASZYNA"

naprzykład: z
i t. d. = 1

18923, n 2745, d 1790

słowo.

JI

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

się

Inteligentna

Czeladnik

uczciwa. sierota. 21. poszukuje pieklld'lS>ki. d,ob,ry Ia ch('wiec II KUpO<!!ady 15. 10. 1938 jednej. dwóch tą rzemi e sLn ; (zą. znajl\C1 <l\lJkierOgłoszenia do :lO słów dla poszu· osób.
Oferty Oredownik. Poznań nlctwo pOi>zukuje posady. Oferty
kujacych posady w tej rubryce
Oredowonik. Poz nań ~ 89 625
zd 88914
wprost z fabryki obliczamy po jedneJ trzeciej cenie
drobnych .

ELEKTRYCZHE

~ SKRZYPCZAK

~

POZNAN - jw. M.rcla 27
W pOtJW ÓRZU 2 PIĘTRO
dg li 03lt.!

Panienka

Fryzjer
I ... 19
.
I k' f
.:mla J.ę-z:v,k po s' 1, ra.n,oo:
damsko·mfl>&ki. trwaia żelatllkowa a'~
Stolarskich
poszukuje posady.
Orę-downik . ę'kl, POS!ZwkuJe. posady do dZieci
Gdynia
n 17 ;)97 Ja,ko .początkuJąca. Ofe.rty Orę- 2 czeladników potrzebuie zaraz.
.
dow'l1lok. Poznań zd 89234
Zgloszenia Bodziński. DamasIawek.
n 1870!!
Panienka

Fryzjerka
szuka posady jako początkująca
ekspedientka najchętniej do cu- d zielm a. wO.llym utrzY'lIlamiem.
kierni. Oferty Orędownik Poznań m ieszkan iem . po<sada staJa. Gdynia. Leś na 9.
n 17596
zd 89537

s

Piątek, 30 września.

~
~

WP!aCil

Oferty O rę-doW1l1itk.. Po·
S9 671

FUTBA

11 18235

Zgłoszenla Kom~-

gotówkę n 18519

4J:j

V

."Ilustracie Polska"!

1

do rozpalania ognia w piecu.

mechaniczna HURT

tt

CzytajCie i abonujcie

długoletnie

OgłoszenIa wśr6d

zI! ym
ogrodem owocowym, warzyw- 1[25
i placem budowlanym w
•
Illnie;i$zym mieście Poznańskiego
naty.chmiast na. s2.rzedaż. ZgloTrio
szema Oredowmk Po?:nań.
.
zd 89361
dobrze z8:-!:M).e potrze~ne ~d p,e-l'W'
szego. KaJa, KawIarma . ChoDom
dzioo.
n 18 732
n~nictwem. dogodni-e sprzedam.
Powiatowe miasto. 7.000 wpłaty.
Oferty Orędownik PomnA
zd 89433

stroj uludowego

Krakowie staraniem zarządu głów
nego Związku Ziem Górskich powstaje
przy muzeum etnogra ficznym poradnia w
sprawie strojów regionalnych. Zadaniem
jej będzie zbieranie i udzielanie informacyj dotyczących strojów ludowych, źródeł
zakupu niezbędnych m a teriałów oraz prowadzenia ewidencji warsztatów rzemieśl
niczych pracujących dla zaspokojenia potrzeb ludowych. Poradnia udziela informacyj bezpłatnie, jedynie za zwrotem
kosztów korespondencji. Adres: Kraków,
Wawel nr 7, muzeum etnograficzne.

FBAK~ ź '

••••••••••••••••••••

korzystnie z powoau
Konin. Kolska 40.
zd 87 206
MUZYKA

'v

reczna

Koszykarki polskie no mistrzostwach Eu·
ropy. W dniach od 11 do 17 października rozegrane być mają w Rzymie mistrzostwa Europy
w koszykówce pań.
W zawodach tych wezmie udział reprezentacja Polski. która wyjedzie z Warszawy do Rzymu w dniu 8 października. W 'W arszawie (,dby·
wa się już obecnie wsp61ny trening zawodnlC'zek.
przewi(lzi~nych do reprezentacji. Udział w tre·
ningu biorą:

=
samotności.

ozachowanie i renesans

najz

zdecydował

OGŁOSZENIA

nagłówkowych.

zawodniczki AZS - Wiszniewska, W<?jn~
rowska, J aślikowska, Brzóstowska. Bruszklew!czówna i Gą siorowska, z Polonii - Kamecka
orAZ 3 łodzianki - Filipiakówna. Gruszczyń.ska
i GłaŻewska.
Kierowniki em ekspedycji naszych koszykarek hedzie P. Nowak.
.
.
Francuski związek piłki ręcznej zwr6cIl S)El
do naszego zwinz ku z prOPOZYCJ ą rozgrywanra
corocznie spotk a '1 między pa,'stwowych w koszyk6wce męski ej.
P ierwszy t~ki mecz mialby się odby<! w Paryżu w lutym 1!J3!J r.

Sarkana (li'i1n.) .
.
Jons80n (SzwecJa),
3.000 m: 8:18,6 min 8:222 - Maeki (Finlandia), 8,22,6 Pekurl
(Fin\.), 8:25,6 - Siefert (Dania), 8:26,2 - Ras·
daił (Narw.).
5.000 m: 14:18 - Salminen (FinI.). 14:26.8 Maeki (!riJnl.). 14:27.4 - Pekuri (Fm\.) , 14:28,1:1
- H . Johnsson (Szwecja), 14:30,2 - Lehtin~n
(Finl.). 14:35,6 - Sza bo (Wegry), 14:36.2 - Sle·
fert (Dania).

ZAGIEW

i za

15 groszy, katde ' l
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, Z, & - kat de stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tym

sprzedam

_±±y

nowo wybudowane, czynne, sprzedamy
wraz z całkowitym urządzeniem przy
wpłacie 20000 zł, reszta na dogodne

na raty

Nagłówkowe słowo (tłusto)

Piekarnię

m

nalna Kasa Oszczędności miasta Gniezna,
ulica Mieczysława 6.
a 17633

I

RADIOODBIORNIKI, WYZYMACZKI
MASZYNY DO SZYCIA, ŻYRANDOLE

5

wne'śn!a

80

Kino fil Gnieźnie

Mazurkiewicz

MEBLE

CłnIa

Toruń -

Zdolnv

Samotny

8.10 z orer - plyty:
woźnica poszukuje ja- czeladnik krawiecki na dameka
pvtrzebny od zaraz. Leon
6.15
aud.
poranna;
11.00
auoy11.30
Mendelss-ohn-Bartholdy
15.15
Konigsw.
Rozmaitości
kiejkolwiek
pracy zaraz lub 1.- praCe
Wojciecho\vski. Plock. Pl. Kano2 pok~e kuchnia . ogrM .,prze· cja dla ~6ł: "Pan Zag:oba lir- płyty; 13.00 dla kaiidego coś - muzyczne: 16.00 'Yrorlaw
Oferty Orędownik Poznań
nicZJlY. Nr. 2.
~ 88107
da,m. Zglo&zEmia do Oredownika . niki
em" - fragment z powie~cl płyty: 17.00 dok ad jechać w świe- Koncert rozrywkowy; 16.10 Pro·
zd 89518
POZ:ll ań za 89 691
H. S ienkIewicza "Ogmem i m ie- to?; 17.05 tańce przy glośniku - ga Koncert w okalno-instru'
czem";
11.30 utwru-y fortep płyty; 17.50 sport; 21.0iJ ro.zmowa mentalny; 17.00 Wiedeń - P ;e'
S n
Zastępstwo
Dziesięć
Brahm
. sa - plyty.,·
11.57
i muzyka;
17;'5 Mediolan.
Y
rataI'
'
t d ekor .
d
I d srgn a ł. ze ~.~ ł' uchaczaml··, 22.00 koncert -śni Koncert
na harfie;
17.30 Bu.
' neJ sprze d azy
ar.
m6rg tylko na ogrodnictwo 8prze- czasu, 1203
.
au YCJa pO' u n,owa, symf z W-wy
dapeszt _ !'lolo na fleCIe'. 18.00 uczClwy<:h rod~i<;ów pragnie wy· wnę-trz oraz samoc)l6d do rozjaz.
dam. Oferty Or~downik Poznań 15.15 "CentkO'wany
przyjaciel" •.
uczyć Się rzeznIctwa. Laskawe (16w oddam , k a UCJa wymagana.
p 2626
opowiadania dla dZIeci; 15.30
Katowice - 5.15 audycja poran- Lyon
Koncert populamy' oferty OrędOWnik Poznań
Zgloszenia Orędownik Poznań
rozm owa
z chorymi:
15.45
wiaa . 'I1a _ plyty', 11.30 płyty z \V-WY; zyc)\ne;
~ztol,holm
mu· _ _ _ _ _ _
zd_89499
zd 89521 _ _ _ __
d
1600 k
t
19.00- R. Rozmaito
Paris - ści Kon_ _ _ _ _ _ _..:..._ _ _ _ _::..::.....:..:..:.....::...
Kamienicę
go;;po a rcze: .
o.ncer rozryw- 14.0iJ muzyka z p-lyt· 15.10 gielda cert rozrywkowy; Lyon _ "Weramortna~yjoną
8500 sp!TJedam ko16.45
wy w.. Trus.ka
wyk. Mal
eJ Ork
o P.
R.; 1700
J k spe d,~",
' '< ś· wie
'· t o 1'"
wiec"
_ fel
ieton;
. "a
. ' 1710'
.
ter' op. M assenett ".. (k
a -t I) :
noeh6d 2 600 . wyj~ zd . Ofe-rty Orę ·
17.00 muzyk a t aneczna - plyty: koncert z ŁodZI; 17.~ .w,ad. go- \Vroclaw - Muz. rozrywkowa;
dow'I1ik, Poznań ~ 89 764
18.0iJ "Ile prądu zażywa moja spodarcze; 21.0iJ J. KędZIOra: "Pa- 19.20 Droitwich - Muz. tanec~
la.mpa t>lektryczm a ?"; 18.10 kon- Jhl Kal etowa" - fragm. z powie- na; 20.00 Br.uksela f~. - :Ępnc.e~t
cert solis~6w. Wyk.: J. Huperto- ści; 22.00 &port; 22.05 roz.mowa ze współcz.,:s? eJ mu'Zy,ki belgIJskle.J :
VI:a - śpIew, M. Sza~es.k j - !I 1- s.iuchacze.m; 22.15 koncert popu- 20 ..1~ KIJD1gsw~ -:- .. Cyruhk Sew,ltowka; 18.45 nowośCi 1,terack!e; lamy W 1;r ech-Nowickied
_ sk, op. Ro.ąsffi,!;gO; 20.15 Sztut·
19.00 utwory fortep. L. Dre~-.
. . +
gart - .. PaJace op. Leoncaval·
Schielowej w wyk. kompozyto,1d; sp,lew, kwmtet smyc7.kowy, J . la: Budapeszt - Melodie opero'
19.28 pog. aktualna; 19.30 "Gro- LeszczYJ"iski - akO'lll'P.
we; Londyu Reg. Koncert
tes ki i strachr" - koncert ro,~Kraków _ 8.10 mu.zYlka lekka ~ymf. z, Queens-Hall. '" prO'gr:
rY-,yko~' y Ork,estr'y . Rozgł. \~,- _ plyty; 11.30 płyty z Warszawy;' ~ymfon!a nr 9 Beethovena.; l!0 . 3~
lenskleJ Szczep a nskJego, E,iw. 14.00 muzy<ka obJadowa _ po/yły; FlorencJ.R .. c;::.zarn) PJerrOI
R o-manow&k, ego - bas I kY':~rtet 15.10 wiad. gospoda'r eze; 17.00 do- opt. HaJosa; PI,',rrs PTT :- 'l,Hu·
rn s tru~e~talny
,,~.askada._ ": kl\d jechać w świeto?: 17.10 kon- mor w mu.zyce . koncert,. w1.00
p r ztrw,~. .:Kurcz ę,
skecz, cert z łJo dzi; 17.55 wiad. bieżące; MedIolan - Koncert ch6ru. Lyon
Córka
rolnika 70·morgow ego gO<!!podar- 20.~o dZi ennik; 20.50 pog. a.k l ual. 21.00 J. Kędzior a : ,.ParU Kale- - KO'IJcert karr;eral'1r: 21.15 Luk·
stwa obejmuje po rodzicach wyj· r.a. 21:00 skr2irnk a rolnreza. 21.10 towa" (fragm.); 22.00 sport; 22.05 se~burg - .. M'l:!fI0n op. Thoma.:
KaleJdoskop - kon cer:t rozryw' muzyka taneczna _ płyty
s a. 21.21) I\lonachlUm - .. Motetlo
dzie za urzędnika państwowPj ..kow;v
Orko BalonoweJ Rozgl.
.
obrazek IIlJUZyczny; %2.00 Buda·
posadzie wojskowi i lotnicy nie Pwn. Eug.
Ra3bego,
H.
StroińLódź
6.20
a
11.30
plyty
z
peszt
- Muz. cygaJl.SCka; 22.15
wykluczeni. Oferty Oredownik
s k a-Doru (' howa - sopran. Zespół W-wy : 13.45 muzyka iTIBtrumen- Sztokholm - Melodie porpu,l ame:
Poznań zd 89517.
R evell e rsów 'Vabe~kiego.
JI. tnln:!. miniOollycl! wi eków - plyty; 22.20 Droilwich - M·uz. salonowa:
SZiperka
fortt>l:lIan solo. M. 14.15 g i ełda; 14.20 muzyka obia- 22.30 'Viedei. - K onct>rt muzy.
Sau e,r - konferans Jerka mu.zycz- (lowa - plyty; 17.00 "Mały ry- ki I('kk iej: 2a.OO R. Paris - Kon.
na: 21.50. sport; 22.00 koncert baok" - felietO'n; 17.10 kOJlcert w cert syrnf.: Lipsk - Muz. lekka
6ymf..O"k'e.:try R. 1'. pod dyr. wyk .. !lrlz. Su ,\~ahkiego - pio- , taneczna; Kiinigsw, - Koncert
Maszynę
LudWika. RaJtera (Bu.dapes~t) . W senk , , duetr g"tarzys tów (!Jeza- symf. z udziałem solisty (klarnet).
Proszę pani, pies ten posiada l'aA naJ'czys~szy
iło
poń C' z Q(' h
robienia
zaraz programie
muzyka
węgierska ry Domke I OŁtomar
PaJke,.): \V progr. utwory Beethovena . .
d
d
sprzpnnm. Z ". ło ~ z e n i a Agentura (B!łrto k , Visky i EI"TIest Dohna· 21.00-21.10 .. Se! ce i skrzyd/a"; l)pohra i Regera: 24.00 Szlutgart plerwszorzę ny ro owód. I LO jaki! Ojciec irgo to nagroOrędownik a 0111' 2 )"('];0.
nY I); 22.55 prlLeg-Iąd prasy; 23.00 22.00 sport: 22.00 muzylka tanecz· i Frankfurt - Koncert rozrywko- dzony foksterIer, a matka jego premiowana kilkakrotnie
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5TH SZCZENIE:
Rzecz dzieje się w Prudacn, (loką-d
przybywa z zagranicy młody hr. Tyniecki
Roger zwany Go gą. Na balu wydanym
przez matkę Mat y ldę poznaje jej siostrzenicę Kate i wrznnje jej miłość.
Szcz ęś cie za k łóca tajemnicze,
przedśmiertne wyznan ie Michalinki, wobec Kate, które wyjaśn ia, że domniemany hr. Roger jest jej Synem, zaś dotychczasowy pisarz prowentowy Maciej Właściwym
hrabią Tynieckim. Kate przeraża to wyznanie - Bole je nad losem Rogera, który
tej zmiany nic mógł by chyba przeżyć.
Mi chalinka zmarła, świadectwem tajemnicy, jest pozosta,,-iona kartka - Maciej ciężko przetywa jej 5mierć, co najbardziej rozu m ie Kate i pociesza go. Sama natomia. t gubi się w niepokoju. Nie
wie jak post ąp ić - uszczęśliwić nieokrzesanego ~laci ja, znaczyło złamać i rozwiać
szczęście Rogera i jej własne. V{szak to
dzień jej zaręczyn, goście wznoszą toasty,
Roger mieni się szczęściem nieświadomy
co !ir0 czeką.
Myśli hł ys kawicznie okalają głowę Co począć'? Jak postąpić? Sumienie ma
wszy stko rozs trzygnąć! Cót na to jej serce? Tak! ... jakby szeptem wypowiada
mr ~ li '" ni c kocham go, ale nie mogę też
opuś c ić bied nego Goga w takiej chwili nie mogf' ~ Po uciążliwej walce ze soba,
postanawi a wyjawić tajemnicę - tego wymagała sz lachetność jej serca. Udaje się
tedy do by łego kamerdynera Tynieckich
Aleksand l'a, który jak zdołała na łożu wybełkotać łl lichalinka, wiedział o jej czynie, a l atem dla prawnego rozwiązania
sprawy b y ł potrzebny. Mógl stwierdzić, że
lIichali\1ka przed wielu wielu laty wezwana clo li. ar mięnia Rogera, mając syna w
tymże , ieku zamieniła niemowlęta.
cóż ona takiego mogła powiedziećL.
Panie świeć nad jej duszą·,
ale za ż y cia cZQsto plotła co ślina nd.
jQz:rk p rzyniesie. Hm. A przed śmier-

w malignie różne przywidzenia
lu.o.z\om. się zo.al'zają,. 0, jeszcze j a kie!... Czy to raz bywało!...
I cóż ta biedaczka mówiła?
Ka Ł e wpatrywała się we!'l i nie mając w tpliwości, że stary będzie próbował
'i'f' z~'stkiemu zaprzeczać, postanowiła za s traszyć go oskarżeniem:
- \ f ówiła, że dwadzieścia osiem
lat te u Aleksander zamienił jej dziecko na dziecko pani hrabiny.
Starzec zerwał się jak podrzucony
sprQżr ną. .
Na policzki wystą.piły mu
dwa czerwone placki, oczy omal nie
w~'skak iwal~r z orbit, a głos zabrzmiał
skrzec zą. "o i piskliwie:
- J a ?!... Ja?!. .. Ja zamieniłem? ..
Lże łajd aczka, łże! Przed Bogiem prz)rsiQgam! Ona sama zamieniła, ona, ta
piekielnica, odpokutuje za to na tamt~ ' m ś w iecie ? .. Taka potwarz, au, taka
pobYarz ...
Starzec trząsł się caly i z trudem
łapał oddech.
I(ate ,,,-,"czekała kilka minut aż się
uspoko ił . Zre!'ztą i sama chciała odz~-skać równowag-Q. Przyszła tu wprawdzie z pr7.eświadczeniem, że Aleksander potwierdzi wyznanie zmarłej, lecz
łudziła s iQ jes7,cze, chciała się łudzić,
że stary służą.cy wszystkiemu zaprzeczy. Pragnęła tego. \V6wczas wszystko
stanęło by. pod znakiem zapytania, a
to spro w adziło b~- się przecie do zlekceważenia "'~' mysłu, po prostu wymycią.

l H1.11l a z. je

słu umi e rają.cej, jakiejś przedśmiertnej
imaginacji, czy nawet zwykłego kłam

st.wa.
I ta iskierka nadziei zgasła jednak
od razu. Kate spojrzała na Aleksandra
surowo i powiedziała:
- Mój Aleksandrze, Michalinka nie
u trzymywała, że Aleksander to zrobił...
- Jakże by śmiała!. ..
- Ale byI jej spólnikiem, bo wiedział o tym i przeszkadzał jej wtedy,
gdy chciała się przyznać. To na jedno
w~-chodzi.

-

Ja

łem? ...

odradzałem?..

Przeszkadza-

- Mniejsza o to. Nie prz~rszłam tu,
by Aleks andra są.dzić, czy karcić. \Vystarczy mi, że Aleksander potwierdził
wszystko. Nie przede mną będzie Alek-'
sander odpowiadał za swoją winę.

ORĘDOWNIK, piątek\

Starzec rozpłakał się. Łzy ciekły
mu po obwisłej pomarszczonej twarzy,
cała długa chuda postać zwijała się
w
niedoł!~żnych,
rozpaczliwych i
wstrętnych ruchach.
\Vreszcie upadł
na kolana przed Kate i niezrozumiałym bolkotem, z ldórego rzadko wyrywały się wyraźniejsze słowa, błagał
ją o litość ,zaklinał by oszczędziła go,

by

darowała mu jego grzech.
- Grzech swój będzie mógł Aleksander odkupić szczerym przyznaniem
się, gdy zajdzie tego potrzeba powiedziała Ka te.
•
J ej słowa od razu uspokoiły starca. Błysnęła mu nadzieja.
- Gd~r zajdzie potrzeba? - zapytał, ,vpatrują.c się w Kate.
- Niech Aleksander wstanie.
Podniósł się z trudem i dyszał dłu
go, ale gra zmarszczek i fałd na jego
bladej i wilgotnej od łez twarzy świad
czyła, że uczepił się nowej myśli. Potem zaczą.ł mówić gorą.czkowo, bez-

dnia 30 wrzdnia

ładnie, tajemniczym skrzepią.cym szeptem. Usiłował przekonać Kate, że le-

zamilczeć o wszystkim, że zrobi
tylko awantura i zamieszanie, że
wstyd i ha11ba spadnie na całą rodzinę,
że nieszczęście dotknie Prudy.
- Panieneczko I{asiu, pani eneczka
młoda jest, niedoświadczona, niech panienka słucha rady starego. Na kolanach błagam! Po co to wszystko, komu to potrzebne! Ot, niech zostanie
jak było. Przecie nikt nie wie. Micha:
lina umarła, mnie już nie wiele dm
na tym świecie zostało. Nikt nie bę
dzie wiedział. Dobrze jest tak, jak jest.
Niechże tak i zostanie. Panienko zło
ta, panienko kochana ...
I{ate lekko skinęła mu głową. i wyszła. Ogromny, beznadziejny smutek
owładnął nią zupełnie. Prawdopodobnie sama nie wiedziała, że na ukłony
spotykanych ludzi odpowiada uśmie
chem, ale to oznaka uprzejmości stała
się już u niej przyzwyczajeniem.

piej
się

ROZBAWIENI
W pałacu panował ruch. Większość
gości pO,wstawała. \V hallu, któr~go
ciemne dębowe boazerie zawieszone
były niezliczoną. ilością tac i półmi

19~

wał

i

GOśCIE
do narzeczonej.

YVyglą.dal świeżo

radośnie.

- Okrutna dziewczyna - zaczął.
Gdzie zn ikł aś od rana? Szukałem
cię po całym pałacu. Byłem już zrozpaczony,
- Nie wyglą.dasz na to - roze-

-

zwłokach swojej starej mamki i piastunki.
- Nie, Kate, nie. Lubiłem ją. za ży
cia i naprawdę przykro mi, że umarła,
ale nie znoszę widoku trupów.
- Wypadało by jednak ... - zaczę
ła, lecz Gogo nie dał się namówić:
- Będę na pogrzebie. To wystarczy.
Nazajutrz wczesnym rankiem Kate
zaproponowała narzeczonemu partię
tenisa. Grywali nięmal codziennie i
Gogo nie dopatrywał się w tym niczego nadzwyczajnego. Jej jednak chodziło o rzecz ważną.. Mianowicie do tenisa Gogo nakładał białe pantofle i takież skarpetki, które zawijał nad kostką..
Czekając nań w hallu, przysunęła
krzesło do szafy i położyła na niej
swoją rakietę. Gdy zbiegł ze schodów,
powiedziała:

- Czy nie mógłbyś zdjąć z tej szafy mojej rakiety, bądź tak dobry.
- Ależ z przyjemnością.
Z kolei on przysunął krzesło,
wszedł na nie, a gdy stanął na pąl
cach, by sięgnąć po rakietę i spodnie
uniosły się, Odsłaniając część nogi nad
kostką, ukazał się górny rąbek brą
zowej myszki.
Serce Kate zaczęło bić mocno. Teraz już nie zostawało żadnych wątpli

sków ze starego srebra, panowie w
przepisowych żakietach wesoło rozmawości.
wiali o swych przygodach myśliw
Pomimo największego wysiłku woli
skich, w sali portretowej ciotka Ma- śmiała się.
- Bo już cię zobaczyłem. Ale przy- grała źle i nieuważnie. Poczciwy Gogo
tylda otoczona rojem młodych panien,
posyłał jej coraz łatwiejsze piłk ;, a
rozprawiała z ożywieniem, wspomina- sięgam ci, że była chwila, kiedy obawreszcie zawołał:
jąc różne wielkie bale, w których brała wiałem się, że cię coś złego spotkało,
- Kate! Co się z tobą. stało!?
udział jeszcze przed za mąż pójściem. że na przyklad ktoś z odjeżdżających
Uśmiechnęła się z przymusem:
\V dużym gabinecie obok Gogo zaba- gości porwał mój skarb.
- :Kie mogę dziś grać.
- \V łaclny'm świetle wystawiasz
wiał towarzystwo anegdotami ze swego pObytu w Bonn, w Oxfordzie i Nan· swoich znajomych - powi€działa żar . - ~Vięc dajmy spokój, ale co ci
Jost? Zle siQ czujesz, królowo moja?
cy. W bibliotece sino już było od dy- tobliwie.
'W jogo glosie było wiele miłości i
Cóż chcesz wzruszył ramionami.
mu cygar. Tu starsi panowie, rozsiadł
szczerego zaniepokojenia. Kate milszy się w wygodnych fotelach, dysku- - .Ta sam nie oparłbym się takiej potowali na tematy gospodarcze i poli- kusie. \V twoim wzroku dostrzegam, czała, wal cząc z myślami.
tyczne.
że uważasz to za puste słowa, ale
-: T.ak - powzięła wreszcie p05taZjawili się lokaje, obnosząc wielkie wierz mi, że nie ma takiego czynu, I!0wleme. - Muszę przede wszystkim
tace z cocktailami, wódkami i buszet- któregobrm dla ciebie nie popełni L ~emu o tym powiedzieć. Muszę być loJalna.
kami.
Aż do zbrodni włącznie. Nie ma!
Spojrzała mu w oczy:
Kate witała się, rozmawiała, prze- ICasienko najdroźsza - dopytychodziła z pokoju do pokoju, od gru- ŻYCie czasami wystawia ludzi wał. - Ty masz jaki€ś zmartwienie?
py do grupy.
Potrząsnęło głową:
na różrle próby - powiedziała lekko.
- Co mam przez to rozumieć?
- Promieniuje pani szczęściem - To nie jest zmartwienie, Gogo.
- Nic. Ogólna uwaga. Chodźmy, To jest... tragedia.
powif'dział
jej młOdy Łuczyi1ski. Mój Boże, co to miłość może!
śniadanie podane.
. Bardziej n.iż. tych słów przestraszył
- A panna Kasia zawsze, jak wioPrzy śniadaniu znowu siedzieli Slę wyrazu Jej spojrzenia. Zdawało
senny ranek - mówiła pani Tarłowa. obok siebie. Nastrój był ożywiony i mu się, iż zna wszystkie wyrazy tych
Gogo omijając innych przylawiro- wesoły.
kochanych oczu, a to teraz zobaczył
nich coś zupełnie nowego: jakby ból,
Jakby rozpacz, jakby litość.
- Przerażasz mnie Kate - powieJuż pl'ZY końcu śniadania zaczęły
Młody człowiek przygryzł wargi i
dział.
'
zajeżdżać samochody i powozy. Gotylko w milczeniu. skinął głową.
Teraz już b~'ł pewien, iż stało się
ście opuszczali pałac. Na pociąg o pią- A jednak musi pan wypocząć. co~ okropnego. \Vyobraźnia podsuwała
tej wyjechało najwięcej. Na podwie- Niech pan śpi. A jutrzejszy dzień ma najpotworniejsze możliwości. Oto za
czorku poza domowymi zostało zaled- pan ,,·olny. Pani hrabina już uprzedzi- chwilę ta Jlajdroż~za na świecie istota
wie kilka osób z rodziny. I one jednak la o t~'m rządcę.
powie, że kocha kogoś inneo-o albo
wkrótce zaczęły się żegnać. Dwudnio-Dziękuję panience, ale WOlałbym
że. ktoś ją uwiódł, że spodzie~a się
we polowanie zakOllczone wielkim ba- pracę. Przy pracy myśli nie tak czło dZIecka... Może je już ma... gdzieś 'IV
lem, duży zjazd znajomych, wszystko wieka trapią. Człowiek zapomina o so- ukryciu ...
to, co po długoletniej ciszy wytrąciło bie.
CZ~l.ł całą niedorzeczność, całą. pluPrudy z naturalnego stylu spokojnej
- Jak pan chce. Może i ma pan g~",o~r . tr.ch posądzeó, a jednak czuł
wiejskiej egzrstencji minęło. Pani 1\la- rację. \V każdym razie zaraz niech się l'OW111eZ, ze dowie siQ od niej czego"ś
tylda z nogami owiniętymi pledem pan prześpi.
ol,ropnego, czegoś wstl'ząsającego.
zasiadła w wielkim fotelu w bucluaObiad podano o ósmej, ale do stołu
Kate odłożyła rakietę.
rze, rezydenci pozaszywali się w swo- siadło nie wiele osób. Kate, Gogo, ge.- Chodź - powiedziała. - Pójich pokojach, służba snuła się senna nerał Niedziecki, daleki ich krewny dz~e~1Y .do parku. Mam z tobą. do poi pomęczona, Kate w kredensie, po- i rezydent w Pru dach od czasu przej- mOWIenla.
chylona nad ksią.żką rachunkową ścia na emeryturę, oraz administrator, . - Dobrze. Ale odpo,viedz mi na
przrjmowała raporty od pana Maćka,
pan Ziembiński. Pani Matylda kazała Je~no, bo nic wytrzymam! Czy to, co
od kucharza i od Józefowej, zarządza- sobie podać na górę sucharki i herba- mI . zakomul~ikujesz, dotycz? ciebie.,.
jącej gospodarstwem od czasu choroby
tę, dwie stare panny ciocia Klosia i
tWOlch .~czuc, czy projęktów?
Michalinki.
ciocia Betsy jadły w łóżkach, a stryj- NIe, Gogo. Dotyczy ciebie. Mnie
Tymczasem Herta i Zosia z kuch- cio Anzelm pielęgnował swoją. wątrobę tylko pośrednio.
~"
ni zajęte były myciem i przebieraniem przy pomocy ziółek i gorących okła'"
Odetchną.! z ulgą i uśmiechnął się:
zwłok zmarłej. W stolarni już robiono
dów.
- Chwała Bogu! Więc chodźmy.
trumnę, stelmach j~dnak nie spieszył
Generał jedyny ze starszej gen eraPrz~konany był, że sprawa cała dosię, gdyż pogrzeb miał się odbyć do- cji przetrzymał zwycięsko trz~-dniów tyczy Jakichś plotek. Musieli wczoraj
piero za trzy dni, gdy proboszcz wróci kę i teraz, popijając burgunda, kpił g~upstw jej nagadać. Pewno o tej kaz odpustu w Chełmnie.
na funty z "tego piernika Anzelma". sJerce. z Juan-le-Pins. Oczywiście skoń
Gdy po skOl'Iczonym rachunku Ka- Ponie'yaż zaś, gdy się już do jakie- czr Slę na wyjaśnieniach. Nie znał
te została sam na sam z panem Mać- goś tematu przyczepił, nie umiał siQ ,,"?,,·c.zas Kate, wobec tamtej dziewczykiem, powiedziała mu:
odell oderwać, cały obiad był poświę- n~ b~ ł w 1?o~ządku, płacił j€j alimep
- Niech się pan położy i wyśpi, cony biednemu stryjkowi Anzelmowi. t~, mogła z~-c dostatnio, ba, wyjść d
panie Macieju. \Vyglą.da pan bardzo Rozmowę podtrzymywał z umiarem brze z~ mąz, a za jej histerię on j
źle. PrzemQcz~rł się pan przez te kilka pan Ziembióski. Gogo wpatrYwał się
odpOWIada. Strzeliła do tej "Vłos;
dni, a poza t~'m mówiono mi, że całą \V Kate i od czasu do czasu zamieniał przez glupotę, przez głupotę też 0'noc spQdził pan przy zmarłej.
z nią półgłosem kilka słów.
ł brała sobie życie ...
- Tak jest! proszę panienki.
,Gdy 'ystali od stołu Kate zapytała
- Kochał Ją. pan bardzo?
go, czy 111e poszedłby pomodlić się przy
(Ciąg dalszy nastą.pi)

TROSKA WPRUDACH
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iali ndianie nad
Tajemnica szczepu zamieszkałego wdzikiej··puszczv
wadzić

W górnym dorzeczu Amazonki, w niepuszczach, żyją od wieków
szczepy Indian, trudniących się wylącz
nie rybołówstwem, polowaniem i uprawa.
kukurydzy. Szczepy te żyją w stanie
pierwotnej dzikości, nie utrzymując żad
nych stosunków z cywilizacyjnymi ośrod
kami, położonymi nad Amazonka,. Wśród
tej niezbadanej do dziś i nieprzebytej puszczy lety wieś indyjska, której mieszkań
~, dawni czerwonoskórzy, od przeszło 80
lat mają biała, cerę.
Przed kilku laty do wsi białych Indian
dotarła amerykańska ekspedycja,
pierwsza,
jaka kiedykolwiek zabłądziła w te
strony.
Na czele ekspedycji stał znany
badacz Indian, prof. dr Wilfred, który w
czasie jednej ze swych pierwszych wypraw w dorz ecze górnej Amazonki sły
szał już o białych Indianach. Odtąd myśl
o tym dziwnym szczepie nie dawała mu
spokoju. Postanowił zbadać tajemnicę
szczepu, do którego siedziby przedzierać
się trzeba było przez dzil,ą, stopą człowie
ka prawie nietkniętą, puszczę. Po kilku
dniach uciążliwej podróży, ekspedycja natrafiła na wieś indyjską, w której wigwamy zastąpione były przez drewniane, solidnie budowane domy, znak niechybny,
że mieszkańcy wsi stoją na wyższym stopniu kulturalnego rozwoju. Legenda o białych indianach okazała się prawdziwą. Pod barwnym indyjskim wełniakiem kryli się ludzie biali, niczym nie rÓżniący się
ort mieszkaI1ców północnej Ameryki czy
Anglii. Wioska była zamieszkała przez
około 200 rodzin.
Język ich był dziwną
mieszaniną wyrazów indyjskich i angielskich. Ekspedycja znalazła nawet różne
dilkumenty i kilkadziesiąt egzemplarzy
biblii w j ę zyku angielskim. To pozwoliło
na wyjaśnienie powstania białych Indian.

,

HUMORESKA
"
Pan Florey.
profes or filologii uniwersytetu w Sorboni e (Francju) zdecydował
się s p ę dzić w tym roku wa,kacje w Bearn.
Nie trz eba jednak sądzić, że udawał się
tam lila zuobywania niebosiężnych szczytów górskich. Nic. Ambicje profesora były ... wyższe i szlachetniejsze.
Postanowił
studiować tam język Iberów. pradziadów
Ba ~k ów,
clzisiej i:izy ch mieszl,al1ców Pirencjów.
Od dwu tygodni zamieszkiwał profesor
uroczą wioscz~'nę górsl,ą, wtuloną między

ogromne,

u

dołu

zalesione, na szczycie
olbrzymy górskie.
Tam' rozkos7,owal się profesor po s tępem
swej pracy, świadom jej wagi i znaczenia
dla całej ludzkogci. Profesor nie byl jed"'akże os a motniony; codziennie rano Iisto'sz przyno il mu kilkanaście listów. zez nie profesor Florey utrzymywał stakontakt 'ze znakomitymi . filologami
tego ś\yiatu.
P ewnego dnia, wśród licznej lwresponlcji prufesor znalazł !ls t z Paryża. Hovat szybko kopertę i zdumiał się . Mial
przed sobą cZtery kartki papieru, gęzapisane drobniutkim pismem, zdająsię być nie do odczytania. Było bar)odobne do hieroglifów egipskich, łeż do gryzmołów bawi&cego się
a: .. Flarey włotył Da. DOS okulary,
.wlh Jednak prz~.:'~ ~a czoło po
zaś hi e lejące śniegiem

odbyła się podpoświęcenia
nowej

W Biskupi pod Kninem
niosła

uroczystość

świątyni

wzniesionej dla uczczenia chrzeprzeszłości chorwackiej,
w
miejscu, gdzie niegdyś znajdowała się stolica pierwszego króla Chorwacji Zwonimira. Wspaniała świątynia jest dziełem
słynnego rzeźbiarza i architekta jugosło
wiańskiego
Iwana Mesztrovica, twórcy
wielu pięknych pomników. m. in. pomnika Nieznanego Junaka na górze A vala pod
Białogrodem i słynnego posągu
biskupa
Grzegorza z Ninu w Splicie, w ruinach
dawnego pałacu Dioklecjana.
Aktu poświęcenia świątyni w obecności metro ")lolity chorwackiego J. E. arcybiskupa dra A. Stepinaća, ordynari.usza zagrzebskiego i wielu innych dostojnikó\V
kościelnych i świecldch
dokonał biskup
Szibeniku sk. Hieronim Mileta.
Podczas
uroczystości otwarcia nowej świątyni, które zgromadziły przeszło 10 tys. osób przemawiał arcybiskup Stepinac i wielu innych przedstawicieli społeczeństwa.
ścijańskiej

Nieraz zatrzyma się przy ścianie, pOZ10mej pozbawionej chwytu, albo też staje
i wypoczywa. Każde chociaż najmniej
wysunięte miejsce używa jako chwyt lub
miejsce na krok.
Lecz teraz kolej na turystl'ę. Przewodnik przycisnął się do skaly i trzyma linę
w silnych rękach. Lecz jakże trudno naśladować
przewodnika.
Gdzież
są
te
wszystkie miejsca do chwytów i kroków,
które przed chwilą robił przewodnik? ~ie
wiadomo co z sobą zrobić! "Naprzód, w
gór ę. wartko jakoś to pójdzie!"
woła
przewodnik, aż nareszcie po długich "oeh
i ach" idzie się w górę, metr po metrze.
Tuż pod szczytem płaska wystawka zaprasza do wypoczynku. Cudowny stąd widok na szczyty niżej położone, na żleby za-

Słońce śle

ostatnie promienie na strona cały łańcuch Tatr. Skały
i śniegi leżące w żlebach lśnią się pomarańczowo, żółto, czerwono-liliowo, a kolorowe światła pełzają po szczytach. Jak
czarowani patrzymy na wspaniałe widowisko "płonących" Tatr. W końcu słońce
ukryło się zupełnie za szczytami.
a nieprzepnrta tęsknota za wspina czką ogarnia
cora z silniej turystów.
Przewodnicy zręczni i silni górale, o
twarzach spalonych na miedź krą:1:ą koło
scbronisl{a, pykając fajeczki. Obok nich
stoi młoda dziewczyna - turystka i tę
sknie spogląda w góry, a potem na przewodnika.
Hozważa ' i \'II myśli przelicza
zawartość portmonetki,
czy aby starczy
na ten wydatek, a potem zbliża się do jednego z przewodników.
\Vczesnym rankiem, z pierwszym świ
taniem, widać dwoje osób opuszczających
schronisko. To starszy przewodnik i mło
da turystka, która wczoraj z wieczora tak
tęsknie spoglądała na szczyty górskie. Idą
stromą ścieżynka" wijącą się serpentynami w górę. Po dwóch godzinach wędrów
ki zaczynają powoli podchodzić pod
szczyt. Raz po raz trzeba obuwie zbadać
i poprawić, a przewodnik zaczyna przywiązywać turystkę do ' liny, a potem znów
jazda w górę. Do tej pory wszystkie wgpinaczki były śmiesznie łatwe, ale teraz dopiero zjawia się wiele trudnośd i niebezpieczellstw. Przewodnik idzie systematycznie naprzód, trzeba tylko powtórzyć
każdy jego ruch i krok. A on wspina się
tak lekko i zwinnie jak kozica, jakby po
drabinie, nie namyślając się prawie wcale.
mą turńię,

PIRACI NA STATKU
Po wypłynięciu z portu Malbourne statek "Madagaskar" zepchnięty został przez
burzę na obce 'wody.
Sytuację tę wykorzystali piraci, którzy wśród podróżnych
zakradli się na pokład i kiedy statek znalazł się na pełnym morzu, zdala od uczę
szczanych szlaków okręt.owych, wymordowali załogę i znaczna, część podróżnych,
zabierając ze sobą zaledwie 30 kobiet i
dzieci. Piraci z łupem, kobietami i dzieć
mi, łodziami przeprawili się ku pobliskim
brzegom.
Szczęście nie
sprzyjało rozbójnikom
morskim. Zaledwie zdołano ulokować się
w łodziach, zerwał się gwałtowny wicher,
który zepchnął łodzie w kierunku dzikich
wybrzety brazylijskich u ujścia Amazonki. Łódź ze skarbem złotym zatonęła w
czasie burzy. Wyrzuceni na ląd rozbitkowie przebijali się przez puszczę coraz dalej, podążając w górę rzeki, ciągle w poszukiwaniu drogi, która miała ich wypro-

Ił umacz

i na doliny. Co za. rozkosz prawdziwa, aż dech ezłowiekowi zapiera, tym
więcej że jest się pod opieka, wytra.wnego
i · silnego przewodnika.
Ale wnet trzeba iść dalej, bo do szczytu już bardzo niedaleko. .Nagle mło?a ~u
rystka stoi przed olbrzymlm, z~peł.me PIOnowym "kominem" - jak ObjaŚnIa prz.ewodnik. Trzeba nogi szeroko r?ZstawI~.
a potem wolno się podciągać. I.JUż zdaJe
się wysiłek chwilami niemożllwy, gdy
wtem przewodn. pomaga .ciągnąć za linę.
I znów poszło się kilka metrów w górę
i widać z bliska pierwsze szczytowe głazy.
.
Nad turystami wisi niebo wspamale.
po którym pędzą chmury, s~ońcem po~
szyte. Co za wspaniałe UCZUCle móc spoJrzeć w dół na wioski i zabudm,v ania góralskie, które jak zabawki ~ziecięce leża. u
ich stóp. Młoda turystka Jest pełna dumy
i zadowolenia, bo po raz pierwszy przeży
wa wrażenie prawdziwej wysokogórskiej
wspinaczki.
W. J.

Pomnik chorwacki

została załatwiona.

"

gielskich i 20 piratow - reszta.. l50wiem
zgin'ęła w drodze - rozmnotyła SIę. ~nu
kowie zapomnieli o swym pochodzen~u .1
up.odobnili się całkowice trybe?l tyCIa i .
zwyczajami do okolicznych Indlan - stali się "białymi Indianami".

śnieżone

Cudowna·wspinaczka

ZAGINIONY STATEK
W roku 1854, jesienią, naj szybszy statek linii Blackwell - "Madagaskar" opuścił port austraUjski, Melbourne, z ladunldem złota oraz 300 pasażerami, udając się w drogę powrotną do Anglii.
upłynął miesiąc jeden, drugi,
tymczasem
po "Madagaskarze" ani śladu. Po kilku
miesiącach bezowocnych poszukiwań ogloszonó statek za przepadły. Lloyd wypła
cił należne premie ase1<ura~jne i sprawa
ta, przynajmniej dla świata handlowego

NASZA NOWELKA

Tej okoliczności biali zawdzięczać mogli
swe ocalenie. Indianie, biorąc ich za wcielenie złych mocy, wstawili ich w spokoju,
a nawet dla zjednania sobie ich łaski, co
noc składali na brzegu polany ofiary ,w
mleku, jedzeniu, odziety itp.
Z czasem
kolonia, złożona z 30-tu białych kobiet an-

z mrocznych ostępów puszczy na

wiodący w szeroki świat.
Tak zawędrowano do górnego biegu Amazonki,
w strefę zaludnioną przez Indian.
Traf
chciał, te gromada· białych rozbiła namioty na rozległej polanie, która w języku Indian nosiła nazwę polany złych duchów.

trakt,

dostępnych

-

to, by za chwilę przetrzeć oczy, kilka razy
i oddalić od oczu zagadkowy list
jednak bezskutecznie. Nie odczyta.t jednego nawet słowa.
- Czyżby to pisał jakiś lekarz? - pomyślał.
Zna! lekarzy z tej tylko strony,
że jak nikt umieją pisać tak, że pismo ich
odczytywać potrafią tylko ... aptekarze.
Profesor Florey postanowił rozwiązać
dręczącą zagadkę natychmiast,
udał się
więc do aptekarza. mieszkającego o kilka
kilometrów od wioski.
Aptekarz patrzył długo na list i wreszcie powiedział:
• - Być może , że pisze to jakiś lekarz,
panie profesorze; list jednak. o ile się nie
mylę, jest pisany w języl<u angielskim.
- Psia... - zaklął pod nosem profesor_
ProfE"sor Florey mówil biegle po tatarsIm, hebrajsku, arabsku i jeszcze jakimś
tam językiem, nie znał jednak angielskiego. Po angielsku umiał Aubignac, sel,retarz osobisty profesora. cóż kiedy go '
tam nie bylo. Został w Sorbonie. Położenie profesora było nader kłopotliwe. Patrzał na kartld zapisane język,iem dyplomatów znad Tamizy tak, jak patrzy na
gazetę trzymiesięczne , dziecko: nic nie ro·zumie, nwet niczego się nie domyśla.
- C7,y nie ma tu kogo w pobliżu, kto
móglby mi przetlllmaczyć ten list?
Apteka~'z, chcąc koniecznie wyratować
profesora z opresji. rzekł:
- Naucz~' ciel angiplski ego nie zna...
Ale - żona miejscowego 110tarillRza studiowala w Anglii, niewątpliwie więc odc,-fruJe nam ten list I
Po kilkuminutowym ' ?18J'SZU znAleźli
się przed domem notarlUsza.. DZWOlUą·
zbliżyć

l

Straszna zemsta odpalonego konkurenta.
R~ucil bombę

do sklepu swego rywala

Grad żelaza spadł niedawno na Meksyk, gdy jeden z wielkich magazynów
sprzętów kUChennych i narzędzi żelaz
nych wyleciał w powietrze.
Historia tej
eksplozji jest na wskroś meksykańska.
Jak się. okazalo, właściciel magazynu
jeszcze przed kilku laty należał do t. z,;".
gauchos, pasterzy bydła. Zapoznał się
wówczas z uroczą Juannitą, w której kochal się również jego kolega Fernandez
Ruiz. Juannita wybrała jednak Miguela
Galquira, obecnego właściciela sklepu z
żelastwem.
Odpalony konkurent poprzy-

siągł zemstę, którą w tych dniach wykonał, podrzucając w sklepie bombę o
niezwykłej sile wybuchowej.
Jak olbrzymią by la siła wybuchu świadczy najlepiej fakt, że nawet grube kotły kuchenne, znajdujące się w składzie zostały rozerwane. Urządzenie sklepu i część domu z·ostala całkowicie zdemolowana. Całe szczęście, że eksplozja zdarzyła się po
zamknięciu sklepu oraz, że dom, w którym sklep się znajdował, nie był jeszcze
zamieszkały.
Dzięki temu nikt z ludzi
nie odniósł poważniejszego szwanku.

Drzwi otwiera słu!ąca. Aptekarz przedstawia sprawę.
- Niestety - mówi służąca - . pani
notariuszowa wyjechała niedawno z mężem na wakacje...
- Pech, panie profesorze, pech ... mruknął zasmucony aptekarz.
Twarze obu panów zachmurzyły się. Co tu robić?
Nagle twarz aptekarza zajaśniała u-

rolnilm,

I
ł

gałęzią świetnie zastępując pług.
Specjalnością niedźwiedzia był "jednak ta-

niec,
do którego przygrywa! na gitarze
sam "pogromca", śpiewając przy tym jakąś ludową piosenkę.
Pogromca sp.ostrzegłszy

przybyszów,

przerwał próby i wyszedł im naprzeciw.

Aptekarz przedstawi! mu {lowód przybycia.
- Pan umie po angielsku? - zapytał
śmiechem zwycięstwa.
Znalazł myśl:
profesor Florey.
~ Panle profesorze, zdaje się, że za- Ależ naLuraln.ie, perfekt, - powiełatwimy pomyślnie sprawę. Pan wie zadział chełpliwie pQgrolllca z południowopewne, że od wczoraj na placu cyrk roz- amerykańskim akcentem.
bił namioty?
- Czy mógłby więc pan prz e tlumaczyć
- Naturalnie - odpowiedział profesor. mi list, pisany w tym języku?
To jest jednak maly cyrk, zupełnie biedPoskramiacz - po chwili niepewności,
ny, jak z daleka moglem osądzić. Trzy zawołał z ożywieniem:
stare szkapy i jakiś tam lew, to cała me- Ależ naturalnie, naturalnie... prenażeria ... Ale co to ma wspólnego z tym
stissimol
listem?
Obejrzał list i począł czytać. Czytał po- Jest tam poskramiacz niedźwiedzi woli, mrucząc coś pod nosem i uwydatnia- mówił apte1carz który w razie po- jąc chwilami mruczenie jakimiś wydatnytrzeby zamienia się także w czarodzieja. mi gestami. Zdziwiło to trochę i aptekaBył u mnie wczoraj po lekarsiwo. Mówił,
rza i profesora - oczeldwali je(lnak wyże długo podróżował po Ameryce.
Może
ni.ku z niecierpliwością. Upl y n ę ła jedna
OD umie po angielsku?
minuta, potem druga, trzecia - a pogl'omProfesor skrzywił się. Wydawało się ca wciąż czytał i czyta ł. Profesor Florey
mu co najmniej dziwne, by jakiś tam po- zaczqł się wreszcie nieci e rpliwić.
skramincz niedźwiec!7,i pomagał profeso- Czy pan nie rozumie? - zapytał.
rowi z Sorbony przy tlllmaczeniu listów.
Pogromca spojrzał wpierw na profesoPrzecież to śmieszne... Ale co robić?
ra, później w niebo - jakby namyślając
- Mog·ę Pana do' niego zaprowadzić - , się nad czymś - j wreszcie z nieśmiałym
zaofiarował swe uslugi aptekarz.
uśmiechem powiedział:
Profesor nie mial wybor\ł. Poszli. - No nie, senol'. To jest tak: Po anPoskramiacz znajdował się przy pracy. gielsku rozumiem wszystko, po francusku
Ćwiczył właśnie swego niedźwiedzia, 01- ł jednak nie ' zvpełnie. Rozumiem wiec list,
brzYII!-j~g? ~rnerykań~kiego grizzly. Zwie- ale nie poo.arię go przetłumaczyć. ( ,
rzę clęzklllll ruchamI naśladowało pracę
Ttumaczyl ~ 'trancuskiem ~ w!'l}~_~

