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premierowi Chamberlainowi owacyjne pożegnanie - Hitler pqwitał Mussoliniego w KufsteiniePrzyjazd premierów - Wspaniała dekoracja miasta

L o n d yl. (Tel. 1.) P mier cham-I
b'erlain odlciał w wart rano o godzinie 8,40 ~ lotnis, He on do Monachium. Tovarly sz mu
podróży sir
Horace Wison, s reta ~ parlamentarny MaIlin, s~ d dca Foreign
Office Strag, jegoFYw toy sekretarz
i kilku imych pa lów.
Już wewcz~s ch ~~zinach pora~nych ~erał S Ię !brz.\lm tłum pr~ed
I!1Ieszkantet pr e lera na . Downm~
S~reet nr fI wzno ąc. <JvacYJ~e .o~r~yki na cześćChamb lautJ,. OdJezdzaJącego n~ lohisko p ,mi a żegnano wiwatamI na ego lj3ć ••"
. Na din
tt
:)c t ~ Chamberlamc.
w b sl l ~e b r . B~ę ogr?mny
t1Uf!1. Pl , ' . ' 'I: leJu
I~l. tr6w l wY,sokich dJ ~Tll rz. . Z m Ullstrów m.' \.
b~~li obec~i: l<rd Halj x, Jo~n ' ~imoI?~
mm. rolmcl\\'3 .MorrI~n, ~m .. ,wlon.IJ
Mac,Dot,lald. mm. wop y "mm. Duze
wrazeme wyv.. lała oblcn<l3c ambasadora Włoch, h Grand ego. Ambasadę
niemiecką
rą>rezentq'Wal
radca dr
Kordt.
Przed wejś(iem dą s amolotu Chambarlain oświa<;czył:
,.Gdy byle n małyn chłopcem. mówiłem sobie: ;eżeli ne masz szczQścia
za pierws zy razem, prÓbuj ponownie. Robię to dziś jeszcze. Gdy wrócę
od kanclerza Hitlera sądzę, że będę
mógl sobie p~iedzi6ć tak jak Hespur
w Henr~' ku H: "Z tYch niebezpiecznych pokrzyw uda lo nam się jednak
uszczknać kw a t".
Gdy sarnoht od,r ' al się od ziemi,
zebrany tiu l..,zno ił owacyjne okrzyki: "Niech żYle Cllamberlaiol Niech
Cię Bóg- pNJ tdzi'" itp.
Ml.łssoliniego

Z Monachhm d noszą:
W czwartel rano o godz. 6,08 wtoczył się na stlcję w Brennerze
specjalny pociąg Mu -sol iniego. Szef rzą
du włoskiego przybył w towarzvstwie
m.in. spraw z "'r. hr. Ciano, szefa gabinetu Anfusi "lekretarzy Lucioli i Nonis, markiza łaieta. p. Sebastian i i
p~ka M'i1eti
~ prywatnego gabinetu.

ł

Na dworcu
powital
Mussoliniego
m . i. zastępca Hitlera. min. Hess.
O godz. 7,15 pociąg, do którego
przyczepiono wagon Hessa, ruszył w
dalszl}, drogę.
I{anclerz Hitler udał się na powitanie swego włoskiego gościa do Kufsteinu i przybył tam na kilka minut
przed prz~'jazdcm pociągu Mussoliniego. Kanclerz oczekl'wał go na peronie
Pociąg Mussoliniego zajechał na dwo.
rzec o godz. 9.24 Powitanie obu dyktatorów b"ło bardzo serdeczne
Specjalny pociąg kancJel'7.a Hitlera
wfoczył!'li
o gor!?:. Hi'" na dworzec
w MonachIUm. Marsz. Goering powita'
wysiadających (J~· kta.torow, Na powitanie prz~'b:vł również ambasador wIoski \V Berlinie Atollico wru z kilku
urzędnikami. wysocy dygnitarze partyjni oraz najwrż!'\i przedstawiciele
niemieckiej armii i lotnictwa. Mm;solini zamieszkał w hotelu "Prinz
Karl".

Odrzucona propozycja
W· związku z propozycją pos. Masa-

ryka, że rząd praski gotów jest uczestniczyć w konferencji monachijskiej. o
ile zostanie zaproszon~' . stwierdzają
że zabiegi te nie zostaly uwieilczone
pomyślnym wynikiem.
Ambasador Stanów Zjednoczonych

w Berlinie wyj~chał do Monachium w
charaktel'Ze obserwatora.
W 'kołach politycznych zwracają uwagę, że chociaż po~iedzlałkowy
komunikat Foreign OWce wspominał o
współdziałanIU Francji, Anglii i Sowietów, Chamberlain w swoim oświadcze
niu w Izbie Gmin nie mówił nic o Rosji. Da.ie to asumpt do przypuszczenia. że premier brytyjski nie chce dopuścić Sowietów do udziału wregulo",:aniu zagadnień europejskich.
W związku z zarządzoną mobilizacię. floty brytrj~kiej i po\o,"olaniem pod
uroń rez erw~' mar.v narki wojenne,i podkreślają tu, że wspomniane zarządze
nia posiadają charukter zapobiegawczy i wydane były je!'zcze przed wiadomościami o zwołaniu konferencji w
l\'I onach iu m.

W Monachium
M o n a c h i u m (PAT) . Monachium

8toi dziś pod znakiem spotkania czterech mężów stanu .
Już od wczesnych godzin rannych
rozpoczęto dekorowanie ulic i główne~u dworca chorągwiami o harwach
Rzeszy. POCZlpYsz~' od godz 8 rano.
nieprzeliczone t1umy zaczęh' się gl'owadzić za ochronnymi kordonami S.
S i S A .. oczekując na przybycie spe-

cjaln'ego pociągu z Rzrrnu. Rozpoczęcie rozmów
spodziewane
jest nie wcześniej, niż dopiero po śnia
daniu, które wydane pędzie przez
kanclerza Hitlera o godz. 13.

Przyjazd Chamberlaina
M o n a c h i u m (Tel. wL) Premier
brytyjski wylądował w Monachium o
godz. f 1.53. PowiŁal go minister spraw
za~ra n icznych von R ibbentropp. amb1tsaCIor brytyjski w Berlinie sir Neville
Henclerson, namiestnik Bawarii von
Epp. gauleiter Wagner szef protokulu
\' cn n(:,~rnl ) rg i inni.
Początek

Poseł Czechosłowacji

dynie

Zakończenie

konferencji

w Londo Monachium

rozmowy
Oaiadiera

Przedwstępne

'"

M o n a c h i u m (TeL wł.) Konferencja trwała około' godzin. Rozmowy zakończyły się o godz. 20,30, po
czym kanclerz Hitler pOdejmował szefów rządów i icb otoczenie bankietem.
M o n a c h i u m. (Tel. wł.) W kołach
politycznych, zbliżonych do konferencji, wyrażono przekonanie, Iż rozmowy
zaczęły się w sposób raczej pomyślny.

udał się

L o n d y n (PAT) Jak komunikują,
Chamberlain wyraził zgodę. aby poseł
czeslwslowacki ~.lasaryl< udał się do
l\10nachium, :'\[asaryk nie będzie brał
lHb:iału w obradach, a pozostawać bę
dzie t~' ll\O do dyspozycji konferencji.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Z OSTATNIE.J CHWILI

rozmów

:'\f o n a c h i u m . (Tel. wł) . Rozmo\\'r pomiędzy Hitlel'em, ~fussolil1im,
Chamberlainem i Daladierem rozpoczęl~' c;i~ w siedzibie kanclerza
przy
placu !{rólewc;kim o godz 12,45.

P a l'? ż (PAT) Agenc,ia Havasa do_
nosi z .l\lonacb iurn, że po przybyciu do
:'\10 na ch ium pl' cm ier Daladier odbył w
hotelu .,Vier Jahreszeiten" konferencję z ambasadorem Francji w Berlinie
Francois-Poncetem. O godz. 12 złożył
wizytę premiel'owi premier Goering.

Podstawa do dyskusji została rzekomo
znaleziona. Jednakże fakt ten nie powinien wywoływać przedwczesnego
Specjalne zezwolenie
optymizmu. Prace konferencji rozwiL o n d y n (PAT) Linie lotnicze
jaj, się z powolnością, ponieważ każ .. Imperial Airways" otrzymały rano
de przemówienie - jak zaznacza kore- od rządu niemieckieg-o specjalne zespondent Agencji Stefani - tłum:'lczo zwolenie na przelot samolotów brytyjskiego premiera oraz jego otoczenia
ne fest na trzy JtzykL
nad. zakazanymi w Niemczech obszaI ramI.

~,Orędownika~' sąd stwierdził, że ,,6łos

Wprocesie

-

Porannv"

ie OustroJu sowieckim do

Ł ó d ź, 29. I. - Jak już czytelnilwm
naszym wiad<mo, swego czasu w szeregu artykuhw, zamieszczonych w
"Orędowniku" postawiliśmy sobie jako
ceł zdem8skcwanie czerwonej roLoty
komunistyczn j, która na terenie Łodzi
ujawniała
c<raz bardziej o ż ywioną
driałalność.

Rok 88

L

, Ty tarczy tylkO wspomnieć takie
"le do darowmia fakty, jak obnoszenie

podczas pochodu na ulicach Łodzi portretów Lenina, Trockiego i czerwonego
zbira hiszpal1skiego Caballera. oraz
wznoszenie okrzyków przeciwko armil
polskiej i państwu polskiemu .
. W kampanii naszej, mającej na celn
ujawnienie i zdemaskowanie jaczejek
\\ ywrotowej roboty zamieściliśmy kilka artykułów o żydowskim "Głosie Porannym", wykazując, że pismo to za-

mieszcza publikacje nieraz jaskrawie
ustrój bolszewicki.
owym też czasie do redakcji "Orę
downika" w Łodzi nadszedł list z Paryża, w którym autor, podpisany jako
baron Fabre Lnce, donO!~ił nam, że koresponaent pal'rski ,.Gło~lI Porannego"
Jerz~: Halam;;ki, Żrd (wla~('iwe na?wl~ko lIirsz Herman). je;;t platn.\'nt agenlem komunistycznym, działającym w
gloryfikujące

'V

myśl

dyrektyw Moskwy.
List ten opublikowaliśmy.

~d~' ż ,obserwując działalność "Głosu Porannego", mieliśmy wszelkie dane po temu,
by fakty podane w liście uważać za

prawdziwe.
Ponadto w kilim numprarh na podstawie "1zel'('gu al't~ ku!!')\\, ,J; ln"lI Po- o
rannego" z\Yracaliśl1l~' u\\ a,Q<: \I I ..
lIa
to, iż w piśmie tym uprawia ~i~ od Ia.t.
1/
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Monachium
(PAT) Przejazd
kanclerza Hitlera wraz z Mussolinim
przez wspaniale przyhrane ulice miasta, przerodził się w spontaniczną 0wację mieszkańców Monachium.
Za. samochodem kanclerskim jechały samochodv
feldmarszałka Goeringa, ministra 'Ciano,
ministra Rzeszy
Hes~a oraz
pozostałych
osobistości
włoskich i niemieckich.
Kolumna samochodów zatrzymała
się przed Prinz Karl-Palais, gdzie ustawione były warty oraz honorowa
kompania S. S. Kanclerz Hitler wraz
z feldmar!'załkiem Goeringiem i minł.
strem Rzeszy Hessem wprowadził
Mus~oliniego i
hr. Ciano do pałacu,
wkrótce 7.aŚ potem udał si~ w towarzy twie feldmal' z. (i()eringa i swego
zastępcy Hessa do swej rezydencji na
Prinzregentenplatz.
Na obrady wybrano pałac kanclerza, którego otwarcie nastąpiło w 0becności Mussoliniego podczas jego ostatniej wizyty w Niemczech. Uczniowie szkół monachijskich mają. dzień
'~'olny od nauki. Ulice przepełnione są.
dziatwą. szkolną.

Hitler przyh~'ł ze swego 'Prywatnego mieszkania do pałacu kanclerskie~o o g?dz. 12 m .. 20, następnie przybyII ~;:ole]l1o: premIer Chamberlain w towarzystwie ministra v. Ribbl'ntropa,
premier Daladier w towarzyst'.de premiera Goeringa i min. v. NellI'atha oraz Mussolini w towarzystwie min.
Hessa.
.Z ~alkon6w pałacu kanclerskiego
Z\YlsaJI). olbrzymie flagi niemieckie,
angiel!'kie, wło~kje i francuskie. Tłum
zg'l'omadzony przed pałacem serdecznie powitał premierów \V. Brytanii i
F~'ancji .oraz zgotował żywiołowI). mamf('!'tac.lę
kanclerzowi Hitlerowi i
Muc;soliniemu.
Rozmowy Hitlera z l\Ius!'olinim 0raz premierami Chamberlainem i Daladicrem rozpoczęły się o godz. 12,45.
\V rozmowach wzięli również udział
Ł!!C!

__

roces

Jak donosi nasz korespondent berśniadanie to dało okazję do
niekrf;'pujących rozmów mężów i dyplomatów. Szczególnie żywo rozpra..
wiali Hitler z Daladięrem, a Mussolini z Chamberlainem. Na zakąsce tcj
byli również obecni premier Goering,
wIoski i niemiecki minister spraw zagranicznych, ambasadorowie Francji,
Anglii i Włoch, członkowie delegacyj
szefów rządów, szef komendy głównej
niemieckich sił zbrojnych i prezes tajnej rady gabinetowej.
Po przerwie jako pierwszy przybył
premier DalarIier, po nim premier
Chamberlain, a następnie Hitler i
Mussolini.
liński,

Prasa lo'ndyńsl(a
o propozycjach w Monachium
Londyn (PAT). Wedle przewidywa{l dzienników angielskich, plan, jaki
przeclłożony zostanie w Monachium w
sprawie załatwienia kryzysu sudeckiego, miałby polegać na tym, że wojska
niem ieckie wejdą i października w sobotę do tzw. Egerlandu i pód postacie,
symbolicznej okupacji ziemi sudeckiej

"Orędownika"
z"Głosem
(Ciąg

niedwuznacznie Ujawniającą
mpatie dla urządzeń sowieckich.
Zrdowski "Głos Poranny" czując
ę obrażony zarzutami "Orędownika"
vtoczył sprawę sądową, której epilog
zegrał się przed Sądem Okręgowym
Łodzi.

Wyroi,

Porannym"

dalszy ze stronicy I)

llitykę

Dziś, w
~łoszony

ministrowie v. Ribbentrop i hr. Ciano.
Jako tłumacz i protokulant asystuje
przy obradach radca legacyjny dr
Schmidt z urzędu spraw zagranicznych oraz gen. sekretarz francuskiego
ministerstwa spraw zagranicznych Leger.
Zaraz po krótkim śniadaniu rozpoczęły się narady w gmachu,
otoczonym na paręset metrów kordonem milicji partyjnej, nie przepuszczającym
nikogo.
Przed godz. 15 z,a graniczne delegacje opuściły pałac kanclerza i udały
się do swych siedzib celem
rótkiego
wypoczynku.
O godz. 16 m. 30 Hitler, Mussolini,
Chamberlain i Daladier wznowili 0brady.

czwartek, w południe został
wyrok w procesie "Orędow'ka:: z żydowskim "Glosem Poran'm .
Sąd skazał r?daktora odpowiedziałnego naszego pIsma na jeden tydzień
aresztu i 50.zł grzywny.
\V. sprawIe Halamskiego (właściwe
naZWIsko Herman), korespondenta pa-

ryskiego "Głosu Porannego", redaktor
odpowiedzialny naszego pisma został
skazany także na jeden tydzie!'l aresztu
oraz 50 zł grzywny.
\\T ustnych motywach wyroku sę
dzia Wiśniewski podkreślił, że oskarżony miał podstawę do zamieszczenia
listu barona Fabre Luce, który to list
- jak się później okazało - był sIał
szowany i nadesłany do redakcji, naj.
prawdopodobniej w cełach prowokacji.
"J eśli bowiem ze strony rzeczników
oskarżenia cytowane były artykuły mówił sf;'dzia które miały udowodnić, że "Głos Poranny" odnosi się krytycznie do Rosji Sowieckiej, to z drugiej strony

I

oskarżony przedstawił artykuły "Głosu

Porannego", w któpismo to w sposób uproszczony i bezkrytyczny odnosiło s~ę do ustroju sowieckiego i ten ustrój, oraz urządzenia
sow~eckiie w takim przedstawiało śVlietle, że u czytelnika
mogła się urobEć opinia przychylna dla Rosji "czerwonej".
"Głos Poranny" w cytowanych artykułach wyraża' się o usb-oj d państwa sow5eekiego w sposób dodatni. Oskarżony
~lu»~ł ,!"ieć pods~awę do mni-:mania, że w wydawnictwie tym
IsłmC:Ją sy"!pabe d!, k~munlzmu. Oskarżony działa' w inte!l"e~le publicznym I miał za cel zwalczanie wpływów komUtnstycznych w społeczeństwie. Z tych względów sąd wymierzył oskarżonemu najll1liższy, wy~iar kary."
•
ryc~

•

,

l'\az)~ią go pacyfi torem. E~ropy i
s:awiaą sprawę w ta. sPOSO), ze ~~us
s.Iini, uproszony praz Cha!lberlam~,
wałYl1li na Hitlera, ,by teI~e zgodz1ł
si} ila ~onferencję pnowną i aby odroczył nobilizację
zynajr:miej o.2ł
godziny Podając głsy prasy ~:l.l1g1el
skie' ! "ancuskiej, '\)Tsuw,a Ta~lO czezajmą główne punldy Egerlandu, a więc skiej i tancuskicj, wsuwa :-adlo wło
Asz (Asch(, Cheb (Eger), Karlowe Wary dOl\lltru,e się ukazy \ania' Mussolinie(Karlsbad) i Mariańskie Laźnie (Ma- go jako ~łJ.awcy Eur~y.
(n)
rienbad).
Wojska niemieckie zatrzymałyby się
I)dpowi~ 'Pra!fi "
w Egerlandzie po tej symbolicznej okuna rojekł ondynski
pacji i nie postąpiły dalej.
Pr ga (PAT). lti,d czeskoslowacl~i.
Międzynarodowa komisja graniczna
zredag
"lal odpowie na notę b~tYJ:
utworzona zostaJaby natychmiast i pod
ochroną
korgusu międzynarodowego, ską, za' ierającą ptOpzycję stopmow~J
realizacji projektów rancusl\:o - brytYJzJożonego z oddziałów wojsk brytyjakctptowany~b2i września. przez
skich,
skich, francl!'Jskich i wloskich, przeprowadzilaby wykreślenie nowej granicy, Pragę jal\o podstawI rozwiązama za.
jak również wszystkie szczególy przeka- gadnienia iemców adeckicb.
Odpowiedź ta p!Zjmuje w zas.adZlE~
zania obszarów sudeckich z rąk czeskich propozycje
brytyjskeco do stopmoweJ
w ręce niemieckie.
realizacji rzeczowydl projektów, z~la

ru

Mussolini j al(o zbawca Eurol\JY szając ied?ak. i tym azem jeszcze hcz-

.
ne zastrzezema.
. R z y ID. (Tel. wł.) Komunikaty wło-I
Odpowiedź czes~ doręczona. została.
skle .nadawane przez radio wys.u~ają ~ądowi bryt~Jsk~e rr l przed .~ozpoczę
na pIerwszy plan rolę Mussohmego. CIem mOl\aChlJsklej pnferencJl.

,

•

Ojciec św. do narodó s a

R z y m. (Tel. w1.) W czwartek po
południu wygłosił Ojciec Święty przez
rozgłośnię watykańską przemówienie
do wszystltich narodów świata, transmitowane przez liczne europejskie stacje radiowe.
Przemówienie swoje Ojciec Święty
tymi rozpoczął słowami: .
"Podczas gdy miliony ludzi żyję. jeszcze w trwodze z powodu nie..bezpicczellst'wa wojny i groźby bezprzykład
nego zniszczenia żyć ludzkich, w naszym ojcowskim sercu, przeżywając
uczucie lęku o synów naszych, zwracamy się do biskupów, duchowieństwa,
zalwnników i wszrstkich wiernych z
gorącym wezwaniem do zjednoczenia
się z nami w tej ufniejszej i wytrwa 1f.zej modl iŁwie o zacho,vanie pokoju,
sprawiedliwości i miłaści."
Następnie Ojciec św. zwrócił się do

wernych, tżeby za vszelką cenę prosili Wszec~mocnego D pomoc w utrzymaniu na drodze lE~alnych układów
pokojowycli spokojl i porozumienia,
aby. pokój utrwalić a trwałych podstawach prq onych iewangelicznej nauki.
Następnie Ojciec ~w. wz y wał ~ier
nych, by plU ili BOla, aby natchnął
On mężów sianu wi:rą i ufnością i podziękował Wszechmgącemu za ten
wielki dar, jaki lud?: ość w postaci ży
cia od niego otrzymlla.
Dalej zwró . si ę Papież do całego
katolickiego śvviata , ~żeby z anosił modły do Uatki
o~ki ~ o bło gosławień.
stwo dła losu
rę dmej ludzkości.
Z pełną ulno 'ci ą zakończył Ojciec
św. swoje pr* mó ienie i udzielił
światu swojego apos l kiego błogosla
wieństwa.

Ewakuacja Pragi
P r a g a (P T). Wiadomo 'ci o zamiarze pwakuo\: 'ania ośrodków życia
paJlst wowPgo z Pragi potwierdzają szerokie przygotowania, podjęte we wszystkich mini tersh,<'ach i innych urzę
dach, jak również m. i. w Czeskiej Agencji Telegraficznej. Według informacyj z ltól parlamentarnych siedziba rzą
du przeniesiona by zosŁała do miejsco\vości Turczański Św. Marcin. Przed
dwoma dniami cały zapas złota Czeskosłowackiego Banku Emisyjnego przewieziony został pod silną eskortą na teren Słowacji.
\V Pradze
ustanowiona zostala
wczoraj komisja ewakuacyjna, której
zadaniem ma być szczegółO\';e opracowanie planu w tym względzie, a która
sklada się z przedstawicieli komendy

miasta, ministra
policji.

Podm"" wa
w S ieł1ł
B e r l i n. (P
mieckG-czeskiegl) onoszh że Czesi
podminowali s zere tam l a rzekach w
Sudetach i przygo wują.zalanie niżej
położonych miejsc wości z których
ludność czesk,a je
pośr;esznie ewakuowana.
Z kraju sudeckiego ffil.SOWO wywożone są. w głą.b Czech aka stanu cywilnego.
Sądy

lAIojeme

w Cl!ech

słoWlcji

Ukaał się dekret,
wprow,adz.ający są 'wojille na całym
obszarze Czechoslowiłcji.

P r a g a. (P A T)

Starcia na ŚI~sku zaolza'
C i e S z y n. (PAT) Ostatnia
przyniosła na. Ślą.sku Zaolzalls1dm

kładąc

trupem trz~h 'lapastników.
Kilkunastu członkó bojwki czeskiej
jest rannych.

noc
naj-

większe
dotychczas nasilenie starć
zbrojnych Polaków z czeską żandar
meMą. Poza strzelaniną,
jaka miała
miejsce \V ldlku punktach nad granicą
pol slo}., która została spowodowana
przez oddziały bojówek czeskich, sły
chać było w szeregu punktów Śląska

Nieprawdzi Ile

wialomości

W ars za w a. (PAT) Od środy w
szeregu stolic rozpowsechniane są.
wiadom(}ści, jakOby prava sporu pomiędzy Polską i CztJChari została "azaołzal1skiego
ożywioną
wymianę
łatwiona, a Praga udziella zadawalastrzałów oraz huk amunicji.
jącej odpowiedzi. P łos : i te w czwarPoważne starcia miały miejsce w
okolicach Jabłonkowa oraz na linii tek, w dniu zjazdu w Monachium,
przybrały na sile. Rl)zsz ll'z.ane są one
\"rl'ok ten, a zwłaszcza motywy, nalizmu, awangardą ruchu narodowe- Trzyni ec-Konska-Ropica.
nawet w V\'arszawie prze! niektóre obNa
południe od Cieszyna koło Buniwywal'ły ogl'omn~ wrażenie.
go i stoimy na usługach tylko narodu
ce przedstawicielstwa d:plomatyczne
Zaznaczamy, że oskarżonego redak- polskiego i niczyich więcej. W imię tej cowa słycha~ było przez dwie godziny z pOdaniem treści i f my loty czeskiej.
strzelaninę karabinów maszynOWYCh,
tora odpowiedzialnego naszego pistna' naszej świętej służby słusznej pracy
Należy stwierdzić że \vadomości te
hronili adw. Kazimierz Kowal ki z będziemy zwalczać bezpardonowo 1 oraz huk granatów ręcznych. Jak się
'Wal':lzawy OJ'az adw. ·Bolesław Gro- zdecydowanie obce nam duchem wpIy- okazało, uzbrojony w karabiny maszy- są. nieprinvdziwe. R ąd <teski żadnej
nie udzielił. Cecho\\'ski i Tadeusz Zabłocki z Lodzi. wy, wykrywać takie źródła, skąd może nowe i granaty ręczne oddział bojówki odpowiedzi dotychc
czeskiej usiłował przekroczyć w tym le rozsiewania tych, iadono'ci można
wypływa'ć zaraza, która rozlewa się na.
łatwo ustalić.
Rzą.
polSti ureguluje
W tej walce nie 1ISIIwJilny
kraj i chce nas zatopić w czerWonej miejscu granicę polską..
Polska
Straż Graniczna odpowl1:l- swe postępowanie je ynie na zasadzie
Na marginesie tego procesu chcieli- krwi, chce "uszczęśliwić" Polskę dobrśmr skreślić kilka uwag, które cisną brodziejstwem
azjatyckiego komuni- działa na ten atak silnym ogniem, prawdy i faktyczneg stalli rzeczy.
się pod pióro.
.
stycznego ustroju. Znamy dobrze spo,Trsteśmy pismem, które nit każdym
soby i drogi, którymi dociera komukroku i w każdej okoliczności zwalcza. nizm do społeczeństwa polskięgo, wiew!'zelkie przejawy marksistowsko-ży my, że podstf;'pnie ubrany w płaszczyk
dow~k iej destrukcyjnej komunistyczdemokratyzmu chcę przefiltrować kaź
R z y~. (Tel. wł.). W tutej!zych ko. ski ch, Zarządzenie
iahby wejść w
nrj roboty, która mierzy w pod~tawy dą dziedzinę życia.
ła~h . pohtyczn~'ch rozeSZły się POgłO-1 życie natychmiast i vło Jodobno wylla!'zej państwowości, burzy pOl"ządek
W tej walce nie ustaniemy, aż ko- SkI, ze ~ussołlDl krótko 'Pr~ed wy jaz- dane w porozumien li or~z za zgodę.
spoleczny, druzgocze naszą polską kul- munistycZD!ł zaraza zniknie z po- dem sw Im na konferenCję czterech gen. Franco.
turę, mc,ralno§ć i wiarę.
wierzchni l' olsld.
mocal:stw w. Mona~.hium za~ządził wy_
Urzędowego potwitrdze:Jia tych po;Jesteśmy czołówkI!- polskiego nacjocofame z Hlszpanu ochotOlk6w · wio" głosek nie·ma dotLc cz_

Wycofanie oddziałów włoskich is panii?
1
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Konferencla ·czterech a Polska

Oczy całego świ.ata zwrócone są. dzisiaj na konferencję w Monachium.
Formalne
zaproszenie wyszło od
kanclerza Hitlera, inicjatywa do zwołania konferencji - znowu od premiera Chamberlaina, który zwrócił się był
z nią. do I'IIussoJiniego.
Trzeba istotnie wyrazić podziw dla
narodu angielskiego, jego rządu, a
szczególnie szefa rządu: z brytyjskiej
strony robi sfę wszrstko, co jest możli.
we. bv uratować pokój, a równocześnie
nie tyllw przn~otowuie się należYŁę. atmosfprę psychologiczna i polit~'czn:;t na
wrp~r1C'k wojny. ale robi się konkretne
i enC'1"I~irzne do niej prz~rgoto\Vania.
Przebieg wczorajszego po!'iedzenia Izby Gmin bvł obrazem polityczne.i dojrzałości i sily tego naroou.
C7.V konferenCja w Monachium zapobiegnie konfliktowi zbrojnemu? Sam
f~kt zejścia się sternil,ów czterech
v.ielldch mocarstw oznacza niewątpli
~'ie zjawienie się nowych szans poko.iowf'~n 7.ałatwienia zatargu, zatargu. jak oświadczył Chamberlain w
swPj mowie radioweJ. nie o obszary
C7.e"c1lO!'lowncji z ludnośri:;t niemiecką.
lecz o zasadę. by w świecie rządziło
pran'o, a nie przemoc zbrojna. Jak się
rzeczy potocz:;t konkretnie i jaki realnv dadzl). wynik, należy oczywiście odczekać.
Na razie zawiał w stolicach
i ich krajach prąd pewnego optymizmu.
Nas, jako Polal<ów, dotyka niewąt
pliwie niemile, że do Monarhium nie
został z g-óry zaprm,zonv
przedstawiciel rządu polskiego. Dajemy jednak
w~' raz przekonaniu. że zaproszenie takie na s tąpi jal< najrychle,i.
Przrpominamy, że z wielkich mocarstw pierwsze 'Włochy podniosły ustami l\hl!'solinieg-o publicznie tezę, że
spran'a Czechosłowacji wymaga zała
twienia rewindykacyj nie tylko niemieckich, ale również polskich i wę.
gierski ch. Podjrla ten postulat polityka niemiecka. Z Jakich motywów taktycznych, to inna 'rzecz, ale podjęła.
W angielskiej Izbi.e Gmin Chamberlai n zaznaczył wprawdzie, że obecnie
koncentruje swe wysiłld na zagadnieniu sudeckim, że jednak wziął pod
uwagę żądania polskie i węgierskie i
całkowicie
docenia interesy Polski
i 'Vęgier. Mamy prawo oczekiwać, że
doceni je tak samo s~rzymierzona
Francja zrywając z polityk~ jednostronnego popierania stanowiska czeskiego kosztem interesów Polski.
Wszyscy czterej mężowie stanu będą,
mieli niewą,tpliwie pełna świadomość
prawdy następującej: że cały naród
polski bez różnicy takich czy innych
kierunków politycznych domaga się,
by nie decydowano . niczego o Polsce
bez Polaków, oraz, by żądanie zwrotu

P. wojewoda Józewski
organizuje kulturę
W tygodniku
:MosIu" czytamy:

literackim

"Prosto

z

"Wojewoda Józewski tak się zaprawił
na \Voł~' niu do popierania mniejszości
narodowej (.,ukraińskiej"). że i na nowym
stanowisku w Łodzi żyć bez .. mniej s zości'·
nie umie. W f~odzi jest to na odmianę mnipj s zo ś ć . ..
żydowska.
Pan wojewoda
mianowicie zainteresował się ostatnio t ycirm kulturalnym mIasta i postanowił je
gruntownie zreorganizować. Odbyła się
już herbatka. na której woj. Józewski zetkn ął s ię z przedstawicielami łódzkiej literatury i sztuki. dohranymi w sposób
dość oSl)hliwy.
Według swojego gustu.
I oto "or~anizatorami" życia kulturalnego
Łodzi. cieszącymi się
wojewódzkim po·
parCiem, zostali pp.: Mieczysław Jastrun
(Apfe]ste inl. Mieczysław Braun (!\yjonista.
w~pótpracownik
"Na"zpgo
Przegląrtu")
oraz GI'z eg o rz Timofiejew (z .. Gazety Polsk iej", a z mniejszości rosyjskiej)."
Towarzystwo dobrane... Dobrane według gustu p. woj. JÓzę.wskiego,

nam polskich obszarów za Olzą było
stanowczo i rychłO urzeczywistnione.
Nie stoi z tym - samo się przez się
t'ozumie - w najmniejszej sprzeczności nasz pogląd za!'aonir7.v, że pań
stwo polskie musi pilnować wyłącznie
swoich własnrch spraw, a nie może

Z CZTERECH STOLIC -

I

być

w żadnym razie wcil}gane w orbiobc.v ch dążeń i obcych celów.
Spoleczpństwo nasze oczekuje w
każdym razie zaproszenia przedstawiciela r7.~cll1 pol!'kil't!n (In "toIn obrad
w Monachium, o ile tylko konferencja
się utrzyma.
tę

D O ILON ACHIU1J.l

euskie e1:ynniki metody o charakterze l'rowokacyjnym, zmif'rzające do skompromitowania em~gracji pol s kiej we Francji,
wobec wladz i narodl:l francuskiego. Pragnąc

utrzymać
mi ę rlzy
społeczrństwem
wychodź s twem polsl<im peł
nię Pl'zYJażni i zaufania wytworzonego \V

francuskim i

ciągu wieloletniego w~rJótżycia, podpisani

przedstawiciele róznych zorganizowanych
odlamów spoleczrt'l s twa i opinij polskiej,
bez względu na ich wzajrmny stosunek, w
imię wspólnego nam w"r.ystk.im dobra calej emigra ;::ji oświadczają:
1) że społeczeństwo pol~kie we Francji,
wykazawszy dłup;oletnim wysilkiem pracy
swoja lo.ialno~ć wohec Republiki Francuskiej i narodu , z którego go~ciny korzysta,
odrzuca z oburzeniem wszelkie posądzenia
o tenclenc-je które są dla nas nie tylko obce, lecz wrogie i niedor7eczne;
,,2) piętnlljemv metody prowokacji ze
strony czynników, które usiłują siać.nie:
ufność pomiędzy narodem francuskIm 1
wychodźstwem pol s kim we Francji;
,,3) wzywamy ogół półmilionowego wychodź s twa polskiego do zachowania zupeł
nego spokoju i nie 'dawania wiary pogło
skom. którp maja. na celu zamącenie peł
nej lojaln1ści wychodźstwa pol s kiego wobec społe c zeństwa francu~kiego;
,.stwierdza my kategorycznie, te próby
jakichkolwiek prowokacyj. gdyby kiedykolwiek zaszły. nie mogą absolutnie pochodzić ze strony polskiej:
.,4) zapewniamy, iż w razi~ .iakichko~
wiek niebezpieczeństw. Franc]a mot.e 11czyć na pełna, lojalność wychodźstwa polskiego we Francji."
Odezwa podpisana je"t przez organizacje wychodźcze i naczelnych redaktorów
polsl,ich pism emigracyjnych.
Równocześnie ambasada polska w Paryżu przesłaJa prasie francuskiej komunikat. Żf> polski konsul generalny w Lill6
przeprowadził dochodzenia w sprawie informacji, jakoby robotnicy polscy urzą
dzili niedopuszczalne manifestacje, Dochodzenie ustaliło , że żarlnych manifestacyj nie było i wiadomość polega na błę
dzie lub złośli wości.

Kłopoty

angielskie o czeskie
zobnwiazania finansowe

Z czterech stolic przybyli spiesznie do do Monacllium czte7'ej kierownicy polityki mocarstw - Chamberlain, Daladier, Mus solini i lIitler - li?1 radzić nad
położeniem, w chwili gdy się wa;;ą losy pokoju i wojny

e

" Pruskożołnierski
ub. niedziela była
w Gdańsku dniem róźnych ćwiczeń i apelów. Warto się im bliiej przypatrzeć.
Odbyły się za tem uroczystości Związku
Obrony Lotniczej (.. Luftschutzbund") pod
okiem Gauleitera Forstera, który w wygłoszonym w związku z tym przemówieniem powiedział m. i.:
Jak

już donosiliśmy

"Chociaż

my tu w G\'lańsku staliśmy
na podstawie traktatu wersalskiego
bezbronni.. to jednak poczuwamy się do
obowiązku
pcczyn;ć pewne
przygotowania:'
Dalej odbyły się ćwiczenia terenowe
połączonych oddziałów szturmowych (S,
A.) partii hitlenwskiej, W ćwiczeniach
wzięły udział oddziały piesze, oddzial marynarski (S. A.-ł,larine), oddział sa moch/)dowy (N. S.-Kraftfahr· Korps), a na Wiśle
pojawiły się kutry (Marine-H. J.), nale1ą
ce do "Hitler-Jugend". Cwiczenia odbywały się pod hasłem: "Wszystko dla ~ie
miec, nic dla mnie".
Wreszcie obchodzono w Gdańsku 5-lecle istnienia konnych oddziałów szturmowych w Gdańsku. Powstały one dnia 26
września 1$)33 roku; liczą dzisiaj 550 jeźdź
ców i koni. Oprócz tego, około 1.200 mło
dych hitlerowców uzyskało dyplom po od·
bvciu kursów i ćwicZE'ń jeźrlzierkich.
• Do zebranych na I1roczy~tości oddzia·
łów przemówi! dowódca bry!!ady Hacker;
jego wywody za,>ługują na wzmiankę. poniewa1 były
niezmiernie
charakterystyczne:
się

duch" W Gdańsku
.. Pielę~nu .icie tego rennego ducha w
dalszym cią!!u. zapnijcie mocniej hełm
po każdym zwycięstwie I patrzcie na
Fuehrera. bo przez jego dziela Niemcy b«:dą rosły w górę,"
Następnie rozwinęła się defilada. Gdy
oddziały zebrały się znowu w koszarach
(tak!) odbyło się zaprzysiężenie nowych

58 kahdyda tów, którzy wstąpili do konnych oddziałów szturmowych,
I tu przemawia! znowu dow6dca bry·
gady Hacker, który prr.emówienre swoje

"Financial News" omawiają, stosunek angielsl\ich kół gospodarczych do
kryzysu czechosłowackiego.
Pismo twierozi, że jeżeli Czechosło
wacja, po amputacji Sudetów pozostanie pal'lstwem niezalcżn?m, to - zdaniem City - potrafi ona opanować
srtuację gospodarczą. i spłacić w peł
m swe długi. Jednakże zależy to od
t('go. czy Czechosłowacja nie zostanie
"zwasalizowana" pl'zez Kiemcy,
\v.
tym ostatnim w~' padku kredytorzy an
gielscy oraz posiadacze czeskich papierów wartościowych byliby narażeni
na znaczne straty.
Jednakże
,.wasalizacja" mogłaby
nastąpić według angielskiego pisma - jedrnie w tym wypadku, gdyby, po okrojeniu Czechosłowacji pań
stwa sąsiadujące z Czechami podjęły
próbę
"el(Qllomicznego udlawienia"
Czechosłowacji.
To mogłoby doprowadzić do chronicznego
kryzysu gospodarczego w t~'m pal1stwie i utrudnić mu obsługę zobowiązań zagranicznych.
Ostatecznie City wypowiada się za
pomocą, fi nansową, i gospodarczą dla.
Czechosłowacji. 'V szczególnOŚCi trzeba będzi e uclzi el i ć j ej poż~' czki na cele przesiedlenia ludności z t('rytoriów,
mających być odstąpionymi Niemcom.

zakończył następującymi słowami:

.. 'Vasza przysięga oznacza. te od tej
chwili będziecie w każdej godzin!!> gotowi
wejść do sZE'regów - dla Adolfa Hitlera i
dla Niemiec."
Należy jeszcze zaznaczyć, te te konne
oddzialy szturmowe, które (w Gdal'lsku)
przysIęgają wierność Hitlerowi i Niemcom
i zobowiązują się pielęgnować ,.pruskożołnierskiego ducha", pragną być spadkobiercam i tołnierskiej tradycji znanego
pułku huzarów
śmierci
(Totenkopf-Rei·
ter), który nosił na czapkach trupią
główkę,
. •

Odezwa wychodźtwa
polskiego we Francji
W polskiej prasie emigracyjnej we
Francji ukazała się odezwa kierowników
tycia i opinii wychodźstwa we Francji, w
której czytamy:

.. Fakt. t.e Fu"hrer :)brlarzy! was sztan·
darem na zjeździe partyjnym Rzeszy ( w , . , " ostatnich dniach pojawiły się na laNorymberdze) musi was wszystkich na- mach kilku dzienników francuskich posztandaru jest dowodem uznania dla wa· gło"ki o rzekomych demonstracjach proszej pracy...
hitlerowskich ze strony jednostek pol·
"Ale nie możemy spoczywać na lau·
ski ch. zamiE'szkalych w okolicach Onrach: dalej jechać - oto hasło (weiter rei- nain.~. Vicq i FresnE's.
ten heis"t die ParolE'). Duch jest tą siłą.
"Wiadomo~ci te. o których nieprawdoktó,'u sobie hllduje cialo,
podobności byli~my z wÓry przekonani,
,.Tylko odd7.iał~' ':!ztmmowe (S. A.)
okazały si!!, po sprawdzcmu, całkowicie
tyłko one były tym cz~· nnikiem. który w
fat"zvwe.
okresie długich lat hańby zachował w so,.Falą t.e się ukar.aly. dowodzi jednak,
bie
prusko-żołnier~kieg-o
ducha
(den że w stosunku do wychodźstwa polskiego
preussisch-soldatischen Geist),
# stosowane ::Ią przez a-ntypolskie i antyfran-

i

'l1tlerowę,?1 zarnatoll'uJą

I

Ohecni~

czeskie nazwy.
Na zdjęCIU naszym - jedna z takich
tablic drogowych, z :nmalowanq czesk4
nazu) ą Cheb.
-

Strona i

Numi'r ~

ORF,DOWNIK, sobota, dnia 1 pafdziernika 1938

,,- Benesz leży na oble łopatki.
sprawa będzie dziś decydowana, otrzymacie wszystko, czego żąda
cie.
"Po mnie zabrał głos Paderewski,
który mię poparł w nadzwyczaj pięk
nym przemówieniu. Niepotrzebnie się
tylko zastrzegł na początku, że się nie
godzi z tonem mojego przemówienia,
co wywołało nawet wyraz zdziwienia
na twarzach słuchaczów, Którym ten
ton; przeciwnie, . do przekonania trafił.
"vVszyscy przyznavi'ali, że tego dnia
odnieśliśmy walne
zwycięstwo
nad
Czechami. Rozumiał to i Clemenceau
i dlatego zamknął dla spóźnionej pory
posiedzenie, odkładając decyz.ię Rady;
Najwyższej na później.
Czy był sposób wywarcia nacisku, żeby decyzja.
r.astąpiła bez długiej zwłoki? Doprawdy nie wiem ...
"Sprawa została właściwie odłożo
na ad acta. Warunki dla ' takiego roZstrzygnięcia, jakiego chciał premier:
francuski, przewodniczący konferencji, popsuły się. Trzeba było czekać
pomYŚlniejszych.
Znaleziono je Wl'.
1920, kiedy Polska po wyprawie kijowskiej pokornie musiała błagać na Zachodzie o pomoc. Rozstrzygnięto sprawę w warunkach naj niekorzystniejszych, jakie można było dla nas wyJeżeli

Boje Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i Polskiej Delegacji na Konferencję
POkojową
.
- Walka o Ślą~k Cieszyński była obok
walki o wyzwolenie zaboru pruskiego
p:zedJ?liotem najbardziej twardego i
meuglętego
zmagania się Komitetu
Narodowego Polskiego w Paryżu i PoL
~kiej Delegacji na Konferencję PokoJOw~ z przeciwnikami
pełnego
rozwiązania sprawy pol~kie.i. Przy taczam~' poniżej z ksiQ-żld Romana Dmowskiego "Polityka pOlska i odbudowanie pal1stwa" epilog expose, jakie
. Dmowski wygłosił w dniu 29 stycznia
roku 1919 przed Radl;!. Najwyższą
(d~ie,si~eiu) paryskiej konferencji pokOJoweJ. Dmowski mówił pięć godzin,
na przemian po francusku i angielsku.
Oto, co -czytamy:
"Gdym skończył swoje expose, Clemenceau zwrócił się do Piltza z zapytaniem, czy nie chce czego dodać. To.warzysz mój oświadczył, że przyłącza
się całkowicie do tego, com powiedział.
"Po zamknięciu posiedzenia Clemenceau, żegnając się ze mną, powie-

bie, a którego Polska'nie posiada. Wę
giel cieszyllski tedy jest o wiele potrzebniejszy Po]sce, niż Czechom.
Ludność chciała
"Załatwiwszy się z prawami
rycznymi korony św. Wacława,

histoktóra
razem ze Śląskiem utonęła w morzu
niemieckim i której ziemie potem odradzały się narodowo, czeskie po czesku, a polskie po polsku, ostatnie wracając do swej prastarej macierzy Polski, zatrzymałem się na sprawie
nastroju . ludności miejscowej.
,,- Przecież ta ludność - zVlrróciłe~ ~ię do delegatów czeskich po
WOJllle okazala żywą cbęć zgody i
sprawiedliwego rozgran iczenia. Przecież Polacy i Czesi na miejscu zawarli

między sobą układ, rozgraniczający
sfery czeską j polską po linii bardzo
bliskiej tego, czego my dziś żądamy .

"Białe

dział:

,,- Pal'lskie expose było znakomite,
-ale w kwestii cieszyńskiej nie ma
.. pan słuszności.
~;Potwierdziło mi to tylko, com wied~ia.ł od dawna, że jedyna kwestia te-rytorialna, w której będziemy musieli
walczyć z Francją - to Cieszyn".
,V t~'m samym dziele przedstawia
Dmowski specjalne posiedzenie Rady
Dziesięciu, poświęcone wyłącznie sprawie Śląska Cieszyńskiego w sposób
l1astępujący:

Posiedzenie Rady

Dziesięciu

,,~rzewodniczący Clemenceau
dał
pierwsz~r glos Beneszowi, który w ob-

szernym przemówieniu mot~' wował
stanowisko czeskie, Opierał się on
. nie tyle na prawa.ch cz.eskich do Ciesz~'na,ile starał się wykazać, że Czechosłowacja bęz tej ziemi istnieć nie
~oże.
Kolej z Bogumina do Czacy,
.lak twierdził, jest właściwie jedyną
~omunikacją między Czechami, a Sło
' wacezyzną, przemysł zaś czeski, stanowią?Y podstawę bytu gospodarczego
kraJu, cierpi na brak węgla i bez wę
gla cieszyńskiego żyć nie może.
"Po nim zabrał głos Kramarz, który mówił dość namiętnie, kładł. mocny
,narisk na prawa q;eskie, wreszci·e
wskazywał
na podniecenie ludności
cze~kiej na miejscu, która nie zniesie
krzywd?
"Swym tonem i s",'ą argumentacją
ułatwił mi on znacznie zadanie.
"Gdy po nim przewodniczący mnie
udzielił głosu, zacząłem od powołania
się na moją przyjaźń
dla Czechów,
której dowiocllem podczas wojny, pracując dla ich sprawy, jak dla swojej.
Pochodziła ona z głębokiego przekonania, że położenie obu narodów, niebezpieczeilstwa, które im grożą, nakazują
im solidarność i zgodne pożycie. Zgodne to poż~'cie wszakże bQdzie możliwe
tylko wted~r, gdy nie będzie Czechów
pod panowanie polskim, a Polaków
pod czeskim. Dlatego koniecznością
Jest przeprowadzić granicę politycZDą
możliwie najściślej po linii gr'anicy
narodowej. Sami proponujemy przyłę,czenie do Czech tego kawałka Księ....,twa Cieszrń~kiego, na którym więk
szość
ludności
jest czeska; reszta
v!szakże musi należeć do Polski. lVly
chcemy, żeby pal'lstwo czesko-słowae
kie miało wszelkie warunki pomyśl
nego rozwoju i nie zamykamy oczu
na jego potrzeby; ale delegacja czeska
przesadza, gdy mówi o konieczności
posiadania Ciesz~rna prze?: Czechy. Kolej prze?: Jablonków nie jest dla nich
jedyną komunikacją. ze Słowaccźymą,
a połączenie w tym kącie Moraw z dalszym ciągiem tej kolei na terytorium
słowackim będzie wymagało zbudowania bll.rdzo niewielkieg-o dystansu nowej linii. My wiemy, że pr?:emysłowi
czeskiemu brak wQgla, ale cieszYl1skie
kopalnie tego braku nie zaspokoją.
Czechy zawsze spro,vad?:ały węgiel z
Górnego Śląska pruskiego i będą musiały hrać go nada! od Polski, a im
lepsze będą między nami stoRunki,
tym większe będziemy im robili w tym
",rz~IQdzie ułatwienia.
Natomiast kopalnie cieszyńskie dają węgiel 1<ok~o
""Y, którego Czechy mają dość u sie-
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Jeżeli

usposobienie ludności czeskiej
się zmieniło, to kto temu winien? Wy,
panowie deI egaci. Wyście im pisali,
że cały Cieszyn będzie czeski, fe alianci są za wami, że Polacy nic nie dostaną. ...
,,'V chwili, kiedym to mówił, na
salę wszedł mój kolega Paderewski.
"\Vidziałem, że mój ostry ton, w stosunll:u do delegatów czeskich nieco go
. przeraził. I mógł przerazi ć człowieka,
który nie słyszał całego mego przemówienia. Tymczasem był on bardzo
w tym miejscu potrzebny, nie tylko
dla naszych przyjaCiół Czechów, ale i
dla Rady Najwyższej.

Benesz

września.

na obie

łopatki

"Gdym ~kOl'tczył, jeden z delegatów
wielkich mocarstw rzekł do mnie półgłosem:'

myślić."

korespondenta

"Orędownika")

J ludzi,

zatrzymujących
się
przed
wspomnianymi afiszami, nie widać uniesienia, Obawy lub depres.ii, lecz maIluje siQ niezwykła powaga. 'Vszak pomiędzy nimi znajdujlil- się liczni ludzie
w sile \"ieku, pamiętający jeszcze takie
same plakaty, ale z 1914 r. Tłumaczą
więc . zebranym,
a z'vvłaszcza kobietom:
- Nie należy się zbytnio przejmować. To przecież nie mobilizacja, a jeno środki ostrożności, powziQte przez
l"zęd!

Niezaprzeczone "rrażenie wywołałO
w społeczeństwie oświadczenie Daladiera w czasie zebrania grupy radykUlnej. Premier' mial bowiem poinformować attache wojskowego niemieckiego w Paryżu o · powziętych decyzjach i stwiercl?:ił, że stanowię. one
jeno odpowied~ na poczynania niemieckie. Jeżeli Rzesza uczyni jakiś nowy krok w tym kierunku, wówczas
Francja uczyni to samo.
Równocześnie Dalaclier wyrażając

Sprawa sporu
Polską a Czechosłowacją

między

I

afisze" we Jrancji

własnego

mija jak Francja
święciła
uroczyście
dWudziestolecie
zwycięstwa nad Marną. Oto dziś w
całym kr.aju ukaz.ały się
znane białe
"afisze", powolujące dwie kategorie
rezerwistów, żołnierzy i oficerów.
Nic dziwnego, że w kraju jest duże
napięcie. Od dziesięciu dni wszystkie
artykuły wstępne - nie mówiąc już o
c.alycb szp.altach informacyj - są wyłącznie poświęcone zatargowi niemiecko-czeskiemu. Dzienniki są tak rozchwyiywane, że niektóre wywieszają
spisy wyprzedanych już gazet. Wieczarem w niektórych spokojniejszych
dZIelnicach, gdy dochodzi głos roznosicieJi, momentalnie otwierają się
wszystlde ' okna, a ludzie wylatUjlil- na
ulicę, by dowiedzieć się, co zaszło. Na
pewn~r ch liniach liczbę autobusów zre_
dukowano. Część samochodów zarekwirowano.
Zewnętrzny wygląd Jednak Paryża
jest zupełnie spokOjny. Na twarzach

leży

nadzieję,
powziąć

że· nie będzie potrzebował
ostatecznej decyzji, miał jednak sprecyzować, iż prerogatywy _r.zą
dowe pozwalają. na zadeklarowanie
mObilizacji .bez z)\'ołania Izb. Nastąpi
łOby to tylko w wypadlm, gdyby ppłożenie zaostrzyło się.
.
Komuniści chcąc rządowi przysporzyć kłopotu swymi
interpelacjami,
prowadzą kampanię
za zwołaniem
parlamentu. Ich wielki plan polega
bowiem na obaleniu Daladiera i Bon_
neta, a zastąpieniu ich przez gabinet
"jednOŚCi
narodowej" pod egidą. -:Leona Bluma, albo w najlepszym wypadku prezesa Izby Herriota, jal{ wiaflamo; przycbyJnego Moskwie.
Socja1 iści nie solidąryzuię.się <:0
-prawda z zagraniczn~ polit~-kę. . ębec
nego rząou, ale ich taktylm jest rr
strożniejsza. P. BIuro jest oczywiście
gotów do Objęcia raz jeszcze steru rzą.
dów, lecz uważa, że należy poczekać,
aż nadejdzie odpowiednia cbwila. Na
razie zadowoliI się apelem pod adresem prezydenta Roosevelta, aby podjął
się arbitrażu
w sporze niemieckpczeskim.
Wobec ewolucji wypadków koła
radykalne i narodowe zdaję. sobie dziś
jasno sprawę, że jeżeli uniknie się
katastrofy, to francuska polityka zagraniczna będzie musiała ulec całl{o
witemu przeobrażeniu.
I. BRIARES

V" a l' s z a w a. (Tel. wł.) Sfery po- terminu ultimatum dla rzą. du czeskolityczne Polski oceniają. sytu.ację w słowackiego i ewentualnej mobilizacji
sposób następujący.
armii niemieckiej do tej chwili nie jest
'V przeciwst.awieniu do nastrojów jeszcze wyjaśniona.
Notowania giełd
wtorkowych, które były pelne wielkieW kolach prasl<ich mówi się o tym
zbożowo-towarowych
go pesymizmu, środ.a oceniana jest zbyt nawet, że ultimatum zostało przez rzą.d
B y d g o s ~ c z, 29. 9. Żyto 14-14.2:5; pszePowodem
tego
opty
wręczone,.a późnl·eJ· wy cof.a ne.
nica 19-19.50; jęczmiel'I I gat. 15-15.25. Il gat.
op tymi«tycznie
_.
14.50-14.75; owies 14.50- 14.75; otręby żytnie
mizmu było zwołanie konferencji moJeżeli chodzi o sprawę sporu pomię10.50-11; otl·ęby pszenne ffi. 11-11.50, śr. 11.50
nachijskiej.
·
dzy Polską a Czechosłowacją to nale- do 12, gr. 12.~5-12.75; mąka żytnia 65'/. 23.50
do 24.50; mnka pszenna 65'/, 31.50-33.
.
Decyzja Hitlera
zaproszeniu Mus- ży zaznaczrć, że min. Krofta zapowieK a t o w i c e, 29. 9. Ż),to 16- 16.25·; pszenica
soliniego, Daladiera i Chamberlaina dział przedstawicielom poselstwa poł- (-z. 27.73- 22.25, iedn. 21.50-22, zb. 21-21.50;
m oz· - s"
' 1"1· eg o w P ra d ze, ze
. ocl pOWIe
. d'z na d·
przeffi. 17-17.50, pa·st. 1~.75-16_25; o·
m.a na celu n,aj'szybsze unl·lrnl·ęcl·e
"
eJ- jęczmie(1
wje<! jerln. 17-17,50, Zlb. 16.25-16.75; otręby
Iiwości wojny. Jest to wysiłek doratd7.ie w ciągu środy.
żytnie 9- 9.50; otręby pszenne gr. 11.50- 12. śr.
ny, b"zpośl'ednio
whżl>cy
się z zagadD O P ół nocy odpowiedz' taka nie na- 10-10.50.
m. 9.25-9.75; mnka ŻytniA 65'/. 26.25
v _
't .".
do 26.75; milka psze.nna 65'1, 05.75-35.75.
nien iami czeskosłowackimi.
de;;zla jeszcze, tak, że sytuacja pozoŁ 6 d z, 29. 9. Żyto 15.50-15.75; pszenica jedno
' na d a I o t war t a, a wob ec naprę ze.
21.50-22.
zb. 21.25-2UlO:
jecimzb.
i eń 16-16.;)0:
ptzem _ 14.50
do 15; owies
jedno 16.50-17.
o·
Chodzl· O wY-J·aśnl·enl·.a'" sytu.acJ·I.' pO- s taJe
między czierema pal1.stwami, którym
nia na pogran iczu, którego objawem tręby żytnie S.50~S.75; otręby pszenne śr. :10.HO
wOJ'n' y. Na lronferenC]·I·
b y ł a wa JI,n.a Z b"
l,
. t
do 26.75;
10.25, gr.
9.75-10;
65'1, 25
"
.,.
oJow k ą n.omunlS
yczną,
do
milka
pszennamaka
65'/. żytnia
36.25-37.25.
' .•' ;)
grozl·ł wybuch
będzie także rozpatryw.ane zagadnienie która chciała się przedrzeć w celach
JJ w 6 w , 29. 9. Żyto I st. 15-15.25. II ,!t.
,.
..
d
.
1.4--14.50; pszenica cz. 20.!i0-20 7li, zb. 19.50 do
czeskoslowackie. Od przyspieszenia jeywersYJnych na naszą stronę, w któ- 19.75; jęczmień przem. 15.75-115.25, past. 14.25
go rozwiązania z.ależeć będzie w dużej rej to walce były trzy trupy naciera- do 14.50: owies I st 16-16.25, II st. 14.75-15;
mierze pokÓJ·.
jących i kilku rannych, _ należy dą- 9.25,
otrębyśr. żytnie
7.75-8: otręby p zenne gr 9.00
8-8,23, m. 9.25-10: maka żytnia 65'j.
Rząd polski zależnie od formy i przeżyć do jak n,ajszybszego
rozwiązania
27-27.50; mąka psz("nna 65'/, 36.50-37.50 .
.
l
f'·
...
ł
d'·
War ~ z a w a, 29 9. Żyto 14.50-15; pszeni.
«a cz. 21.75-22.25. jedno 20.50-21. zb. 20-20.50;
b legu (On erencJI z·arezerwuJe ZajęCIe ca ego zaga meDła.
stanowiska.
Jęczmil'ń I st. 1;.2;;-15.75. II st. 1.'i-15.50: o·
·
.
. l tó
h f
h
wies I st. 15-15.50, II st. 14 .50-1475: otręby
P omewaz W me { ryc s erac pożytnie 8.75-9.25; otreby pszenne gr 1'1.50-11.75,
jawiły się przypuszczenia,
że konfe•
śr. 1O.~~-11, m. 10.75-11.2~; milka żytnia 6J'/.
rencja monachijska może być paktem
24--24.1~; mnlta pszt-nna 63'/. 34.50- 36.
czterech, koła polityczne zwracają uGiełd·
L d·
.
wagę, że nie jest to to ,,·amo, i że obaw,
O
B
II . lalImięsna ~
o ZI
. kbk f'
. b'ł
"t
t
y {o .
{. dobrze OP lWOlle a 90 - 99, b
'V a
(ATE)
P
d t 74--S4; II kl. średnio opasione a 67-72 b 60
Ja o y on el enC}u ) a pan. em cz erech, mieć nie należ,'. Bez współudziar s ~ a w a.
; ' . rezy ~n
do? 6.,)_; krOWY I kI. dobrze opasione a 8S':"'9S, b
lu pa 1. tw które s·
zainteresowane R. P. prZYJął w środę delegaCje oddzla_ 7.)-S.); II kl. średnio opasiGne a 67-72. b· il8
I s
'.
.
~
'
łów artylerii DOJ{ Lwów z dowódcą
do 64, lIT kI .malo opnsione 45- 50; byczki III
bezpośredmo, Dle moze być sprawa cze- Ol'
. L
l
kI. l!lalo opaSlOne 4f.-50; buhaje 1 kI. d{)brze
l' l
k
ł t·
Z
t
ć
\. gen. angnerem na cze e oraz opasIOne 70-S0: jalowice extm 97-100 I kI
s ~o: owac ..a za a wlon-ll:.
~ano .owa
przewodniczacvmi komitetów obywa. (lob/·ze 'opasione 75-83, II k1. ~rerlnio opasioJ1~
takze nalezy pogłoskę, jakoby Dlektó-. tel J • h f ' ci· - h
<n d
. d
6S, Il.I kI. mnto opasione 46- 64; br~ki bydlo
«t
m·al Zamiar zapropos {Jc, un U.l:;tr~ c
Rz",,-n ary o - wYChlldzctr1e 37-40: cieleta extra powYŻf'j RJ k a
re m~c'~rtlwa .1
b
l
' k
działom artylerii. Delegacja zaprosiła l~ę;.lloeln.omip.Siste_po\Vyżej 40 \tg.l00-110, po;
no:",a. I erowl. aze y .ro ę wOJs '. o- Pana Prezydenta na uroczyste wręc?:e- ~oz~ 60 k~O 9°0-10.). II mulCJ.lUlęslste pow:yże~
beJmuJacych Sudety obJęły w z a m l a n . ·
' . " . g - /.
IV C e: mloile skopy l maCIOrkI
me sztandarów wspomnianym OddZia_j (l1Je~ry~e) peln?mięsiste 80. malomięsistC' 50.
D1emlecklch. oddzlaly francuskIe, an- 10m Uroczystość dl d·
. d· 22 śWl~l.e:_sjon. ll1owe POWy. żei lS0 kg 113-125.
gieł5kie i wloskie.
..
..
O)ę Zle Sl~ n~a
powyze.J lilO kg 10.9-118. I'oniżf'j 11i0 kg 102 do
.
.
.
lIstopada, Jako w rocznice odsleczy 113; ml0~np pnwyzei 110 k-r 9:;- 105 od R,) ilo
Sprawa słynne] godzmy 14, tJ tego L",o\\·a.
110 kg 94-.--103. m~dory lOO - lOR: hraki świrUl
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Premier Chamberlain o trudnościach swej akcji - Depesza od Mussoliniego i od Hitlera przerwała obrady - Parlament zgotował Chamberlainowi burzliwą owację
L o n d .v n, (Tel. wl.) Środowe posiedzenie Izby Gmin rozpoczęło się w
nash'oju b, poważnym. Sytuacja przedsta,,'iała siQ groźnie. Gdy punktualnie
o godz, 15 premier Chamberlain, powitl1.ny owacyjnie przez większość Izby,
pow:;:lał dla złożenia izbie sprawozdania o W~z,\' stkich krokach, które doprowadziły 00 obecnej sytuacji, nic nie
wskazywało na to, że przy kOTlCU przen,ówienia premiera brytyjskiego sytuacja ulegnie niewątpliwie odpręże
niu.

L o n d 'I' n, (Tel. wł.). Przemówienie
!'woje l'ożpocz~ł premier angielski
od
chronologicznego
przedstawien;a wydarze,ń w kraju !ludeckim
i '\nl'a:::tająrej akr.ji Niemców. Stwierdził. że położenie z dnia na dzień było
coraz groźniejsze.

czony memoriał uwaźam raczej za ultimatum i że odnoszę przekonanie, że
nie jest on w najmniejszym stopniu
Zdecydowany współpracować i pomóc
mi w moich wysiłkach około utrzymania pokoju.

..leszcze problem k'olonialny
"Muszę podkreśli Ć, że przy tej okaZjL kanclerz podniósł, że poza obecnym

problemem w zawieszeniu pozostaje
jeszcze jeden, Jest to problem kolonialn~', który jednakże w zas8(lzie nie
może być powodem do wojny.

List do Hitlera
"Podkreśliłem wówczas stanowisko
Wielkiej Brytanii, kt6ra zapewniła
t'zą.d francuski o swej pomocy w razie
konieczności.
O tym postanowieniu
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Nowe l(ompliJ(acje
W kOlicu sierpnia 7-aszły nowe
kompl ikacje, Niemcy sudeccy wystą.
pili otwarcie z żą.daniem przyłą.czenia
ich do TIze5'zy. W zwią,zku z tym w
dniu 31 sierpnia ambasador angielski
w Berlinie z polecenia swego rządu zakomu n ikował stanowisko, jakie \Vielka Brytania zajmuje w tym 7-atatgu,
pOdkl'eślaję.c, że spełni swoje zobowią_
zania wobec Francji, gdyby ta zmuszona była dl) interwencji na rzecz napastowanej Czechosłowacji, 1 września
ambasador angielski ponowił to demarche i złoż~'ł ponowne kategoryczne
oświadczenie, że \V. Brytania nie opuści Frallcji.
Dalej Chamberla.in podkreślił, że
poseł angielski w Pradze interweniował u pl'ezyd, Benesza,
by ten nie_"z,,,locznie doszedł do porozumienia z
rz~dem niemieckim, We wspomnianej
akcji \\'spólpracowali energicznie lord
Bunciman i poseł angielski w Pradze,
Kewton, W odpowierJzi przedstawił
prezyd, Benesz no'we propozycje, znane pod mianem "cz,,'artego planu".
Ze sh'ony francuskiej wywierano
na Londvn nacisk, bv zechciał iasno
ok"eślić swoje stanowisko wobec iądań
niemieckich i ich działania.
Położenie było groźniejsze
Omówiwsz~' następnie wypadki, które doprowadziły do opracowania planu

francusko-angielskiego,

Chamberlain
w zwif,lzku z trm pojechać do kanclerza Hitlera dla odb~'cia z nim osobistej rozmow)', Z konferencji ten odniósł jedJlnk wra7pnie. że pOłor.enie h~' 10 znaczJ1 ie groźniejsze i że przyjazdem lIwoim
11l'7.E'''7knrJził rr7\'!!oio'Y ~ npi akc,ii niemieckiej przeciwko CzechosJowacji.
!'twierdził, że zdecydował o;;ię

O polskich

żądaniach

Wspominnjąc
o żądaniach polskich i w~gier"ki('h,
Chamherlain
sŁwiet'dzil, że rząd brytyjski wziął je
pod uwag~, ale obecnie koncentruje
swe wYl<iłki na zagadnieniu sudeckim. Rząd brytyjski jednakże całko
"'icie docrnia interesy rządu polskiego
i węgif'rskiego,

O drugiej rozmowie
z Hitlerem
Po omówieniu w porządl~u chronologicznym całego zagadnienia sudeckiego, premier Chamberlain prze57:edł do omówienia swej drugiej konferen cji z IIitlerem,
"Cmorniłem się w pr7ekonanill, :i:e
naród niemiecki chce pol,o,i u" , Omawia,iąc "'~'Tl1inn~ ulaJl na tych rozmowach pI'emirr Chamhrrlain zawarz\'!,
że kirr1y zfl]1f'wnił Hitlrl'a o gwarancjach \\" Bn'tanii na ugorlowe zała
twienie !'poru i 'IV ZWiązlnl z t~' m " ' \',
",nn!!1 no,,'e propoz~' cje. kanc1f'rz Hitler nie z/!,oclził si~ na nic, podno<:7q",
7.c:; nie nlOŹf' ~ie zgodzić !Hl rlal,,?e rozm~'ślne orl\\'lrkanie i przeci:;:Q'Rnie ostat ec7.n e,i r1rc\'v'.ii w spOl'ze, \Vspomnia"' ~7.~'
o li,tow<,j w~'mianie premier
Chamhf'l'lain w,'jaśnił. żr kanclrl'z HItlf'r rlOł'~CZ~ ł mll' znalw mrmorinł niemiecki. 00 któl'(>(!,o dołaczona h\'la mnlla 7. w~·rn.źnir oznar7o;1~ mi żq(ianiami
trr,\'tol'ialn~'TJli nzc"zy,
.. Poc]rza" me.i oo;;ta!ni('i rozmow~' z
JTitlf'r0m - mówił rlalej pr0111i0r 7.wr6rilpm ln:I11Clelozo\\'j nif'mirckipmu
",,'aozr nn "'kulki jeg'o nil'lH!'i~tr~o "'hnC\1,i"ka , O'(\\'i[l'lcz~' l e l11 ,yt'~t:i'., że dorr~-

powiadomiony został kanclerz Hitler
w dniu wczorajszym piśmiennie za pośrednictwem Sir Horace \Vilsona.
Odpowiedź

z Berlina

W odpowied7.i na to otrzymałem
list od kanclerza Hitlera, Odpowiedź
tę przywiózł Sir IIorace Wilson mi~
nioll~j nocy
Kanclerz Hitler wydatnie ograniczył w tej odpowiedzi swoje żądania, Zażądał tylko zezwolenia
na dopuszczenie wojsk niemieckich
do linij czerwonych, oznaczonych na
mapie, dołą,c7.0nej do memoriału nie-mieckiego i nadto żądał, by służbę
i posterunki pełnili na tych terenach
i dalszych spornych Niemcy, ale by
plebiscyt na pozostałych terenach sudeckich odbył się w atmosferze wolnej i bez nacisku. Teraz mówił
dalej Chamberlain - wydało mi się
zupełnie
niezrozumialym,
że
tak
drobne na ogół sprawy miałyby doprowadzić do wojny i nie być załat
wione na drodze pokojowej."

O nowe spotlianie
,,\Y~' stosowałem

\,
r::.:ll~' ;t,t,t, ·t: . 't~~, "t' ~ "':1)~' t~
k~ t·t!:~ ~~,.j· ,lV' ;'!~~.":'"

:,\.:"

Wczoraj podaliśmy za dWlslcim dziennikiem .. "olitiken" repTod/llrcję mnf'Y,
pr::,cdslawiahccj u' q/'ubs:'!Jcll zflrvwch żn,dnnio niemieckie pod adresem C:,echoslo1L'acji. :'(lll'artc UJ Z/lf/nym "memo/'{IIU1Ilm (Jodesberskim", OIJernie udnlo się l1f/m z Inu/ em 1I::'1} ,~kf/ć rcprorlukr1ę d o" l n d n ej nzn7Jy. dflląr;;onej
do te(fo mrn1ornlldllln; :rllnics:c:nm/j ją J)()II'!Jicj, Alf/pn In W orllq i/lnle jest w
f1·:.erh kolorarII: l) hinlu o:llaczn :i('mir>, ni(,zf/ku'rstiolI0ICf/ne W":,f'Z flitlern., pozostające pr=!I r:cr'/w c"; 2 ) curu'ollU ( n,., rcprfJllukcji ciri77I1!/ o odcil'1/iu ja ś niej
szym) - /erytorin. które mają pr:.ejś c nntllchmin~t do llzeszy; .1) zielony (na
reprodukcji calkiem, ciNn/ly) - obs:at// 11) którl/ch mialby się odbyć plebi.~C!/I ,
Jak 1l'idzimy, do obsznrów, które Xiem f' 1j , min,.yby objąć natlld/minsl, wficzono c:ęść pow, frys::.tnrkip(fo na .Śla,sku Cies::'!lliskim z BO(fumillem" a do obszarów, gd::.ie mialby sir;' or/hyć plebiscl/f. /o',' :'e du:'f1. c:ę,ś ć pow, fl'ydeckiego i Morau' ska Ostrau'ę z pr:III('(jI!lm pf/sem Moraw.

P. A. T.

O konferencji

R z y m (PAT) !{ollferencja monachijska. któl'a rozpocznie ~ię jutro, oceniana jest jako narada cell'm przyśpie
szenia int<'gralnego roz\yiązania sprawy Czecho.,łowacji, którl'j utl'znnanie
w ohecnych granicach okazało się niemożli'l\o'e,

Zclanirm tut('i~z~' rh kół politrcz,
nych zaoanif'm konfercnrji b~c1zie uchronienie Europy pl'zell wojną, jalq
mógłhy wywołać
krFY~,
u którego
podłoża leży kwestia cze~ka, Ze wzglę
du na udział w tej konferencji Mussolinie~o, jak ró'\vnież clzi~ki niedawnemu w\'jaśnieniu stanowisl,a niemieckiego odno5nie do żądań polskich i w\"
gierskich, panuje tu przekonanie, że
konferencia monach ij~ka bęcizie mogła
przyczynić się do zapewnienia pokoju.

Ambasadorowie pojechali
do Monachium

,
B e r I i n, (Tel. wł.) Amba;;:udorowle
Francji Fraur;ois-Poncet, 'Vielkiej Brytallii Hendersoll i WIoch Bcrnardo
Apolito "'~' .iechali w środę \V pMnych
godzinR.ch popołudniowych do Monachium,

4mb. Łukasiewicz u Oaladip.,"=*
P a ryż , (Tel. wJ.) W śrorlc przy.ir.ty
zostal amhasarlol' n. p, Łukasiewicz
[Jrzez rremiel'a ])alaclicra,

Oficerowie francuscy
warmii c:r:eskosłowackiej
p r a g a IT el. wl.), FmnClIski g enr ,
raI FaUl'h et. ~pe ł niaj=1c .v jU7. od , zereg lI
lat funkcje szefa misji wo.i:-:kowej przy
armii czecho:3!owackiej. prz edłożyl francnski'2mn !\Tini~tero;;t\\'l1 " rojny pro:<b ę
o cł ,\'mi<;.i \' i 7.\\'olnienie ze "łu ż b ,v francl1"ki ej, Iló\\'110cz6 nie zj:do~ił f i l' rio
c1y:,poi',ycji armii c:zeel1o ~ l o \\ ad, il J, Za

ponownyapelosobisty do kanclerza Hitlera na odbycie
no,,;ej konferencji w Berlinie, tym razem z udziałem Czechosłowacji, Francji, Włoch i moim, Jestem przekonany - podkreślił premier Chamberlain,
- że w cią.gu tygodnia moglibyśmy;
dojść do porozumienia,
Równocześnie wystosow.ałem podobny list do Muo;;c:oliniego, powiadamiająe
go o apelu wystosowanym do kanclerza Hitlera, Poprosiłem go, by zechciał
użyć swego wpływu i
w ten sposób
przekonać kanclerza Rzeszy o konieczności tej rozmowy, by r...a wszelką. cenę
zaoszczędzić naszym narodom strasznej grozy wojny.
"lIIus50lini niezwłocznie skomunikował się z kanclerzem Hitlerem w tej
sprawie i wymógł na kanclerzu zapewnienie, że rząd niemiecki odroczy ns 2ł
godziny swoje postanowienie ogłosze
nia w 81'odę o godz, H powszechnej mo-bilizacji w Rzeszy, by można po raz
ostatni spróbować załatwienia zatargu
na drodze pokojowej.'!

Simon przerywa mowę
Chamberlaina

monachijskiej

\V tej chwili kanclerz skarbu Simon,

jeżeli

niezależnie od problemu sudecpo~ta\'\'i zagadnienie innych narGrlowości
do r07.strzygnięcia tym
cn' nnil\Om, w s7.czególno ~ ci w Europie
środko\\'o-wschodniej, których
stano\\'isko jest decyduj:lce, Toteż zagadnienie 'IV jaki sposób zostaną potraktowane żl)clania polskie i ",.'(~giel'~kie jest

kiego

]Jrzedmiotem pows7.cchnych komentaI'zy,
'W kolach dyplomat~' cznych panuje
pogląd, że uciestnicy konferencji
po
przech'skutowaniu i uzgodnieniu spra\yy sudeckiej zwrócić się bęrlą. musieli
o \'\'spółuc1ział w decyzjach do innycb
pallstw w Europie środkowo-wschod
niej, hezpośl'ednio zainteresowanych
problematem czeskosłowackim,

je.s:-o POSZ. li inni c7,lonkowil3
francu4;iej misji woiskowej w Czech
l rr7.yldaclem
qIO\H.t:,ii, Do armii francuskiej

siedzący na ławie parlamentu tuż za
przemawiającym przed nim
premierem, nagle przerwał mu przemówienie
i podają.c mu pewien dokument zwróc:ił jego uwag Q na jego treść. Premier
Chamberlain przeczytał podane mu
przez Simona pismo i twarz jego się
natychmiast rozjaśnila.

Depesza od

Hił!era

Mus solini - o7.najmil premier
zawiadomił mnie dopiero co, że polecił
swemu ambasadorowi podją,ć
odpowiednie kroki w Berlinie,
W tej' chwili zaś - ciągnął dalej
Chambel'lain - otrzvmałem od kanclerza Hitlera depesz~, w której proponuje mi spotkanie jutro rano w Monachium, przy czym w spotkaniu tym
weźmie również udział Uussolini i DaJadier, Udaję się więc jutro rano do
~fonachium na tę konferencję, od której zależą losy pokoju świata.

0-

7. ,g-łosila

siC; ró\\'niE'ż wi\,ksz aliczha innych fran-

cuskich oficerów liniowych i' rezerwy.
(Obz,)

Odezwa

rządu

praskiego

a g- a, (Radio) " ' ladze ogło~iły
(lo nm'odu, ab\' \"S7"~CV w wieku ocl ,iO do 50 · l'at. woj~ko,\'vi f niewoj~ko\Yi. szoferzy i m echanicy dobrowolnie wzgl. .ial\O podpadający pod prze,
pi~y o obo\\'iązku służby
wojskowej,
niezwlocznie zgłaszali siQ u odpowiedIlich wlaoz,
TIówllocze"nie ;\fini,.;(er,;1wo Finan"ÓW z\\'l'óciło ~ię clo ludności z apelem
o rozpocz(:eie zbiól'ki pif'niężnej na cele obrony kl'ajowej, Zwrócono pl'Zj
l~ Dl ludności uwag<.'. że nie należy dawać wiary fałszv\\'vm i rozsiewanym
przez pro~' okatoi,ó,~ wśród sPOleCZeJlP

I'

orlez",~

Iw.,

('i' (',kir~()·,,,i;:rd()mn:;\ci()m

mall iu

~i~ kUl~U

korol1.'

o

t:zc~kicj,

zała

Grzmot
Dal~ze

cl(laskćw

słowa

premiera stlumione
grzmotem okla",ków i okrzyków, jakie zerwały siQ w całej Izbie,
POSłowie powstali ze
swych mieJSC
wiwatują.c na ('ze~ć pl'emiel'a, darząc
go również, co jest w zao;;adzie 'IV Izhie
niedopuszczalne. /!,lośnymi oklaskami.
Premier nie zakollczył .lUZ swego
dalc:zego pnemówienia, uważając. że
obecnie nie ma nic więce.i do powiedzenia i że należy odrzekać wvników
dalszych jego rokował!.
, .
zostały

Wychodzącemu z Izhy Gmin
premierowi oczekujące na placu przed
gmach em pUl'lnmenlu tłumy zgotowały olhn:ymią.
owację.
Premier,
prz~' wit,a\\'szr
!'iQ ze s,,'o.ią., malżonką., zwrócil się do tłumu l,rótkimi
słowami:
.,T~' m ral:cm '\Vsz)'stko poszło dobrz:," i żegnany manifestacyjn!l', w~rórl . niernilkn:;tl'~('h owacyj,
oL~j e cbal lla ])owni1lg'-:-;lrcet.

ORĘDOWNIK,

Strona 8

Pobożne

o~l!W

•

sODota , dnia

r

pa·fdzierni1{a 1938

•

N,lmel'

I "II fI !

m
lak donosi prasa chińska, w prowincji Szan-Tung partyzanci niespodziewanym natarciem zdobyli port
Czi-Fu. Na lunhajskiej kolei partyzanci urządzili na Japończyków zasadzkę; w walce zgin(,lło kilkuset Ja-

"

pończyków.

Wyniki wpisów
na Akad. Stomatologiczną

pielgrzymki do przedmiotów kultu religijnego wystawionych na pośmiewisko

Kij ó w. (A TE). Na całym obszarze
Ukrainy Chłopi zaczynajf). zdecydowanie przeciwstawiać się akcji "wojują
cych bezbożników". Liczni delegaci z
ramienia "wojujących bezbożników"
na próżno starają się skłonić chłopów
do porzucenia "przesądów religijnych".
Stałe rosnący wpływ zakonspirowanego we wsiach duchowiel1stwa wystę
puje najw;;~'aźniej w okręgach dniepro_

pi~tro',:skim,
m~I\Ołajew~ki:n
mlersklm, a takze
w rejonIe

kręgu

leningradzkim zwiększa się z
dnia na dzie(l. We wtorek aresztowano 38 kierowników 'i wyższych urzęd
ników targów żywnościowych, oskarżonych o spekulację towarową. Jest to
już w bieżą.cym miesiącu piąt.a kolejno grupa aresztowanych spekulantów.
W najbliższym czasie odbędzie się w

r6łuchonl ema rozszarpana
d
lokomołud'ę
przez
pa
Z:1C:1
,W
u"
e

,

Słynna Ławra Peczerska w Kijowie, w której zorganizowane zostało

przez bolszewików największe na
krainie muzeum antyreligijne, stale
odwiedzana jest przez "pątników",
którzy odbywają pielgrzymki pod pozorem zwiedzenia muzeum.

Inne sowiecalie niepowodzenia

War s z a w a (Tel. wł.) Na Akademii Stomatologicznej w Warszawie 0głoszono w czwartek wynik egzaminu
wstępnego. Na 550 ]\andydatów przyjęto 107 osób, wśród których 9 Ży
dów. (w)
.(

i .żyt~
mlchaj-

łowskim.

Leningradzie proces sądowy przeciwko
"spekulantom".
W moskiewskiej fabryce im. Woroszyłowa aresztowany zostal naczelny
inżynier fabryki i 3 majstrów, oskarżonvch o szpiegoshYo i sprzedawanie
pla~ów fabrycznych agentom jednego
z państw ościennych.

'ł

StraS:łny

N.

.1

~

'ł

tcypadelt pod N OU'v"n Sqclfem

N o w y S ą. c z. - Na linii kolejowej

Są.cz-Rytro wydarzył się wstrząsa
j~cy wypadek, ofiarą. którego
padło
młode życie dziewczyny.

dziewczynę,

nie reaguj~cą. zupełnie na
ostrzegawcze. Koła lokomotywy wlokły ciało dziewczyny na przestrzeni 40 m. Na miejsce wypadku zjechały władze sądowo-śledcze,
które
ustaliły, iż zahitą jest głuchoniema 20letnia Józefa Halibort z Barcic.

żyd

sygnały

skazany na

śmierć

L u b l i n (Tel. wł.) Sąd Okręgo,,'Y
w Lublinie skazał Izaaka Kupferstoka.,
organizatora bojówek i wykonawcę
wyroków part~'jnych, na karę śmierci.
Od tego wyroku obrOl1cY Kupferstoka
odwołali
się do
Sądu
Apelacyjnego. (w)

Lokomotywa próbna, prowadzona
M o s kwa. (ATE). Urzędowy or- przez maszynistę Tadeaza I{uligiewigan sowiecki na Ukrainie "Sowieckaja cza, najechała na idącą torem młodą.
Ukraina" ogłasza dzisiaj alarmujący
artykuł o wzroście sabotażu rolnego.
Wskutek sabotażu uprawianego przez
chłopów w ob,.dach kijowskim, kasobotę
mieniecko-podolskim, winnickim, charWar
s z a w a (Tel. wł.) W ~obotę
Walki na drugiej linii obronnej dokola Hankau - Akcja
kowskim, mikołajewskim plan zasierano
wystartuje
do lotu do stratosfery
party*antótc
wów jesiennych nie został wykonany.
polski balon stratosferyczny "Gwia.3{5 obszarów, wyznaczonych pod zasieS z a n g h aj (AJS). Na skutek na- brania znowu tego miasta, jednak to 7.da Polski". Balon zabierze z sobą 50
wy jesienn,e, leżą odłogiem.
lotu powietrznego na Kanton, podczas się nie udało i oddziały chi11skie zaję tys. listów i kartek, które zostana. op"Fala aresztowań spekulantów w o- którego 9 bomb zniszczyło urządzenia ty tylko kilka wyniosłości w pobliżu. trzone specjalnym stemplem i specjalwodociągowe miasta, obawiają. się, że
Odtąd jednak wall<i rozgorzały na nym ~maczkiem. (w)
I{anton narażony będzie na brak wo- całym froncie Jang-Tse na obu brzedy przez co najmniej trzy miesiące.
gach jednocześnie. Silne natarcie jarozkład
Z chińskich źródeł donoszą o zmia- poilskie, prowadzone w kierunku Łun
War s z a w a (Tel. wł.) Z dniem 1 nie operacyj wojsk japońskich, zdąża- Szan-Teang zostało odparte. Japoń
Dr med. H. ZIOMKOWSKJ
ją.cych do zmiany kierunku ofensywy
czycy prowadzą natarcie od Kui-Szang
października obowiązywać będzie no1111 cd. chorÓb I5k6r. weDer ' mOt'zollleiowYl'h
Lódź, & Sierpnia 2,
tel. 118-33.
wy rozkład lotów, w którym wprowa- ze wschodu na poludnie. Te same w dwu kierunkach, usiłując przerwać
PrzyJmuje 9-12 i 3-9. W niedzieli- 9-12.
dzono szereg zmian w lotach z Polski źródła twierdzą, że linia kolejowa Pe- pierścień ochronny Hankau, lecz jak
za granicę. M. in. wprowadzona zosta- kin - Hankau jest prawie zupelnie dotychczas z małym skutkiem.
D li 01111
nie bezpośrednia komunikacja na tra1 s~z~onapneznowepo~lkichiń~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sie \Varszawa - Kowno - Ryga przybyłe niedawno na teren walk.
SPRA WY GOSPODARCZE
Tallin - Helsinki z pominięciem WilDalszy komunikat chiilSki donosi,
na. (w)
że przeciwnik po natarciu przeprowaWzrost wkładów w liasach oszczędności
dzonym znacznymi siłami piechoty,
podtrzymywanymi
ogniem
artylerii
o,,,
sierpniu
rb. wldady w kasach o- kowych 233.085 tys. wobec 221.092 tys. J
,~Polonii" krętowej, zajął m. Tien-Czia-Szan na s7.czędności osiągnęły
dalszy wzrost. O- 229.768 tys. zł.
\V a r s z a w a. (Tel. wł.) W czwar- południowym brzegu Jang-Tse.
W 31>2 komunalnych kasach oszczędno
O gólny stan wkładów w P. K. O. wynosił
tek miał się odbyć w \Varszawie proces miasto to toczyły się od dwóch tygod- na 31 sierpnia rb. 1.0H.l11 tys. zł wobec ści ogólny stan wldadów na 31 sierpnia.
ks. prał. Kwiatkowskiegoi, oskarżone ni krwawe walki, ma 0110 ważne zna- 1.02i.134 tys. zł na 31 lipca i 1.017.721 tys. rb. wyrażał się cyfrą, 859.183 tys. zł wobec
zł na 30 czerwca rb. WIdady na książecz 850.823 tys. zł na 31 lipca rb. i 836.093 tys.
go przez koncern "Polonia" za użyci~ czenie strategiczne w linii obronnej lcach
oszczęd nościowych w tej instytUCji
zl na 30 czerwca rb. 'Vklady na książecz
zwrotu, iż w "Polonii" doszukać się Hankau. Toteż ChillCZYCY, po przepro- wynosiłv 811.0'2(l tys. zł w·obec 803.042 tys. kach
oszczędnościowych w kasach komumożna wpływów Kominternu.
wadzonym przegrupowaniu PI'zystąpi zI' i 787.953 trs. zł \v dwóch miesiącach po- nalnych wynosiły łącznie 746.252 tys. zł
Po otwarciu przewodu sądowego li natychmiast do ataków celem ode- przednich, a lokaty na rachunkach cze- wobec 742.012 tys. i 729.703 ty.s zł, a na raadw. Glazes stawił w imieniu "Polochunkach bieżących i otwartego kredytu
112.931 tys. wobec 108.811 tys. i 106)ltłO tys.
nii" wniosek o odroczenie rozprawy,
a1bowiem występuJący we własnym
imieniu \Vitold Korfanty, będący róww dwóch niekomunaln:tcb kasach zaznaczył się lekld spadek wkładów.
nocześnie przedstawicielem koncernu,
Wynosiły one 34.425 tys. 1.1 wobec 'i.4!ł2
zmarł przed kilku dniami. Sąd po naradzie postanowił sprawę odroczyć do a powstaje wskt..tck złej przemiany ma- ga, który pohudza organizm do spalania tys. na 31. 7. i 34.205 tys. na 30. 6. ri.:<Jkatłuszczu. Stosuie się je
ty na. ksiqżeczkach oszczędnościo~eh
czasu formalnego przeJęcia sprawy terii lub też zaburzeń czynności gruczo- narlmiCl'TH'''"O
.'
t "ś .
. l . d' t
D
siągnęły 33.911 tys. wobec 33.929 l 33.641
łów
dokrewnych.
Ziola
Ma~istra
Wolskieprzez zainteresowaną rodzinę i w~rzn:\
CJ\\"łw. o rIo CJ bez ~pecJa n~l
le y. o tys .. a na rachunkach bieżących i otw:lrtego kredytu 514 wobec 563 i 558 tys. zJoc7.enia przez koncern "Polonii" swego go ze znak. ochro "Drgrnsa" zawierają nabYCIa w a ptekach l drogena::h.
n 18606
tych.
oficjalnego zastępcy. (w)
jod organiczny w roślinie morskiej Yahan&
Ł2
B
.J
rzutki sroleczcństwa, które jut w po- osoba zawiniła, skazywano całą. roprzednich rozdziałach wiernie opisa- dzinę·
łam.
Pomiędzy nimi znajdowało się
Prześladowanie bolszewickie skie·
dużo
mlodych dziewcząt w wieku rowane jest szczególniej przeciwko
11)
dawano raz na kiJka dni po 200 gra- 16-18 Jat, które już całkiem były ze- wyższej intelektem,
wykształconej
Przez kilka miesięcy pracowałam mów mleka.
psute i zdeprawowane i dopuszczały warstwie nal'Odu rosyjsko Toteż spoNie było ani jednego ló;;'1\.a. Cho- się najwstręLniejszych występków. A tykałam na Sołówkach dużo żon, ców biurze, gdzie pisałam na maszynie.
Następnie zwolniono mnie z tego starzy leżeli na gołej ziemi, stłoczeni w przecież były to dzieci prawie - nie- rek i sióstr popów, naUCZYCieli i lel,anowiska i przeznaczono do biblioteki; ciasnych, wilgotnych pomieszczeniach. które bowiem z dziewcząt nie miały rzy. Jeszcze więcej bylo zakonnic.
tam przez cały rok ]).yłam bibliotekar- Nic też dziwnego, że śmiertelność by- jeszcze lat 16.
Zsyłano bowiem cale zgromadzeni
la przerażająco duża.
Codziennie
ką.
Ponieważ jednak nie spełniałam
zakonne wraz z przelożonymi na czel .
IOerownictwo
obozu
kilkakrotnie
należycie swych obowiązków
to umierało ki lkaclziesiąt osób. DozorPrzypominam sobie pewną przeloznaczy, nie szerzyłam wśród więź cy wywlekali za nogi trupów do du- łą. czyło te mI ode dziewczęta z chłopca żoną z klasztoru w Czycie Za Bajkami
w
podobnym
wieku
i
organizowało
niów propagandyantyreligijnej i bez- żej, drewnianej szopy, po czym wyła
łem. Przebywała ona najpierw w obobożniczej - zostalam oskarżona o "samywali nieboszc7.ykom ze szczęk zlo- oddzielne kolonie, t. zw. obozy mło zi(\ koncentracyjnym na Kaukazie, po
dych.
Jednakże młodzież z tych kobotaż ".
Uwięziono mnie najpierw w
te zęby i plomby. 'Vieczorem grzebaczym odbyła straszną podróż w etapojedyl'lczej celi, a później przewie- no zmarłych w dużej, wspólnej mo- lon ij dochodziła do tak potwornego pach przez całą długość Rosji - z pozdziczenia,
wyuzdania
i
rozpusty,
że
ziono na wyspę Anser, do obozu spe- gile.
kierownictwo musiało swych planów łudnia na daleką. północ. Staruszka
cjalnie urządzonego dla więźniów poPo trz~h miesiącach cierpień go- zaniechać. Dziewczęta zostały z po- była zupełnie złamana dalekI! podróżą
litycznych t. zw. "niepoprawnych". rączka. spadła i powoli zaczęlam wl'ai przez cale dwa lata leżała w szpita·
Nie potrzebuję tu chyba dodawać, że cać do zdrowia. !(iecl~r już mogłam \Hotem przydzielone do kos7.ar dla ko- lu w Solówkach. Następnie w~'słano
hiet,
z
Chłopców zaś utworzono kadry
warunki życiowo były tam bez porów- utrzymać się na nogach, opuściłam
ją wraz z transportem na Syberię. Z
nania gorsze. Po kilku dniach zacho- szpital udając się znowuż do koszar szpiegów i donosicieli. Po kilku mie- pewnością nie wytrzymała męcz~('ej
siącach
próbnych
wysyłano
niedorowałam
ciężko, więc
przewieziono dla kobiet.
szłych
apaszów do Moskwy, gdzie dro~i i zmarła na którymś z etapów.
mnio z powrotpIU na główną wysp Q SoWśród uwięzionych dużo również
kształdli się w specjalnej szkole i zołówek i umieszczono w szpitalu, gdzie
ROZDZIAL XVI.
bYło wieśniaczek ofiar kolektywstawali
agentami
sowieckiej
policji.
tygodnie cale leżałam w gorączce, ponego gospodarstwa Sowietów. Były
Na
wyspie
przebywało
wraz
ze
mną
mi Qclz~r życi em a śmiercią. Pogarsza"Przest~pczyl1ie polityczne" stanoto dzielne kobiety, które zły los zejak to już wyżej zaznaczyłam jący
jeszczG był fakt, że w aptoce wiły 40 procent ogółu uwięzionych kopchnął pomil,;dzy zbrodniarki i dziewprzeszło
tysiąc
kobiet;
z
tych
okolo
wi~zienllego szpitala nie było wcale
biet. \Viele 7. nich zesłano tylko na ki uliczne, w straszliwe bagno ludzlekarstw. Dol,torzy zwątpili w moje trzysta znajdowało pomieszczenie w podsta w ie blahych, często bezpodsta w- kiej zgnilizny.
wyzdrowienie i spodziewali się śmier barakach i różnych szopach drewnia- nych faktów. Wystarczyło otrzymać
Zdarza się czasem, że z Solówek
ci. W szpitalu nie tylko lekarstw bra- nych, reszta zaś mieszkała w kosza- z zagranicy list z wezwaniem do wy- wędruję. skargi do GPU w Moskwie na
kowalo, ale także i potrzebnego poży rach dla kobiet.
jazdu, wystarczyła krót!ta rozmowa z okrutne obchodzenie się z więźniami.
Wieksza część uwięzionych - bo obyw~tel(>m obcego państwa, żeby zo- GPU zwala wówczas winę na podlewienia. Jedzenie składało się tam tylkCJ z dwóch talerzy zupy dziennie na około 60 procent - stanowiły po~po stać o s karżonym o "szpiegostwo i gle, niższe organa, zarzucając im niposobę i to było wszystko. Tylko lite przestępczynie: zJodz icjki, oszust- kOlltl'l'cwolucjQ", a następnie skaza- dbalstwo, lub też przesadną g'orliwość.
wy- nym. Także samo, jeśli tylko jedna.
najbardziej słabym rekonwaJescentorj ki, morderczrnie i ulicznice (Ciąg dalszy nastapi).
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W
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Otyłos"c" szpecI- I- postarza
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lał

-

w sowieckiej
katordze
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11-1!tni [~łOJie[ l~mlr~IW~1
Do zbrodni

namówił chłopca

a l' s z a w a. - Jak już donosilidokonano na ul. Powązkowskiej
potwol'llego morderstwa na osobie wła
ścicielki sklepu spożywczego Włady
dysławie Borkowskiej.
\\;ładze
śledcze
sprawcę zabójstwa,

aresztowały

kupił

chłopiec chw~' cił

tylnym wejściem
ogrodni czego, w
którym brł zatrudniony. Pc;> umyciu
się Lisowski zasiadł do śniadania razem z innymi robotnikami.
LiRowski

zajęta była ważeniem,
z lady wielki ' nóż u-

udał się

przednio wyostrzony przez Szulewskiego i zadał nim kobiecie kilka ciosów
w szyję i piersi. Po dokonaniu zbrodni

wyszedł

do

zakładu

lUZ

17-letniego praktykanta ogrodl~iczego I<onstantego Lisowskiego. Aresztowano także Henryka Szulewskiego, który namówił Lisowskiego do zbrodni.
Henryk Szulewski po opuszczeniu
",'ięzienia we Wronkach postanowił pozbyć się przyjaciółki, aby później zawładną.ć sklepem. Borkowska przeczuwając zamiary swego kochanka usiłowała sklep sprzedać. Szulewski nie
chciał sam zabić Borkowskiej, więc
wyszukał Lisowskiego, kt.órego namówi~ do dokonania zbrodni. Za czyn ten
Lisow"ld otrzymać miał 10 zł i posadę
subiekta.
Przebieg zbrodni był następuj~cy.
O godz. 8.30 do sklepu Borkowskiej
przyszedł Lisowski i zażą.dał słoniny.

"Ozon"

l 11 lłotJ[~

dawny kochanek zamordowanej kobiety

Gdy Borkowska

V;T

śmy,

pismo

Przeprowadzka paryskiego Zoo

Konfiskata afiszów S. N.

Ile kos~ttljq pos~c~ególJle ~wie"'~e.ta'

P a ryż. - 'V Paryżu wydano nakaz przygotowania się do obrony przeciwlotniczej. Zarządzenie to obj~ło także miejscowy ogród zoologiczny.
Betonowe skały ogrodu zoologicznego stanowią doskonały schron przed
bombardowaniem lotniczym, jednak
nie zabezpieczają zwierząt przed atakiem gazowym. D.\Tekcja Zoo postanowiła wyemigrować poza Paryż w razie
niebezpiecze11stwa.

Przy okazji . dowiedziano się, jaka
.i est wal'tość poszczególnych zwierz~t.
Sloń morski kosztuje 150.000 franków,
nosorożec pół miliona franków, żyrafa
150.000 franków, tygrys 1 puma po 20
tysięcy franków, lwa nabyć można już
za Z.OOO fl'anków. Okazuje się więc, że
król zv,' ierząt posiada na rynku zwierz~cym znacznie mniejsz~ wartość niż
Jego poddani.

I

Zamordowali niewygodnego
R z e s z ó w. - Przed Sądem Okrę
gowym w Rzeszowie tocz~'Ja się "' śród
olbrzymiego zainteresowania rozprawa przeciwko 3i-letniej Walerii Pawłowskiej i jej ZO-letniemu kochanl{Qwi
Stanislawowi Nabożuemu. Oboje oni

o,,]<arżeni
łowskiej,

męża

byli o zabójstwo męża Paw42-leŁniego
Jana Pawłow

skiego.
Po przeprowadzeniu rozprawy
skazał zbrodniczą parę po 15 lat
zienia.

f .- -'

są.d
wię

'vlekarr.e
a r s z a a (Tel.
'Yarszawchoróh RkóJ'/l\'ch zanoto,,'1.)

wali liczne 'Y~'p'ac1ki w~·st<.'powania
wrzodzików u lwhiet. PrZ~'pllS'l,C7.a.ią,
że sI), one spowodowa ne ' przez trujące
skłacln iki uiy te do farbowania tka11in. (w)

TV Jlumunii od!Jylo się
towej pod Marascsti w

płacić

Trzeba

Pnmnil.-a PoleglI/ch w c:.asie wojlll/ .~wia ·
Aktu pośu'ięcel/ia dokOl/ano w obecności
króla Karola 11.

7Jo c{więcenie
Mołdawii.

,;;.' w a 'I' s z a. w a.

za grzechy

Ślub ~ l)r~es~l~oclanti
Szamotuły.

-

'V

miejscowym
p. Jakuha S.
\V chwili, kiedy pan miody prz~'stępo
'wał do ołtarza, kl~kła olJok niego jego
dawna kochanka. Powstalo zamieszanie i dopiero po dluż!'7.ej chwili ucIało
się zaprowadzić porządek.
.
Na tym jednak nie skoilczr1y się
prz~'krości p. Jakuba.
Kiedy kobietę
wyproszono z kościoła, do ollarza podeszła jej i pana Jakuha 4-letnia córeczka, która zaczela wrrięga ć l'C?ce t
głośno wołać: ,.tata, tat.a!" 81ub odh?t
się z przeszkodami, a zaraz po nim
kościele odbywał się ślub

rozcsJal

PAT

komunikat

o~J'odku
kopalnictwa nartowC'go
Słobodzie RUllglll'skicj
poci Kołomyją
0dJ'yla s ir, t1]'orz~' stość po:;więccnia kamienia wl;:!irlllrgo poci budowę Domu
Ludowrgo. Po raz pierws:r.y uroczystość
taka odh~' la s ip, nic wcclJug ułartego

,,'"

w

R:mbJollu,

Ir('z wNlIug tradycyjncgo

ob-

rzędu
h ucu bk irgo, t. zo. "zasnowio".
1'11. ul'oer.ystość przybył wicewojewoda
stanil'ła\\' o\\"'il,i, slarosta kolom~'jski. prezyd ent. mia f a I\olo\1lyi i I iewi goście z
Kołomyi.
Po powitaniu zebranych huculski cieśla zruówil sprcjalną modlitwę
oraz fOl'mlllp,. mnjl'lrą na celu "oclPl;dzić
:dc du('ll~' ''. K a c:łl'lpila glrboka cisza, \'f

r;:a'iic któ],l'j
kich szmerów,
wróżbę.
Po

cj('śla

on s luelliwal

wszel-

Jdórc

miały
służyć
za
ciRz)' cieśla )laciosat

(pi
pierwszą podwalinQ."
święcenia".

Tyle -

koniec "po-

dodaje "Gazeta Kościelna":
zamówić jakirgo cieśł~.
który by Ujlol'.t.ąukowal wszystkie krokwie
w głowHch aranżerów tej uroczysto: ci i
odmówi! specjalna, formułę, ażeby wypę
dzić "n~\,szki" ~ tych głów?
Słusznie

Moteny tak

L e s z n o (cz). ·Z-letnia Irmgard
Charlotte Rotter bawią.c u emerytowanego leśnika Schmidta w Mią s kowie, w
pow. leszcz~'ilsl<im, wpadła przez nie_
ost.rożność do wanny z wrzącą. wodą.,
wskutcl( czego uległa cięż!,im popan~eniom.
Pomimo pomocy lekarskiej
dziewczynka zmarla nazajutrz.
Na miejsce w:-'parlku przybyła komi~ja są.dowo-lekarska . \Vobcc braku
\\'in~' ze strony domowników śledztwo
un' f" 'zono, a zwłoki polecono pocho\\

:

Ruch zarobkowy
w Stoczni Gdańskiej

G 4 a 11 s k (ATE). Do generalnego
rcktol'a Stoczni Gdallskiej prof.
Koego zglo s ila s ię del egacja ZZP. zło
. żona z członków zarządu głównego
posła Lendziona oraz pp. Nełkowskie
go i Lilerski ego i złoż y ła s we postulaly w sprawie poprawy plac robotników i pracown ików Stoczni i przedsta",ila truc1ne polożenie zatrudni 0nyeh. Prof. Noe o ś wiadcz y ł, że ma
zrozumienie dla ciężl{jego położenia
pracowników, którym płace i pobory
br,:dą podwyższone.
Celem rozważenia
wrsokości podwyżki i sposobu wypła
cenia prof. Noe zastrzegł sobie kilka.
dni czasu.
d~

5(T

Lwowski
tej treści:

(A TE). W środę rozpoczął
w Wilnie IX zjazd fizyków polskich, który trwać będzie do 1 paź
dziernika. Po nabożeństwie w Ostrej
Bramie nastąpiło w południe otwarcie
zjazdu w sali kolumnowej Uniwersytetu Stefana Batorego. na którym 0becni byli m. i. woj. wile11ski, rektor
ks. Wóycicki, kurator Godecki.
się

dziewczynki
wskutek poparzenia

KObiety muszą się ubierać
higieniczniej

(Tel. wł.) Ministerst,,'o Spraw "-ewnętrznych wydało
okólnik dot~' czą,cy rozpatrywania protestów w w~.horach do samorządu. \V
miastach wyc1zielonych rozpatry,vanie
protestów należeć będzie wył~cznie do
wojewod~r. Decyzje wojewodów będą
ostateczne. (w)

Zjazd fizyków polskicti

w i I n o.

śmierć

!

t

Wojewoda będzie decydował
~.i':~'
ostatecznie

W r z e ś n i a (Tel. wł.) We Wrześni
policja w dniu dzisiejszym rozplal,atowane na mieście afisze Stronnictwa Narodowego, wzywające na publiczne zebranie, które odbędzie się dziś o godz. 20 w sali Hotelu Polskiego. Konfiskata afiszów S.
N. nastąpić miała dlatego, ponieważ
władze S. N. nie starały się o zezwolenie na publiczne rozplakatowanie afiszów w mieście. (rw)
konfiskowała

•

-;;~

w

Sto pięćdziesiąt pięć gruszek na jedne;
gałęzi

lVYJ'o([na pm'u otJ'zymala 1)0 1;; lat wie.~ienia

.. G d Y n i a. (Tel. wł.) "Kurier Bał
tycki", założony' przez koła gospodarcze, został zakupiony przez "Ozon".
Pomorski "Ozon"
posiada obecnie
dwie gazety, a mianowicie "Gazetę
Pomorską."
i "Kurier Bałtycki". Nie
wiadomo jeszcze, kto obejmie kierownictwo pisma, przypuszczają jednak, że ktoś z działaczy "ozonowych".
Dotychc7.asowy kierownik "Kuriera
Bałtyckiego" Tetzlaw. ustąpił przed
kilku dniami, przechodząc na stanowisko dyrektora Połowów Dalekomorskich w Gd~·ni. (w)

r

-

., .

T

Krwawv zbir

młodości

w SZCl'IJwtulach

młoda

para opUŚCiła Szamotuły.
Tak to pan Jakuh musiał odpokutować za grzechy młoc1ości.

Kr61E'w ca. na zbipgu ulic zde.
<Iwa wOZy tra mwajowe. Je.lna osoba
z/l'llJ<;la.
I0kko rannych.
'v
Hy.lzf' odhyl a sic lI!'OCZ )'Rtll al, Hrlemia z 0"OSie
kn.ii t!J !'o('zJ!ie)' i~tn ienia uni\\, " l'~ y te ttl ryskie1:,0. Rpktor unl\v ('r ~ yt e tu IJrof. Primal1i~ odC'zytał
K ról e "" i e c. (PA n. Do Prus IIste l1o\\oobl'an)'('h doktorów honOl'i ~ catl ~ a unio
r
l d .
wer1<ytettl r y ~ki('go . m. in. zo ~t:tlo or!rz-.t ant' na, SC)O nich przywieziono 6 żubrów z\Vi~ko l'f'k tora nni\\'ersyl(' tu \V a rsża l\'skie~o
(samca
i
5
samic)
z
ogrodu
zoologiczprof. Antonie\\'icza.
'
nego w Beri inie. Żubry zostały wypuMietlz:rnaroclowR k~ferf'nda kolejowa w
szczone na wolność w puszczy romiń- Rr<! zC': w lctórei ",zieli udzi el oprńrz przedst:J.-k ie ' nad
"
l lS ' d .
WIClf'1I Lot\\')' rlple~a ci 7. Polski. Ło tw\' i Esto":'
. gt~nlcl), po ~ \~. po ~lew~·I"ii. u"talila tar'rfy opIat za hf'z [lo><rl'rlni trans'
ne Je t, ze zubn' zaaklimatYZUją Się por.t t? \\'łłI'OWY po.mJ erlz y \yl'POli!IlIHllymi. l)al!:
lu i zacznrl "ię 1'0Ztl1JlaŻać
~t" a.ml ąraz Om 6 \~' lono nn\\'l ~ Z3111e kOIOtHllkacJl
<,
,
'
'
.
kol~Jo\Yf'.l z Da Iclwn \YR('hoflpJl1 .

Nowe

. brow
'
. dl e" zu

*

siekirą zarąbał

Napad rabunkowy na furgon pocztowy T o m a s z ó w, 29. 9. Pomiędzy
Opocznem a Krzymusową '''olą pod
Tomaszowem dokonano w godzinach
wieczornrch krwawego napadu rabunkowego na furgon pocztowy.
Ofiarą band:dy padli woźnica Tomasz Kozel'aw~ki oraz pa~ażerka :MarIa EliaRzowa.
Zostali oni w bestialski ~posób zamordowani siekierą, którą krwawy
zbir z:adał im kilka ciosów w głowQ.
Po dokonaniu ohrdnej zbrodni ban-

,:v

~.r6(lmic ś cill
rz~ly RH~
11 zo~ l a lo

dwie so y

Ujęcie zuchwałego

dyta, nie znalazłszy pieniędzy w ubraniu swych ofiar, zabrał rewolwer woźnicy i zbieg! w niewiadomym l<ierunku.
_ W t.ol~u tloc!l~clz~nia zat~~~' mano.nat~ chnuast
JlleJaloego :' JldorowJcza
Ed\\'ill'l:a z zawodu hutnika, wm. w
OpOr Z!ll.e.
.
. .
•
. \\ ZIQt~ w kl'zyzowy oglen pytanI
'VJldorowJCZ p.rzyznał się do udziału w
zbrodni, wydaj'!-c swe.go wspólnika Mieczyslawa Okolllewsklego.
Przeprowadzona rewizja dała d~l-

bandyty

sze wyniki, bo oto znaleziono skradziony rewolwer w czas ie napadu ukryty
na strychu, oraz umyty slaraunie toporek, l.larzQc1zi~ mordu, na którym przY
samej ob"adzlC znaleziollo ślady krwi.
Przesłuchany !lfieczyslaw Okoniewski przyznał się do zbrodni. On to dokonał mordu, a Wiktorowicz czekał ukryly w lesie.
Obu z:brodniarzy oddano do dysp.
zycji prokuratora.

Sf1'ona 8
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Lódzkię

migawki

Wojna!!!
Właśnie Łódź była odziana w swoją,
eodzienną, szatę, tzn. posępnie wznosiły
się zwały kanaliza cyjnej p:liny, we wszystkie strony dążyły tramwaje, przy czym

najbardziej uczQszczane m:aly tylko po
jednej doczepce, piękne latamie gazowe i
elektryczne (świecące światłem o dwa grosze tallszym) przeglądały się w lustrzanych taflach ulicznych bajor, a w niebo
wzbijał się gwar zmieszanych głosów, wydawanych w łódzkim dialekcie, tzw. "a
jidisze", gdy nagle na ścianach ukazało
się wiele białych plakatów. Prawie tak
duże, jak w lutym lD36 r.
Przy plakatach zehl'ały się natychmiast tłumy. Pezycichlo. Potem przeraźli
wy krzyk:
- Ekstra telegraaa! ... Nadzwyczajny
dodaaaa! ...
Potem brz ę k drobnej monety, potem
tłum Polaków wyznania handlowego począł biec w kierunku
poczt i urzędów
PKO. To nicomylny znak - " Tojnal
Wzmocnione posterunki policji. Komunikaty radiowe. Renty wojskowe. Przeciwlotnicze działa na wszystkich placach. Reflektory, czekają c e cicbo, b~' łypnąć ośle
piając~- m okiem w przestworza.
Ka.gle syrena. Potem druga. Potem
gdzieś dzwony poczęly bić. Potem zgasło
światlo (to o dwa gl'osze talisze) i w niebo stl-teliły promienie reflektorów.
Błądzą po ciemnym tle . ..
Błądzą ...
Jest! Trójmotorowy bombowiec. Właśnie
pier"'sze działo mialo weń plunąć żela
zem, bo już nadleciał nad plac Reymonta,
gdy nagle zach\yiał się i runął prosto na
latarnię, f'tojącą prz~ ' zbiegu :\a piórkowskiego i Placu. Za cll\\"ilę drugi - w to
tlamo micjsce. I komunikat, że atak od·
party.
Co się stalo? - Kih"i nie wie ..•
A było to tak.
Oburącz trzymał knypel i pruł powietrze, by Lódź za s ypać żelazem. Za nim potężna esI,adra. ~riał rOlkaz jechać na Pabia.nice i naglym skoldem wpaść na Łódź.
Już Pabianice, już Marysin . już kolej obwodowa. Już zaraz Pl. I1cymonla ... Kagle...
.
- Pod s t ę p - krzykną ł i zanim zdążył
dać sygnał: "gaz'" - runął \\' czarną prz'epaść.

N"stępn eg o

też

potężnie

w nosie za-

kręd>lJ , gdy » i ę cloi'tal n ad Pl. Reymonta,

ale l~cą c, z dą ż~· ł da ć s;-gnat radiowy i
nast~.1>ne bombo\He udek!y i omin ę ła je
niecl1ybna ś mierć od gazu, co się nad tym
Plac('m unosi.
Jeś li kto nie wi erzy, nie ch postoi chwilkę na rogu Kapiórkowskiego i Placu Reymonta , to porzuj", co :oię tam ze ścieku
wydobywa. Albo niech powącha fabrykę
Geyera choćhy zdaleka, to też go zemdli.
I co? :'Ilamy no,,-e, nieza,,-odne gazy rodzimej produkcji ...
"Rynsztoko\\'i ak " i "geyeryt". Nieprzyja ciel, nauczony doświadcze
niem nie powtórzy już nalotu na Łódź.
JU\-\·ICZ.

Wajsówna nie wróci
na boisko?
Ł ó d ż, 29. 9. Jak już donosiliś
my, nasza mi s trzyni, p. Jadzia Wajsówna od kilku t~- godni pozostaje w
leczeniu
w szpitalu ubezpieczalni.
Stan zdrowia p. Jadzi po zapaleniu
płuc budzi poważne oba\\'y w licznym
gronie sporto'wców polskich. Jak się
ostatnio dowiadujemy, stan zdrowia
uległ lekkiej poprawie. \Vedle zdania
lekarzy należy się po\vażnie liczyć z
tym, że p. Jadzia już nie wróci na boisko jako czynna zawodniczka.

-

ORĘD"O~l]\',

Łódzka

sotlo{a, dnii! I patdziel'Tlih 19:38

P. P. S. gra na dwóch fortepianach

Kuglarstwo to zawodne i nie wiadomo czym
Ł ód ź,

Coraz szerszą falą
do wiadomości opinii
niezadowolenia dołów
organizacyjnych PPS z polityki prowadzonej przez komendę partyjną.
Przede wszrstkim od dawna nurtuje wśród członków, zwłaszcza rekrutujących się z młodszych roczników,
niezadowolenie z wybitnie filosemickiej działalności partii.
Młode pokolenie, wychowane w niepodległym pa6stwie, patrzące na
ską rzeczywistość otwartymi, nieprzesłoniętymi nienawiścią oczyma, rozumie doskonale i zdaje sobie sprawę z

niebezpiecze11stwa żydowskiego. Młode
pokolenie socjal istyczne nie chce się
bratać z Żydami i nie chce iść razem
z nimi w jednym szeregu.
Socjaliści młodszycb roczników widzą zasadniczą sprzeczność interesów
żydowskich i polskich i rozumieją, że
nie można dol\Onać wszeChstronnej i
pelnej przebudowy calol{ształtu spraw
polskich bez rozwikłania zagadnienia

29. 9. -

przedostają się
publicznej głosy

POI-I

pieniądze

la

So..d

ska~al

żydowskiego.

Nie sposób przecież młodemu robot-

nikowi-socjaliście nie widzieć stosowanego przez Zydów wyzysku, gnębienia

przez nich warstwy robotniczej, boga-

wyrabiali
koncesje autobusowe

Wilttlych na kary wi~~ie1tia od 6 'Jl'tiesie.cy
do 1. roku i 2 miesie.cy

F

w czasie

Kobiety maszyn"lstaml" koleJ·owym"1

Odrębnie wystQpował były urzędnik
\V.vdziału Drogowego w 1.;r7.ędzie \"0-

Si ci 1'1 ski z Rudy

Łódź-Warnawa

w s7:czyplornlaku paA
i panów.

Łódź

- Warszawa w lekkiej atletyce
Reprezentacja Łodzi staje w niedzielę
do walki przeciw Warszawie bez szans.
Obceny skład \\'arszawy jest ró",ny prawie reprezentacji Polski. Ka starcie wbaczymy wicemistrza Europy w dziesięcioboju Giel'uttę, dalej najlepszego długodystunso\vca i\ojego, rekordZistę trójskoku
Lukhausa, closkonalego biegacza Stanisze\YSkiego i szereg innych znanych zawodników.
Drużyna \"aJ'szawy wystąpi w następującym skladzie:
100 i 200 m - Trojanows.ki i Łaclnowsld (Sulikowski).
1300 m Staniszewski
Winecki

fa~ry~an[~~ -~ła~~w~ limi~uani~

I (OsiI1 ski\.

5000 m -- i\oji i Herman (Osilliild).
4 X j.00 m - śliwak, Zabiel'zowsld, Ko~
;Wcki. :\fetel;:I,i.
w dal - Suliko\yski i Morollczyk (Lukhau s).
tyczka - ~[ o rollczyk i Gierutto (Lukhaus).
trój"kol, - Lukhaus i Sulikowski (~Io1'Ol1czyk).
kula i dysk - Gierutto i MaI'Ik (Gburezyk).
oszczep - GI,ul'l'zyk i Giel'utto (Mll.l'lk)
Punktacja mec'zu - 5, 3, 2 i 1 pkt. w
sztafecie 10 i G pl,t. Zawody odl.Jt;r1ą .się
w Zgierzu o go rll. 14.

I

WK~mi~ii Mi!uanei

Gra wyraźnie fabrykancka - żywotne sprawy robotn icze nadal nie załatwione Związki zawodowe zaprzep aściły interesy robotników

Ł ód ż, 29. 9. o pracy Komisji.
Mieszanej, która miała uregulować
pewne sporne k\vestie w przemyśle
włókienniczym, już niejednokrotnie pisalIśmy i swój są.d na temat jej wyników również wydaliśmy.
Stwierdzaliśmy, że ze strony przemysłowców była umyślna gra na zwło
kę, zwykły sabotaż i zwykłe oszustwo.
Ale zawiniły również związki zawodowe.
Jak się ta rzecz przedstawia w obecnym stadium?
Orzeczenie komisji arbitrażowej ż
dnia 3 sierpnia 1937 r. sprawy ustalenia norm obsługi wrzecion i masz~n
na przędzalniach bawełnianych. odpadkowych, wełny czesankowej i weł
ny zgrzebnej, oraz opracowania regulaminu ustalającego zakres czynności i
obowiązl,ów delegatów fabrycznych przekazano specjalnej Komisji Mieszal'lej. zJożonej z pnedstawieieH robotnilr/\\,I; i Tlrzclnyslowców.

cenia się potentatów żydowskich mię
dzy innymi kosztem ofiary potu i zdroy:ia polskich robotników.
Toteż doły organizacyjne, zwłaszcza,
jak zaznaczono, ukształtmvane z młod
szych roczników, jeŚli chodzi o sprawę
żydowską, to w jej rozumieniu zespalają się w wielu bardzo punktach z ca.łym polskim społeczeństwem.
Do tych zlóż niezadowolenia, powstałych na tle sprawy
żydowskieJ.
w ostatnim czasie doszły nowe: doły
crganizacyjne PPS są niezadowolone
z powodu ustosunkowania się "góry"
do wyborów parlamentarnych. PPS,
jak wiadomo, zajęła w stosunku do
wyborów do Sejmu i Senatu stanowisko wybitnie dwulicowe.
Ferment wśród towarzyszy partyJnych wzrósł poważnie ł nie wiadomo,
czy obłudna gra menerów nie spowoduje głębszych rozdźwięków, kt6re,
być może, znajd, odzwierciedlenie na
zewnątrz. (L)

Pabianickiej. Siciński zatrudniony był
Zabił
kłótni
w biurze inż. \Volfa Jelenia, zajmował
C z er n i o w c e: - W miejscowym
się kreśleniem planów trasy jazdy auparku dokonano wstrzą.sają.cej zbrodtobusów.
ni na tle religijnym. Członka chóru
W dwóch "'ypadkach Sich'lski pro- kościelnego Dayimana zastrzelił jakiś
ponował wyrobienie koncesji autobunieznany osobnik. Jak ustalono, przysowej, a miano"'icie Stanisławowi Ko- czyną. l!:brodni b.d a różnica zdail w
prowskiemu na linię Łódź - \Varsza- sprawach religijnych.
wa - Lublin za 500 zł. i Oskarowi
"-ajsigowj l'ó\~~llież za 500 zł. Zarówno
I(oprowski, jak i Wajsig nie skorzystali z tych proJ)oz~- c~- .i.
\V dniu wczorajszym Daszkowski,
W Kijowie bol~zewicy wpadli n.a deBuchw3jc, Sici1'l"ki i Jelel'1. zasiedli na kawy pomysł, który ma być rzekotno doławie o~kaJ'żonych w Sądzie Okręgowodem emancypacji kobiet w Sowietach.
w~-m w Łodzi.
Mianowicie stworzono tam specjalną brySad Okrf', !2:. o\\'\.· w Łodzi nr. zastos(}- gadę pracy kobiet. która będzie zatrlJ d ~
/J~
Iliona w południowych okręgach Związku
waniu amnestii skazał ostatecznie A- sowieckiego w charakterze maszynistów
dama \"itolda D.a!"zkowsldego lla rok kolejowych. W tym zawodzie kobiet w Roi 2 miesiące wi\,zienia, Chaima Pinku_ sji bolszewiekiej jeszcze nie było. Co
, a Buchwajca na 9 miesiQcy więziep~awda na S~berii ~yły. kobiety zatrudnia, \Yacława \Yyp"chowskiego na 611ll0ne w s!użule koleJoweJ. ale Dle w cha.. . karQ darowano ra kt~rze k"19:-0WCOW parowoz ó w .. lecz telemiesien- przy czym
..'
~~.
' . ..
graf1stów. klCrOWTllczek ruchu ltd.
mu ~Cl; ,mo.C'~ amne<;tll..
. ł
Prasa sowiecka tryumfuje, że przynajSH'l11sklego
inż . Jelema sęd U1119mniE'j pod tym względem Sowiety pobiły
winnił.
rekordyamerykal1skie.

Ł ó d ź, 29. 9. Przed rokiem ujawniono aferę przy wydawaniu koncesrj autobusowych oraz pozwoleń na
prawo jazdy szoferom.
1.;st8olono, że w roku 1937 Edward
Wojtczak (I\.opernika 26) za opłatą 50
zł. otrzymał od urzędnika referatu samochodowego w L'rzędzie \\'oje\yódzkim w Łodzi zielone prawo jazdy bez
składania egzaminu.
Później, gd~' upłrnął
termin waż
ności, tenże urz~c1nik,
Adam Witold
Daszko\\'ski, pl'zedłuż~~ ł je, fałszując
podpisy.
Również takie nielegalne pozwolenie w~- dal Daszkowski za 60 zł. Janowi Kołodziej~kiemu (Oficerska 11). Osobno działał macher Chaim Buchwajc
(11 Listopada 76) , który za 70 zł. dostarcz~- ł fałszy\ye prawo jazdy Edwardowi \Vier1..lckiemu.
Buchwajc przr7.11ał, że płacił Daszkowskiemu za w~-da,\;vanie zez\volenia.

jewódzkim, Ludwik

się skończy

Komisja rozjemcza wyraziła przekonanie, że prace !{omisji Mieszanej
bQdą zakol'lczone do dnia 20 sierpnia
1937 r.
Obecn~e już minął przeszło rok, a
Komisja nie tylko, że nie zakoilczyła
swych prac, ale w ogóle ich nie 1'0ZpOczęła, a na skutek wycofania się przedstawicieli dwóch związków robotniczy ch została obecnie całkowicie zdekompletowana i niezdolna do dalszych
czynności. Jak się obecnie mó\vi, uregulowanie tych spraw, które miała
rozpatrzyć Romisja Mieszana,
będzie
oddane komisji arbitJ'ażowej.
Okazuje siQ, że caly rok nie wystarczył, by załatwić sporne kwestie. Ze
strony p1'7.em~'slu widać było wyraźną
złą wolę i całko\vity brak zrozumienia
dla slusZllych postulatów robotniczych.
Kwestia bO"'iem obsługi jest bardzo
ważną i dot~- czy' ona kilkunastu tysi ę -,
er robotników i jest 7.wiązana. z w~'sokORC'i:;J v\· ~ nn1!J"orlzenia.
Jak nas in (()l'll1uj:!, w uicl.,tóry.:h

zakładach już obecnie stawki dzienne
przy obsłudze maszyn są o 25 pct niż
sze od ustalonych w układzie zbiorowym. Zdaje się, że przemysłowcom
chodziło właśnie o to, by wyzyskiwać
robotników i zależało im na tym, by
~tan beZUmO\YllY trwal jak najdlużej.
Gra wyraźnie fabrykancka.
Ale dziwić się należy stanowisim
związków
zawodowych, które poza
"Pracą Polską." brały udział w pracach
Komisji Mieszanej. One to wlaśnie nie
spełniły swego zadania, nie przypilnowały interesów robotniczych i nie uży
ł~' wszystkiCh stojącrch do dyspozycji
środl<ów, ahy zmusić I(omisjQ do rozstl'%~' gnięcia spornYCh zagadnie!l.
Do fal)1'~'kantów masy rohotnicze
pretensji mieć nie mogą, trudno, aby
oni się troszczyli o ich interesy, ale
właśnie do przedsta\Yirieli
z\Yiązków
zawodo\\'.\'eh mają nie tylko pretensje,
ale osądzili już ich postępowanie.
Związki zawodo\\'('
po prostu zapl'zclJa ;5 1'ił~' illl(,l'e::,~- rohotnicze.
(~1)

\V niedziel!;, odbf!da. się zawody mię
dzymiastowe \\" szczypiol'lliaku pa!'1 i panów Łóu:r.-"' arsza\\'a. Po zawodach treningo\\"ych kapitanowie związkowi ustalili do reprezentacji Łrdzi następujące zawodniczki i następujących zawodników:
Do drużyny ŻC11skiej: JanIcką Leokadię, Nawrocką
Janinę,
Koskie\\' iczównę
Helenę, Drążkiewiczó",nę Leokadię, Grzelewską Stefanię, Galązkó\~ nę, Zalżankę J,
Zelżankę II, Cichomską Wandę i Latkównę Aurelię·
Do drużyny tej nie zo:::taly wyznaczone najlepsze zawodniczki Łodzi: Glaiew-

ska. GI'uSZ('zYllska i .Fipiakówna wobec
wyjazdu ich do ltalii na zawody \\. koszykówce ],obieccj o mistrzostwo Europy.
Do dl'uż~' n.' mę"k iej wyznaczeni zostali:: Kowa1illski. Kowaczyk,
ZidiJ'tski,
Korh, Raczyll:::t.,i, \Vinecki, Rybowski,
).fiIler. Bujnowicz, Sobczak, ZUl'awlow i
Zajączl,owski.

Dwukrotnie z I'zf!du zwyciężyła reprezentacja 'Lorlzi i jeśli uda się im i tym
razem pol.;onać \Varszawę, Łódź zdcbędzie
nagrody na własność.
-Przedostatni mecz ligo,,"y wŁodzil
Już t Y11\0 mah garstka miłośników L.
K. S. \"ierzy w pozo!"tanie drużyny łódz
kiej w LicIze. sradek wydaje się już nieunikniony. Tcorct~' rznie może Ł. K S. jeszcze pozostać \\ Lidr.e, jeżeli wygra
wszystkie spotkania: z Pogonią 2. 10., z
Ruchem 9. 10., z Warszawianl{ą 16. 10. i
z \Vis1ą 30. la., rÓ"'nocze~nie musiałyby
inne zagrożone kluby nie wygrać żadnego
spot.kania.
\V roku .iuhileuszow~-m. jaki Ł. K. ' S.
obchodzi milcząro . po 30-I(tniej pracy na.
polu sportu polskiego, może wybić godzina pożegnania się z LiI1;ą.. Jest w tym coś
smutnego. Miasto 'Lódź, posiadające trzy
czwarte mi I iona ni ipszkaliców, nie może
skompleto\\: ać druź~· ny,
która by się utrzymała w Lidze. Kiedy l<lamka zapadnie
i Ł. K. S. pożc):{ua się z Ligą, wtedy zabie.rzcmy glos w tej sprawie.
\V nierlziplę na stadionie wlasnym Ł.
I(. S. rozegr'a spotkanie z Pogonią lwowską. Zawody zapo\Yiarlają się interesująco,
g!'acze Ł. K. S. ostatnio solidnie trenowali.
Gospodarze "'y::.tąpią w następującym
składzie:
Andrzcje\Y!'ki, Hal'asiak, Gał e cki , Pegza 11,
Koczewski, Przygoiiski,
~filler, Lewandowski, Korpcrowicz. Szczero
biński i I róJ.
PogOli przy.ieżd~a w swym najsilniejs~ym obe cnie skł~tdzie, ktÓJ y przed",tawia
Się na s tQpuJąco: AlbaM;[d . Lcmiszko, .Jeże''''' ski, lIanin, " ·a;::.ic\"i Cl . Suma m, Ma.iow~ki. ZimrJ', \,"ol .m in,
,ll'rlynuk, noro" ski.

Numer n5
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{l:alendarz rzvm.·jcat.
Piątek: Hieronim w.
Sobota: Pemigius:-. D. J.
z Dukli
II
Kalendarz siowiański
Piątek: lmisraw
Sobota: Zr.atysław
Słońca: wschód 5.51
Piątek
zachód 1i.34
....
Dłup:ość dn]" 11 p:. 43 min.
Księżyca: wschód 12.55. zachód 21.23
Faza: 7 dzień po nowiu
,

~'i

~,

'n~ru re~ak[ii i a~miniUJa[ii WtO~li
P.}ó'trko\Yska 91,

tel. 173·55

Godziny przyięć, 11 - 13 i 16-17
DYZURY APTFJK
Nocy dz,isiei8Zei dyżu.rują na~tI'Pttią('e apt~kl:
Dusz,kiewi~zo\\'a. Z((lerska 87. Hartman (Z:vd).
Brzeril'ska 24 Rowińska plac WolnOŚCI 2. Perelman rżrdl Cegieln!ana 32. Danielecki P;otr'
kowska 127. Wójcicki. NaniórkotHk'PlIo 27 i
Kempfi (Żynl. Karolewska 48.
'l'ELEFONY
Pogotowie miejskie 102·90.
Pogotowie P. C. K. 102·40.
Pogotowie lekarzy chrleśejJaD 111· 19.
Pogotowie Ubezpieczalni 208·10,
Straży Poiart.ej 8.
IfEATRY

Teatr Polski - Cegielniana 37 - uW perfu·
merii".
.. Teatr Popularny - uAszantka",
KI~A

... ""Capitol - .. Kobiety nad pr2lepaścią".
lo Corso - "Winowacja".
. lkar - "Dzic~ięciu z Pawlaka'"
'j 1rIetro - "Fortancerki",
." O~wjatowy-Slońcc - .. Znachor",
Przedwiośnie

-

.. Kurier

c:u~ki",

Palace - "Pobożne klamstwo".
Riałto .. ZJr8jco".
Sb'łowy ,,\\'z&ortlzona",
8\:~MUN i

KRON I KA M I E.lSCOWA
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Przyjaciół

Zarządzenie

wŁodzi

placu, Df{ln'o 'wsl~ieoo
Ł ód ź, 2D. D. Pod pl'zewodnictwem inż. Włodzimierza Goebla odby-

ło się posi edzeni e kom i sj i urbanistycznej Towarzystwa Przyjaciół Łodzi.
Zgromadzeni doszli zgodnie do opinii, że wzniesienie gmachu Urzędu 'Yoj~wó.d7.kiego na placu Dąbrowskiego
me Jest wskazane.
. Zajęcie wedle ustalonego projektu
niemal polowy placu przez gmach i
w~'łożenie pozostałej części betonow~'

mi płytami zubożyłoby wyraźnie Łódż,

pozbawiając ją porządnie urządzoneg'o

w skwer placu.

.

Należałoby znaleźć inne miejsce pod
gmach Urzędu Wojew6zdkiego, 8. nie
na pl acu, którego urządzenie kosztowało

60 tys. zł.
Po dyskusji postanowinoo przedsię
wziąć w llrzędzie \Vojcwódzkim i Zarządzie Miejskim starania, aby nie doTluścić do zniszczenia pl. Dąbrowskiego.
'~_

nawierzchnie
na miejscach postoju dorożek
ne będą w bież roku, przebudowie ule_
gną. dalsze ulice w roku przyszłyrń.

Właściciele

samochodów prywatnych
zgłosili swoie wozy

Ł ó d t, 29. 9. Z inicjatywy Automobilklubu Łódzkiego ~złonko\Yie tej
organizacji wraz z po~ia<.;<tn.\·mi samochodami prywatnymi zgłni1 i się do
korpmm ochotniczego :!.al!:·~ullskiego,
tWOl'ząc tabor kOI'pUSU.
'

Tydzień

zaolzańskiego

Reje tracja ochotnków jak już
- czasowo została w Ło
elzi wstrzymana. Odhywa się natomiast rejestracja oddziałów sanitarn~'ch, pro,vadzona przez Polski Czarwony l{rzyż.

r donosiliśmy

I

--------------

ź, 2D. 9. Dllf.s. 1 TlGździerni
ka rb. r07.pocz~·na się \ r Lodzi piąty
doroczn~; T.\·dziell
Szk()ly
o\\'~zel'h
nej, zorganizowany pod ha:łem ,,1\110dzież zbiera cegiełki na nowe gmachy
szkolne".
Dnia 1 października nastąpi w
szkole powszechnej im. król. Jadwigi

(Cegielniano. 20)

śmierć

przy pracy

Ł ód ź, 29. 9. - W rzeźni ~iejsJ~iej
(Inżynierska 1) 56-letni robotmk Julian
Wiśi1iew ki (Krzyżowa 13) doznał pęk
nięcia opony brzusznej i wylewu krwi
do jamy brzusznej, wskutek czego
zma.rł po kilku minutach.

brata widłami

Poniósł śmierć
ratując

dobytel{

Ł ód ź, 29. 9. We wsi WyrębY
wsku'tek zaprószenia ognia spłonęła
zagroda Józefa BartelrtlUsa. Straty wyno~zą

6000

zł.

19-1etni
Władyslaw
Bartelmu~,
przygnieciony walącymi się belkami,
zmarł w drodze do szpitala .

Sąd skazał

11 żebraków

Ł ó d t, 29. 9. - Przed Sąd~m Grodzkim.w Łodzi odpowiadałO 11 zebrakó,,:,
w tym pi~ciu Żydów.
Sąd skazał wszystkcih po 6 miesi~.
ey pracy przymusowej w Domu MieJskim.

Zwłoki

wis1elca na drzewłe

ł~ ó d ź, 29. 9. -

W olszynce, we wsI

J~trzejów, znaleziono wiszące na .drzewie zwłoki 25-letniego Artura MIllera.

(Pogodna 24).

SZkOlY powszechnej w Łodzi

L ód

Tragiczna

Ł ód ź, 29. 9. - We wsi Mostowice
na tle sporu majątkowego 32-letni Wła
dysław Sujka pchnął wiclłam~ w brzuch
i pierś brata swego, 36-letl1lego Jana.
i położył go trupem.

P"ace bc:.(l({ pł'~epł'01('a(bo 'łłe na postojach lJr~y ulicach Nawrot i PilSłUlsld(;!go
Ł ó cl Ź, 29. 9. - 'V\' c1ział Technicz- do
wykonania
wSp<lmnianych nany Zarządu l\1iejsl<iego informuje, że \~'ierzchni na 'Postoja'ch przy ulicach
w związku z pl'zeznaczcniem w bież. NU'Ivrot i Piłsudskiego,
roku k\Yoty . 6.000 zł. na wykonanie w
Prócz trch ulic, któr.e przebudowa-

do dyspozycj i korpusu

Ł ó d t, 2D. 9. W dniu 30 bm. ma.
b~'ć wydane zarzQdzeni~ , ..:ojewody
łódzkiego w sprawie rozplsama .wyborów do Rady Miej 'kiej w ŁodzI.

Zabił

Gładkie

miejscach postoju dorożek konnych w
śródmieściu, tz~..
nawicrzchni gładkich, w najbliższrm czasie P;7.vstąpi

wojewody

w sprawie rozp!sania
wyborów' do Rady Miejskięj

pr~ecil('l~o 'U,1tlliesieniu gmachu, lh'~c:.du n'ojeu'ó(bkiego na

m(A TY

Rejestracja męiczyzn rocznika 1920 i
tg21. lJn ia 30 bm., ",iuni Sl~ zarejestrować
lllt;Żc7.rżni \yspomnianych l'oczl1ikó\\', zaHiic~zkali, na terenie \' komisariatu P. P.
o JJazwiskach na litery: \Y, Z, Ż, Ź, oraz
Dlt;żczyżni z terenu XIV l\011lisariatu p, P.
o naz\\'iskach na litery: S. S7., T, U, \V,
Z, Ż. ż.
. KnżIly zgla~znj('.c~' ~i!) do rejci'ltracji wi11ien posiadać: do\\'ód osobisty względnie
" 'yciąg- z rejestru niieszkańców wraz z in' lIym dokumentem, st,,·ierdza.iąc~·m to tRa~lio~ć osoby oraz dowód zameldowania w
Łoclzi.
'
75 procent wozów ogumionych, W 1'.0d i \. nil'. 1 "h , )'orZt1~'m okre i . ~o i l
Qi6'.t~lTIionych 73 pct wozów zarobkowych.

sobota, dniA 1 pAźliziernika f93~ .•

_

Towarzystwo

Wrzesień

30

ORĘDOW~[K.

______

SamObójstwo w szpitalu

otwarcie

zbiorowej
\\'ysta\\'~-, ilustrującej działa'lność Towarz. ·~t\·a Budowy 'zkół VI' okresie 5
lat istnienia.
unia. 2 paźcl~iernika urządzona bQdzie zbiórka uliczna na cele budowy

ł. ód ź, 29. !l. - W szpitalu św. Antoniego (PrzQdzalniana 75) 55-letni ro'botnik Fi li p sKi (Pomorska 95) ~chn~ł
I:>ię nożem w serce i z!narl W dW1C mInuty później.

Wóz najechał
g-letniego

Stan zatrudnienia na robotach pu~zkół.
blicznych
'Vojewódzkie Biuro Funduszu Pracy
chłopca
w Łodzi poJaje poniżej stan zatrudnienia ! _ _ on
na robotach publicznych w dniu 24 bm.
Ł ó d t, 29. 9. - Na ul. Pabianickiej
l1a terenie województwa łódzkiego, a mianajechany został Tlrzez wóz c~ęta.
żydów
zastęp 54,
'nowicie:
rowy 9-letni Tadeusz Góral, z.al111e5ZOdd7.ial Pośrednictwa Pracy w Łodzi
kałv na ul. Pa.bianickiej lD.
służby
6i03,' w t~'ll1 w samej Łodzi 3754 osób.
Chłopiec doznał uszkodzenia krę
Ekspozytura \V Pahianicach 2306. w PiotrŁ ó d ź, 29. 9. Kuratorium SzkolŁ ó d Ź, 29. 9. Szmul Załkind i Zalma
kowie li61, w Radomsku 1181, w Toma· ne wydało okólnik, w którym zakazu- Ryf zosŁali pociągnięci do odpowiedzial· gosłupa oraz pęknięcia. jelit, wylewu
zowie l\Iaz. 11,87, razem 1313. co IV pokrwi do jam~' brzusznej.
. .
l'ó\\'naniu ze st anem \V dniu 17 bm. wska- je prz~'jmo\Vania do szkół powszeeh- ności karnej za ucieczkę z robót zastęp
TIannego w agonii prze\>łlezlOno do
czych
,",,'ojskowych.
nych
dzieci,
o
ile
nie
UkOllczyly
jeszzuje wzrost o 21H osoby,
szpitala.
Sąd starościński skazał obu Zydów
Wycieczka do Strykowa-Bartoszewic, cze 6 lat życia.
po 6 dni aresztu.
W piątek dn. 30 września rb. w świetlicy
,Pol kiego Towarzystwa Krajoznawczego
- Za handel w niedzielę zostało skaOżywienie
(.\1. Kościuszki 17) odbędzie się pogadano
zanych przez Sąd StarościllSki 16 osób,
l<a j('clnej z uczestniczek wycieczki do
w czym 14 Zydów na kary grzywny do
branży
CZt;stochowy, Kl'nko\\'a, Wieliczki i Kal200 zł i aresztu do 14 dni.
ZEGAR NA DWORCU FABRYCZNYM
\nll'ii Zebrzydo\\'skiej.
Ł ód ź, 2D. 9. Na rynku galanteJak się dowiadujemy, na Dworcu
Świetlica czynna od godz. 19,30, począ
ryjnym w hurcie zanotowano w bież.
tek pogadanki o godz. 20.
Fabrycznym
będ:ie zainstalowany zeV'l niedzielę, dn. 9 pa ździel'ni1;:a odbę miesiącu wyją.tkowe ożywienie, mimo,
(Jar.
d
k
że
sezon
w
zasadzie
dopiero
się
rozpo'dzie się wyciec7.ka na trasie StrykówW tej sprml'ie centralll~ wl~ ze oBartoszewice. \V programie wycieczki: czął.
lejowe wydalII już odpOWledr1l~ zarzą
zwiedzenie ko~cioła. gotyckiep:o i pałacu
dzenie i już UJ najbliższym c:;aSle zegar
Rzewuskich w Barloszewicach.
Ł ó d ź, 29. 9. - Moszczenica, fabrybędzie zainstalowany.
T
Ł ó d ź, 29. 9. - Vi fahryce metalur. Szczegóły w następn~'m komunikacie.
czna osada na szlaku z Łodzi do ToZapis~' na wycieczkę przyjmuje sekt'e- gicznej bracia Lange (Andrzeja 21) wyGODZTNY HANDLU
tariat Towarz~·~t\\'a we wtorek. dn. ł i w buchł strajk okupacyjny 150 rohotni- maszowa Maz., w bieżącrm t~' godniu
Od dnia f października wszystkie
obchodziła niezwykłą. l.lroczystość cał
piąte l <, dn. 7 pużdziel'llika w godzinach od kó
odu
i
)ł"c'a
te
n'
1 -20.
' \V z pow
n ewY}
em w
1'1 1kowitego odżydzetlia, albowiem tnio- chłodnie i owocarnie hędą ottcarte tylZmiana rejestracji bezrobotnych. V',Ty.' nie nalpżnej tygodniówki.
sła się ostatnia rocl7.ina hdowska .
ko do godziny 9 wieczór.
. 'dział Opieki Społeczne.i Zarządu ~ne.iskiefabr~ ee P011czoch
o~kiewicza
zs
go IV Łorlzi komunikuje, żp wydawane do- (Legiollów 13) wyhuchł strajk okupat~'chczas bezt'obotnym zaświadczenia o P0c~'.iny, ponieważ
fahn'kant sl)l'zedał Z dnia
zosta\\'ilniu brr. pracy, pJ'zeznnczonp dlft masz~' ny i zapowiedział redukcję.
rejestl'o\\'Rnia ~ir, w Fun([URZU Prary. nie
chrześcijańskie
będą odtąd przez Wydział Opirki Społecz
nej \\'~' da\\'an(' na ~kutek zmiany s~'ste
'Vydział Gospodarczy Sttonnictwa Naści, 9.lJy sprawnie i szybko obsłużyć klienma l'Pjestro\\'nnia hezrobotnych w hiurach
rodo,,'ego, pro\\'adzony przez b. radnego tów.
p05t'ednictwa pracy.
Aleksandra Stolarka, przystąpił ostatnio
Dowiaduję się,
Że' "'łaściciele stoisk,
'" onin ~O bm. na ter('nie TV Tarlr6w clo uruchamiania na terenie Łodzi nowe· dawniej kupcy rynkowi,
ogromnie ta·
KRON I KA ON I A
Północnych oobęd7.ie się pol,n?: ho(lo\\'lony
go typu sklepów, a mianowicie "tanich dowoleni z dotychc7.oS osiągniętych wyZ miE'~zkania "'~lpri"nA WarzYI1.ki('g'o przy koni. które 7.0. tnłv zakwl1lifil,ownne nn kr'amów chrzelŚciiailskich.'·
ników. l\fyślą też o otwol'zeniu o(ldziału
ul. Kilill~lde((o 1IIR r,irznani SIJI'I\\YCY skl'arll; a· rr7.egląrl prze7. Iwmi"ję, która hawila na
Satl1fl. 7.asada ,',tanich kramów" ma głę- S\\ t'j placówki.
pl\l'aly fotog'J'nficzne I inne rzeczy warto§ci tprpnie woj. wilp(l!'kie'l!o i no\\'ogrórl7.ldrgo. holde 1.vciowe m:nsodnipJ1ip. Prowadzenie
\V tych warunkach już w najbliżt<zym
40Q 1.1.
Pokar. orgnnizuje \Yil('ll~l(() nowogródzki halldlu' pl'zer. 1 ilku w. pólllików pod jed· czasie ma nastąpić uruchomienie ntanich
7, placu nR pos"o.ii PI·r.y ul. PrzpjAz<1 88 ~kI'a' 1,wif\ze!; hOtlo\\'ców konin.
Ilym dach 'JJ1
jeRt bal'llzo pr·akłyczoe. kramów ('!\1'ześcijm\",l<ich" przy ul. Zgierchiollo n~ ~7.kod0, \\'[/c1;1wn HOl'ow,kiN!O kilka·
Kos7.ta administracyjne, a wip'c kószta skif'j 7!J. \V tym wypadku pod jednym dan~4('ip ~lllP,hv hpioJlowych wHloi<ci 100 zl.
dzierżawy, światła, obsługi, r07.tożone na chem ma się skupić 12 stoi'sk. Warunki
.Tos('k Hlic (C'pgi"lniAIl8 11) zatJ'7.ymany 110·
k'll
'b'
.
.
.
~1 at lin PlnClI \\'olno?;<,i podczas kradzicży /la
NR ul. Rt)~no\Vej w pol n znalpziollo zatrllte.
' j
,a oso , me dają SIę tak silnie od- dzierżawy są wyjątkowo dogodne. bl/Wlem
8zkor1~ .To<kll Ahrnn,owi('7.I.I.
gO dellntllratem \\'11\('1.1'«1: ~1.1f'111ipQ'0 .Tana 1<11'
czuć.
za miejsce pod stoisko płacić się ht;t1zie
W .J~drz('jowie 7.0"131 w ('zn~ll' hójki pora· la~kn. Knla~pk wynil zlla(,7..l\i('J~7.H i!0'Ć rozC;Pll'
Opa.;;y\"anie 1,odzi lań,'uchem ,.tanich w pierw!'zym kwartale jedynie 20 7.1.
hany ~ickiE'J'1\ ZJlilllY nn 1nll1(l'j~zYll1 gl'\lncie ('7,OIl('gO tl,'nnturn1\! znnlin·t ",litlkl i 1111')(1 zn- lo'alJlów cllrześcijuIlskirh" r07.po!.'zęło ie
7:ainterl'i"owanie ,.tanimi
kramami"
awanturnik 3S·1rilll L€'on nllriegn. klól'Y rlollnl\l 1rur·ill. Chol'(,;:o w stanic lli,'pl'zrtoIllIlYIIl ollwic- od uI'uchomienin. sklepu pny lu. ł~agiew. wśród kupców rynkow~'ch jest duże \V~r
roz,cir:c'ia czaszki i ~1"1l13nla rltk i ż<,hl'r. Ranne· ziono do :>7.pitala.
nicki.ej 2:3 (Ilynck Dałucki), gdzie skupiło dział gospodarczy otrzymal znacznI\, ilość
go ",agonii P()gotO\\ ie odwiozlo 00 ~zpilllla.
Na ul. 7,gierskid 7.o"tAla nnjrC'hanl\ przpf, się pięć stoisk.
zgłoszeń. Tak więc po olwarciu' "tanich
1\a ul. 1InynaJ'~ki('j 34 wywrócił _i<: wóz z snmoc-hórl ii3·lp1.nia Rłnnj~ln ... a Koziel z 111.
Oi . l
kł
l
.
9
wt:'\(lpm \\' 1'l';lIllir dOJll1l i pr;~)'lrnir)tI \\'nzniC'c ('znrnir~kiego 7 i nozn:l!R zlnmnnin obu n';.\(.
C WIN za my s
I?P W!lpÓ ny, aby na· kramów" przy ul. Zgler'sklej 7. przyjdzie
41.I"łll i,'C!o [""'''\'';'7.1;.1 ILu'lczaka z ul. 1\i~kipj Ronnl! nrzrwipziollo rlo s7-pitnin.
oC7.llie PI'z(,koll:1r' ;::;e:. jakim się on cieszy kOlej !la ururl1omit'tlic w innych runktb.ł'h
lr.. "'",,,,a nn ,:1'37; ol';lliowa, która wydobylI.
Na ul. Brz(,lliń~ki~j w polu znaleziono po· po\\·o dzeniell1. Zn",lajclilY \\ e\\'llqLi'z loka· mia"la tego typu placó\\(!k goq.loJJa :· ,
Bartcz~ka z pnt! I\'ę;:la. Rannego w e.tsalj~h~ ~iii~~'IMJ~~'~mi:ie~j~w~w,li·~iU.O~k~oi!o~a~jIU gromadą ludzi. ,Właściciele stoisk l'OZ- c2:ych. ,(Ll. .,...'.
,..~ Co ciElżkim ouwiczk·no lig ~ ) ,
"J.'f'
.~
" ..
"~_"Ii,~.";-... .i
.. , - ~

Okólnik
kuratorium szkolnego

w

Stosunek
czej

do
WOjskowej

Krótkie wiadomości

galanteryjnej

Strajk"1 OklipaCYJ"ne

Osada, wktórej nie 'ma
ani jednego 2yda

(I

.r

,y

Pokaz hodowlany koni

Tanie kramy

w Wilnie

S"

•

St.rona

-ORĘDOWNIK,

10

Numer

sobota, dnia 1 patdziernika 1938

m

!

(Wilki :Morsk.) 3:08,7, 3. Zdrojewski (Wilki Morskie) 3:17,5.
p ___ "
Dw6jki wyścigowe pl!-ń 800 m: 1. r~1I'na
l Mrozówna (PO'morzanm) 3:~,5! 2. FraJerówna i KJinkowska (Wilki Morskie l R. K. K. Rogoźno)

3:17,0.

j

ZENITH

j

''I ogólnej punktacji miedz)'okr.e«owe p erwaze miejsce zdobył okręg ~omorskl, 2. okr')" poznański. Og61em brało udZiał cztery ókręgl oraz
11 klubów.

Naj lepsi

leklloałleci świała

'v

dalszym ci!łgu wczorajszej naszej informacii notujemy listę najlepszych zawodników
/iwiata w konkurencjach lekkoatletycznych po
dzień 22 bm .:
10 km: 30:12.4 - Salminen i Maeki (Fin.),
30:14,0 - Pekuri (FinI.). 30:35,2 - Laiherantą
(Fin!.). 30:43.0 - Tamila Win!.), 30:53,4 - Beviacąua (WI.). 30:54.2 Pentti (Ameryka).
110 m płotki: 13,9 - WalC'ott (Am.). U.O Lavery (PI. Afr.). 13,2 Humphrey (Am.),
14,3 - Tolmich iWoodstra (Am.), Finlay (Anglia) i Lidman (Szweda).
400 m plotki: 52,8 - Patterson (Am.), 52,9 Loaring (Kanada), 53,0 - Joye (Fr.), 53.1 Hiilling (NiE'mcy), 53.2 - Glaw (Niemcy).
Wzwyż: 205 - Albritton, M. Walker i Cruter
(WSZYSCf Ameryka), 201 Allen. Brown. Burke, La Cava. Smith. Thompson i Tharber (Ameryka) .
W dal: 779 - Robinson (Am.), 771 - M 9 nuel
(Am.). 765 - Lacefield (Am .) i LeiC'hum (NiemCy), 761 - Watson (Am.) i Maffei (WI,).

Kajakarstwo

w

uzoJlelnieuio naszego sprawozdania II regat w Rogożnie zamieszczamy dziś ofidalne
dane:
Bieg 1000 m - dw6jki wyścigowe: 1. Pomo·
ne CMilde - Olszewski Tow. Wiośl. Chelmża)
44:47,4. 2. Pomorze (Witt - Jaworski Klub Kaiakowy Toruń) 45:13.8. 3. Kraków (Klisko Konieczny Sokół JarosIaw). 4. Poznań (Zoellmer
- Służewski H. D. W. M.) 45:18.4, 5. Pozna"
(Bazaniak - 'Volniewicz Surma) 45:19,6.
Jerlynki wyścigowe: 1. Lanl'(a Sokół Puck
45:29.6, 2. Błaszkiewicz (Tow. Wiośl. ChełIDŻa)
47:14.2, 3. Rumiej (HDWM) 51 :33.4. 4. CZE'~zek
(Rokół Jarosław). 5. żydzik (P_ P. W. Katowice)
55 :36,1.

Jedynki wyścigowe pań: 600 metrów: 1, Prassówna (Pomorzanin Toruń) 3:10,9, 2. Frajer6wna (Wilki Morskie Poznaii) 3.13.7. 3. Hinzówna
(Pomorzanin Toruń) 3:20.1, 4. Klinkowska (Rogoziński Klub Kaj.) 4:07.3.
Jedynki wyścigowe pan6w 1000 m: 1. Błasz·
kiewicz (Tow. Wiośl. Chelmża) 5:00,5, 2. L~ng3

WSZELKĄ

BliUTERJĘ
POLECA

Lekka atletyka

(Sok6ł Puck) 5:02,5, 3. Rumiej (Wilki Morskie
PoznaM 5 :25,0.
Dwójki wyścigowe pan6w 1000 metrów: 1.
Witt - Jaworski (Klub I{ajakoyw Toruń)
4 :46,2, 2. Milde Olszewski ('rpw. . Wio~!.
Chełmża) 4:4;;,0, 3. Zoellmer Słuzewskl IWIIki Morskie Poznań) 4:49.8.
Zawody międzyklubowe:
.
Dw6jki wyścigowe geniorów 10 km: 1. Falkowski i Janikowski (Sok6ł Grudziądz) 45::';~.5
2. Hinz i Pło s zyński (Pomorzanin 'roruii) 4IUliA.
3. Okupniak i Sieradzki (Klub Kajakowców !!8
PoznaM 48 :16.0.
Dwójki wyścigowe mIodzików 600 m: 1. Bazak i Kupiec (Wilki Morskie Poznali) 2:21.8. 2.
Urbański i Maciejewski (Klub I{a~akow.ców ';1.'0:
ruń) 2 :30,4. 3. Wieczorek i ZdroJewskl (Wilki
Morskie Poznań) 2:31.7.
Jedynki wyścigowe pań 600 m: 1. Mroz6wna
(Pomorza nin Toruri) 3:27,4, 2. Ziegenhagen6wna
(Rog. K!. Kaj.) 3 :58,4.
Dw6jki wyścigowe seniorów 1000 m: 1. Knrasiewicz i Skrzypczak (K. K. 28 PoznaJi) 4 :48.0,
2. PłoszYJiski i Hinz (Pomol'zanin Toruń) 4,50.2.
3. Falkowski i Janikowski (Sok6ł GrudZiądz)
5:00. 01.
.
Jedynki wyścigowe poczatk. 1000 m: 1. Zlegenhagen (R. K. K. Rogożno) 5:35,2, 2. Walkowiak (R. K. K. Rogowo) 5 :44,3.
Dwójki wyścigowe juniorów 1000 m: 1. ~a
lisz i Kujawa (K. K. 28 Poznań) 5:14,0. 2. Zlegenhngen i Koprowski (R. K. K. Rogoźno)
5:14 .!l.3. Walkowiak i Rataj m. K. K. Rogozno)

Interesująee zawody mieązyklubowe o .drutrnowe mistrzostwo Pom. OZLA odbędą 81ę d1.IŚ
o godz. 10.30 na stadionie miejskim mi~dzy Sokołem I (Bydgoszcz) i bydgosk.ą PolOnią.

Piłka ręczna
Turniej gier sportowych w Bydgosuz)' Dorocznym zwyczajem odbywa się obecnie w Bydgoszczy miedzyklubowy turniej jesienny o mistrzostwo miasta w siatkówce, koszykówce.
szczypiorniaku ito. Rozgrywki znajdują się już
na ukończeniu ''I niedzielę prawdopodO'bnie rozegrane ,>;ostanIl już finałowe spotkania we
wszystkich konkurencjach.

Piłka nożna
Na stadionie miejskim w Bydgoszczy odbę
dzie ~ię dziś ~potkanie o mistrZ<'stwo kI. A Pom.
OZPN mierlzy Cisz~wskim i PPW z Grudzią
dza. Zawody rozpocz.na się o godz. 16.
Unloa Touring jeszcze na śląsk. Jak
już donosiliśmy U. T. w najbliższą niedzielę wybiera się do Świętochłowic, gdzie
rozegra mecz finałowy o wejście do ligi
ze ,.Śląskiem". Jeśli uda się wygrać te zawody, to U. T. miałby zapewniony awans
do Ligi. Cała sportowa Łódź łączy się w
życzeniach, by te tak ważne zawody U. T.
wygrał. Łodzianie wystąpią
w składzie:
l\Iichalski, Durka, Sh-zelczyk, Szulc, Pile,
Chojnacki" Świętosławski, Michalski II,
Goszczko, Seidel, Królasik. Zarząd klubu
organizuje na pow. zawody wycieczkę au·
tobusową i przyjmuje zgłoszenia w sekretariacie klubu w godzinach wieczornych.

6:00.7.

Jedynki wyścigowe junior6w 1000 m: 1. B,=dnarek (Wilki Morskie Poznań) 5:12,8. 2. .Koprowski (R. K. K. Rogozno) 5:19,0, 3. Rataj R.
K. K. ROll"oino) 5:38,0.
JE'rlynki wyścijfowe seniorów 1000. m:. 1. Dolewski (PomoTl':nmn Toruń) 5:29,0. 2. BOJań('~y~
(Pomorza nin Toruń) 5:30,4, 3. Walczak (Wilki
.Mor~lde POZnaJl) 6:14.2.
Czwórki wyścigowe senior6w 1000 m: 1. Pomorzanin Toruń . (Rojańczyk - Ploszyiiski. DoIińsloi - Hinz) 4:25.7. 2. Wilki Morskie Poznań
(Garbarek - Stefaniak - Malyszka - Bednarek 4:34,5.
Jedynki wyścigowe młodzików fiOO m: 1. Majewski (R. K. K. Rogożno) 3:02,5, 2. Bazak

PięścIarstwo
Goplania - Astoria. W niedzielę !'()IIle&'l'ane
zostanie w Inowroclawi,u przedostatnie spotkanie

ZEGARY
ZEGARKI

~onPlacek

.

łÓDŹ, BRZEZ/filSKA 10. TEl. 150-11
pięściarzy Gopl a nti o d'rllżynowe mistr7A"stwo Pom()rza. Niedzielne za wo'Jy b euą spotkan:em rewanżO'wym z "Astor i ą" z B yugoszCZY, z którą
Goplania zremisow a la VI B yd g o ~czy. Na nisdzielne spotkanie oby,j'w i!' drużyny pJ'zYll'otowały swe najsJlniejs ze s k łady. I tak wa1 C'~yĆ bedą
- O'd wa.gi muszej do c i ę:ikiej (na pier-wclz y m
miejscu za wodnicy Gopl a niil: Łada l j "Stani6ławski",
Łada II i Jaru"ze ~ s.k i.
D udzi a k i
Wojtkowi~k, Kry.siak I P I·z,byls ki. r le rard i
Dorsch, Lewandowski i Sobek ()r<IJZ Z i e!iń sild i
Urbaniak, Leśn i ak i K ol ~cz. Mecz roz egra ny
zostanie w sali Parku M il"j;s kie-go o g (>lh. 20. Bilety są już do nabycia w firmie .. Spwt", ul. Solankowa.

Nie wolno im nosić
szat duchownych

Dziennik Urzędowy 1Iinisterstwa
Wewnętrznych nr. 24 br. podaje,

Spraw
it na
podstawie dekretu z dnia 2. 10. 1935 r. i
par. 2 rozporządzenia z dnia 15. 11. 1935
Ministerstwo Spraw W(>wnętrznych
odmówiło polsko
kościołowi
narodow(>mu
w Polsce pozwolenia na ustanowienie i
używanie stroju wedłu~ załączonego wzoru. Decyzja ta w myśl obowiązujących
przepisów nie wymaga uzasadnienia i jest
ostateczną w -administracyjnym toku instancyj. Decyzję podpisał podspkretarz
stanu p. Nakoniecznikow-Klukowski.

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

Do nabycia

losów J. klasy

zaprasza uprzejmie
OPOZJAl'.

Stefan CENTOWSKI
Poznań,

plac

Wolności

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy. katde
dalsze słowo 10 groszy, ;) liczb = jedno słowo,
l, w, Z, a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło8zenie nie mote przekraczać 100 słów, • tym

"t.

5

I

b) Inni

OGŁOSZENIA

skład

'Motor 6-8 KM

l

DROBNE

drobayeh: t-lamowy

PanIenka

. . s7;uka poeady w biurze względnie
do składu. Oferty Orędownik 1'0znań zd 90 033.

ogrodem Owocowym, warzywnym i placem budowlanym w
p' k
mniejszym mieście Poznańskiego
an1en a
Pomocnik fryzjerski
naty.chmiast ~a. _s~rzedaż. Zglo- la~ 19, zna j.ęZytk polski. francu- (b:yły pracow~ik fi.nny Mali~ow·
8zema Orędowmk Poznań
s'kl, poszukUje P<>5ady do dziec' skJch - Gniewo) z trwałą i WO'zd 89361
jako """zątku)·ąca. Oferty ore'/dną o-nd·ulacią . poszukuje pos-ady.
,,~
- Oferty z podaniem warunków dO'
Dom
wnik. Pwnań zd 89234
Orędownika. Poznań zd 90 188
rzetnicnvem. dogodnie sprzedltm.
Powiatowe miasto. 7.000 wpłllty.
Oferty Orędownik Poznań
zd 89433

" OGÓLNOPOLSKIE .

1,

dewocyj !l. na mumelRde kupuje Fabryka .T:ihne lub D putza poszu ki wany.
br8z6v; radia rowery do nabYCIa cukr6w, marmelady Leon ,;le- Oferty z dok!adnym opi sem RZJ:!sz6w JagielloJlska 10 m. 7.
dzifuski. Poz.nań. Wroniecka 17.
F imm el, Nowy Tom yśl " 'lkp.
zdg 90 301
zdg 89 919
zd g 90 ?,OO

II

Wspólniczkę
oko)o 2.000 celem kupna domu
ogrotlem. Oferty Orędownik Poznań zd 90 010.

WARSZAW~

Jabłka

C. O. P.
~aprowadzony

mlllmełr

30

=

DOMY-PARCELE'WII[Z6. SZUKA POSADY.

Dom czynszowy

DR.MADAUS le9

10.

Ogłoszeala .śr6d

aagłówkowych.

BIOL06JClIłV

I

gro.łzy.

Znak oferty

naprzykład:

i to d. = 1

słowo.

II

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświl\
teczne przyjmuje się do godz. 9.25.

Czeladnik

Potrzebny

z 18923, n 2745, d 1790

krawiecki. dobra stala prace .. p~-I
tr:zebny za~az. Agentura Oręoo~mka Jaroctn.
n ]96u8

czli)wiek, kawaler. do prowadze
nia kiosku z owocami - warzy·
Cholewkarz
wami, dO'stawą na st2tki. od za· dobry modelarz i kalkulat()r. kt6
raz got6wką 800-1 000 zł , ~Y6k ry m6glby kierować cho l e-wkarn : ~
110°/.. Zg/oeze-nia pod .,Statki" może sie zaraz zglooić . stallcja \\
mie~. C",w6idak. Trzemeszno
Oredownik, Gdynia,
n li (i(){'
n 196.56

BIELIZNĘ
damską męską dziecięcą

,
•
,
pończochy - skarpetki
i rękawiczki o 14720

kupisz n.ajtaDiej
w

Skladz·e Galanterji

"Irena" Łódź. Z1!i ers k.!...!.!.

Humor zagraniczny

muzyka taneczna w wyk. Ork
Rozg!. Lwowskiei Seredyiis.kiego:

21.50 s·port; 22.00 "Godzina nie-

Dom
spodzianek" - audycja konkurSObota. 1 pazdzlernika.
czynszowy z skladem WlU'Sztat
sowa: 23.00 ostatnie w:adomości
6.15 aud. poranna; 11.M aurly15.15 Kocnigsw. Rnzmaitorzetnicki sprzedam. Oferty Orę
cja ula szk6l: "Śpie-wajmy pioSC'I muzyczne; 16.00 W!'oclaw downik Poznań zd 89 879.
. KRA OWE...·,_
se-nki": 11.25 Piotr CzaJkowski:
Wesoła audycja muz.; 16.05 PraKoncert skrzypcowy D-dur. op .
ga - Program rozryw.: 17.15
Toroń 8.10 swojsk.ie melo- Rzym - Konc. duetu fortepiano35 - plyty: 11.57 sygnal czasu'
- plyty; 11.25-11.57 muzyka wego: 18.00 Ly~n - KOllC. popu12.00 audycja południo-wa; 1515 die
włoska płyty; 13.00 dla każde larny;
l\Iorawsk'l. Ostrawa
Teatr Wyobraźni dla dzieci: go
coś płyty: 17.110 piosenki Motory
Konc. kwartE'tn cytrzyst6w: 1900
"Dzień urodzin infantki" słu
płyty: 17.30 uroczysta inaugura- Kolonia I'r~do ~talego wszelkiego ~aju chowis"ko
l\fe-lo!lie lud()we; Bo
wg Oskara Wilde'a; cja
'Vydzialu Pomo~zozna w czego dapcszt - Konc. WOkalny; Flo·
dostarcza najkorzystniei - Piotr 15.45 wiad. gospodarcze; 16.00
Instytutu
Baltyckillgo
w
Toruniu.
Grześkowiak. ZaniE'myśl,
rencja
Muzyka
i piosenki: 20.00
koncert Orko Rozg/. Wiletlski .. j. TJ'ansmisja fragmentu otwa rcia
zrl 89 936
Londyn Reg. - Konc. symf. na
16.45 "Nicolo Paganini" - felie- z Dworu Al'tusa: 17.50 sport.
zakończenie sezonu
IW
ton; 17.00 Kapela Ludowa Dz:erKolonialka
Katowice - ó.ló audycja po- Smetana. Verdj, Irehnd.
WySzynkiem zabudowaniem rolą żanowsklego (z przyśpiewkam ·i): ranna - płyty; 6.20 i 11.25 płyty Rimskij - Korsak()w);
R.'nIrA .. ll"
pod Poznaniem. Spychalski. 18.00 transm. z Sali Rady Mi('j- z W-wy; 14.00 muzyka z p/y t; 16.10 flam. - "Ksillżni<'Zka &lol\ca"
.
skiej urxzystej inauguracji V gieł{la; 17.60 KCmCeJ·t życzeń; 17.50 Gileona; 20.10 Koenigsw ... DuŚwiątniki. powiat ~rem.
l'ygodnia Propag'lndy Budowy sport; %1.110 po&,. ruktuallla.
zd 89891
barry" opt. Mi:lOckera-MackeS",k6l Powszechnych: 18.45 .. J6bena; Lipsk - Weeola audycja
zef Korzenio-w&ki" (w 75 rocznice
Kraków - 8.10 ml\lzyka lekka muzyczna: 20.30 ~tra8borg zgonu) - szkic literacki: 19.00 - płyty; 11.25 z twórczości E. Koncert syml. 'Viedeń - "Opoplyty; 14.00 muzyka wie~C'i wie-deń"kie" radiopotpau
pieśni w wy,k. Ady Wit()wsk ;Pj- Gr:i ega Aparat
Kamirl.skiei; 19.211 reportaż z IX· ob Iadowa - płyty; ló.l0 wiau. re; 21.00 Mediolan - .. lt'aworyta
.
e-go Zjaz,r1u Fizyk6w Pol",kiC'h w gO<5lpouarcze; 17.00 PO&'. aktualna; op. DonizettJego: Rzym - "L'Isodo. spawania kupię moł:e byĆ me- 'Vi,l nie: 19.30 Zygmunt Noskow. 17.10 mu,z yka ope.rowa - płyty; lol [·'011 .... O'pt. Dal'n:arego; %1.15
rejestrowany. Agentura Oredow- 6ki: Powrót - suita krakowia- 21.05 &port.
Loksembnrg Koncert 81mf
nika Jarocin.
n 18741 ków. Wyk.: I Warsz. Kolo Śpi eł.. ÓłU 6.20 muzyka - plyty' 21.45 Sztokhołm - Koncert
~
waeze pod dyr. T. Czudowsk:e- 11.25 m('1ouie lJldowe plyty~ Ilinowski: 22.00 Budapeszt
~25.
MUZYKA
go O'raz Mauryc) Janow~ki - 1:1.41i t~ri ce symfoniczne - płyty; KO'nc~rt popu!.: !2.30 Droitwlt'h
_
te.n()r: 20.00 audycja dla Polaków 14.15 KiP/da: 14.20 muzykll obiarlo- Mu·zyka tsnE'C'zna. II Ame-ryki
za glranicą: .. O kocie krakolv6k im"
z
Cb:C'a::O'):
23.00
- płyty: 11.00 nO'we nall"ra,nill (transm.
Tak zrozumiał ...
Trio
- bajka. muz. Swat()na. 2> • A· wa
ro.zryw.kowe; 17.30 sport; 17.35 Koenigsw. - Mucyka rO>Zl'ywkodobrze zgrllll1e potrzebne od pie-rw- dam Asnyk"; 2lI.45 dziennrk; ZO.55 kartki 7. podr6ży PO Belg.jj - po-g; wa: Radio Paris ....: Konc. popul:
- D~a czego nie jadłeś dziś cbJ(>busia?
Wbego. Kaja. Kawiarnia. Cho-I pog. IIJktualna: :!l.OO "BezpieezeI1- 21.00-21.10 r01JmO'wa Z radiosłu 24.00 Fran~.fllrt i Sztntgart
- NIe mogłe!ll' .bo nauczycielka powiedziała dziś w kladzi~.
n 18 732 stwo przy m~oClkach" - pog.; 21.111 chaczami.
Rozmaitości muzyczne.
sie, te chleb robI SIę z potu tatusia.

]I

Orrłoszenia l-lamO'1I'Y milimetr lab je" IIIlej.ee kOIstuje: w swyczajnycll Iła .tronl. I-'a·

1I'Z'OPoIeM, • od~'IIll.raHt,. do domu miesIęcznie I'f razv _ tvgodn.JU)
~
mO'wej 15 gl'Ot!lzy. na .tronie redakcyjnej (4-łamowej): a) I'rzy końcu ezeAcI
ol
I
·a r
l
..
• ~
.
.•
l1U11C4 m eSlfler;n. od 11.00 zł do 6.00 zł (zależnie od k .)
redakcyjnej 30 grO'8Zy, b) na lItroni. czwartej 60 ~ro8Zy, c) na .tronie drugiej 110 ~roA!,
redakcji l adminlstucJI centralnej' Po
...
M
.
raJu.
d) na stronie wiadomo~cI miejscowych 1,- sl. Drobne ogło~zenl. (najwyżej 100 Illów, w tya:
33-07, 44.111, 35-24, 85-25' po
fi 1li
znan, ~w.. arcm .70. Telefony: 40·72. 14.76,
5 nagłówkow,ch) alowo nagłów,,"owe dnlklem tl1l5tym, 15 rrouy. katde dalne alowO' 10 gron,.
odpowledziRlnr: Jan Płazak I Pozna~~a &. Za o~1:d:m~Śe~~I.ele l ŚWięta tylko: 40-72. Redaktor
Ogłoszenia wieksze wśród drobnych PQCZ7tlaj,e od OIJtatnleJ 8tronJ'. l-ła.mo'IVY milimetr SO rroWladJ:sław Maclllll, ł..6dt. 111. Piotrkowska .1. Za Kro~:k~ ~vt.Yf~~/Y z
Łod~~ O'dpowinda
azy. Oglouenia skomplikowane, t. lIastn:eteniem miej.ca - od poszczególnego w,padku 20'/.
Frlłncls7;e~ Przytar~kl z .Poznania. - Za or/olzeni. i reklamy J~d leg~ d 0'1()rza odpo."'Ja.ua
nadwyżki. Ogłoszenia dO' biez.ce~o wydania przyjmujemy dll gOozin, 10,30. a d" w111'all
s PoznaUJa.
Rel;,oPIsów niezl.mówionvch redakcja nie
POWJa a
n{onl Le~ll1e'''lcz
niedz.ielnyeh I.'wiątec.zn.ych do. rodziny 11,30 rItno. Za bl.edy dru.ku.skie, które nie znlekezta'caj,
Pdadkó~,
IIPOlwao~!'t~nrcYzCehnl.e.iłąl.
""m'ŻSZą,
prr;esźkód w układzie
.tr~jkz;a'·t
V
rl!zJ~ I\'yd awnJctwu
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P
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.tarczonych numerów lub odszkodowanill.
1
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Szli

szeroką lipową aleją, później

skręcili na lewo. Pod starym dębem
stała tu ławeczka. Dąb nazywał się od
niepamiętnych
czasów Marszałkiem

Czarnego Stawu, nazywał się zaś tak
dlatego, że rzeczywiście zdawał się panować z wysokiego brz~gu nad wielkim stawem, który nieruchomą taflą
leżał tuż nad nim. Staw był bardzo
głęboki, mulisty, pełen starych korzeni i wodorostów. Nie oczyszczano go
rozmyślnie, pozosta,viając w tym pół
dzikim stanie, zresztą i nie opłacało
się, gdyż dno miał takie, że ryby w
nim złapane nie nadawały się do jedzenia. Czuć je było błotem.
Ale z ławki pod l\Iarszałkiem roztaczał się piękny szeroki widok na kę
py starych brzóz i grabów po drugiej
stronie i na strome wzgórze z białą
kapliczką. Ławka ta miała j~szcze i tę
zaletę, że stała zdala od uczęszczanych
części parku i że nikt tu nie mógł zbliżyć się niepostrzeżenie.

Szli w milczeniu i w milczeniu tu
usiedli. Po dłuższej dopiero chwili
odezwała się Kate:
- Musisz mi obiecać Gogo, że·
przyjmiesz spokojnie to, co ci zakomunikuję.
'

-

bnĘDOWNIK,

sobota, dnia 1 patdziern!ka 1938 -

strona 11

- . Możesz być tego pewna, Kate.
- Nie ironizuj, Gogo I!ImutnIe
- Otóż, zacznę od tego, że z nikim odpowiedziała Kate. - Owszem, wiejeszczil o tym nie mówiłam. Ty jesteś dział co jest jego obowią.zkiem, ale nie
pierwszy.
wypełnił gd. Michalina liczyła wów- Mam do ciebie zaufanie, ale w czas sobie lat dwadzieścia dwa, czy
danym wypadku nie ono odgrywa rolę. trzy, a on już był po pięćdziesią.tce.
Po prostu to jest sprawa przede wszy- Kupił ją za cenę milczenia.
W oczach Rogera po raz pierwszy
stkim twoja.
zamigotał niepokój.
- Słucham, Kate.
- \Vczoraj wieczorem umarła Mi- Bajeczka wcale zgrabnie ułożo
chalina Zudrówna i jak wiesz, byłam na, ale na szczęścfe Aleksander żyje
przy jej śmierci.
jeszcze i...
- Wiem, Kate.
- Na nieszczęście wszystko po- Przed śmiercią zrobiła mi wy- twierdza - zakończyła Kate.
znanie ... .
Rogerowi krew uderzyła do twarzy.
Niski głęboki glos Kate załamał się Milczał przez chwilę, a później wyi stał się prawie szorstki:
buchnął:
.
- 'Vyznała mianowicie, że syn jej,
- To nieprawda! To niecne kłam
uchOdzący za jej syna Maciej Zuch'a,
stwo! To podła intryga! Oni uknuli to
nie jest Maciejem Zudrą, nie jest jej przeciw mr.:e!
synem.
.
..
- Uspokój się, Gogo.
Gogo zacle~awlł. SIę: .
- Skąd wiesz, że Aleksander to po- Tak? WIęC klmze Jest!
twierdza?!
Kate była bl;:.da.
..
- Rozmawiałam z nim. Przyznał
- Jest hrabIą, Rogerem TymeckIm.
się
wśród płaczu i zaklinał mnie, by
- Nie rozumiem?
Jest hrabią Rogerem Tynieckim, nie poruszać tej sprawy. Boi się sądu
srnem śp. Maurycego Tynieckiego i i . pozbawienia dożywocia.
l\Iat)Tldy z Pomianów Tynieckiej. 2e
- To ostatnie nie minie tego stajest jedynym ich synem.
rego łotra! - zacisnął pięści Gogo.
Ach, nędzne gadziny, plugawe gady!
I ośmielili się jeszcze ciebie, właśnie
ciebie, moje ty kochanie, mój ty aniedzisz, że niktby tego nie zauważył?
le biały, wciągnąć w tę błotnistą in- Mógł nikt nie zauważyć, ale trygę. Ale ja z nimi zrobię porzą.dek!
owszem, znalazł się ktoś, kto nie tylko Ha, patrzcie go! On nie tylko wi~r
zauważył, lecz przyłapał ją na gorąszyki układa, ale i wcale przemyślne
cym uczynku zamiany.
planiki. Taki drobiazgI Ograbić za
- Któż to był?
jednym zamachem mnie z nazwiska,
- Aleksander, kamerdyner, Alek- z majątku, z tytułU! Niezły spisek:
sander 20łoń.
umierająca matka, stary sługa i ten
- A przyłapawszy, on, najwierniej- gagatele Ręczę ci, że to on wymyślił
szy sługa mego ojca, nie uważał za wszystko, że on jest sprężyną całej tej
stosowne zawiadomić o tym swego diabelskiej machinacji. No, już ja z nipana ?... Zastanów się! .
mi zrobię porządekl
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NIEDOWIARSTWO ROGERA
Gogo spojrzał na nią z takim wyrazem twarzy, jakby mówił z istotą
nieprzytomną:

-

Przepraszam
-

zwał się łagodnie
to powiedzieć, że

cię,

Kate - odeczy chcesz przez
Maciuś jest synem

moich rodziców?
- Tak, Gogo. Jedynym synem.
Za~miał się pojednawczo:
- Dobry żart! J{imże ja w takim
razie jestem? Czy nie powiedziała ci
tego?
Miał minę rozbawioną·
0" szem, powie b.:iała.
synem, Maciejem Zudrą.
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Ja? ... Ja? .. - Gogo wybuchnął
głośnym niepohamowanym śmiechem
- Ja Zudrą? .. Cha ... cha ... cha... Wybacz, Kate ... Cha ... cha ... cha... Wybacz,
ale nie mogę się powstrzymać .... Moja
cudna, moja kochana Kasieńko... To
t~' m się tak frasowałaś?.. Takimi głup
stwami! Cha... cha ...
- To nie są głupstwa, Gogo. To
prawda.
W jej tonie było takie przeświad
czenie, że się aż zdziwił:
- Jak mogłaś uwierzyć w podobne
bzdury!
- 'Ludzie na łożu śmierci nie opowiadają bzdur.
- ·Więc majaczą - zawołał prawie z gniewem, zły że taka inteligentna istota jak Kate wzięła podob!le nonsensy na serio. - Majaczą, miewają
halucynacje. Ta poczciwina nagadała
ci bajek, a ty...
- Gogo - przerwała Kate. - Nie
jestem tak naiwna, jak myślisz. I nie
zaczynałab~'m tej rozmowy, nie podnosiłabym tej sprawy, gdybym nie wiedziała, gdybym nie wiedziała z całą
pewnością,
że
Michalinka wyznała
prawdę·
.
Roger opanował się. Traktowała tę
absurdalną historię' tak poważnie, że
należało równie poważnie udowodnić
jej, że została wprowadzona w błąd.
Zapytał więc spokojnie:
- '\'ynikało by z tego, że mnie i
Maciejka zamieniono?
- Tak.
- I któż tego dokonał?
- Ona. l\fichalinka, twoja prawdziwa matka.
- Nie nazywaj jej proszę moją
matką ... Później będziesz się rumieniła, gdy sobie to przypomnisz. Ale czy
nie zastanawiałaś się, w jaki sposób
mogła tego dokonać?
- W bardzo prosty. Mając do karmienia dwoje niemowląt w jednym
wieku i nie podlegając niczyjej kontroli, zapragneła swemu synowi zapewni"Ć lepszy los. I zamieniła.
- Jakto - zirytował się. - I są.-

Zbladł

-

-

i trząsł się cały:
Ohyda, ohyda, ohyda . -

pow ta-

rzał.

nu z
- Jakie to sZczęscIe - powiedział
- że to właśnie ty dowiedziałaś się
o tym wszystkim.
- Nie uważam tego za szczęście.
'''olałabym nigdy o tym się ni~ do-

- Nie mów tak, Gogo, bo i ja monie uwierzyłabym temu wszystkiemu, gdyhym nie miała bardziej prze- wiedzieć.
konywującego dowodu, który niestety
- Rozumiem - przyznał - ale ponie pozostawia żadnych wątpliwości. myśl, że to był tylko przypadek, po- Do)'.. odu?
myśl, że przy
śmierci
tej... kobiety
- Tak.
mógł znaleźć się kto inny. Wtedy był- Jakiż to dowód?
bym zgubiony.
- Chodź ze mną.
Szeroko otworzyła oczy:
Gogo wziął ją za rękę:
- Co przez to chcesz powiedzieć?
- Zaczekaj. Przecież nie musisz
- No, nie było by dla mnie ratunmi pokazywać tego dowodu. Wystar- ku. Ten pisarz prowentowy odebrałby
czy jeżeli powi~sz o co chodzi.
mi wszystko i puścił z torbami. Prze- Więc dobrze. Umierając l\ficha- cie każdy inny, usłyszawszy takie wylinka powiedziała !Di, że jej syna moż- znanie l\1ichaliki roztrąbiłby je natychna rozpoznać po tym, że ma na pra- miast. I doprawdy j~stem pełen powej nodze nad kostką. znak rodzimy, dzh,·u dla twej ostrożności i przezorznak w tym samym miejscu i taki ności, Kate, że tylko mnie powiedziasam jak u niej. Sprawdziłam. Zmarła łaś o tym.
ma ten znak rzeczywiście. Zresztą.
- Tak, bo uważałam, Gogo, że ty
Aleksander, który w owym czasie wi- o tym musisz wiedzieć pierwszy.
doczuie bardziej interesował się nogaNa ostatnim wyrazie położyła silny
mi l\fichalinki, właśnie po tym znaku nacisk, lecz on tego nie zauważył:
poznał, że was zamieniono. Czy masz
- Tak, pierwszy. Pierwszy i ostatna prawej nodz~ nad kostką brązową ni. Oczywiście Aleksander w dobrze
myszkę?
zrozumiałym własnym interesie nie
Podniosła nań oczy i aż przestra- piśnie ani słówka. Ja też, zap~wniam
szyła się: był blady jak trup, twarz
cię, nie zamierzam tym się chwalić.
zastygła mu w jakimś bolesnym gryZaśmiał się krótko i nerwowo.
masie, w oczach miał bezradny paniczKate spojrzała nań z niedowierzany lęk.
niem:
Wzięła jego rękę. Łagodnie wypro- Nie chcesz chyba przez to postowała kurczowo zaciśnięte' palce. wiedzieć, że chciałbyś już teraz świa
Wielka litość ściskała jej gardło.
domie przywłaszczyć to, co się należy
- Biedny chłopak, biedny chłopak Maciejowi?
- myślała, ale nie mogła z siebie wyJej pytanie brzmiało łagodnie, lecz
dobyć ani słowa. Tylko coraz cieplej, wyczuł w nim jakieś surowe akcenty.
coraz serdeczniej gładziła jego rękę.
- 0, nie. Ni~ zamierzam go krzywMijały minuty jedna za drugą. Cidzić. Dostanie to, czego się nigdy w
szę przerywał tylko szelest liści zrzad- życiu nie spodziewał, o czym nie maka opadających z drzewa, łub krótki rzył. Dam mu jeden z folwarków. Poplusk wody na dole wstawie.
wiedzmy Skorochy. Co? Dwadzieścia
Wreszcie Roger odezwał się ochry- kilka włók pięknej ziemi. Dla niego to
płym i głuchym głosem:
fortuna.
- To straszne ... to straszne... Ja
- To może być fortuną. dla Masynem tej kobiety. Nie mogłem doznać ciejka, ale nie dla hrabiego Rogera Tyhaniebniejszego poniżenia...
nieckiego - powiedzia.ła skandując
Po chwili podniósł rękę Kate do sylaby.
ust i pocałował:
- Jeżeli uważasz, że to za mało ...
że
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Nie jestem skąpy. Dodam mu coś jeszcze.
- Jesteś bardzo hojny. Zap~mi
nasz tylko o je<ttlym, że hojny jęlSteś
z cudzego. Przecie to wszystko jego
własność.

- Zapewniam cię, że nie wiedział:"
by co z tym począć - powiedział Gogo z lekkim rozdrażnieniem. - I tak
oszaleje chyba z wdzięczności, gdy
dostanie Skorochy.
- Wiedząc, że nal~ży mu się · wszy,,:
stko?
- Ba, ale tego nigdy nie będzie
wiedział.

Kate wstała i głos jej drgał lekko,
gdy zaczęła mówić:
- Rogerze. 'Viem, że nie prz.emyślałeś tego, coś powiedział i tylko dlatego nie cofam ci swego szacunku.
MIałam cię zawsze za człowieka uczciwego, za człowieka honoru. I wierzaj mi gdybym kiedyś prz~konała
się, że jest inaczej, byłby to dla mnie
cios stokroć boleśniejszy niż odkrycie
tego, że nie jesteś hrabią Tynieckim.
To ci najmniejszej ujmy nie przynosi,
tamto pogrzebało by .cię w oczach
wszystkich porządnych ludzi. Chcę
wierzyć, że postąpisz uczciwie.
Nie
Wątpię, że postąpisz uczciwie! Zastanów się, czy zaznałbyś przy twoim
sumieniu i przy twoim poczuciu wła
snej godności bodaj jedną godzinę spokoju i zadowolenia, wiedząc, że korzystasz z cudzej krzywdy, że okradłeś
kogoś z nazwi"ka i majątku, korzy.stając z jego nieświadomości.
Spojrzał jej w oczy, spuścił głowę.
Zgasło w nim nerwowe podniecienie,
mięśnie twarzy rozluźniły się wyrazem jakiejś rezygnacji i wielkiego
zmęczenia.

- Masz rację, Kate - odezwał się
cichym i matowym głosem - masz
rację··. 'Vszystko skończone.
- Nie m~' śl, Gogo - położyła mu
rękę na ramieni
- że cacę- wywrze~
jakiś naci k na twoj~ sumienie. Wie.
rzę, że to jest niepotrżebne. Ty sam
doskonale zdajesz sobie sprawę z jego
stanu i z jego wrażliwości. Pragnęłam
tylko przyspiesz:') ć w tobie uświado
mienie tych rzeczy.
- Tak, tak ...
- I widzisz mówiła siadają.c
znowu przy nim - dlatego nie wspomniałam o całej sprawie nikomu ani
słowem. Nawet cioci Matyldzie. Chcia.
łam oddać to w twoje ręce, do twojej
decyzji, zależało mi na tym, byś nie
pod jakąś presją. lecz z własnej woli,
z poczucia własnej godności mógł
wielkodusznie postąpić.
Sięgnął po papierośnicę, lecz ręce .
. mu drżały i rozsypał jej zawartość_
- Psia kl'ew! - zaklął przez zęby.
- Opanuj się Gogo - powiedziała
łagodnie - przecież stać cię na to.
- Tak, tak ... Ale pozwól mi zastanowić się, pozwól pomyśleć ...
Oparł głowę na rękach i siedział
tak zgarbiony. Nad czym że miał się . :
zastana.wiać!
'Vsz~-stko było jasne i
zrozumIałe. Zostanie z dnia na dzień
W~"zuty z wszystkiego, z czym zżył się
od dwudziestu ośmiu lat, co stało się, .
~o. by}o od początku, aż do dzisiaj treSClą Jego egzystencji, co było nim sa-, .
mym. Znaczylo to stokroć więcej niż '
katastrofa majątkowa.
'
Nie raz zastanawiał się nad tym,
co począłby w wypadku jakiegoś
przewrotu społecznego, jakiejś rewolu~ji komunistycznej w Polsce. Byłby
wo~cza~. nę~zarzem, ale i gdzieś na.
eml~racp Dle przestałby być hrabią.
~ymeCklm, . przed którym otwierały
SIę. Wsz):stlne drzwi najl~pszych domow, Dle przestałby być sobą. Miał
pra~o oczekiwa~ pomocy i poparcia
o~ lIcznych SWOIch kolegów i przy jacl.ół, od. ludzi swojej sfery.
Zresztą.
l1l&,dy. Dle. zaprzątał sobie głowy zmart~r IeDlan:1l natury finansowej, bo ich
Dlgdy me doświadczył. Teraz i pod
tym. ~zględem otwierała się pod nim
p:ózDla .. W próżni .tej jego wyobraźnia
Dle ~mlała znalezć żadnego punktu
oparcIa.
(Dalszy cią.g nastąpi)
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Miejsce spotkania Cl1amberlaina, Oaladiera, Hitlera i Mussoliniego
szczególną sympatią odnosi się do tego miasta, w którym zaczą.ł się ruch
narodowo-socjalistyczny; stą.d Monachium nazywa się "Stolicę, Ruchu", tak
jak Berlin "Stolicą Rzeszy", a Norymberga - ,.Miastem Zjazdów Partyjnych". W Monachium też dokonał się
pierwszy nieudany zamach stanu partii narodowo-socjalistycznej, upamięt
niony grobowcem poległych.

*
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Monachium:

Kości6ł

Panny Marii

i ratusz

,V oczekiwaniu, pełnym niepokoju,
zwrócone sę, dziś na Monachium OCZy
całego świat.a . Dawna stolica Bawarii
w o:"tatnim pięcioleciu nie po raz
pierwszy staje się takim ośrodkiem zainteresowania.
Kanclerz .Hitler ze

Stare, w początkach naszego tysiąclecia zalożone mia~to w czasach przed\\'ojenn~' ch
brło
ośrodkiem
sztuld.
Ściągali doń artyści z całego świata.
Akademia monachijska miała swój osobny ton w europejskiej sztuce.
Świetnie zaopatrzone biblioteki,
muzea, należące do najbogatszych w
świecie, wreszcie charal<ter miasta, bogatego w zabytkowe gmachy i domy
- stwarzają tu warunki dla art~T 
stycznych studiów niezwykle przyjazne.
Wśród 57 katolickich i 7 ewangelickich kościołów wiele posiada wartość
zab~' tkową.
i architektoniczną. Kościół św. Piotra pochodzi z XII wieku,
św. Ducha, św. Salwatora z XV wielcu.
Do zab)Ttkowych budynków należy też
star.': ratusz z przełomu XIV i XV
wieku.
Do największych skarbów Monachium należą jednak przede wszystkim
wspa niałe muzea sztuki: stara i. nowa
Pinakoteka, Obejmująca bezcenne płót
na starrch i nowych mistrzów. oraz
Gl~ ' ptoteka,
zawierająca
przebogaty
zbiór ant~' cznej rzeźby, kOlekcję art y"tycznych waz itd.
Prócz nich godne zainteresowania
'ą. Niemieckie ~1uzeum z arcydzielaniki.
hi!"t

miejskie, Muzeum Narodowe oraz szereg mniejSZYCh muzeów i zbiorów.
Do rzędu najbogatszych w świecie
należą też dwie monachijskie biblioteki: Biblioteka Pal'lstwowa, licząca
przeszło półtora miliona tomów, 50 '
tysięcy rękopisów i 16 tysięcy .inkunabułów, oraz
Biblioteka Uniwersytecka - przeszło 800 tysięcy tomów.
Akademia Umiejętności, uniwersytet Ludwika !lIf,ll(symiliana, politechnika, wvższa szkoła handlowa, akademia
filozoficzno-teologiczna i inne wyższe
uczelnie tworzą. też w Monachium po\'nin" ośrodek naulwwy.
I
Jest też l\Ionachium ,·,rielkim centrem ruchu muz~' cZ1lego, posiada Muzycznę.
Akademię,
słynną
orkiestrę
symfoniczną, zalożoną. przez Kaima
(,,I(aim-Orchestel'·'). oraz operę o dużym rozgło~ie. Przedstawienia wagne-

rowsl<ie

w tzw. Prinzregententheater
festivale ba~Treuckie, a
chwilami z nimi rywalizowały: wybornym był też monachijski dramat.
Osobne znaczenie miało Monachium
jako centrum w.\·cleczel{ w Alpy bawaJ'~kie.
Z cal~'ch Niemiec zjeżdżały
się tam I iczJ1e gl'\.!m· tun'stów,
aby
udać się w gór~' .
l\Ionac.hium b~'ło w
ogóle miastem obcych par excellence,
a. zawdzięczalo to nie tylko skarbom
sztuki i pi.;'knemu położeniu. ale życz
liwości, jaką otaczała przybysza ludność miasta,
z uspOSObienia pogodna
i dobroduszna w pl'zf'ciwieństwie do
<;zorstl,iego Berlina. Pod wzglęclem gościnnośri i pl'z~'jQ z nej atmosfery 1\10Duch ium z bl iżało się najhardziej clo
Wiednia, jako miasto wybitnie "poJu; ni owe".
Nie można pominQć faktu , że \V 1\:0lonii art~ --t\ c7.11ri mon~('hijskiei zawsze duża role gral element polski.
uzupełniały

Wiersze o heksametrze
Pewnego dnia złożyła G5themu wipoetka weimarska Ama] ie
,"on Imhoff. Przyniosła ona własny
utwór epiczn~', który mistrz czytał z
zytę młoda

wielką uwagą.

"Moje dziecko, wiersze są wyborne! - krzyknął G5the zdumiony. -Kto cię uczył pisać tak wybornym
heksametrem ?"
Zdumienie to wprawiło młodą poetkę w niezmierne zakłopotanie. Po
cbwili
milczl?nia oświadczvła mu
zawst~' dzona, że nie wie, co " to jest
,.heksametr".
G5the, który b~'ł człowiekiem bardzo szczerym, opowiedział o tym wypadku licznym swoim znajomym podc,as przyjęcia dodając: ,,1 pomyśleć, że
ja przez kilka lat napisałem ledwie
ldlka dobrych wierszy w haksametrze,
a ta maja, nie znając heksametru, napisała be~ błędu W rytmie cały utwór!

NASZA NOWELKA
•

Sen mara ...
2ar byl stra szny. Rozgrzany asfalt palii stoP)' rzadl(icn przechodniów, sklepy
i przedsiębiorstwa ziały pustkami. tylko
w biurze Ekspol'towej Spółki Akcyjnej, schyleni nad stotarni urzędnicy, zdawali
się pracować gorliwie.
Nad ich zachowaniem i lI'yrlajnością roboty czuwał wieloletni i nader sumienny prokurent firmy,
Bertini.
W swoim gabinecie, jedyny czynny
wspólnik firmy, okrągły i zażywny signor
Marcucćio spoczywał na wygodnym fotelu pI'zecl biurkiem, popijając wermut z lodem.
- Poprosić tu signora Bertini - rzekł
do śpie s zącego na odgłos dzwonka woźne
go.
Pewny siebie, pełen godności prokurent zapilkał, po czym starannie zamknął
drzwi, jakby gestem tym chciał ostatecznie odgrodzić siebie i szefa od reszty po_ spolitych śmiertelników.
- No jal< tam Bertini - przemówił dobrodu sznie władca firmy - kiedyż weźmie pan urlop? Uzależniam mój wyjazd
od " ;rjazdu pana, więc proszę się zdecydOI\'ać .

- Naprawdę nie wiem, czy będę miał
moin oś ć wyjechać w tym roku odparł
nrokurent. - Tyle zaległości, tyle waż-

Najwybitniejsi nasi malarze, od Matejki począ.wszy, w Monachium 'Pierwsze
zagraniczne studia przechodzili, ni&J.dórzy zaś osiedli tam na czas dłuższy,
jak Wierusz-I\:.owalski, Brandt, wreszcie Chełmoński. Niedawno zmarły Axentowicz również w Monachium pier.
wszą zagraniczną szkołę
był przeszedł.

Rekord chodzenia
po gorącej blasze

Anglicy pasjonują. się do wszelkich
rekordów, które traktują niekiedy z
pvwagą. naukową.

Niedawno wydał dr G. Burniston
Brown sprawozdanie o chodzeniu bosymi stopami po nagrzanej do czerwoności blasze. Doświadczenia były dokonane pod auspicjami rady psycholc.gów przy uniwersytecie londyńskim
w Carlshalten.
"Spacerów" po nagrzanej do 800 st.
C blasze na odległość 12 stóp, dokonywali trzej derwisze arabscy: Ahmed
Hussain, R. Adcock i Kuda Bua. Na.
pierwszym miejstu stoi Hussain, który
wykonał cztery kroki w ciągu 1,6 seJr.
Euda Bua mógł spacerować przy nagrzaniu blachy do 430 st.
Badacze skonstatowali, że derwisze
mieli zupełnie gołe, niczym nie wysmarowane stopy. Nawet pot fest szkodliwy i wywołuje pęcherze. Nie zauważono również pojawienia się jaJriegol<olwiek obłoczka pary, który
"
mógł sluż~'ć za izolację.
Wytrzymałość stąpających po l hisze bez oparzenia nóg wytłumac yć
można jedynie długoletnią wprawą w
danym kierunku.

MUlyka sood ziemi
Po raz pierw!'lzy zastosowano w Niemczcch na igrzysl,ach sportowych ·'Ie
Wrocła"' iu nnwv ciekawy wynalazek. Na
olbrlymim stad·innie. znaczn'ie większym'
od "tarlinIlU olimpij;;:l,iego. a mogącym pomieścić blisko pół miliona osób. umi~.
SZCZ0l10 w ziemi kilkadziesiąt głośnikó,~.
przy pomocy których nadawano komendę
oraz lTluzykę kOnlprzną do wykonywania
n'fmirznvrh ĆWIczeń.
. Gln§.niki wlTlnntowane w ziemię były
nir\Ylrlo~zne.
co powodowało ogromne
zdziwieni/? publirzności obserwującej ćwi
czrn ia rytm i rzn/? wYKon:vwane przez 30
tysięcy osób w takt muzyki. płynącej spod
zirmi.
:'\0 w;:] forma głośników iest wynalazku Trlprtlnkell'a a ma ta. zaletę. te nie
zasIania widoku publiczności. jak i wielkiej liczhv ćlI'iC7.I1C:v<:h. pozwala.iąc na.
5wobfJrlnc orlbv\\'Ilnie ćwirzeń. Nowe ,;rło·
śniki sa, tak silnie skonstruowane. że pokrYI\'R ich "'\' ll'7yma ciężar dowolnej ilości o<::ób
Cnlo~ć spoczywa na betonowej
podot a wiC'. Srp( ja lne siatki druciane w
formir c~' linrlra chronią głośniki przed deSZCZPITl . • Dźwięk
głośników.
wmontowanych w ziemię rozchodzi się w promieniu
50 metrów. Knnstruktorzy owych ~łośni
ków uważają. że znajda. one w najbliższej
przyszłości
sZI'rokie zastosowanie wszę
dzie tam. gdzie ze wzglec1ó\'11 estetycznych
llalrżaloby
uniknąć
wybudowania. masztów z glośnilcami. zasłaniającymi widok

I

Monachium: Mu':.eum Wojskowe
nych spraw mamy w biurze, jestem tu niezbędny, niezbędny.

Nonsens, nikt nie jest niezbędny, ja tu pozostanę.
- Oh, to nie jest to samo - z uśmie
chem wyższości i pobłażania - Bertini
spojrzał na szefa.
- Koledzy pana, Lizzoni, Franchetti, no
i panna Maffei, bezwzględnie znają się na
rzeczy.
- Niestety tylko ja osobiście podołam
pewnym sprawom.
Proszę pana,
niech
pan się ze mną nie liczy. / Ja zostanę·
- Dobrze, w takim razie wyjeżdżam
pojutrze i to na trzy tygodnie. Upał jest
nie do zniesienia.
Na zapytania młodszych kolegów w
sprawie urlopów Bertini odpowiadał ze
-

zresztą przecież

złością:

- Wakacje, urlopy... Tylko to was zajmuje, panowie, a tu jest praca. pilna praca. Pamiętajcie o tym i nie traćcie czasu
na próżna. gadaninę.
Cisza zapanowała w biurze, zgromieni
urzędnicy pochylili się znowu nad stoła
mi, rzucając pogardliwe spojrzenia w stronę pedantycznego szefa. '
Po powrocie do domu Bertini przeszedł
raz jeszcze przez krzyżowy ogień zapytań,
tym razem własnej małżonki,
która ze
łzami w oczach tłumaczyła mu koniecznoŚĆ wyjazdu i odpoczynku,
nie zdołała
Jednak nic wskórać.
. Noc zapadła. Zdawało się -eertiniemu,
że ledwie co zasnął,
f. tu ju:o ~os żony
wołał mu nad uchem.
- Wstawaj wstawaj, już pora, późno,

tłumom oubliczności,

czas do biura l
nie stl·aci.
Bertini zerwa! się szybko. lpcz nie wio·
Bertini oniemiały słuchał i uszom nie
dlo mu się. Krawat. gdzieś się zapodział, wierzył. Wreszcie wsunął się do gabinespinka upadla pod łóżko i z trudem się tu szefa: Zasl'a! tam Lizzoniego. Nikt nie
znalazła, obuwie było nieoczyszczone, slozdawał się go spostrzegać.
wem moc drobnych przeszkód, tak bardzo
- No. panie Lizzoni, panu powierzam
zwyk le irytujących systema tycznego czlo- losy firmy - mówił szef - ja wyjeżdżam
wiel,a.
w usta lonym terminie. Ten biedny BertiWreszcie jest już na ulicy. Ale czemu ni upierał się, że urlopu nie weźmie, nato ludzie spoglądają na niego tak dziwnie? wet mnie. właścicielowi firmy, zdawaj się
Bertini śpieszy. Byle da lej. byle się nie nie ufać, a tymczasem ja nie wątpię, że
spóźnić!
W (ym nadjeżdża pędem duże pan podoła wszystkiemu jak najlepiej. No
czarne auto. Bertini nie może się cofnąć ... więc jutro 8.20. odjazd, 8.20 ...
gwałtowny wstrząs, upadek, a potem nic ...
- 8,20 .... 8.20 - wstawaj, wstawajl
wielka ciemność.
Bertini ocknął się nagle. Żona stała
Ber.tini widzi grupkę ludzi, na ziemi nad nim, wołając:
leży ktoś, jakby on sam.
Słyszy głos;
- Wstawaj, wstawaj szybiw! Już póź·
- Spóźnię się do biura!
no!
I oto jest w biurze. Nikt nie pracuje,
Nie ociągając się, zerwał się z łótka,
maszyna milczy, a tam grupka urzędni podszedł do okna i patrząc na bezchmurków. Jest i Franchetti; naturalnie panna ny błękit nieba westchnął:
Maffei.
- Dobrze jest żyć, moja droga. Zdaje
- Do pracy panowie, do pracy - woła się, że mimo wszystko wezmę ze dwa ty- lecz nikt go nie słyszy, nikt nie zwra- godnie urlopu. Powiesz mi dziś, dokąd
ca uwagi. Zdumiony przysłuchuje się ich chciałabyś wyjechać.
Tak. dobrze jest
rozmowie.
żyć!!
- Tak, nie zły człowiek ten Bertini. Żona spojrzała na niego ze zdziwieSmutny go spotka! los,
ale że nudziarz niem. Czego nie dokonały jej pers"'azje,
był i zrzęda, to fakt..
.
to zrobiła jedna noc.
- Wyobrażał sobie, te nikt tu nic nie . - Spiesz się, mój drogi rz/?kła z
znaczy, tylko on. Tymczasem i staremu przyzwyczajenia - nie zdqżysz zjeść śnia
musiał dać się we . znak~. bo --signOI' Mar·
dania.
cucCi niezbyt zmartwiony. Już wezwał do
- E. co tam - odparł prokment _
siebie Lizzoniego i powi erzył mu funkcję nie mam się czego śpieszyć. Nie jestem
zmarłego.
znowóż taki niezbędny. I beze mnie da- Tak. tak pozbyliśmy się starego nu- dzą sobie radęl
dziarza, b<:Llzie weselej, a i praca na tym
(Tłum. z włoskiego)

