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Zlustrowany dziennik narodowy i katolicki
Nr 228

środa,

Rok 68

Wydanie

dnia 5 paidziernika 1938

Władztwo Polski nad ziemiam·za Olzil
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Cztery komisje polsko-czeskie
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przekazywaniem powiatów cieszyńskiego i frysztackiego
plebiscytu ustalony zosta nie w najbliższych dniach
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Termin

WOJSKO POLSKIE PRZEKROCZYŁO W NIEDZIELĘ PO POŁUDNIU OLZĘ 1 OBJĘŁO REJON CIESZYlVSKI
piechoty i rowerzyści, w środku dziecko polskie z Zaolzia wręcza kwiaty oficerowi polskiemu, z prawej u góry zastępca szela szla'óu gen.
Malinowski podczas przemarszu wojsk, u dołu jeden z obsypanych kwieciem czołgów polskich, które wtoczyły się na drugą stronę Olzy.

oddziały

. War s z a. w a. (TeL wł.) w: niedzie.
lę o godz. 16 został zajęty dworzec kolejowy w Cieszynie czeskim. Kolejarze
zdjęli napis czeski i zawiesili prowiz.oryczny w języku polskim: Cieszyn Zaolzański.
Zostały zajęte
w
miejscowości Cieszyn,

ciągu niedzieli
na północy KocObądź, Łąki, na zachód linta Olbrachdce, Cierlicko Górne (tam, gdzie zginęli Żwirko i Wigura), Trzanowice, na
południe Ropica.

ny na Orawie i Spiszu,
Z obu stron,
polskiej i czeskosłowackiej istnieje
tendencja przeprowadzenia plebiscytu
w najbliższym cz.asie.
W ciągu bieżącego tygodnia rozpoczną. się rokowania pomiędzy Polską
a CzechOSłowacją w sprawie ustalenia
szczegółów plebiscytowych. Zorganizowanie plebiscytu wymaga pokonania
wielu trudności technicznych.

wojskowej komisji mieszanej polsko _ czeskiej jest następujący:
przewodniczący gen. Malinowski ze
strony polskiej i gen. Hrabczyk Zd
strony czeskiej. Ponadto mieszana komisja składa się z -4 grup, mianowicie: w pierw'szej - gen. Malinowski,
płk. dyp!. Grodzki, a ze strony czegkiej
płk Klimek; w drugiej - płk dr Kopań
ski a z czeskiej płk. Hossak; \V trzeciej - płk. Czerwiński i major Po~pi ,
szil; w czwartej - ppłk. Szlachecki i
kpt. Hladil.
, Jeżeli chodzi o teren plebiscytowy,
to w najbliższych dniach zostanie ustauowiona w Pradze osobna komisja,
w której stronę' polską będzie reprezentował pos. Papee. Ustali ona, gdzie
ma być przeprowadzony plebiscyt i w
jakim terminie. Z tego można wnosić,
że teren plebiscytowy nie będzie tylko
ograniczony do takiej miejscowości,
jak np. Gruszów lub część powiatu frydeckiego, ale również może objąć groi-

Ponieważ przejmowanie odstą·pionego terenu ma być dokonane do 10
października jak mówią zajęcie Bo_
gumina ma nastąpić 6 lub 7 bm. przeto można się spodziewać, że termin olebiscytu przypadnie bą.dź na
koniec p,aździernika, bą.dź na początek
listopada.
Wojsko polskie obsach:i Karwinę
we wtorek rano.

Odezwa gen. Borłnowskiego
I

WojsJ(owa,l(omisja
Skład

.

C i e s z y n (P AT). Dziś na ulicach
<;:ieszyna i wszystkich miejscowości
Sląska

Zaolżańskiego

już

zajętych

przez wojsko polskie, rozlepiono na.stępujące odezwy:
"Polacy z Zaolzia! Żołnierzowi pol-

I

(Zdjęcia

naszego fotorep,G>rtera Z. Zielonackiego)

ski emu przyszedł w udziale zaszczyt
wykonania wyroku sprawiedliwości
dziejowej i woli narodu. Z rozkazu
naczelnego wodza,
jako
dowódca
wojsk wkraczaj-ących na Zaolzie obją
łem tu władzę w imieniu Polski. Wzywam was, Rodacy, abyście w tej wieIkiej chwili zachowali spokój i cierpliwość, a swym rycerskim zachowaniem
wobec pokonanych pomogli nam w pra.cy dla dobra imienia Polski. Niech żyje
Najjaśniejsza Rzeczypospolita Polska, '
Prezydent Mościcki i naczelny wódz
marsz. Śmigły-Rydz.
"Dowódzca samodzielnej grupy 0peracyjnej "Śląsk" (-) Bortnowski
Władysław gen. brygady.

Wezwanie

marsz. Rydza-ŚmitHego
War s z a w a (P AT).

Marsz.

gły-Rydz wystosował następujące
zwanie do Polaków za Olzą:

Śmi

we-

"Obywatele!
"Wobec pokojowego załatwienia
spraw spornych między Polską. a Czechosłowaci,ą, należy spokojnie, godnie
i bęz dalszego rozlewu krwi oczekiwać
ostatecznego ustalenia granic. Oczekuję też od was szlachetnej rycerskości właściwej Polal\Om. gdy są gospodarzami we własnym domu.
"To odnosi się $lo wszystkich, bez
względu na to, czy są. na terenie obję- '
tym już prze2! władze polskie, czy też
na terenie, który dopiero będzie objęty. Inspektor sił zbrojnych (-) ŚDIi- '
gły-Rydz, marszałek Polski."

l

ORĘDOWNIK,

Strona'

Władztwo

środa,

Polski nad ziemiami· za

C i e s z y n (PAT). W poniedziałek
O godz. 14 w miejscu katastrofy, w
której zginęli Żwirko i Wigura w Cierlicku, gen. Bortnowski w imieniu wojska i dowódca lotnictwa płk . Kalkus
w imieniu lotników, biorę,cycll udział
w operacjach na Śląsku, złożyli wień
ce o barwach narodowych.

razi się w dalszych wysiłkach ku utrwaleniu pokoju europejskiego dzię
ki wzrostowi dobrej woli i zaufania,
które ceChują nasze wzajemne stosunki."

WCieszynie
stanie radiostacja

P a ryż. (PAT) Szczególne zainteresowanie prasy francuskiej budzi w tej
chwili zagadnienie mniejszości węgier
skiej w Czechosłowacji. Dzienniki paryskie podkreślają. iż w kolejności wydarzeń problem węgierski i słowacki na-

War s z a w a. (Tel. wł.). Jak sły
Cieszynie założona będzie nowa radiostacja polska. (w)

'chać, W

Taryfy pocztowe i kolejowe
dla Zaolzia
War s z a w a. (Tel. wł.). Ministerstwo KomunikacH i Ministerstw()
Poczt przystąpiły do opracowania taryf kolejowych i telefonicznych dla
dwóch nowoprzyłączonych powiatów.

Mieszkańcy Śląska Zaolia~
skiego nie wezmą udziału
wwyborach

.~ 'v a r s z a "\v a. (Tel. ,vł.). Aczkolwiek Śląsk Zaolzański stanowi część
składową. Rzeczypospolitej, mieszkaI'lcy jego nie wezma udziału w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu,
a to z powodu przeszłych już terminów
kalendarz~'ka wyborczego. (w)

WNowym Jorku
N o w y Jor k. (PAT). Wydania nie_
'dzielne pism amerykal'lskich poświęca
ją. wiele miejsca i uwagi likwidacji
zatargu polsko-czeskiego, zajmując z
nader nielicznymi wyjątkami stanowisko rzeczo,ye, przytaczając jeszcze raz
genezę zatargu.

Demobilizacja we Włoszech
R. z y m. (PAT). Urzędowo donoszą: Począwszy od dnia 10 październi
ka rocząiki 1910 i 1912, które były 0statnio powołane, zostaną stopniowo
zwalniane. W tym samym czasie rozzwalniJ'J1if.' poborowych,
powolanych do trzech, dywizyj alpejskich, których liczebność była doprowadzona do poziomu wojennego.Równocześnie zwolnieni będą powolani do organizacji służby przeciwlotniczej.
poczęte będzie

List Chamberlaina
do Daladiera
p ary ż. (PAT). Premier Chamberlaiu po powrocie do Londynu wystosował do premiera Daladiera
pismo,
w którym wyraża mu uznanie i
wdzięczność za lojalnI',\. współprac~ w
ostatnich niespokojnych dniach.
,.\"'1 deklaracji, podpisanej przez
kanclerza Hitlera i Przeze mnie - pisze Chamberlain - uznaliśmy zgodnie,
że oba nasze narody łą.czą się w dąże
niach do pokoju i przyjaznej konsultacji na w~'padek mogących wynikn1'.lć zatargów. Serca narodów francusIdego i angielskiego SI). tak ściśle złą
czone, że zdaję sobie sprawę, iż naród
francm'.ki żywi te same uczucia. \V
przyszłości opoarta na nowych podstawach stała współpraca z Francją wy-

Profesor uniwersytetu w Kownie Kur-

nakauskas, 'który z bieżącym rokiem akademickim został prafe-sorem na uniwersytecIe wileńskim. zwrócił się z prośbą do
litewskiego ministra spraw wewn. o pozwole,nie złożenia obywatelstwa litewskiego. Prośbę prof. Kurnakauskasa MSWewn.
uwzględniło.

dla
.. pleczkaitisów", uczestni-

Prezydent Litwy

podpisał amnestię

ki1J.mdziesięciu
ków buntów chłopskich.
Król Karol II rumuński podpisał dekret, mocą którego z dniem 15 bm. na Bukowinie obowiązywać będzie całe ustawodawstwo rumuńskie. Dotychczas na Bukowinie obowiązywało ustawodawstwo

austriackie.
W Bukareszcie zmarł, przeżywszy lat
79, marszałek Aleksander Averesco. W bo'gatym swym życiu politycznym marszałek
Averesco był trzykrotn ie premierem. Założ~'ł on w swoim czasie RumUllską Partię Ludową.

Król Borys III bułgarski w związku
z 20 roczn icą wstąpienia. na tron podpisal dekret o amnestii, któr. obejmuje 223
osoby.
Premier Chamberlain odmówił wyra że
l1ia zgody na "zbiórkę narodową" celem
zlożenia mu daru w dowód wdzięcznoścI
f',~ utrzymanie pokoju.

Prasa paryska o mniejszości węgierskiej

Numer 228,

października 1938

dnia 5

Japonia zrywa całkowicie
, z ligą Narodów

Olzą

biera zasadniczego znaczenia.
"Le Temps", omawiając kwestię roszczeń węgierskich, podkreśla, że W ę
gry w kategoryczny sposób domagaj 'l,
się dla swej mniejszości narodowej tego
samego rozwiązania, jakie zostało zasto-sowane wobec innych narodowości. Należy więc oczekiwać - pisze dzienni.kże Czesi zrozumiejl\, iż w tej sytuacji
rozsądek na.kazywałby im raczej całko
wite wyeliroinowani& z państwa cz~
skiego wszystkich elementów obcych
etnicznie, celem nadania nowemu pań
stwu spójni politycznej, której mu popoprzednio brakowało.

Pr~ce nad gospodarczym scaleniem
Sląska laolzańskiego z Polską
\"'1 a r s z a w a. (P A T). Powrót Śląsk.a Zaolzański~g() do Polski wysunął
- jako aktualne i bardzo pilne zagadnienie - sprawę gospodarczego scalenia tych obszarów z resztą Polski.
Zagadniel11e to jest, rzecz prosta,
technicznie bardzo skomplikowane i
musi być rozwiązyw,ane już teraz w miarę ob!'adzani,a terytoriów powiatów z.aolz.ańskich przez wojsko polskie
i rozpoczęcia urzędowania przez polskie wl,adze cywilne.
Dla przykładu różnorodności wchodzę.cych w grę zagadniel'!. można wymienić takie sprawy, jak problem waluty, sprawę przyłączenia Śląska Zaolzańskiego do polskiego obszaru celn ego, problemy dewizowe i podatkowe, problemy uposażeniowe, sprawę
ewentualnych kredytów i pomocy su-

ł

Sido

kiego, w której w sposób kategoryczny
podkreślił postulaty Słowaków, stwierdzając, że zbliża się chwila urzeczywistnietnia narodowych dążeń słowac
kich. Wezwał on wszystkich. Słowa
ków, aby ,w jedności i zgodzie stanęli
we wspól~ycb szeregach i podjęli
ostateczny wysiłek w kierunku Wy-

walczeni ant'll'odowi słowack~emu należnych mu praw.
\-Vspominając
o pertraktacjach,
prowadzonych z rzą.d.em, poseł Sidol'
zaznaczył, Że ni.e chodzi w nich o wstą
pienie do rządu przedstawicieli stronnictwa ks. BUnki, lecz o definityw~le
i sprawiedliwe rozwiązanie problemu
słowackiego, w myśl życzeń
słowac
kich.
W końcu p05el Sidor wzywał Sło-

rowcowej d1.a miejscowych warsztatów
gospodarczych, a dalej - aspekty gospodarcz9 zagadnień komunikacji oraz łą.czności itd.
Jak się dowiadujemy, rozwiązywanie w terenie wszystkich tych zagadnień zostało już rozpoczęte. W t9j
chwili przebywają w ter&uie prz~dsta
wiciele centralnych resortów gospodarczych Rzeczypospolitej, którzy stuśmierć
diują wszystkie
wymienione zagadJ er o z o l i ma. (PAT). Na ponienia zarówno od strony technicznego rozwiąz.ania, j,ak i pod kątem wi- dwórzu jednego z domów w JaWe wydzenia realizacji długofalowego scale- buchła mina, zabijając 6 Arabów, a ra.nia gospodarczego Śląska Zaolzańskie nią,c trzech innych.
2yd nazwiskiem Jakub Kotek skago z Polską. W miarę obejmowania
dalszych terytoriów, wydawane będą zany został przez. tryb~lIlał w?jskow~
niezbędnę zarZf~dzenia, regulujące naj- na śmierć za posIadaUle brom palneJ
pilniejsze sprawy z dziedziny gQSPo- i amunicji.
darczej.

wPalestynie

I

łowac

płonęło

iego

waków do ochrony słowackiego majątku narodowego
przed żywiołami
wywroto'''ymi, nieslowackimi i nierhl'ześcijallskimi i do karnego poddania się przywódcom ruchu narodowego.
.
"Patrzy na nas tysi~cletnia historia słowacka - kończy poseł Sidor jal\O na wykonawców swych nakazów.
Od naszego dzisiejszego postępowania
zal~ży przyszłość narodu. Musimy rozwinąć wszystkie nasze siły i wykazać
największą.
odwagę
i stanowcz<hŚć,
abyśmy wyszli z honorem spod sądu
historii i Boga sprawiedliwego. ZbliŻa się urzeczywis~niel1:ie ideałów. dla
których żył i za które walczył Andl'ze'
Hlinka. Słowacja nie jest niemowlę
ciem" nie umiejącym mów~ć. Dojrzała już ona i nie oba1tvia. się przyjąć odpo.wiedzialności za swe losy w obecllrch krytycznych chwUach."

StraszliwJ wybuch

••

Dotychcz,as Jest 4: z,ab'ttych ." 50 'ł'a'łu'łych
P a l' y ż. (Tel. wł.). W jednej z marsylskich rafineryj nastą.piła · w poniedziałek eksplozja, w wyniku której
je!'t ldlku zabitych i bardzo dużo rannych. Przyczyny wybuchu nie zostały
ustalone. 'Wyleciał mianowicie kocioł
w powietrze prawdopodobnie z powodu uszkodzenia wentylów.

.

.

. ~Vedług. dotychczasowych obl~czen
sn1 ler.ć pomosły c~tery oso~y; licz~a
rann) ch . ~ochod.ZI na.toml,as~ .d~ :>0.
Z~la.czn.a ]el . częśc . odmosła clęzku~ 0b~azema, .'VI~le o!'ob w~lczy ze śmlerClą,

to.tez

hczba

zabItYch

zapewne

wzrośme.

prz,e'Wła'wiali

prez,es K. Kotcalski, R.
i J. Bara'łlski

W a, l.' S Z a w a (Tel. wł.). W niedzielę w lokalu Zarządu Głównego odbyJa
się ogólno-polska odprawa prezesów i
kierowników organizacyjnych Stronnictwa Narodowego pod przewodnictwem
wiceprezesa Zarządu GIównego dra Tadeusza Bieleckiego. W odprawie uczestniczyI również prezes Rady Naczelnej
pro f. F'olkierski i prezes Zarządu Glównego Kowalski. SŁawili się przedstawiciele wszystkich ok~ęgów.
Na wstępie uczczono pamięć Joachima BarŁoszewicza oraz kierownika pracy w Kaliskim śp. ChrysŁowskiego.
Glównym tematem bylo położenie mięclzynarodowe, jakie wytworzyło eię 0becnie w Europie oraz postawa wobec
zbliżających się wyborów do parlamentu i samorządu .. ,Hymnem Młodych" zakOlkzono obrady.
W t,rm samym dniu Zarząd Główny

Łuck. (PAT). We wsi Lubiko~l
cze, pow. sarneńskiego na skutelt. me:ustalonej przyczyny wybuchł wle~kl
pożar. Spłonęło 170 budynków role:
szkalnych. ogromna ilość inwentarza l
zbiorów. Pożar zlokalizowany został
dopiero po 10 godzinaCh. Ponad 100
rodzin pozostalo bez dachu nad głową·

Kanclerz Hitler w Eger
E g er. (PAT). Kanclerz Hitler przrbył dzisiaj po południu d? ~ge!, gdZIe
na rynku wygłosił prZem?,,!,leme, owa.cyjnie przyjęte przez mleJscow~ ludność.

onową granicę

czesko-niemiecką

B e r l i n. (P AT). Podkomitet .mię:
dzynarodowej k(}m.isj,~, ~rzewidzlane]
w u,kładzie monachl]sk.nn, po raz
pierwszy zebrał się dzisi.aj rano, by
omówić sprawy, ZWIązane z nową granicą czesko-niemi~cką. Nastę~ne po-

l

zaginął

B e r l i n. (PAT). Poszukiwania sall,lOlot.U komunikacyj.nego, który w sobotę z,aginął na traSIe Frankfurt-Mediolan, nie dały dotychczas rezultatu.
Poszukiwania czynione są zaró'Y:no na.
terenie Niemiec jak i Szwajcarll. Istnieje mało nadziei, ?y sa;nol.ot został
odnaleziony a pasazerowIe l załoga
ocaleni.

Szwedzi

interesują się Polską

Wielkie zebranie S. N. w Warszawie
Na u'iecu

170 budynków .

'i·~~;~:;'~~~~~;;~;;i~Y

W marsylskiej

rafinerii

'.

Krwawe starcie
wTyberiadzie
H a i f a. (P A T). W Tyberiadzie przeszło stu powstańców arabsk~ch. zaa~a
kowało nieoczekiwanie dZlelmcę. zydowską mordując mężczyzn, koblety,
i dzieci. Napad trwał około dwóch godzin. Podpalono synagogę. zabudowania rządo\",'e i wiele d0!llów prywa~
nych. Wycofując się z mIast?' pows~n
cy zderzyli się z patrolem l straCJ.lI ł
zabitych. Kilku pows~ńcó.w ~ostało
się do niewoli.
W dZlelmcy zydowskiej jest 21 zabitych, wśród rannY'c h
jest 60 dzieci.

I

narodu

P 1'a g a. (pAT.) Poseł Sidol.' wygłosił w tych dniach przez radio bratysławskie odezwę do naroc\u słowac

T o k i O. (P A TY. W kołac?- oficj~l
nych potwierdzają, iż .JapoU1~ zamlerza przerwać ostatec~nJe w~połp\acę z
organizacjami techmcznynn . Llgl Narodów. Japonia po r. 1934, loedy ustą
piła z Genew)', miała jeszcze przedstawicieli w Biurze MiędzYllar?dowy~
Pracy, w Komisji Mandatowe], Kom~
sji Walki z Opium, GospodarczeJ,
Spraw Sanitarnych i w. Instytucie
Współpracy Intelektualnej.
Japonia będzie jednak nadal współ
pracowała
ze stałym Trybunałem
Spra wiedl i wości.

S~c~ę8ny

Stronnictwa Narodowego zamierzał 11w lokalu "Teatru 8,15" zebrunie publiczne. Tymczasem zarząd
tentnl nie zgodził się. na udzielenie sali,
wobe,~ czego udąno się na podwórze domu przy ul. Złotej ~O, gdzie mieści się
lokal okręgu stołeoznego i tam w obecności około 1.500 osób przemawiał prezes Kowalski oraz pp, Ryszard' Szczęsny
i Jan Barall.sld. (w)
rządzić

Mł Et
a a n enta - obecnie

B u kar e s z t (ATE). Mająca się odkonferencja ekonomiczna Ma,lej Ententy została odroczona z powodu ostatniego rozwoju sprawy Czechosłowacji.
W kołacł\ tutejszyoh politycznych
stwierdza się. że Qzisiaj wobec nowej
sytuacji, w jakiej znajduje się Czech 0słowacja Mała Ententa traci właści\VIe swą rację bytu.

być

War s 'l. a w a. - W drugiej połO:
wię września prz~bywa. do Polski
szwedzka ekspedYCja radlowa. Samochód transmisyjn~r radiofonii. szwedzldej z aparaturą do n~grywama reportaży jęst już w Gdym, skąd wyruszy
w podróż okrężn!;l po Polsce. Trasa samochodu transmisyjnego będzie biegła
od Gdyni przez Bydgoszcz, Tor~ń,
Warszawę,
Częstochowę,
KatowJce,
I{raków, Mościce do .zakopanego.

Stronnictwo Pracy a wybory
Jak donosi "Polska Agt>ncja Agrarna'"

2 bm. obradowała w Warszawie raela na-

czelna Stronnictwa Pracy. Po zasadniczym
referacie oraz ożywionej dyskusji powzię
to m. in. następującą rezolllrj~ .,Rada nacze,l na przyjmuje i zatwierdza następują
cy wniosek komitetu wykonawczego:
uznając' pozytywną stronę aktu, rozwią
zującego Izby Ustawodawcze. ze względu
na niezmienione pra,wno-polityczne podstawy systemu wyborczego - Stronnictwo
, Pracy nie może ' wziąć udziału w wyborach parlamentarnych".
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W ogóle sprawy wzięły uprzednio
obrót dla nas pomyślny. \V okresie przed monachijską konferencją.
czterech bylo widoczne, że Niemcy wyzyskując upór rzą.du praskiego usiłują.
wcią~nąć Polskę w konflikt zbrojny
p o s t r o n i e n i e mi e c k i e j, przeolzia po Ostrawicę, czyli nie tylko po- ciw Czechosłowacji i przeciw tym. któwiatów czesko-cieszyńskiego i frysztac- rzy by jej udzielili poparcia. Ze swej
kiego, ale talde ?~wiatu fry?ecki~go, strony i dziś nie wahamy się powiea nawet MorawskIej Ostrawy l okoliCY, dzieć. że taka ewentualność. gdyby do
Idącej już poza Śląskiem, na Mora- niej było doszło, byłaby dla narodu
wach. Jeszcze w sobotę po południu polskiego t r a g i c z n ą i ubolewamy,
jeden z "sanacyjnych" dzienników gło że były pisma polskie, które wytwasił, że polskie ultimatum, przyjęte rzały atmosferę polityczną na rzecz tej
przez Pr,agę, "żądało zwrotu całego ewentualności.
Śląsk.a Zaolzańskiego".
Upadła ona sama przez się po konTak, jak wiadomo, n i e j e s t. Do ferencji monachijskiej, której egoizm
P{,]ski wracają bez zastrzeżeń dwa "pokojowy" zostawił załatwienie żą.dall
wschodnie powiaty ZaolzIa z ważnym polskich w "trzymiesięcznym" zawiekarwińskim obwodem przemysłowym szeniu. Odtą.d już Polska działała o
i
pasem pólnocnym, obejmującym VI l a s n y c h P o l s k i c h siłach, by
doniosły
węzeł
kolejowy Bogurnin. p o l s k i e odzyskać ziemie bez cudzej
Gdzie się poza tymi powiatami odbę laski i bez zależności od obcych czyndzie plebiscyt, w zachodnim powiecie ników.
frydeckim, i czy ewentualnie także w
A że się skollczyło na nacisku milisąsiedztwie naszych Tatr, w rewindytarnym armii polskiej bez wojny z Czekcwanej przez Polskę w swoim czasie chosłowacją, to korzyść Polski olbrzydolinie Jaworzyny itp., b~dzie dopiero mia, materialna i moralna, zwa.ustalone przez komisję polsko-czeską.. żywszy wszystkie dla Polski następ
O ile plebiscyt jest oczywiście pożą. stwa zawieruchy wojennej w czasa.ch,
cany wszędzie, gdzie mamy szanse wy- gdy cały świat, po konferencji monagrania, nie leży w naszym interesie chijskiej, upajał się "zwycięstwem porozciąganie go na gminy o sytuacji
koju".
dla nas beznadziejnej, by wynik ujemPolska ma wszelki powód cieszyć
ny w większej ilości gmin nie zepsuł się s w o i m zwycięstwem: jest ono
silnego wrażenia odzyskania z powro- zwycięstwem p o l s k i m i t Y l k o
tem większości Zaolzia bez plebiscytu. p o l s kim.
Po tym zwycięstwie naród polski
Odzyskanie to nie hyłoby niewątpli wyciąga do Czechosłowacji - "wczowie nastąpiło bezpośrednio, byłyby ra- rajszego przeciwnika" - dloń zgody i
czej rozpoczęły się targi dyplomatycz- pragnienia rzetelnej, szczerej współ
ne, gdyby nie n a c i s k m i l i t a r n y
pracy. Do tego tematu powrócimy.
Polski. Na szczęście - wystarczył nacisk.
już

zwycięstwa

Iskie

Na zgcoil1e stanowisko "całego naro- paryskiej .konferencji pokojowej WY-j
du" powołał się minister spraw zagra- stąpiła Delegacja Polska.
nicznych Beck w krótkiej odpowiedzi
Ten program, te rewindyl,acje, te żąmanifestantom oraz w przemówie- dania polskie z listopada r. 1918 były
niu radiowym, zaznaczając, że "glos też postulatami narodu polskiego, gdy
każdego obywatela przyczyniał się do teraz wybuchł konfl il,t między Niemcastworzenia siły, którą każde hA.danie mi a Czechosłowacją o jej ziemie etnopa11stwa polskiego mieć musi, aby by- graficznie niemieckie. Polska zażądała
lo respektowane przez innych". I rów- w tym momencie od Pragi zwrotu
CZęSCl Zaolzia, gdzie jest
nież
"wolę narodu", "całego narodu większej
polskiego", "całej Polski" stwierp,ził w przewaga żywiołu polskiego.
Czy Polska mog'la uczynić inaczej?
swym rozkazie do wojsk polskich,
wkraczających
na Śląsk Zaolzal'lski Czy inaczej byłoby postąpiło jakiekolwiek inne państwo zważywszy szczemarsz. Rydz-Śmigły.
gólnie,
że wspomniana część Zaolzia
Wol.a narodu wsparta byla o dwie
został.a
nam
przemocą wyrwana wbrew
granitowe podstawy: o tradycję histoumowie
z
listopada
roku 1918, gdyśmy
ryczną
tej prastarej ziemi piastowna
karku
mieli
l>ronienie
Polski i całej
skiej oraz o zasadę sprawiedliwości naEuropy
przed
naporem
bolszewipkim?
rodowej, zważywszy, że na tej ziemi
Polska wyzyskał,a ciężkie położenie
lud polski, poprzez wieki ucisku róż
Czechosłowacji?
Tak. Ale było to tylnorodnego rodzaju nie tylko wierny poko
o
d
r
o
b
i
e
n
i
e z a s k ocz e n ia
został Polsce, ale wykazał patriotyzm
i
g
wal
t
u,
zastosowanego
wobec
gorą.cy, zdolny do wielkich ofiar, utrzynas
wówczas,
w
naj
cięższych
chwilach,
mując w znacznej większości Zaolzia
przewagę liczebnę. nad żywiołem
ob- jakie przeżywało co dopiero wskrzeszocym: czeskim, niemieckim i żydowskim. ne nasze i jeszcze nie umocnione pallstwo nasze. P r z e s z łoś ć t a z 0Toteż na tych dwóch granitowych
w y m apodstwach t r wał y
n i e z m i e n- s t a ł a s k w i t o w a n a
n i e polskie żą.dania polityczne. Świa- z a n a.
dectwem tego umowa polsko - czeska
z 5 listopada roku 1918, świadectwem
A słuszni a uczynił rząd pols~~i, że
tak samo program postulatów tery to- n i e wystąpił z żądaniami z a d a l erialnych i granic przyszłego pallstwa k o posuniętymi, uniemożliwiającymi
polskiego, podtrzymywany przez Ko- Pradze ich przyjQcie.
mitet Narodowy Polski w Paryżu w to-\
Jak wiadomo, propaganda obozu
ku wojny świ.atowej, a następnie re- "ozonowego" żądała bezwzględnie nawindykacje terytorialne, z jakimi na tychmiastowego zwrotu c a ł e g o Za-

esa
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Do Polski, jak już informowal1'śmy, przylqczone zostają bez plebiscy·tu powiaty:
cieszyński i frysztacki. Oba powiaty liczą ok. 800 km kwad1'Olowych powierzchni, z tego powiat cieszY11.ski 512 km kw., powiał {rys::,tacki 258 km kw. Liczba
mieszkańców w obu powiatach wynosi 240 do 250 tys. Najważniejsze miejscowości w powiecie frysztackim: Frysztat, Karwina, Orłowa, Bogumin, Rychwałd,
Niemiecka Lutynia, Polska Lutynia, Dziecmorowice, Słonawa, Sucha. Najważ
niejsze miejscowości w powiecie cieszY11skim: Cieszyn, Trzl/niec, Jablonków,
Bystrzyca, CierlicIw, Domosławice, Mosty. Najważniejszy ośrodek przemysło
wy, to zagłębie karwińskie, produkujące słynny węgiel koksujący. Produkcja
zagłębia lvynosi ok. miliona ton rocznic. W Trzy1/ru i Pr?/sztarie, gdzie znajdują
się huty i fabryki. Pow. cieSZY/Iski jest dość bogato zalesiony. Bo{]umin jest du-

M.apa 1!01lJ.yższa przedstaw~a ob~zary Sląslc~ (zarówno Górnego i Sreaniego, "jali
C~eszynsk.~ego), kt~ry~h wcwle!,-za do Polskz domagał się Komitet N arodowll
Polsk~ w Paryzu t delegaCja polska na konferencję pokojową w r. 1919.
$

żym węzłem kOlej?wym, gdzie krzyżują się magistrale kolejowe te; części Europy. Łączy on Wwdeń przez Morawską OSłrawę z Niemcami. Pragę przez Mora1?slcą OSłrawę z Polską oraz ze Słowacją. Tamtędy przechodzi też kolej. bogumZTlsko.-l~oszyclca .. Tereny obu powiatów posiadają duż.e wartości turystyczne
a UJ ?nzelSCOll.'OŚCl Dm·ków. znajdują się jedne z najsilnfejszych źródel jodłowych
w Europze. Jest to miejscowość kąpielowa,

Boga t

Walory gospodarcze nowych ziem,
które zost,a l y włączone do Rzeczypospolitej są. bardzo poważne. Ślą sk Zaolzański posiada bogate kopalni e węgla,
poważnie
rozwinięty przemy s ł hutniczy, chemiczny, a dalej drzewny, budowlany i ceramiczny.
KOPALNIE W~GLA
z bogactw naturalnych Ślą.ska Zaolzańskiego jest wę
giel i to węgiel koksujący. Polska dotychczas węgla takiego nie posiad,ala
i musiała sprowadzać go z zagranicy,
właśnie z okręgu
karwińsldego.
Na
Zaolziu znajduje się 15 kopalń (któr)\ch
część jest na terenie przyznanego już
Polsce powiatu frysztackiego, a reszla
w powiecie frydecl{im l, które w r. 1937
wydobyly 4 miln. 500 tys. ton węgla.
Centrum wydobywania węgla jest Zagłębie Karwińskie, w którego skład
wchodzą.: Karwina, Lazy, Orłowa, Dą.
browa i inne mniej ważne miejscowoNajważniejszym

ści.

KOKSOWNIE
Obok kopalń wf,'gla Zaglębie Karwil'lskie posiada 3 koksownie. Koksownie te wyproduko,...ały 200 tys. ton koksu. Pracuje w nich 14 tys. robotników. Węgiel Zagłębia Karwiilskie ~;)
jest tłusty i daje on w koksowniach
około 20 pct więcej węglopochodnych,
np. benzolu, luezolu itp., od węgla górnoślą.skiego. Koksownie posiadają. 160
pieców koksowych.
Poważne ilości koksu Śląsk Zaolzań
ski eksportował za granicę. Polska sama sprowadzała rocznie mniej więcej
80 tys. ton koksu.

ilska laolzańskiego

węgla w Karwinie, koksownie i huty
w Trzyńcu (wielkie piece, stalownie,
walcownie, odlewnie i zakłady mecl1.ll.-

niczne), wiellue szamotownie i elektrownie.
IConcern ten wydobywa rocznie 4,1
miln. ton (przy ogólnej produkcji 4,5
miln. ton) węgla. Produkcja surówki
żelaz.a tego koncernu wynosiła
w r.
1937 przeszło 485 tys. ton.
NA TLE PR~DUKCJI POLSKI.
Cyfry dotyczące produl{cji Zaolzia
należy porównać z danymi produkcji
Polski. Otóż Polska produkuje 36 miln.
ton węgla (z czego wywozi się za granicę przeszło 11 miln. ton), 2,2 milv·
ton koksu (za granicę 418 tys. ton) i
724 tys. ton surówki żelaznej. Z cyfr
tych widzimy, że produkCja surówki na
Zaolziu wynosi 75 pct produkcji surówki wszystkich wielkich pieców w
Polsce.
PRZEMYSL CHEMICZNY
Z koksowniami połączone są zakłady przemysłu chemicznego, które wy:
twarzają. różne węglopochodne. DaleJ
w pow,. frysztackim maj~ ~we siedziby
rafinene nafty. PrzerabIaJą. one rocznie około 53 tys. ton ropy na naftę ·
Około rafineryj zgTup~wały się ~enzy:
niarnie, fabrykI smarow, parafmy ]
świec.

INNE PRZEMYSLY
w

Przemysł tkacki istnieje

okoli-

cach Fl'ydka (a więc tam, gdzie
odbyć plebiscyt).
Z innych gałęzi przemysłu

się

ma

należy
wymienić rozwinięty przemysł drzewny (liczne tartaki i zakład.y p!'zerobu

drzewa), budowlany (okUCIa) l ceramiczny (cegielnie i liczne cemen .ownie).
ROLNICTWO
Rolnictwo Zaolzia stoi na wysokim
poziomie. Ziemie nie są. co prawda na~
zw~' czaj żyzne, jednakże bardzo ro.zw.lnięty przemysł,
który dawał zajęcIe
s,' nom O'ospodar"kim, pozwolił na podniesieni~ na wysoki stopień kultury
rolniczej. Gospodarstwa tamtejsze są
średniej wielkości (nie uległy rozdrobnieniu). Wysoki poziom gospodarczy
zawdzięcza rolnictwo doskonalej organiz.acji spółdzielczej.

*
Do wysokiego poziomu

życia gospodarczego przyczynia się równie.ż gęsta
sieć kolejowa i drogowa. ZaolzH~ przebiega 5 linij kolejowych w kierunku b.
granicy polskiej i 2 linie równoległe. d.o
granicy. \Vszystkie WaZ01e]SZe mleJ-

scowości są. również połą.czone siecią
doskonałych dróg bitych.

I

*

Jak więc widzimy z powyższego pobieżnego przeglą.du bogactw Ślą.ska Zaolzańskiego, ziemie te przynoszą. Polsce także działy przemysłu, które m~
gą. się przyczynić do zwiększenia. SIę
naszej samodzielności 1l0sDodarczeJ,

I

WSowietach nie ustaj~ krwawe starcia

AJ'tyleria so'w iecka ~J'ó'łł')l((la ~ ~;e)nię tł'Zy u's;e
HUTNICTWO
Ostróg.-Ludnośćznadgraniczbolszewicy na skulek odmowy ze
Hutnichvo to drugi - najpoważ nych wiosek zaalarmowana została ·trony ludności wiejskiej \vydania im
niejszy obok kopalil węgla - dział kanonadą artyleryjską, którą. sł~' chać zboża zrównall z ziemią trzy wioski:
przemysłu
na Ślą.sku Zaolzań s k i m. była....ze strony sowieckiej. Kanonada Baranie, Kry",in i Ulaszynówl<ę. 'Ve
Centrem przemysłu hutniczego jes t słyszana była przez dwa dni i trwała wsiach tych działały specjalne komiTrzyniec w powiecie cieszyńskim. w każdym dniu po kilka godzin.
sje karne, które sądziły na miejscu
Ogromne to przedsiębiorstwo, zatrudZbiegowie z Rosji Sowieckiej wy ja_ "wrogów ludu". Jest kilku zabitych
niają.ce 6 tys. robotników,
produkuje śnili sprawę strzałów. Okaz.ało się, że i wielu rann~' ch.
blisko 500 tys. .;on surówki żelaznej
rocznie. Huty trzynieckie sprowadza-o
ją. rudy z Węgier, ze Styrii i Szwec.ii.
Posiadają. one walcownię
platyn do
Wi~sz, mój kochany, opowiada mi szwank nie tylko nasze poczucie estetyczmÓJ przyjaciel - że jes tem pedantem. fa- ne, ale nie raz i bezpieczeństwo. Sam nieprodukcji blachy żelaznej.
Poza Trzyńcem istnieją. jeszcze in- natykiem porządku. Pilnuję, aby w miesz- jednOkrotnie omało że nie wyrwóciłem się
ne zakłady przelwórcze, które znajdu- kaniu wszys tko było na swoim miej~cu. na schodach, poślizgnąwszy się o wypluta,.
ulicę
i cale miasto i w ogóle tam pestkę. Na pla~y trzeba nieraz uwają. się w Boguminie i Frysztacie.
Za- Uważam
miejsce, w którym się znajduję, za dalszy żać, aby nie stanąć na odłilmkach szlda.
trudniają. one około 10 trs. robotników.
I wyohraź sobie, to zamiicwanie do pociąg mojego mieszk.ania
i p:agnę. al?y
'V Boguminie znajduje się \valcow- wszędzie było ró\vme czysto l porządnle, rządku przyniosło mi namacalną korzyść,
nia rur o rocznej produkcji 150 tys. ton jak u mnie w domu.
względnie ochronHo od straty. Idąc ulicą,
Nie masz pojęcia, jak ciprpię, przecho- przeglądałem papiery z kies7.eni. a te oyly
oraz wielkie warsztaty kolejowe.

Porządek

W CZYIM R~KU?
W przemyśle górniczym i hutniczym Ślę.ska Zaolzańskiego decydują.
cą. rolę gra koncern "Berg- und Htittenwerks Gesellscbaft". Ma on swoją. siedzibę w Berl1ie Moraw skim . I(oncem
ten jest prawIe w cało.ści wł .asnością
grupy francu<;l{iej Schneidel'-Creuzut.
Do niego należą najwi~ksze kOPIlInie

10

lał

w sowieckiej katordze
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Budowa wielkiego kanału Morze
to jedna wielka mordownia ludzi, bluff i oszustwo, o których można by mówić bardzo wiele.
Podczas pracy w biurze statystycznym
Madejowej Góry, w ręce moje kilkakrotnie wpadJy ważne dokumenty,
rzucają.ce dostatecze i jasne światło,
na całe to ol{l'zyczane przedsi~wzięcie
sowieckie. Obliczyłam na. podstawie
listy transporlów więźn iów wysyła
nych w dziewicze lasy do pracy, że w
przedągu tylko dwóch pierwszych lat
budowa kanału pochłon~la tysięce
ofiar! Liczne armie skaza11ców muszą. pracować ciężko od świtu do nocy, pozbawione wszelkiej opieki. i pomocy lekarskiej, często bez jedzenia i
bez wody. Są bowiem miejsca, skQct
trzeba nieraz 3 i 4 kilometry chodzić
po wodę do picia. Nieszcz~śliwcy piją. więc niezdrową, brudną woclę z bagien i moczarów. Zrozumiałym jest,
że w takich warunkach cl11ŻO z nich
choruje, a śmiertelność jest olbrzymia.
Na miejsce zmarłych, GPU wysyła z
diabelską energią. coraz to nowe transporty.
ROZDZIAL XIX.
Tydzień za tygodniem i miesiąc za
miesiącem upływaj w znojej pracy i
męce.
Minęły już dwa lata mego pobytu w obozie Madejowa · Góra. We
wrześniu skończył się czas wyznaczo,
Białe-Bałtyk,

dząc ulicami. Nie mogę pojąć niedbalstwa
ludzi, któr'zy nie pamiętaja,. o tym, że miasto i jego wygląrl sa, przecież nasza,. wspóln·o.. własnością - ni~ zadadzą sobie naVl'~t
minimalnej fatygi wprowadzenia tej zasady w czyn. Diabli mogą wziąć człowie
ka, gdy widzi, jak jezdnia i chodnik zaśmiecone są torehkami po owocach. porzuconymi gaz~tami i wszelkim innym
śmieciem. Choć o dwa kroki dalej znajduje się kosz na odpaclki.
Człowiek barbarzyńca
naraża
na

nej mi kary, a uwolnienie nie przychodzilo. Już od dawna przestałam
liczyć tygodnie i miesiące. Trzeci rok
posunął się też znacznie naprzód. Zacz~łam myśleć, że chyba już nic nie
zmieni mego losu. Tysiące moich nies7.częśliwych
towarzyszek
pomarło,
lub zostało rozstrzelanych i pochowano je bez wszelkich ceremonij we
wspólnych mogiJach. Kiedyż i mnie
złożą.
wreszcie na wieczny SpOC7.ynek? ..
Pewnego jednak dnia zostałam wezwana do kancelarii obozowej, gdzie
oświadczono mi, że jestem wolna ...
\Vięc doczekałam się nareszcie wolności, po tylu latach niewypowiedzianych
cierpień,
przeżyćl .. ,
Jaki~
dreszcz r07.kOR7.y przebiegł całe moje
('ialo, w oczach stanęły dwie duże
łzy. ..
Lecz były to łzy radości, łzy
szczęścia.
Był już koniec stycznia 1935 roku.
Mróz nieco zelżał i zaczął padać śnieg.
Białe platki, niby skrzydełka motyle
leciuchnym puchem otulaJy szarą. ziemię.
Bylam wojna, lecz w kieszeni
miałam tylko dwa ruble.
Gdzież się
mam udać? Z konieczności musiałam
pro s iĆ komendanta o pozwolenie spę
d7.enia jeszcze kilka dni w obozie, dopóki nie znajdę sobie jakiegoś innego
miejsca. \Vreszcie po długich, usilnych staraniach znala7 1am mies7ka·
nie u pC\\JlCj litościwej kobiety, tuż

wzbogaca

Statek rybacki "San RPl)Hstian", POC11Odp•.cY
z Hull. za tol1<lj na :-vy ~!> ko ~ ci ~\V y sp NledzWIerlzich . 15 ludy.i za!Ogl zf.(ulf) lo. Dot yc hczas odnaleziono zwloki dwó ch marynarzy.

*

,V Stana ch Zjcrln oczonych . prz:rwódca fe.d~racjj pra cY Grecll wl' Po \\' Je rlzw l SU! ~a ?!r.nJ('Jsz"ni em il oś ci god zin p rac y w tygodmu J.nko ~a.
{e'clynym prakty czJ1):m l;poso bem rozw l~ z a ma
zagadnie nia beZI'OUoC'la .

*

W Anglii na drodze ze Stoekton do. 8,underland zr!erzyły się dwa samocho(łY cle.zar<;lwe
wojsk technicznych .. W katastrofIe 1 zolmer3
zostal zabity a 4 odn!ORlo rany.

*

Wlarlze sowieckie zaa resztowal:;; na WY.brze3 angi els kie statkI rybackie.

żu Murmańskim

~~

W niedzielę o godz. 3 r~no
cal ej Anglii czas letni zostal
zwykly czas Greenwich.

na

.

terytorIum
przez

zastąpIOny

*

.

*

_'-'

W sobotę po poludniu w miejsc<,lwoscl W·lry
Chatillon we Fran cji. gw a łtowny WIcher SPOWO<lowal zawalpnie się hn n"aru. I?od. którym . .Ikadziesiat osób szukalo schrom ęma .pr.zen .deszczem. Pou gruzami zginęlo dWOJe ~Zl(>Cl. ~ łe~
no dziecko i 4 OSOUy dorosIe odnIOsly cIęzkIe
rany.
Lufthansa" donosi że transatlanty"... 1 lIamolot "pocztoWY .. D. O. 80", który wystartował
z Natalu do Bathurst zginął be" śladu. 'Vszczę
te natychmiast poszukiwania nie daly dotychczas rezultatu.

*

Brytyjska admirllli('ja dO'\1osą: wszyscv ofiJ
cerowie i marynarze fl(}ty wojennej GUZ rezerwy floty klasy B., którz.'y ostll:t:n io ~~oll!-~
ni wstali p()(1 brOIł. w stah POwladomlern, IZ
nic potrz ebują się meldować do służby czynnej.

*

Z okazji dwulecia rządów gen. Franco rodzinne miasto genPIala El Ferrol zostalo na
jego CZ .... ść PTze minno w ane na ,.Fe rrol deI
Caudillo". Poseł węgif'rski przy l'UIdzie gen.
Franoo wrę czy ł g'pn p rnłowi portret relrenta "'ę
gier adm. Horthy ' ego z wlasnarę=ą dedykacją.

*

Pierwszym J'Oz;porznr! zf'nieom, wydanym pn:ez
niemi eckie na Gbcimowanvch terenach
czpsko - sł(}wackich zo!<tal wprowadzony ruch
jednostrormy pojawów i pieszych.
władze

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
B y d 'g o ~ z c z, 3. 10. Żyto 14,00-14.25;

pszeni ca 18. 7.3- 1!l.25 jc<,z mi(,ll. I g a t ._ 15.0Q-:1;;,25, II s::at. J.1.~U - l ·J.7;); o Wies 14 . 2a--14.1~;
otręby ż"tnie 10 .::;0 -l1.UO: otrę by psz~ne ~,
11,00- 11 ,50, fil'. 11,;J0-12.00,
gr. 12,2;)-12. 1,);
mąka żytnia 6;;'/, 22,30 24,50; mąka pszenna
65'/, 30.50-33,00.
K a t o w i c e 3. 10. Pszenica cz. twarda
21,50-22. jean.' 21 .2.- - -21 ,7;), zbi erana ?0.7521 .25: żyto 15.50-15.73: jęczmi e ń przemiałowy
li-lI.50: knkul'l'rl za 21.2.)- 21.7.3: maka pszenna gat. I wyc. 0-30 rp. 39.7.)-·12.7:;. mA k a
psze nna gat. I 0 - ;:;0 pr. 236 .Z':; 38,2 (3(;.25) . ?6. :Z5
38,75; ' mąka psżenna gat. la Q-...{;.5 pr. 33 .7;;35.75: mąka p~zenna gat. 212 22 W - 6} pr. 31.~O
-33.;;0; mnka pszenna 2 a 50--6.) pr. l!J.,)O
29 .'20.;;0; mąka p~ zenna ~n.t. 3 65-70 pr. 11;';516.75- 17,75; milka p. zenna gat. 3 ;lG5-iO pr,
16.75-17; pa otc\\'na 17.30(11.~0-12.50: razo\\':1
0-95 PI'. 29.2;> 30.2;), mąka żytnia gat. 1.0 - .;0
pr. 27-27,50, mnk:t żytnia g a t. 1 0--63 pr.
2621'26- 26.50. mnka żytnia gat. 2 50-65 pr.
14.7'> 15.25, 14.75- 1.;.25: r a zowa 0-95 pr. 21l. 20.75
- 21,75; fasola biała 32-34; fasola krasa 2;:;-

26.

Ł ó cl z,
3. 10. ż.\to 15,00-15.25: pszenica
21.00- 21.30. zbiel'. 2U ,75- 21.00: j ęczmieli brow,
17.0017.50.
PTzem. 15 ,00-1'3,50; mak niebieniepotl'7:ehne, rzuciłem je do kosza na Eki 70,00 - 75.00:
ziemnia ki 4.00- 4.50 reszt a nośmiecie. Odszedłszy parę kroków przypo-I towań bez zmiany tl'n.
'l.'endencja spokojna,
ogólny obrót 193.'; ton.
mniałem sobie, że między tymi papieraL w ó w. 3. 10. Pszenica czerwona jednolimi znajdował się równ-ież los loterii klata 20,25- 20.30. zbierana 19,2:>-19.50; żyto 1
sowej. Wróciłem więc i oczywiście za stana
lstand81't 14,75-15. 2 stanrl a rd 14-1Wli.25
chwię los
był znowu w mojej kieszeni.
mąka pl;zenna raw\\'a 2.3.25 - 2:.1.75: żytnia r !lzowa
10,23- 19.7.3; otre by p.w nne grub e 8.7J- !I.
Gdybym był rzuci! papiery na chodnik,
średnie 7,50-7,75, llwlłkie 8,75- 9,50, żytnie 7.25
byłby je ktoś podniósł, a Iho poszłyby w
koniczyna b i ała 240- 2(;0, bez kanianki
dal. uniesione przez wiatr. W ten sposób -7.50:
270- 28.i; przelot 60- 6:5; kanar 40-45; ogólny
porządek wynagrodził mnie i spodziewam
obrót 24:\1 ton. p.zeni e3 obrót 635 ton, t endencja lekko zni:i:kowa, 7.yto 247 ton, t en. If' księ, że i los z kolei wynagrodzi mnie wyko zni:r.lww3, jęczmień JOO t on . t end. spokojna ,
graną.
ng' 19442 owies
l(jJ ton, tend. spokojna.

obok stacji kolejowej Madejowa Góra.
Mąż tej kobiety, kolejarz, wystarał się
dla mnie o pracę. Zatrudniono mnie
w magazynach kolejowych kolei,
gdzie pracowałam do Wiosny. W ten
sposób uskładałam sobie tyle pienię
dzy, że w kwietniu mogłam kupić bilet do Moskwy.
W Moskwie miałam serdecznego
przyjaciela, który wpływem swoim pomógł mi uzyskać zezwolenie na wyjazd za granicę.
Po pewnym czasie
opuszczałam z
prawdziwą
Rosję, udają.c się do Francji.

radością,

Dziś, po tyloletnim pobycie w bolszewickim "raju", stwierdzić mogę z
calą. pewnością. i przekonaniem, że cała Rosja jest jednym wielkim więzie
niem. Ogólna liczba więźniów pracujących pod groźbą najstraszl iwszych
kar, do kary śmierci wlęcznie, w obozach koncentracyjnych, wynosi około
trzech milionów! Liczba to naprawdę
olbrzymia, a zarazem tragiczna. Tr7.y
miliony ludzi skazanYCh na dożywot
nią. mękę pracy strasznej, zabój czej,
przechodzącej siły naj silniejszego nawet człowieka, w warunkach stokroć
gorszych, aniżeli je mieli dawni niewolnicy w Afryce, czy Ameryce. Tam
bowiem właściciel dbał i starał się o
nich z pobudek choćby czysto materialnych, w Rosji zaś o więźniów nie
dba nikt; rząd sowiecki ludzi ma dosyć.
Gdy umrze kilka tysięcy więź
ni6w, na i('h miejsce wr~yła się niezw!oczllie llO~\ e zaslr;py llieszczr;':;ll-

"

zesłańców.
Pomimo strasznej
śmiertelności,
białych
niewolników

wych

nie zabraknie nigdy. Gdy zachodzi potrzeba nowych sił roboczych, wówczas
w całym kraju oddziały policyjne GPU
dokonywują. masowych aresztowań za
urojone przestępstwa, aresztowanych
skazuje się na "zsyłkę" i obozy
koncentracyjne mają. świeżych robotników.
Rząd sowiecki korzysta nie tylko z
przymusowej pracy więźniów i zesłań
ców. Przymusowa praCa zaprowadzona została w całej Rosji. Każdy obywatel sowiecki do lat 55 jest rzeCZYWistym niewolnikiem. Bolszewicy
zniszczyli własność prywatną., wywła
szczyli wszystkich i grabież tę nazwali kolektywizacjf.l. Dawny gospodarz
stal się najmitą, SOCjalistycznym parobkiem. \Vladzo wydały dekret ustalający pracę wlościan w kolektywach.
Dekret ten określa dokładnie, ile i jakiej pracy musi włościanin dziennie
w~,.onnć.
Opornych wysyła się do
obozów koncentracyjnych.
- I tak w XX wiel{u, w wieku
ogromnych postępów kultury i technild, w państWie europejskim rozkwitło najsroższe i najoh)0niejsze niewolnictwo, jakiego nie znały nawet
czasy średnio\\'i(\(' 7ne.
A knnnva, wlo ehata łapa boIsz&wicka, powoli rozwija. zaciśnięte palce i OCiekające niewinną. krwią szpony, usiłując zagarnąć resztę swiata pod
c:w0ip władztwo.
KONIEC

Sfrona ft - bRĘDOWNIK, sroda, "dnia 5 paMziemik"a 1938 -

Lódzkie migawki

Na linii nr 11 przed godz. 8
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żywcem

3 osoby

jest, ogólnie biorąc, oP:
W każdej sprawie szuka dobre]
strony, chyba, że go kto mocno zelenerświadek wydał
ręce
wujo ... 0, właśnie wtedy tak bylo. Tramwaj jak zwykle pelen. Pan Kędziorek oparł się wygodnie o brzuch stojącej za
sprawiedliwości
nim tęgiej pani, zapalił ,,:Machorkowcg<:>",
Ciężko poparzoną kobiętę w
stałokcie lekko wystawił, licząc się z meR a d o m s k o, 3. 10. Przed piQciu niQci zostali wieścią o pożarze, w któspodzianym wstrząsem i rozmyślał nad laty mieszkallcy okoliCY Brzeźnicy w rym dwie osoby straciły życ.ie, jedna nie nieprzytomnym odwieziono do
tym, co by było, gdyby jeszcze leżal w powiecie radomszczal'lskim wstrzą.ś- zaś odniosła ciężkie poparzema.
szpitala św. Aleksandra. Po odzyskaIl>żku ...
niu przytomności kobieta kilkakrotnie
Nagle wypuszczony kłąb dymu wpadł
powtarzała, że rodzina jej, tj. mąż i
w usta ziewającego, eleganckiego pana,
dziecko padli ofiarą zbrodni dokonaktóry stal obok.
nej przez jej braci Mikulskich.
- Mógłby pan to gdzieś na ulicę wydmuchiwać.
Smród taki...
Słowa te ze względu na półprzy
- Szanowny pan z czegoś od rana nietomny stan ciężko rannej kobiety braNielud~ki
~b'ł'odni(tr~
p'ł'~yglq(lal
się
obojętnie,
jak
~
hotelu
zadowolńiony?
Lewą
nóżką
szanowny
no za bredzenie w malignie .
. pan z małżel'iskiego legowiska "chodu"
u.'ynos~ono ~węglone ~wloki ofiar
Sprawa pozostałaby bez wyjaśnie
zrobił?
I otóż nieszczęście. Na mnie sie
pan na tknąl i intelegentnego nosa ordeC 11 i c a g o. - Swego czasu dono- wolweru przez 25-1etniego Józefa Ko- nia, gdyby nie jeden z naocznycll
narnem dymem podraźnił. A cóż se pan, siliśmy o groźnym pożarze hotelu lesiaka. Powodem zbrodni była 1Xl do b- świadków zbrodni, który przechodząc,
butelką odekolonu w kinol trafiony myjak zwykle tą drogą na ryby, stał się
"Center" w Chicago.
czasie pożaru no chęć zemsty na właścicielu hotelu, mimowolnym świadkiem ponurej traślisz, że dla hvojej przyjemności machorktóry
usunął
podpalacza
z
polwju
hokie w perfonach moczyć będę'! A wzglę zginęło w płomieniach 8 osób.
gedii.
dem tego smrodu, to do mocniejszych uObecnie władze policyjne areszto- telowego wbrew jego woli.
Obecnie świadek ten Kazimierz
zdolnienie posiadam, ino mnie wrodzona wały 23-letniego Emila Guerrieri,
Zbrodniarz w czasie wynoszenia
grzeczność od demonsh'ancji takiej
po- l,tól'y przyznał się <lo udziału w podpa- zwęglonych z·włok z płonącego hotelu Perczak odsiadując karę 6-miesięcz
wstrzymywa.
leniu hotelu. Zbrodniarz zeznał, że do stał obojętnie po drugie i stronie ulicy nego aresztu za kradzież w areszcie
- Gbur...
miejskim w Radomsku opowiadając
- Coś żeś pan nienajbarzy w jadaczce czynu tego zmuszony został groźbą re.. I i przyglądał się.
swe "przygody" opowiedział swym
silny, skoro jeżeli pojedenczemy sIowawspółtowarzyszom celi przebieg zbrodmy odpowiadasz. Ale ja to rozumie. Sam
ni dodając, że trzymał to dotychczas w
kiedyś żonaty byłem, a w każdem bądź
razie małżeńskie życie, czyli też tarapaty
tajemnicy ponieważ obawiał się zemz bliska oglądałem. Małomówności szasty zbrodniarzy.
nownego pana niewiele się dziwię, WiWięźniowie niezwłocznie zawiadodocznie szanowna małżonka szanowemu
mili o .tym policję, która z kolei sprapanu w domu durślak na buzie zaklada
wę przekazała prokuraturze.
a sama malżellstwo w pyskowaniu lepreObecnie prowadzone jest energiczzentuje.
T o m a s z ów. - 3. iD. Z inicjatywy wpłacenie powyższej kwoty Komit.etowi rie dochodzenie, które ostatecznie wyPan Kędziorek chciał mówić dalej, ale
nagle poczuł, że ów wygodny brzuch, o majstra brukarskiego p. Wl. Rózgi, bru- niesienia pomocy uchodźcom. Sum': jaśni tę ponurą zagadkę·
który się opieral czas dłuzszy, zaczął szyb- karze i ubijacze, układacze płyt, pomoc- tę Zarząd Miejski jednorazowo potrąci
ko falować, a na karku uczuł palący od- nicy oraz dozorcy, dobrowolnie opodat- z wypłat robotnikom.
dech.
Czyn ten godny naśladowania, skło
kowali się na rzecz braci za Olzą w
Odwrócił głowę.
Korpulentna jejmość
ni
niewątpliwie
pozostały świat pracy w
wysokości
263
zł.
uchodźców
wpatrywała si~ w
niego nienawistnym
Robotnicy ci zwrócili się do Zarządu Tomaszowie do składania ofiar na ten
wzrokiem. Zaciśnięte wargi zdradzały
Ł 6 d ź, 3. 10. W poniedziałek zgło
Miejskiego z orośbą o natychmiastowe cel.
duże zdenerwowanie.
siła się
u dowódcy O. K. Łódź gen.
- O wiele się nie mylę, pani szanowThommee delegacja Związku Pracowna się męczy llodróżem ?... Radzę pomóników
Umysłowych
Administracji
wić trochę. Zara ulży.
Jak pragnę dojechać do Gdal'lskiej ...
Wojskowej, okręgowe koło w Łodzi,
- Gbur...
przedstawiając czek na kwotę 100 zło
000 ... szanowne pal'i.stwo rodzina 7....
tych, wpłaconych przez związek na
- EwaIdzie! Ty tak pozwalasz, by ten
Łód~ ,.epre~entowali 'łn: i. dr SCdClk, nac~eln-ik wyd~ialu
fundusz opieki dla uchodźców zaolzabgbur twoją żonę maltretował?
Zdr.owia PubUc~nego U"~ędu W oje'wód~kiego ora~ dr
skich, zamiast depesz hołdowniczych
- Faktycznie ... no? Mąz ze ślubnom
Sta'''ic~ak ~ Zal\;H{du ]fI iejskiego
w związku z wkroczeniem wojsk n~
żonom.
A i słusznie! Weź paniusia tytkie w dłoń i wal łachudre w podstawe
Ł
ó
d
ź,
3.
10.
Jak
donosiliśmy,
Dr Stanisław Stańczak był powołany szych na tereny z.a Olzą.
czaszId, żeby drugom razom porządnych
ludzi nie zaczepiał i bez to do nadweręże- w niedzielę 2 października otwarty zo~ na wiceprzewodniczącego pierwszego
stał w W~rszawie pierwszy ogólnopolplenarnego posiedzenia. Dr Stańczak
Wzmożenie
. nia. ślubnej małżonki nie dopuścił.
JUWICZ.
ski zjazd szpitalnictwa.
na posiedzeniu komisji ogólnej zjazdu
włókienniczej
Łódź reprezentowana była m. i.
wygłosił referat na temat "Szpitalnicprzez dra Salaka, naczelnika Wydzi,alu two łódzkie jako podsta\va do utwoŁ 6 d ź. 3. iO. - W związku z og61Zdrowia Publicznego Urzędu Woje- rzenia w Łodzi Wydziału Lekarskie- ną sytuacją międzynarodowa notowano
wódzkiego oraz dra Stanisława Sta1'1- go",
ostatnio pewne ograniczenia w produkczaka z Zarządu Miejskiego.
cji włókienniczej.
W dniu wczorajszym nastąpiło cał
p i o t r k ó w, 3. 10. Piękny 'przykowite odprężenie, wskutek zaś zupeł
kład śpieszenia z pomocą braciom zanego wyczerpania magazynów, zarobolzańskim wykazali robotnicy j urzęd
kowcy rozszerzyli znacznie produkcję,
nicy hut szklanych w Piotrkowie, "Kazatrudniając w poszczególnych wypadra" i Hortensja". Zainicjowana zbiórkach dodatkowe zmiany robotników.
ka na ten cel uwieńczona została efektownym wynikiem, gdyż zebrano około 1.000 zł na ten cel.
B Y d g o s z cz. W vVąwelnie, ~badać, czy to nie jego rower, wyskoInformowaliśmy w swoim czasie o uży
Podkreślić tu należy ofiarność brawsi, leżącej na pograniczu pow. wyrzy- czył lla drogę i zatrzymał siłą rowe- waniu w szlwlnictwie podręcznika z hici roboczej, która ze swych skromnyrh skiego i bydgoskiego, wydarzył się tra- rzystę. Ten przekonany, że jest ofiarą
zarobków, nie szczędziła grosza swym giczny wypadek postrzelenia. Wypadek napadu bandyckiego, WYCiągnął z kie- storii zydowskiej pt. "Historia Żydów i
przegląd ich ku!tury". Autorzy tej ksiąt
zaolzańskim kolegom: hutnikom.
miał tło następujące:
szeni rewolwer i dał trzy strzały. Dwie ki, oczywiście żydzi, dopuścili się ordy27-1etniemu listonoszO'wi
Janowi kule ugrzęzły w brzuchu, jedna w pra- narnych fałszers1 w historycznych, twierMąż pokłUł żonę nożem
Skurczo,vi skradziono kilka dni temu wej ręce.
dząc m. i., że księciem Polski jeszcze
Olmzało się,
że zaczepiony pl'zez
przed Piastem był żyd Abraham ProP a b i a n i c e, 3. 10. W piątek ub. rower, bez którego pełnienie służby
było dla Skurcza
bardzo uciążliwe. Skurcza brl jogo najbliższym sąsiadem chownik.
pomiędzy
małżonkami Rutkowskimi
Jak donosi prasa, skandaliczna ta
zam. przy ul. Trębackiej na tle niepo- Chcąc rower jak najprędzej odzyskać, ż~r jQc~' m ze Skurczem w jak najlepszej
rozumiell małżeńskich rozegrała się zawiadomił policję, a prócz tego sam, zgodzie. Wracał on do domu na wła książka uznana zostala obecnie za szkodliwą i wycofano ją z obiegu.
tragedia. Rutkowski posądzając żonę na własną rękę, przeprowadzał poszu- snym rowerze.
Nareszcie I
Nat~T chmiast
zawezwano do WQ.o zdradę pokłuł ją niebezpiecznie no- kiwania,· czatując na przejeżdżających
w przydrożnych rowach i zaroślach.
welna karetkę pogotowia ratunkowego
żem.
\V niedzielę wieez-ol'cm S. czatował z Bydgoszczy, która przewiozła ciężko
Poranioną odstawiono do szpitala
Zapisujcie się na członków
Ubezpieczalni
Społecznej.
Rutkow- opodal swego mieszkąnia i zauważył rannego do bydgoskiego szpitala miejna.djeżdżającego
rowerzystę.
Chcąc
skiego. Stan groźny.
Pol. Czerwonego Krzyża!
skim zaś zajęła się policja.
Pan

tymistą.

Kędziorek

Numer 228

Echa zagadkowej zbrodni sprzed S lat - Naoczny

morderców w

I

,

Podpalił

hotel z zemsty

'V

Sezonowcy tomaszowscV
braciom.zza Olzy

Na

zza Olzy

Zjazd szpitalnictwa wWarszawie

produkcji

Pracownicy hut "Kara"
i "Hortensja" dla Polaków
zza Olzy

Tragiczny wypadek postrzelenia
sąsiada

Nareszcie?

I

Ę

f

Jale donosiliśmy w Łodzi zastal poświęcony nowy ,qmach szkoty TJOWszeclm.eJ
'AT 28 przv ul. Franciszkm/slriej 76. Na zdjęciu J. E. ks. biskup Tomczak pod~zas uroczystości poświęcenia

szkoly

wpada na

rnel~

Numer 228

ORĘDO'\-Vi\'TK. środa,

dnia. 5

października.

1938 -
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Balkon zgosobami runał na bruk

IENITH

~

poniosły śmierć, jedna znajduje się w stanie beznadziejnym w szpitalu,
pozostałe odniosły ciężkie obtażenia - Tragiczna katastrofa przy ~t. Rynku nr 1 -

Dwie osoby

Aresztowanie

Ł

ód ź, 3. 10. Wczoraj o godz. 12
na posesji przy Starym Rynku, 1 wydarzyła się katastrofa, która pociągnę
ła za sobą liczne ofiary w ludziach.
Na sąsiedniej posesji nr 2 przy Starym Rynku dwie kobiety wszczęł~
mi.ędzy sobą głośną awanturę. KrzykI
wywabiły na balkon na drugim pię
tr.ze domu przy Starym Rynku 1, dziewięć osób, które przyglądały się awanturze.

ROZLEGL

właścicieli

Właścicielami domu
przy Starym
Rynku 1 są: Hirsz Kurc (Zawadzka
39), małżonkowie Frenkel (Podrzecz-

na 11) i Gelbart (KiIiI1skiego 43). Administratorem domu był Izrael Zarzewski (południowa 10).
Prokurator wydał nakaz areszto-

wania właścicieli domu i administratora oraz zarządził dochodzenie celem
ustalenia kto ponosi winę za wyp!!,dek.
W pohliżu miejsca kata~t:ofy gromadziły się przez cdy
dZIen tłumy
publiczności.

LL osób ~abitych~ 'Wiele do'lnó'W legło

RUN~L

'" pewnym momencie rozległ się
trzask i. balkon runę,ł na studnię krę
coną, która położona jest na podwórzu, tuż pod balkonem.
Upadek z drugiego piętra był w
~kutkach
fatalny.
40-letnia Gitla
BraHsztajn, która przyszła do pracowni lokatom Holcmana, upadając na
studnię doznała strzaskania czaszki i
Irgła martwa na miejscu.
Dalszych dwoje osób, 15-letnia Sara
Liba Mydlarz i Szaja Moszkowski, lat
22, doz;nali pęknięcia kręgosłupa i innych obrażeń. Mydlarzówna zmarła
w drod7:e do szpitala a Moszkowskiego stan również nie rokuje nadziei na
utrzrmanie przy życiu.
Dalej ranni zostali ciężko i przewiezieni do szpHala: 47-letni Marian
Mydlarz, jego córka ZO-Ietnia Uaja,
czeladnik 26-letni Jojne Gersz (Nowowiejska 25) i 47-letni r.fordka Holcman, 32-letnia jego żona Gitla Perla
oraz ich siedmioletnia córka.

żydow

Straszny hnragan szalał nad Neapolem

TRZASK I BALKON

Sl~

do mu i administratora

R z y m. - Nad Neapolem i okolicą
przez cały pią.tek huragan,
łą.czony z obeJ'w.aniem chmur.
Mnóstwo domów uległo całkowitemu zniszczeniu, 11 osób straciło życie, kilkaszalał

PO-I

11)

gr'U~ach

dziesiąt odniosło lżejsze

i cięższe obraDo akcji ratunkowej wezwano
oddziały milicji, wojska i straży ogniowej. Szkody, wyrządzone przez huragan, są bardzo wielkie.
.
żenia.

"Gwiazda Polski" czeka na

pogodę

l.1oblicy stratosfeł·yc~ni pł·~eb y'Wali pł·~e~ 2 god~iny 'W her- .
'Il'łetyc~n;e ~anlk niętej gondoli

NA MIEJSCU KATASTROFY
Na miejsce katastrofy przybyli prokUl'ator Ol'likowski, sędzia śledczy. komendant p:rodzki insp. Niedzielski,
komisarze Kowalski i "Viśnjew~ki oraz inż. Kl'alkowski z Zarządu Miejskie,go.
Ustalono. że po w~'claniu 7:arzQ(lzpil
pOJ'7.ą.rlkow~'c h wla~f'iriplt' jak i administrator domu nie h::tciając stanu halkonów, ot~'nkowali dom i zamalowali
balkon. Tymczasem żf'Jazne helki, podtrz~' mu.iące halkon h~-ly zupełnie przeżarte rdzą, tak że nawet ciężar jerlnego człowieka mógł spo\vodować oberwanie.
. ,I

ks.

Zarządzenie
kardynała Kakowskiego

War s z a w a. (Tel.

wł.).

T\: akowski wydał orędzie,

m. i.

Ks. kard.
w którym

cz~- tamy:

Pragnąc · publicznie
podzi~kować
Rogu za zesłany nam pokój i po·wrót

Śląska Zaolzańskiego

do Macierzy zaaby w najb1 iższę, niedzielę
dnia 9 paidziernika we wszystkich
świątyniach po głównej Mszy św. oraz
po Mszy św. szkolnej kapłani odśpie
wali dziękczynne "Te Deum" oraz morllitwę 1"a pomyślność Rzeczypospolitej
i Jej Pre7.ydenta, po czym hymn "Boże
coś Polskę". (w)
rządzam,

zaręczył się

200 tys. zł strat

'v a r s z a w a.

(Tel. wł.). 'Vobec zatrzymania w Czechosło,,,-acji t.ransportów kOlejowych owoców południowych
importerzy warlizawscy ponieśli około
200 t~· s. strat. (w)

Pa zarzutach "Iskry"

Kra k ów. (Tel. wł.). P. Witek ze
Stronnictwa Ludowego w Krakowie
wystosował do prokuratora pismo z
prośbą o wszczęcie przeciw niemu dochodze11, a to z powodu zarzutów, postawionrch mu przez Agencję "IRkra"
w biulet~'nie al't:vkulow~r m pt. "Zdrad.a stanu j zakłamana pl'opaganda".
(w).

~~t~~R~~

i OBRĄCZKI ŚLUBNE
POLECA

~anPlacek

lÓDt, BRZEZIŃSKA 10, TEL. 150-11
doły
jego matka Honorata Pabis,
która nie zauważywszy syna, zaczęła.
doić krowy. W pewnym momencie fuzja, przy której manipulował chło
piec, wystrzeliła, a kula traf~ł8: kobietę w pierś zabijając je. na mJe)scu ..
Policja przeprowadziła natychmJaswwe dochodzenia, w czasie kterych
ustalono, iż Pabis nie miał zezwolenia
na broń.

Zak łamana odezwa .
War s z a w a. (Tel. wł.)". Komisja
Centralna Związków Zawodowych roz_
poczęła tydzień propagandy i werbunku nowych członków wydając odezwę,
w której stwierdza, że zasadzie faszyzmu w Polsce hołdują jedynie grupy
mieszczańskie, szermujf),ce hasłami zoologicznego alltysemityzmui dzikiego
nacjonalizmu (I). "Robotnicy - mówi
ta odezwa - nie dali się wprowadzić
na manowce walki z Żydami podczas
:-;,wolucji w 1905 r., nie pozwolą. na to
więc
i dziś.
Jedynie !5olidarnocć
wszystkich ludzi pracy w Polsce. li,
więc i solidarność z Żydami ma przynieść pełne zwycięstwo robotnikom".
Strach pomyśleć, że są. w Polsce jeszcze ludzie, }{tórzy ośmielają. się taIde rzeczy pisać. Trzeba 'być ślepym,
aby nie zdawać sobie sprawy. że wła
śnie robotnik pierwszy poznał się na.
destrukcyjnej roli Żydów w PoLsce.
Perfidna i głupia ta odezwa świa(!cz y
najlepiej o socjalistycznym zakłama
niu.

Nie zamordował,
lecz obrabował

Szef wydzialu balonowego, płk Wo[szlegzer, Komendant obozu płk S'ZalC1mc~
i członkowie rady naukowej i technicznej w dniu wyznaczenia slaTtu 11: Doli.
nie Chocho lowskiej.

Za k o p a n e. (PAT). Dziś w gONI szczem w ciągu nocy.
dzinach rannych panowała tu również
Jutro, tj. 4 października, pl'zey\,- idupogoda nieodpowiednia do startu, cha- je się polepszenie pogody, jednak jeciaż już w cią.gu dnia by lo słonecZ1lie
dnocześnie zwiększy . ·się siła wiatru,
i ciepio.
.
który ma jeszcze wzmocnić się we
Wszyscy w Dolinie Chochołowskiej środę.
trw,ają w cierpliwym oczekiwaniu uJeśli przewidywania stacji meteostale.nia się pogody, która według prze- rologicznej z Doliny Chocholowskiej
widyw.all meteoJ'ologicznej stacji cho- sprawdZf~ się, pogoda tak,a nie wróży
cholowskiej przedstawia się na naj- pomyślnych w,arunków startu tak nJt
bliższy okres, jak na,stępuje:
jutro, jak i na pojutrze, a to ze wzglęW nocy z 3 na 4 bm. nastąpi przej- du, że przy wzlocie balonu stratosfeściowe pogorszenie się pogody, spowo- rycznego nie może być silnego wiatru.
dow,a ne napływem świeżych mas po\Vobec tego należy się uzbroić w
wietrza polarno-morskiego z zachodu. cierpliwość i czekać na sprzyjające waNapływ tego powietrza zaznaczy się runki atmosferyczne.
dużym zachmurzeniem i drobnym de-

Bruno Mussolini
R z y rn (PAT) Dzienniki dzisiejsze
donoszą, że
syn Benito Mussol iniego,
kapi~an lotnik Bruno Mussolini zaręczył
sir 1, panną Giną Roberti, córką profesora Guido Robert,i i pani Teresy ur. Gaogorra. Panna Roberli jest siostrzenicą
zmarłego
pro f.
Vincezo
Gangorra,
pierwszego ministra finansów Jl:ządu faszystowsikego.

ZEGARY
ZEGARKI

Wykrycie wielkiej szajki

fałszerzy 2-złołówek

W piłulicy mieściła s'ię kompletna fabryka
\V a r s z a w a. - POlicja przepro- parni oraz kasetki z gotowymi falsyfiwadziła rewizję w mieszkaniu Zyg-I katami. Prócz tego znaleziono gipsowe
munta Kwiatkowskiego przy ulicy Sę- formy, stemple i sztance, akumulatopiej 7. W piwnicy, do której wejście ry, srebrny proszek · itd.
było zakonspirowane, znaleziono kOll'Vyhvórnię prowadził Kwiatkowski
pletnie urządzonf), wytwórnię monet (lo spółki z Mariannę, Znejkus. Fałsze
fałszywych dwu7.łotowych. Wytwórnia
rzy aresztowano. \V czasie dochodzezajmowała
dwie obszerne izby. W nia ustalono, iż pracowali oni przy
jednej z nich znajdowało się palenisko pomocy kilku zawodowych przestęp
i kilka kociołków do topienia metali, ców. Wspólników bandy fa ł«zer!"kiej
w drugiej mieściły si", skrzynie ze sto_ aresztowano.

7-lełni chłopiec zasłrzelił matkę

I

Nie~łl'ykle tragic~ny 'Wyp((dek fla u:si pod Tarno'U'e·t n

T a r 11 ów. - " Te wsi Pławnej w
gminie Ciężkowice wydarzył się tra.giczny wypadek, który wstrząsnął calą okolicę·

Siedmioletni Stanisław Pabis poojcu strzelbę i schował się w
stajni, gdzie zaczął fuzją manipulować. W chwilę później weszła do sto-

rwał

W a 'r s z a w a. (Tel. wl.). Gajowy
Jan Lepik był podejrzany o zamordowanie w lesie pod Zawiereiem niezna.
nej kobiety i obl'abowanie jej zwłok.
\V Sądzie Okręgowym skazano go na
15 lat więzienia. Wskufek kasacji Sę.d
Naiwyżs7.Y uchylił ten wyrok i sprawa
odbyła się ponownie przed Sądem Apelacyjnym. Gajowego uniewinniono z
zarzutu morderstwa i wniesiono jedynie wyrok o obrabowanie trupa., za co
skazano go na 2 lata więzienia. Wobec zasfosowani,a amnestii Lepika natychmiast zwolniono z wi~zienia, (w)

5 tys. osób poszkodowanych
War s z a w a. (Tel. wł.)". Przed Są
dem Okręgowym w Warszawie odbę
dzie się proces o półtora miliona zło
tych z tytułu zaległych składek upadłego Towarzystwa Ubezpieczeń. W
procesie tyn1 zainteresowanych jest
5 ty~i('('\ · osób. (w)

Kredyty

na zakładanie sadów
War s z a w a. (Tel. wł.). 'Vobec na..
dejścia jesiennego okresu zakładania
sadów Państwowy Bank Rolny uruchomił na ten cel specjalny kredyt,
oprocentowany na 4 i pół pct. Termin
spłaty jest czteroletni. (w)

25-lecie
panowania króla Borysa
S o f i a. (PAT). Z ok,az,ii 20 rocznicy wstąpienia na tron król,a Borysa
odbyło się na polu ćwiczeń pod Plovdivem uroczyste nabożeństwo, a następnie rewia wojsk w obecności króla, królowej, członków rodziny królewskiej, rządu, przedstawi ciel i p,arla~
mentu, attaches wojskowych państw
obcych i tłumów ludności.

śmierć

marsz. Averescu

. B u kar e s z t. (P A T). Śmierć marszałka broni Aleksandra A verescu Wy_
wolała głębokie wrażenie w całym
kraju. Rząd postanOwił urządzić zmarłemu pogrzeb narodowy.
Marsz. Averescu pochowany zostanie w mau7.01eum w miejscowości Marasti, gdzie podczas wielkiej wojny
odniósł decydujące zw~' cięstwo nad
sprzymierzoną.
armi.a niemiecko-austro- we.lZiersk.li.,

·

. Numer

rr

paźdz'''·''1

~

f alendarz rzym.·kat.

Środa: P~acyd fIl

słowiański
Bratysta~

Środa: ZaEław

Słońca:

Wtorek

wschód 5.58

zachćd

17,25

dnia 11 )1. '27 m:n.
Księżyca: wschód 15.0R, zachód 0,24
Faz a: 6 dzieli przed pełnią
D:ugość

'n~re~ re~ak[ii i a~mininra[ii WtO~l~
Piotrkowska 91,
Godziny

przyjęć,

~roda.

dnia 5

paźrJziernika

1!l3~

-

_.

Strona 7

nia kwestii odpoczynku niedzielnego
(ś wiątecznego),
gdyż ze względu
na
konkul'enc.iQ żydowskiCh zakładów w
niedziele i święta przed południem
zmusza się pracowników do obsługi
wania zgłaszających się klientów.
\V sprawie tej pod.iQta została interwencja u inspektora pracy

tel. 173-55
11-13 i 16 -17

Nocy dzisiPJszeJ dyżurują a ptekt: 8t~keJ Limanowskiego 37. J anklelowlCz (żyd) - StAry
Rynek 9. Stanielewicz - Pomorska 9i . Bor·
kowski - Zawadzka 45 Ułuchowski - Naru·
towicza 6. Hamburg i Ska - Glówna 50, Pa·
włow~kl Piotrkc,wska 307.
Pogotowie miejskie 10Z·90.

TELEFONY
Pogotowie P. C. K. 102·40.
Pogotowie łekarzy chrześcijan lU· lO .
Pogotowie Ubezpieczalni 208·10.
Straży Pożanej 8.

TEATRY
Teatr Polski fumerii".

ORĘDmV~rK .

Ł ód ź, 3. 10. Podjęta jeszcze przed
3 miesiącami akcja pracowników fryzjerskich o zawarcie umowy zbioro·
wej doprowadziła do uregulowania
w&yunków pracy jedynie w większych
zakładach, gdr
natomiast w mniejsZ~Tch pozostaje c1awn~' stan rzeczy.
<?becnie Zw. Za"'odowy Fr~zjel'ów
podjął akcjQ w kierunku unOl'mowa-

Włamywacz UJ

DYZURY AP'um

t·

-

Fryzjerzy o unormowanie
kwestii odpoczynku świątecznego

Wtorek: Francisze:k
Seraf. w.
Kalendarz
Wtorek:

22~

Cegielniana 27 -

,. \" per·

KINA
Ca\litol - "Rosalie".
Corso - .. 'Vinowacja".
Ikar - ,.Dziesięciu z Pawiaka".
Metro - .. Fortancerki".
Ośwlatowy·Slońce ,.Taj~mnica
Brinx" i .. 30 karat"w szczęścia".
Palace - ...Jt'zebel".
Przedwiośaie - .. Kurier car~ld".
RiaIto - "SzH[ona Cl>\urlptta".
Stylowy - .. Wz!;ardzona" ..

spódnicy

Ł ód ź, 3. 10. I'\a uL Emilii Plater \\'ytrychy oraz inne narzQdzia. złodziej
zatrz~ ma na została przez poli.cję ZO-I":kie, z którymi właśnie wybierała SIę

fla Strzelecka, llez stałego miejsca zamieszkania, znana złodziejka.
Od zatrzymanej odebrano łomy i

na rohotQ.

Włamywaczkę

osadzono w więzi e-

niu.

Wyrok w sprawie kradzieży
w Widzewskiej Manufakturze

Dokoła

zatargu w Widzewskiej Manufakturze

Sqd ska~al Źyclótv pase".-ó1v ka~dego na )'ok wię~ieuia i 200 ~l
or~y1.(''lły

panny

Ł ó d ź ~.

i9. -

O~łoszony ,został ;vy-

Skazani zostali przez Sąd Orkęgowy:
Mariem Grosman, Lajzer Aurechbach i
Moiszp Kon, każdy na rok wIę7.irmia i 200
zł grzy\Yny, oraz "furman Samuel Rajchman na iO miesięcy wIęzienia.

rok w glosneJ Spra\VIP paserow, ktorzy
dopuszczali się systemalycznych kndZIeży z Łódzkiej Manufaktury (piotrkowska 60).

KOMUNIKATY

Ł ó d Ź. 3. 10. Konferencja w sprawie unormowania warunków pracy w
zakładach Widzewskiej
Manufaktury
nie odbyła się.
Przedstawiciele firmy nie posiadali
bO\'l,riem pełnomocnictw.
Zatarg zaostrzył się.

Powtórna rejestracja mężczyzn rocznika
1918
J~tro, we wtorek, dnia 4 bm. winni się
st.awlć ~o powtórnej rejestracji mężczyź
l1! roczmka 1918 zamieszkali na terenie I
k.omisariafn P. P. o nazwiskach na literę
1\.. L. ł~. M. oraz zamicf'zkali na tCl'('nil!
VII komi:lnl'in tu P. P. o nazwiRkach na
litery G. II. Ch.
.. Zgl.aRz.ający. się do powtórnej rejestraCJI wmm posIadać dowód osobisty
lub
m~tJ'ykę ..urodzenia względnie wyciąg
z
reJestrac.l1 luclności wraz z dowodem toż.
samo~ci, zaświaf!rzcnie o pierwszej r('jestl'a~JJ, śWIadectwo szkolne i zawodo\\·e.

Dalsza akcja pracowników miejskich
Ł

ód ź, 3. 10. W bież. tygodniu
wznowiona zostaje przez lwmisjQ mię
clzyzwiązkową pracowników samorzą
dowych akcja o przyznanie 5 pet. podwyżki
dla pracowników przedsię
biorstw miejskich.

W sprawie tej odbyć ma się konferencja u prezydenta miasta, na której
ustalone zostaną warunki i stawki
według propozycyj
komisji między
związkowej.

strajkiem

L ó d ź_ 3. 10. - Konferencja w sprawie zawarcia nowego układu zbiorowego dla kowali. ni.e doszła do skutku. ponieważ przedstawiciele cechu nie przybyli.
Czeladnicy zagrozili strajkiem.

Ł ó d Ź. i3. 10. -

W okresie od 21>
do 1 października rb. wyd~ial
Zdrowia Zarznclu Miej skiego, zarejestrował 37 zachor7.Pll na dur brzuszny, 39 na
czerwonkę, 33 na hlonnicę. 4'1 zachorowania na gruźlicę i 10 na jaglicę.
Na gruźlicę zmarlo ogółem 21 chorych.
września

Wyjaśniamy,
że
apfc1,a I{empfiego
pl'Z~' ul. T\al:olc\\';;kil'j 108 je"t chl'ześrijall
ską.
Oj,ccl1Ie wla,;cicielcJn i/'''( l). Sien-

.

KRONIKA DNIA

Właścicielka

domu schadzek
skazana na rok więzienia

• '}l
ul. 'l'al'go\yE>j 2R w czasie> bójki ulicznej
zORtal pol,ily lo·lp JlI Ht>r8Z H~rszkowicz. który odni6sł HN'l'g r~n tłuczonych. R~nnpgo opa·
trzy!o pogotowie.

Łó
Łodzi

d ź. 3. 10. Sąd Okręgowy w
rozpoznawaj sprawę 5S-ietnie.i
Nachv Bressler. która w mieszkaniu
swym. przy nI. Listopada 47, urządziła
dom sch aclzek.
Do gabinetów Bresslerowej wciąga
no nawet uc,?:pnnice. Sąd skazał Nachę
Bressler na rok więzienia i 300 zI grzywny.

1\,. ul. 11 Li~topa,la (Z,ll'olYie) został w cza·
sip b6jki s;JsieulIkiej pobity widłami i odniósl
sz;erpg rall klutych ~E'non Deliniak. Rannego
po opatrzt'I1iu pl'zpwieziono rio szpitala.
1\a ul. 1'k'lI'ho\\'cj 14 zatruł się k"'as"m solnym w c~la('h samobójczych
Antoni Klisz
przybyły z Harlom<lka.
De 'perata po udziele.
niu pip!,\\, 'z(,j pomocy pogotowie przewiozlo do
szpitala \\' stnnic groźnym.

Na nI. Pabinllickiej 32 w mieszkaniu

ł(owale grożą

Choroby zakaźne wŁodzi

KRONIKA MIEJSCOWA
kiewicz.

Nowopoświęcony
gmach szkoly pou'szechnej przy ul. Fmnciszlcmlskiej 76.

via·

przc>rin! sohip żyły u rąk w cetu s,uno·
bój czym 20·lctni robotnik Teodor Hajn. De-

811 Y 111

Splonęło

sperata opatrzyl lekarz po;:otowia.

,y miesr.kaniu
skiego 72 ull'gli zatruciu

własnym

przy ul. Pogonow\YskutE'k spożycia nie·
świeżego mięsa maIż. 31-letnia Marta i 3S·letni
Alfred Samulowie. Obojgu zatrutym udzielił
pomocy wezwany lekarz pogotowia.
Na ul. Roberta 2 w czasie sąsiedzkiej bójki
zo tał pobl(y Arlam Golanowski, odno ZllC szereg ran kłuŁyclI głowy i twarzy. Rannego opa.
trzyl lekarz pogotowia.
Z1fi>\ "'ipczorl'k (ślaska 9'<) za me~rlm\·ała. że
rlo!'oZKarz PIOŁr R edIIch z ul. .J aSllf'J 16 skradł
12 paczClk przr:dZY, wal'to&ci leO zł.

Z Ulip,..zkallia .Ja,na Graczyka (KoPE'rnika 57)
JliE'bJHl.JlY ogolmil<. któr)' zamieszkał jako sublokator, skradł różne l'Zeczy wartości 120 zł
i ulotn li sic.
Na ul. ~gip!',· llip.i została najc>chana prz!'z
samochórl ~3·letłlia Teodora l\1ajpr (Sowia 11).
orU10SZIlC z!ama1lie llOgi oraz obrażenia głowy.
Ranna PJ"zcwiezioJ10 do szp.itala.

KRONIKA SPORTOWA
Pi~śejarst wo

O (lrlli~'nowe mislrzostwo Ś·ąska. Rozegra·
ne pomif!dz\, dl'lIżYJ1~mi RudlU - Slavi:J. z Hu·
dy sPolkunie pl'zyni c~ lo nic~podziewane zwyci~·
stwo Slavii w sŁosunku 10:6
O drużynowe mi~rrzostwo f"odzi w klasip A
rozegrane zosŁaly dlya spotkania, a ll1ianl ' '''jcip: ,,'ima - Zjc,lnoczone 11:~, IKl' zaś /'oz'
>rl'OlIlił Ilakoah ]2:4.

Kieszonkowiec
zeSłany do Berezy
L ó d Ź. 3. iD. Wysłany zostal do
miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej zawodowy niebezpieczny zlodziej
kieszonkowiec Jan Wiśniewski. który
grasował w poczekalniach dworcowycn
i w poczekalniach urzędów, okradając
przybyłych interesentów.

Z wystawy Towarzystwa Budowy Szkól Powszechnych.

Z dnia

Głód

i książka

W ubiegłym tygodniu, jak już dGJ1osi·

z fabn'czncj osady Mo:;zczenica.
na szlaku Łódź - Tomaszów
l\fazowiecki, wyprowadziła się ostatnia
rodzina. ż~'do~\'ska .. Dol<onało się więc
cał~owltc oc!zy<lzcllle oRady.
.
li ~kt ten ma. swe l1lepowszeclme znaczemc. ~)owocl":1,. ż5J w.zrastaJ.ąca. po pro·
st~ z dma !la t1ZlCJ1 tęz~'z na zywlOlu polskJego wYPJel'~.z organIzmu. narodowcgo
w coraz pelmc]szym zakreSIe obcy element żydowski.
'" mICJsce zlikwidowanych żydow
skich placówek gospo(larcz~'c h powstaly
polskie, wzrósł więc polski stan posiadania.
Fakt calkowitego ocl7.yd7.f'nia l\[OSZC7.('nicy ma t~'m \yir,k,;zc znac7.l'nif', że nic
jest ollosouniony, ale . tanowi ogniwo w
coraz hardziei planowcj i coraz bardzirj
"kuleczl1cj akcji polszczcn ia gospoclarst wa narodowego. Takich Moszczenic
mamy coraz więcl'j w Polsce, a już trudno zliczyć wsie, które w ostatnich latach
zrzucily z siebie bl'zcmię żydowskiej zależności gospodarczej.
Wyzwalający się żywioł polf'ki spod
ob~e.go ciężaru trze!Ja otacza~ jak najbardZIeJ skuteczną oplcką. MaJą tu ogromne pole d,! popisu te czyn.nil~i, które ~
mocy pełmonych pl'ZPZ slcllle funkCYJ
posta" ione są na straży polskich intere·
sów.
Ilcż naprzypkład mogłyby zrobić te
czynniki dla zmniejszenia bezrobocia wsi,
gdyby: zechc~ały: Ył calej rozciągłości PJł~
liśmy,

położoncj

pierać pęd ludności wiejskiej do handlu.
podnieść
kulturalnie wieś,
zacznie swą akcję od pracy

chce
I tenKtoniechaj

I

nad podnicsieniem gospodarczym ludności wiejskiej.
\Vi eśniak głodny i obdarty, gllębion~' mandatami i ciężarami puulicznymi nadmiernymi, napewno nie
wyciągnie ręki po książkę.
Trzeba \V podejmowanej pracy nad
wsią ustalić pewien porządek.
Sądzimy,
:lo VI' obccnej chwili, jeśli chodzi np. o
wieś województwa łÓdzkiego, trzeba zrobić wszystko, aby zmniejszyć bezrobocie
wsi, podnieść ją gospoclarczo. (Ł.)

Kongres Techników
Naczelna Organizacja Stow. Techników R P. zwołuje w listopadzie do War·
szawy kongres techników z całego kraju. Zadaniem zjazdu hędzie naświetlenie
pl'zf' rninn
gospodarczo·społecznych
w
kraju i sZPl'egu związanych z tym zagad11i(,11 zawodowych..
Na kongresie, w którym udział będzie
niow.qfpliwie bardzo liczny, wygłoszonych
będ~le szereg referatów,
w których głos
zabIOrą wybitni znawcy tych zakadnień.
Oblał

z' onę kwasem solnym

Ł Ó d ź 3 1.0 -

39-1etni Cudyk Lewin
.
'.
~
'.'
\\' dn~l~ n:aJa w klatce schodowej przy
111. Klllnsklego H, oblał kwasem żon~

I

p

swoją Marię Grynwarstaj~.

Sąd Okręgowy w Łodzl skazał Żyda
na Ę miesi~cy' wi~zienia.

Ł

siedem zagród

ó d Ź, 3. 10. -

We wsi Krasewice
który zniszczył zagrody Jana 'Wróbla, Jana Stępnia, Franciszka Zuberka, Ignacego Prysiaka i
dwóch dalszych. Spłonęły zbiory oraz
kilkadziesią.t sztuk bydła.
Straty wynoszą. 48 tysiQcy złotych.
wybuchł pożar,

Krótkie
TEATR

wiadomości

ŁODZJ<T

ZAPROSZONY
DO GDAflSKA
Zespół artystyczny Lód~kich Teatrów
Miejskich, który ostatmo odbył turnee
po calym kraju ze sztuką Nowakowskiego "Gałązka Rozmarynu", zostal zaproszony do Gdańska, na dzień 11 listopa-

da.
Podobne zaproszenie
od Gdyni.

otrzymał

rów-

nież

ULGOWE EGZAlI11.V Y CZEDADV1CZE
Izba Rzemie.ślnicza w Łodzi komunikuje, że świadectwo z 5-letniej pracy w
danym zawodzie musi być przed przedstawieniem (JO Izbie przy dopuszczaniu
do egzaminu ulgowego, poświadczone we
właściwych cechach.
Zarząd.łJ Cechów mogą za poświad
czenie pobierać opłatę w wysokości. 5 zł_
WALNE ZERRANlR STRAZy
POZARNEJ
W dniu 15 październiklJ. n qorlz 1~ W
sali przy 11 J.iąopor(o 4 '1dl;f.'dzie się.
Walne Zgromor!"enir . no kf6mm mindzy innymi wybrany uę(Zz,ir- p1'f':'PS Z'irz~du,

•

mrOft~"

. . . bRĘDOW'Nm,

~roda, dnia 5 pa"tdziernilia 1938 -' Numer 228'

)p (DIR1[

Polski

31,79). Wynik ten ustanowiony w obecności

kompletu sędziowskiego. najpraw(1opodobni ej zostanie oficjalnie zatwierdzony.
W rzucie dyskiem panów dobry wymK
młody zawodnik PolonIl I{owalski (43.13 m).
Na 3 tys. m niespodziewanie zwyciętył
zaw3dnik PZL Janiszewski w czasie 9:15.3.
Marynowski zajął dopiero 6 miejsce. W tej
konkurencji startowała rzadko spotykan.a
liczba 35 za wodników.

Ruch
Cracovia
Warta
AKS
5. Polonia

6. Wisła
7. Warszawianka
8. Pogoń
9. Smigły
10. ŁKS

1. Marble (St. Zjednoczone).

2. J acobs (St. Zjednoczone).
3. Sperling (Dania)_
4. Moe;dy (St. Zjednoczone).

5. Fabyan (St. Zjednoczone).
6. Wynne (Australia)_
7. Jędrzejowska (Polska).
8. Mathieu (Francja).
9. Hardwick (Anglia).
10. Bundy (St. Zj.)

gry pkt. st.
15
21
14
18
15
17
15
15
14
15
15
15
15
13
15
13
15
11
15
10

bram.

45:31
34:28
49:34
39:29

31:30
30:31
32:40
16:22
25:42
19:35

Lista tenisowa Niemców
Niemiecki urząd tenisowy ogłosił. pOdobnie
jak w roku ubiegłym, wlasna kwalifikacyjną Iiste najlepszych tenisistów świata za rok 1938.
Panowie:
1. Budge (St. Zjednc;czone).
2. Mako (St. Zjednoczone).
3. Bre;mwich (Australia).
4. Riggs (St. Zjednc;czone).
5_ Quist (Australia).
6. Austin (Anglia).
7. Grant (St. Ziednoczone).
8. HenkeI (Niemcy).
9. Menzel (Niemcy).
10. Puncec (Jugosławia)'.
P anie:

15 groszy, katde
10 groszy, S liczb = jedno słowo,
katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło

słowo

t. w, z, a -

I

szenie nie mot e przekraczać 100 słów, w tym

5

Kolarstwo

Grudziądza

Odbyte w Byd!:oszczy tore;we kolankle mistrzostwa miasta. w których udział wzięli kolarze
z Poznania, Gdyni, Torunia i BydgoszczY,
W Grudziądzu odbyły się w niedzielę
dał}" następujące wyniki:
zawody kajakowe o miJStrzostwo mja·sta z
Bieg główny na 50 km (88 okrążeń toru) wygrał Lange (UCP) w czasie 1 g. 23:51, przed
udziałem zawodników i zawodniczek GruSzymallskim (HCP) 1 godz. 23:51.4 i Jamre;gą
dziądza i To-runia.
(KPW Gdynia) (o jedno okrążenie).
W biegu pań na dystansie 600 m zwyBieg pań na 5 okrążeń wygrała Bekiewicwwciężyła Mrozówna (Pomorzanin Toruń)
na (KP W Gdynia) 5 :40. 2. Pacharówna (Gdy5:40. 3. Żachowiczówna (Bydgoszcz) 5:41.2.
nia)
2:43, 2) Szamlewska (Pom) 2:56.2.
i
Bieg australijski na 14 okr. wygrał RogalDwój'koi wyściogowe 1) Pras<sówna
ski (KP W Toruń) 11:09.4. 2. Jamroga (Gd.)
Mro'z ówna (PQIIIl) 2:34, 2) Szamlewska i 11:10,3. Kalaska (Gd.) 11:10.5.
Bieg na 30 okrllżeń z 5 finiszami wygrał KaMl'ozówna II (PO'Ill) 3:01,4.
laska 31 P .• 2. Tornow (Bydg.) 22 p., 3. WichDwójki wyścigowe młodzi'ków 600 m tacz (Grl.) 11 P.
1) Salewski i WikliThski (Sokół Grudz.)
Wandor dłngodystansowym torowym mi2:19,2, 2) Lange i Drewni'k (Sokół Grudz) strzem Połski. N a torze Cracovii odbyły się dłu
godystansowe
zawody kolarskie o mistrzostwo
2:29,8.
Polski na 50 km. Starte;wało 9 zawe;dników kraPanowie - dyls tan1! 1000 m-l) Le<siń ke;wskich i jeden warszawianin Ignaczak.
WyScig miał przebieg dramatyczny. Niewąt
ski (Pom) 3:59,3, 2) Dolewski (Pom) 4:01,6.
DwójJki wyścigowe - 1) Kamiń,sk,j i Ja- pliwie najlepszy na torze zawodnik Ignaczak.
który wygrał kolejno trzy finisze. walcząc z konikowski (Sokół Grudz. 3,46, 2) Płoszyński
alicjll krakowskich kolarzy. musiał wycofać sil:
,i Hinc (Pom) 3:47,5.
w 7(; okrą żeniu wskutek defektu roweru.
Ignaczak prowadził 12 punktami_przez LazaJedynki wyścigowe !!la 10000 m-l) Dorem (Crac.) i 'Vanrlorem (Crac.). Krakowianie
lewski (Porn.) 45:44,2, 2) Lesiński (Pom) starali się warszawianina zamknąć. co przy złeJ
46:05,3.
taktyce im sie nie udało. Inicjowanie ucieczki
Dwójki wyścigowe - Kam1ńsk: i Jan,j~
przez słabszych zawadników .nie uda~al~' się.
12·11 , 2) P łQSzy ń.s k'l l. H'mc 43'072
ł Ignaczak e;trzymał dwukrotme upommeme za
k OWlS k l· .......
. , . odpychanie ręką w czasie finiszów. W 76 okrą(t-k)
żeni u przypadkowo wpada Ignaczak na Motyke

Nagłówkowe MOWO (tłusto)
dalsze

sezonu wloslarskiego w Bydgoszczy

W niedzielę na przystani Kolejowego Klubu
\V-ioślarskiego e;dby'l a się uroozystość zam.kniecia
sezOll1u w bydgoskim e;śrooku wioślarsUcim. Po
nabooeń.stwie w kościele ks. ks. misjonarzy zebrali sie tłUJIIlllie wioślarze i wioślarki ze wszystk ich klubów wioślarsk,ich, przedstawiciele władz
cywhllIlych J wojs·kowych Maz SlPoleczeń.stwa.
Przemówienie w imieniu Komitetu Tow. Wie>ślarskich wyglos.H goopodarz uroczystości, prezes
Koleje;wego K. \V. li. Ne;wak. po czym prez.
Baroiszeweki oP\LŚcił z mawtu bamde.re na znaik.
że ,praca wioślarska na wodzie ofi-cj3Jlnie w tym
roku zostala zake;ńczo.na. Defiladę stu z górą
łodzi urządzono na Brd,zie na szlaku od Papierni
\Vie1kopolskJej do me;stów kolejowych. Szczególnie serdecznie oklru;;,k iwalal thuDII1Jie zebrana
nad rzeką ,publiezn()Ść te załe;gi, k·!;órr. zdobyly
dla baa-w Byd,gQ&zczy la·u ry mistrzowskie.

Kajallowe mistrzostwa

Tabela ligowa
1.
2.
3.
4.

Zamknięcie

uzyskał

T

Niedzielne zawody o mistrzostwo Ligi
przyniosły
bardzo wiele sensacyj. ale
przesunięcia w tabeli nastąpiły 1edynie
na środkowych pozycjach. AKS i PoloDła
wskutek swych zwycięstw wysunęły Sl~
na czwarte i piąte miejsce. Warszawianka
1 Pogoń zostały zepchnięte na 7 i 8 pozycję. Czoło tabeli. js.k i ostatnie miejsca
nie uległy tadnym zmianom.

W Bydgoszczy
do VIII mistrzostw jeźdrz;ieekieh
Po1&ki. k tóre TOZPOCZynają si~ w Bydgosw:zy od
soboty. Sil ba,rdzo Iie7ffie. Do zawodów jeździec
kich staje 70 jeźdźców wojskowych i cywilnych
oraz pOllad sto koni. Wśród koni zanotować należy wiele znanych powszechon,ie Z& 21wYCiestw
w za wonach krajowych i zagranicznych. jak:
Zbój. Dynll'lliS. Sa,hara. Ki'kimora. Żubr. Bohun.
Anibra II i inne.
Spoś rÓd zgloszonyeh jeźdźców wymienić w y-,
pada p J'lzede wszystkim plik. Ról1llIllla, uważane
gO za jednego z cwlowych jeźdźców świata.
rotm. Komorows,k iego. por. Sku~icza, por. Pohe>reck.iego. rtm. Rojcewieza. P. Strzeszews-klego.
. db l '
ś'
k l k'
znany ch z su,kcesów na toraeh nie tyllko pe;lskich, W ł:0dz~ o. Y Się wy C1g
O ars ~ na
ale i na wszystkich torach stolic eV&I>ejskich. tras te stu ktlornetr6w O nagrodę Zarzą
Ud0i3JI takich sil jeździeckich daje ręke;jme. że du miasta Łodzi. Na zdjęciu o1'ganizazawody by.dgos<ki~ b~dą imprezą &:>ortową o ~- '-:zy czlonkowie Towarzystwa ZwolenI'<
y
dzo w se;k1m. pozl.omle.
• •
nik6w Sportu i przedstawiciele ZaZgłoszenia

Cejzikowa usłaliła rekord świata
wrzucie dyskiem oburącz
Zawody jubileuszowe, zorganizowane
na boisku warszawskiej Skry z okazji 1t>lecia sekcji lekkoatletyeznej tego klubu,
zgromadziły na starcie wielu czołowych
zawodników stołecznych. Kusociński i Walasiewiczówna ostatecznie nie startowalt.
Kusociński obecny był na zawodach je<1ynie w charakterze widza. Sensacją zawudów był nowy rekord świata w rzucie dyskiNn oburącz, ustanowiony przez Cejzlkową. Cejzikowa osią.gnęła świetny wynik 71 m 01 cm (prawą ręką 39,22 a lew<\

3
Misłnostwa jeździeclcie

nagłówkowych.

OGŁOSZENIA
OgłoszenIa wśr6d

rządu Miejskirgo.

Stoją od prawej pp.:
Jankowski, Kowalski, Janicki, Wr6 ..
blewski i lila cielsk i

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
specj. cbe;rób skór. weDer,

moczopłcioWl"eh

6 Sierpnia 2,
tel. US-:U,
Przyjmuje 9-12 i 3-9. W niedziel: 9-12.
D

15 099

i rower jego zostaje zdefekte;wany.
Przejety tym Ignaczak schodzi z .toru, Iliada.
na środku be;iska i placze. 'VyzyskuJąc ten. ~o
ment miejscQwi kolarze uciekają zapewmaJąc
sobie zwyciestwo.
.
W ogólnej klasyfikacji tytuł mIstrza Polski
na 50 km zdobył Wandor (Cracovia) pkt. 14,
mając czas 1 1&. 19 :52.
_
.
2. Dąbrowiccki (Legia) 10 p. o Jedno okrąze
nie w tyle.
3. Świ~szek (Cracovia) II Po.
4. Motyka (K. T_ K.) O p .•

Pi,ściarsłwo
Poznad - Śląsk. W związku z notatka PAT
zamieszczona, w wydaniu na niedziel~ otrzym~
jemy z zarządu POZB ~yj/!-śnienie. że.spotkamłł
ze Śląskiem nie było sfmahzowane . .WlęC POZB
nie mógł nie dotrzymać warunk6w fmansowych,
o które dopiero pertraktowane;.
Gryf - Bałtyk 9:7. Spot'kanie o drutyno-o
we mistrzostwo Pomorza roze,g rano w Toruniu.
Wyniki' techniczne 'Przedstawiam, się na~
stępująco: (na pierwszym miej.scu zawo-dnicy Gryfu) - JaTmuBzewski zremisował z
Sowińsk.im, w koguciej Grabowski wygrał w. o. z powodu bra'k u przeciwnika, w
piórkowej - Igielski wygrał na punkty z
." Vawrzyniakiem, w lekk:ej - Wrzesiński
przegrał na punkty z Juchnickim.,
pół
średniej - Lelewski wygrał w. o. z powodu
braku przeciwnika, w ś redniej - "Jaro"
pokonał
przez k. o. w trzecim staTciu
"Garry'ego", w półciężkiej - z powo'd u nie~
dowagi Weznera, wY'grał w. o. Trzebiatowski d w ciężkiej - Trawczyński przegrał
'Przez k. o. w pierwszym starciu z Michalikiem. (t-k)

Znak oferty

DROBNE

1

Łódź,

w

naprzykład: z 18923, n
i t. d.

=

1

słowo.

2745, d 1790

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

drobnych: t-lamowy mntmetr 30 grouJ,

I

Lakiery Smok
trwale tanie
Poznańskie
lub gospodarstwo rolne kupię. h
• k'le
Wpłaty 5.000. Oferty Kuńer Pe;C rześ Ci-)anS
znański zdg 91753-4.
do nabycia drogeriach. skladach
farb.
zdg 81717-8
U~ENKI

Ogłoszenia do SO s/ów
Potrzebna
kujących pe;sady w tej
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mógł

przecie zatrzymać i zataić przed
panem wszystko.
- Ja nie potrzebuję wchodzić w to,
mógł, czy nie mógł. I powiem otwarcie, że jeżeli istnieje owo prawo zwyczajowe, to ja nie będę się do tego
zwyczajowego prawa stosował, bo jest
niespra wiedliwe.
- Jedllakże... - zaczął adwokat,
lecz Maciej mu przerwał:
- Ja nie zmienię swojego zdania.
\V jego głosie i w wyrazie twarzy

w

trzeciej kwestii mecenas łiimler
mógł dać żadnych rad. Oczywiście
rozumiał dobrze, że pani Matylda
chciałaby w jakiś sposób zabezpieczyć
finansowo przyszłość młodego czło
wieka, którego uważała przez lat dwadzi-eścia osiem za swego syna. Uzr.::- ł
nie
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to za naturalne. Prawo jednak w niczym tu jej pomóc nie zdoła. Wszystko tu zelaży od dobrej woli i chęci
prawdziwego Rogera Tynieckiego.
- Mówiąc krócej - rozłożył adwokat ręce - od jego łaski.
- Rozumiem - powiedziała pani
Matylda. - Wolałabym jednak, bym
nie musiała osobiście tej rzeczy z nim
poruszać. I\Iam powody do mniemania,
ŻE' on Goga nie lubi. Sądzę tedy, że postąpimy najlepiej, jeżeli pan mecenas
w mojej obecności przedstawiając całą
sprawę im obu, na zak0l1czenie zwróci
się do. mojego syna z zap~rtaniem jakie
zabezpieczenie zechce ofiarować dla
Goga.
- Orientuję się, o co pani hrabinie
·chr izi. Mam pytanie to postawić w
ten sposób, by brzmiało jako jeden z
warunków prawnych przejęcia wła-

azwoniła.

Służący otrzymał polecenie i po kilku minutach zjawił się Gogo, a niedługo po nim nadszedł Maciej. Ucałował rękę p. Matyldy, przywitał się z
adwokatem i sztywno uścisnął dłoń
Goga.
Mecenas IIimler chrząk n 1ł-ł bardzo
głęboko, poprawił rzeczowym ruchem
okulary i zaczął swój referat. Mówił
płynnie, okrągło i dobitnie. Obaj młodzi ludzie słuchali w milczeniu, raz
tylko Gogo zadał jakieś pytanie, a gdy
adwokat wystąpił z doradzeniem wyjazdu, bąknął: _ To słuszne. _ Wreszcie strona prawna zagadnienia zos~ała wyczerpana i adwokat zwracając
SIę do Macieja, powiedział;
_ \V zakończeniu muszę dodać że
istnieje uzus, iż w podobnych wypadkac~ osoba przejmująca
majątek
udZIela osobie zrzekającej się go pewnego proporcjonalnego odszkodowania,
czr w.formie części tego majątku, czy
tez dozywotniej renty. Uzus ten zwłaszcza ma zastosowanie w .tych wypadkach, gdy zrzekający się czyni to dodobrowolnie, a już koniecznie wtedY
gdy ma zasługę wykrycia i ujawnie~
nia ?koliczności, które wyzuwają go
z majątku. Toteż ponieważ obecnie mówimy o prawnej stronie sprawy
chciałbym usłyszeć z ust pana hrabie~
go -:- skłonił się tu Maciejowi _ jaką
wybIera formę odszkodowania dla swego mlecznego brata i w jakich rozmiarach, które to rozmiary możemy zaraz
wspólnie ustalić.
Maciej przybladł lekko i zapytał:
- A co to, panie mecenasie, jest
uzus?
Adwokat łypnął nań oczkami i zrobił ręką gest, jakby usiłował zręcznie
złapać coś spadającego z sufitu:
- No uzus ... Uzus to zwyczaj, utarty zwyczaj, zwyczajow-e prawo.
- Ale tylko zwyczajowe?
- No tak, lecz zwyczajowe prawa
we wszystkich kulturalnych społeczeństwach są. szanowane bardziej jeszcze
niż prawa państwowe.
- A czy może mi pan mecenas wytłumaozyć, jaką. szkodę ja zrobiłem
memu ... mleczne~u b~atu!.
. Adwokat zaśmIał SIę głośno l praWIe szcz~rze: .
..
- ~Idzę, ze z pana hrabIego tęgI
prawmk.. .
- MmeJsza o to, ale skoro mam dawać odszkodowanie, muszę wiedzieć ł
za co?
- Za zrzeczenie się majątku, który

wy w Poznaniu, po czym Gogo wyJedzie. Następnego dnia po nim miał
również wyjechać Maciej i to na czas

była

taka zaciętość, że mecenas bezradnie odwołał się wzrokiem do pani
Matyldy.
- \Vidzjsz, mamo, nie mówiłem T
- z ironicznym uśmiechem odezw~.ł
się Gogo.
- Nie przeszkadzaj - zgromiła go
pani Matylda i zwróciła się do Macieja: - Mój synu. Nie stawiasz sprawy
ładnie. Bo to nie jest ładnie zyskać
niespodziewanie bogactwo i zacząć od

dłuższy.

Wychodząc z tej narady nie wie-

dział

- Wcale nie jestem skąpy - zimno Odpowiedział Maciej. - Nie zabiegalem o bogactwo, ale skoro ono mnie
się należy, nie widzę racji, by rozdarowywać je na wszystkie strony.
- To nie j - 3t na \vszystkie strony,
mój synu. Chyba prz~'znasz, że Gogo
ma większe prawa niż kto inny ...
- Ma mniejsze niż pierwszy lepszy
człowiek.
I(ażdy żebrak ma większe
prawo niż on wyciągnąć do mnie rękę
po pieniądze. Przez dwadzieścia osiem
lat z nich korzystał, szastał nimi na
prawo i na lewo. Brał, ile chciał. I(upował samochody i brylanty, studiował w naj droższych uniwersytetach,
nauczył się parlować obcymi językami.

go

Miał możność, nieograniczoną możność

-

wtórzył

formalnOŚCI

Stanęło

urzędowych.

na tym, że w najbliższych
dniach obaj zainteresowani w towarzystwie adwokata załatwią te spra-

dokąd

wyjedzie, nie za-

myśli zajęte były

dopiero co stoczoNie miał najmniejszych wyrzutów sumienia. Postąpił bezwzględ
nie, ale słusznie. Goga uważał za czło
wi-eka nie zasługującego na szacunek,
ani na Jakąkolwiek pomoc. Przykro
mu było, że swą decyzją oziębił może
raz na zawsze swoje stosunki z hrabiną Matyldą, do której szczer~e był
przywiązany, a która odtąd przeCIe stawała się jego matką.
_
W tym wszakże wypadku niezdolny był do najmniejszych ustępstw nawet za cenę zjednania sobie jej przychylności. Zresztą to trzeba zostawi6
czasowi. Wyjedzie na kilka mIeSIęcy,
a gdy wróci, pani Matylda odzwyczajona już będzie trochę od . ID;yśli, że
Gogo jest jej synem. Wróci l wtedy
zamieszka już w pałacu. Stopniowo
zżyje się z matką i z domownikami
i z panną Kasią, z Kasią... Będzie miał
prawo mówić jej po imieniu, będzie
z nią prowadził długie rozmowy...
Minie rok ,czy dwa i o Gogu wszyscy
zapomną ...
ną walką.

sIG~pstwa.

Nie mamy - z naciskiem poMaciej.
Pani Matylda siedziała w swoim
fotelu wyprostowana, ale jej twarz
miała wyraz zmęczenia i rezygnacji.
Gogo owdrócony plecami do pokoju,
stał przyoknie. Maciej spod przymkniętych powiek wpatrywał się w końce b.lyszczących butów adwokata, czujny I goto,wy do o~parcia D?Weg? atak~_ :ren Jednak folie nastąpIł. Wldoczme I mecenas HImler uznał rzecz za
przegr!l'n~, g-dyż po c~wili wr~cił do
omawIama. poprzedmo wyłozonych

jeszcze

stanawiał się nad tym. Wszystkie je-

SlO oPRAWDY

sności.

- Nie myli się pan. Chociaż Gogo
nie jest moim synem, zżyłam się z moimi uczuciami dla niego. I nieznośna
jest dla mnie myśl, że mógłby się znaleźć w nędzy. Jak zaś pan wie, osobistego majątku nie posiadam.
_ Postaram się załatwić to według
życzeń pani hrabiny.
_ Dobrze _ skinęła głową i za-
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nauczenia się jakiegoś zawodu. \Vszystko za moje pieniądze. Czy to jeszcze
mało?... I to wszystko moim kosztem,
bo ja dlatego właśnie, że on miał nieZ hallu skręcił do jadalni, by przez zmieszał się:
ograniczone możliwości, nie miałem kredens przejść do bocznego wyjścia.
- Ja najmocniej przepraszam, że
żadnych. POdwójnie moim kosztem. W kredensie jednak zobaczył pannę o§mieliłem się zapytać. Bardzo pr.:~Czy to jeszcze mało?..
Kasię· Stała przy stoliku i segregowała praszam, ale myślałem ...
Na twarz Macieja występowały ru- rachunki.
Nie dokończył. Powstrzymał się w
mieńce. Starał się mówić spokojnie,
- O, pani sama się trudzi - po- porę, by nie powiedzieć jej co 81)dzi
lecz głos mu drżał. SkOllCZył i powiódł wiedział. - Proszę mi pozwolić, to o Gogu, by nie wyrazić zdumienia, że
w)'zywając~'m wzrokiem po obcych.
już ja...
ona mogła nie poznać się na tym ezło- Czy to mało? - powtórzył.
- Nie, nie, dziękuję panu - po- wieku. Nagle przyszła mu zbaw(.... a
Zapanowało milczenie. Po dłuższej trząsnęła głową. - Muszę sama to zro- jak mu się zdawało, myśl:
chwili odezwała ię pani Matylda:
bić, by wszystko doprowadzić do po- Więc pani zostanie jego mnIJ,
- Ale chyba nie zechcesz, mój sy- rządku. Nie chcę po sobie zostawić tak?
nu, skazać Goga, twego brata na nę- nieładu.
- Oczywi§cie.
dzę.
Spojrzał na nią zdziwiony.
- A czy pani WIe ... źe oli panI nle
- Dlaczego na nędzę? - wzruszył
- Jakto zostawić? To już pani nie będzie mógł zapewnić nie tylko dostatMaciej ramionami. - Jest młody, zdro- będzie zajmowała się domem?
l~u, ale nawet zwykłyc~ wygód. Nie
wy, nie ciążą na nim żadne obowiązki.
- Przecie opuszczam Prudy.
ma nic. Absolutnie nic. Z Prudów nie
- Może zarobić na siebie, może pra- Pani? Dlaczego? - Przestraszył dostanie złamanego szeląga.
cowa,ć.
się· Przemknęło mu przez głowę, że to
Skin ęła głową:
- Nie tak łatwo dziś o odpowied- z jego powodu, że może ona nie chcę
- Owszem, przewidywałam to. Bynią pracę - wtrącił adwokat.
tu zostać odk~d on będzie panem Pru- łam na to zupełnie przygotowana.
- A cóż to znaczy odpowiednia dów, albo obawiała się, że on nie jest
- I czy pani sądzi, że on potrafi
praca? Każda je t odpowiednia, jeżeli zadowolony z jej pobytu.
zarobić na życie dla pani i dla siebie!
nie ma innej. Jeżeli hrabia Tyniecki
I{ate spojrzała nań z uśmiechem:
Może dostanie jakąś posadkę, ale takie
przez długi szereg lat nlógł by'ć pisa~ Czy pan nie wie?
grosze ...
rzem prowentowym we własnych do- Nic nie rozumiem, proszę panil
Kate spojrzała mu w oczy:
br~ch ... Zresztą, proszę bardzo. W każ- Przecie Gogo w najbliższych
- Ja też mogę pracować ... Dawa~
deJ chwUi pan ... pan ... Zudra może za-I dniach wyjeżdża.
lekcje, pisać na maszynie ...
ją,ć tę posadę.
~ No tak, ale pani?
- Pani? - zawołał z oburzeniem.
- Żartujesz, mój synu.
- Jesłem jegO narzeczoną· Pan
- A czy pan uważa mnie za próź- Dlaczego? W cale nie żartuję. wie o tym.
niaka? Lubię ::;>racować. Zresztą po co
Chy~a pani hrabina ... chrba mama nie
- Jakto? ... Pani była jego narze- mam przedwcześnie zaprzątać sobie
SądZI, że zajęoie, któr-e nie ubliżało jej czoną, ale przecież pani nie wyjdzie tym głowę.
synowi,. będ~ie ubliża.ł~ pa,U\l Z1,ldrże? z~ rn~~ za .. , P~'zeoie pani zaręczyła się,
- Pani popełnia."
. ~ l!łmu,lesz kwe~tIę ~~~agogicz- me wleclz?c,. ze on...
Chciał powiedzieć "szaieństwo'"
~lle, n;oJ chłopc~e. NIC ubhz.aJą,cego w
,. - ~fyh SIę pan - zaprzeczyła. lecz opamiętał się i bąknął:
zad~e! p!,a~y me ~~ ..Mówlsz w ro~- ,\ ledzIałam o wszystkim. Ja wiedzia- Proszę mi wybaczyć ...
dra~lllemu I s~m, )eze}I zechcesz SP~)- łam..
"
Skłonił się i prędko wyszedł.
rzec, na t.o obIekty~me, przyznasz, ze
- 'V'-~ . WIęC pam go ... kocha?
Cały dzień spędził w swoim pako.
~la człowle~a ~ takIm wykształceniem
Kr. tA nie odpowiedziała i Maciej iku leżąc bezczynnie.
Jak Gogo, me Jest odpowiednia. posada
pisarza.
JESTEś
CHŁOPCEM
Maciej rozłożył ręce:
. Wieczorem wsta! i poszed.ł na. ko-I . -- Ni-e - zaśmiał się Maciej. - To
- Niestety, innej w Prudach dla
pana ... Zudry nie ma. Nie jest chemi- mec parku do paWIlonu, gdZIe mlesz- me o mnie chodzi.
- Pytasz ile? ... Hm ... To zalezy,
kiem, więc nie może być dyrektorem kał administrator, pan Ziembiński. Nie
cukrowni, nie jest ani prawnikiem, zasta~ go w.domu i cz~k~ł ~a ganku jak tam ... Hm ... No, powiedzmy, pół
ani handlowcem, by został admini- prawI~ g?dzl.nę. Było JU:": CIemnawo, tora tysiąca miesięcznie.
- A jeżeli małżeństwo?
stratorem. Nawet rządcą. nie mógłbym gdy ZJaWIł SIę.
- A któż tam? - zapytał. - A to
-- Jakie małżeństwo? ... Czym pan:
go zrobić, bo nie jest wykształconym
pan Maciek? Czegóż tam?
sobie głowę zawracasz I Co to jesn...
rolnikiem.
- Dobry wieczór panu administra- Żenisz się? Z kim tam?
•
- Więc też nie proszę cię o posadę
dla Goga. Daj mu jeden z folwarków, t o r o w i . .
.
-- .Ni~, mówiłem panu ad'minist:'aalbo jakąś rentę. Jeżeli nie dożywot
- Dobry WIeczór, dobry WIeczór, torOWI, ze tylko tak przez ciekawość
pytam.
n~ą, to przynajmniej na lat kilka, póki no co tam? O co tam chodzi?
me z~.oła stworzyć sobie jakiejś egzy- J~ w prywat,nej sprawie.
- Przez ciekawość, przez ciekastencJI.
- ". prywatnej, w prywatnej, no wość. Wszyscyście zanadto ciekawi
Maciej uśmiechnął się:
to gadaj z czym tam?
Nabijaci-e sobie głowy takimi tam rze:
- Gdybym nawet zgodził się na to,
- Chciałe~ pana administratora cza~i,. a pó7niej bunty tam, rewolucję.
~zego z!,e.sztą nigdy nie zrobię, sądzę,
zapytać, bo me znam się na tym: ile
Małzenstwo?...
Odczep się tam ode
ze ambICja pana Zudry nie pOZWoliłaby trzeba miesięcznie pieniędzy, żeby żyć mnie. Skąd ja mogę wiedzieć. No dwa
mu przyjąć ode mnie takiej jałmużny. w dużym mie§cie, ale żyć zamożnie tysiące.
- Ma pan słuszność - sucho od- żeby nicz~go nie bra~o~ało. Tak n~
- DzięKuję panu administratoropowiedział Gogo. Niczego od tego przykład Jak pan admI11l~.trator?
y.-i .. r.11cif1}n ~, t ylko jeszcze - apyt:-.ć ··a
pana nie chcę i nie przyjmę. Nie ma- Co? Co? ... Na ,l oterll pan wygra- moze kosztować urządzenie elegancki~my o czym mówić.
leś 'l,
go mieszkania 'l
(C. d. n.Y
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po odwiecznie polskiej ziemi - Z wizytą ugen. Bortnowskiego - Wzruszające powitanie wTrzyńcu
.
, . uNiech przyjdzie wojsko"
C i e s z y li. ·(Tel. wI.} Czlowieit

raa

~ Pa.nowIe, m3wcie, kietly przy'"
dzie wojsko polskie, my tu czekamy.
Szkoły, organizacje i społeczeństwo!
- Przyjdzie niedługo! - odpowiadamy.
- Jak wrócicie do Cieszyna to powiedzcie, żeby przyszło jak najprę
dzej. My czekamy!
_ Powiemy! - woła.my i ruszamy
dalej.
Jedziemy przez Trzyniec, dekorowany bogato polskimi sztandarami.
Wjeżdżamy na drogę do Jabłonkowa..
Jedziemy nią kilkanaście kilometrów,
cudną, lesistą okolicą.
Mijamy tylko
czasem czeskie samochody.
Trzeba jednak wracać. Mknie~y
z powrotem tą samą. drog4:' znowu witani w Trzyńcu okrzykamI.

strzały przelecieć poprzez całą tę ziemię, która wraca do Polski.
Ale to się nie da. Ewakuacja terenów

by lotem

przez Czechów postępuje powoli, za
Czechami z.aś dopiero postępuje polskie wojsko i administracja.

Polscy kolejarze

obejmują

służbę

Swoboda ruchu jest ograniczona.
Trzeba mieć przepustkę do poruszania się na terenie operacyjnym wojsk
polskich. Wydać ją może tylko sztab
grupy gen. Bortnowskiego. Urzęduje
on w specjalnym pociągu na dworcu
Cieszyna Zaolzańskiego. Na dworcu
tym z dala już rzuca się w oczy napis
"Cieszyn Zachodni". Taki napis figuruje tam od niedzieli i tak nazwano
dworzec zaolzańskiej części Cieszyna.
Panuje tam duży ruch. Polscy kolejarze, obejmując służbę, urządzają ją
po swojemu. Jak nam wyjaśnia jeden
z nich, kontrola ksiąg i inwentarza
wykazała, że wszystko się zgadza. Stację pozostawiono w porządku.
Gołe

NASZA NOWELKA

Niech

żyje

Zakończenie

prasa

.....
.
-: Skąd JedZIeCIe? Kiedy wOJs~a
pr7.r~dQ? - ra~ po raz p.ada 'pyta,me.
A kl~d~~ od,P0w!adamy,. ze Jestesmy
POISl<Wl1 dZlenl1lkarzaml, pada okrzyk:
"Nasi jadą! Nasi!"
- Niech żyje prasa polskal
Z dala ukazuję. się kominy trz y - \
Tłum go podchwytuje. Pierwszy ci
nieckich hut. Na drodze żadnej prze- to raz taki okrzyk słys~ę z.a Olzą· 0szkody. Jedziemy prosto i słyszymy krzyk szczery. Otaczający nas zasyradosne okrzyki:
pują nas pytaniami:

I

zjazdu fizyków

W i l n o. PAT). W sobotę zakoń
czy! swe obrady, trwające 4 dni. IX.
zjazd fizyków polskich w Wilnie. 'W,
zjeździe wzięło udział przeszło 250 osób,
z czego na uczestników sekcji naukowej przypada 100, a. na sekcję dydaktyczną 150. Z ogólnej ilości 117 referatów wygłoszonych na sekcji naukowej,
18 przypadków na fizykę teoretyczną,
reszta na fizykę eksperymentalną, przy
czym prym wiedzie optyka - podobnie jak i na zjazdach poprzednich. No..
wa dziedzina fizyki, tzw. fizyka jądra
atomowego, omówiona była w przeszło dwudziestu referatach.
Przyszły zjazd fizyków odbędzie się
za dwa lata w Poznaniu.

J

KOMISJA MIĘDZYN,1 RODOWA. DO USTALENIA GRANICY NIEMIECKO-CZESKIEl

Od lewej: amb. brytyjski sir Neville H'3nderso1'1, poseł czeskoslowacki dr Mastny, amb. francuski
amb. wioski Attolico, sekretarz stanu MSZ. Rzeszy von lVeizsacker.

Bylem wtedy, mój synu, jeszcze
chłopcem. Szukając pracy, przyjechalem aż do stolicy. Nie chciałem jed.
nak, ahy mój pobyt w domu rodzicow
narażał ich na koszty, które by 7.8s7.ko.
b
.
., t
C kom
d Zl'1 y , mOim
raclOID l SIOS rzy z
.
Lec;z .n ie miałem szczęścia i po wielu dniach poszukiwania pracy i oszczę-I
dzania trch niewielu pesetów, jakie
przywiozłem ze sobą z domu, zostałem
pewnego dnia z jedną jedyną monetą

-=

są

Fran~ois

- Poncet,

_

na tle pełna wystających żył ręka popchnęła
krokiem, I mnie lekko do tyłu, zmuszając, abrm
kurtkę miał podartą., brodę dawno nie- znów usiadł, po czym ta sama ręka
golonę., ręce kościste, niezapiętę. ko- powędrowała do kieszeni, ukrytej
szulę·
gdzieś w głębi podartej kurty, i wyciądziesięciogroszową, za którą musiałem
Wzbudzał żal i niesmak.
gnęła stamtąd miedzianą monetę.
przeżyć cały dziel!.
Podszedł do mnie, zdjął kapelusz t,
I podał mi ją ku memu wielkiemu
Głód powlekał mi oczy jakby gazą
ukazując zaniedbaną grzywę, powie- przerażeniu.
i z trudem widziałem ludzi, przecho- dział:
Potem starzec, podnosząc do bruddzących obok mnie.
- Panie, jestem głodny, nic nie ja- nych i wilgotnych wąsów swój sztywny
Szedłem i szedłem, jak we śnie, 0dłem...
palec, nakazał mi milczenie.
pierając się chwilami o mury, aż zaByliśmy sami i spoglądaliśmy na
Podniosłem się, pełny przestrachu.
szedłem do parku mie.iskie~o. pełnego siebie z odległości zbyt bliskiej. DlaNie wiedziałem, co mu p::-wiedzieĆe
pięknych ścieżek i prześlicznych drzew. tego też nie umiałem się go pozbyć, i pomyliłem się, bo powiedziałem: -.
Wszedłem do parku przez obwity
nie znalazłem dosyć sił, aby mu po- Niech was Bóg opatrzy!
zielonością szpaler i znalazłem się na
wiedzieć to wygodne i egoistyczne zdaLecz on już mnie nie słyszał. Uciemałym placyku wilgotn~7 m, samotnym, nie: - Niech was Bóg opatrzy I
kal ode mnie, tal< Jakby' zrobił coś
otcc7.on~-m zewsząd wysokimi i gęstyPowiedziałem natomiast:
złego, szedł szybko aż do wyjścia ze
mi drzewami, I<tóre nie pozwalały prze_ Czy to prawda, żeście nie jedli? szpaleru.
niknąć słońcu.
_ Panie! to prawda, jak Bóg na
Nie chciał, aby wiedziano, iż żebrak
Pośrodku stała okrągła fontanna niebie.
dawał jałmużnę.
z wytryskiem, skąd woda spływała
Zaml'lkłem na chwilę i przYJ'rzałem
Lecz ja, dzięki niemu, mogłem dnia
k ..
. kb
l kk
d h'
t
k
ć
spo OJllle, Ja . Y e o wz yc aJąca-. mu Sl·ę'. moglo być to prawd",
bo wyegok upi sobie świeżego chleba, mój
't'
Suche liście spadały do cysterny 1, gląd jego był przerażający.
syn u ...
7.anurzywszy się w wodzie, leżały tam
Wyciągnąłem z kieszeni kamizelki
łaskie . i spokoJ'ne
.
t.
..
Gdy ojciec skoilczył opowiadać hip.
'.
.
pertmonetkę l, ws aJąc, pOWIedZIałem:
ySladłem na ławce l zaczą.łem roz-I_ Dobrze, jeżeli to jest prawdą ... mam storię żebraka, jasne oczy syna były
m~Tslać o swym smutnym lOSIe.
te grosze ... Chor1źID~T, podzielimy się TJ"'lnc hv. (n)
Wtem ujrzałem przez daleki otwór jeclnym ('z(>r~t",~-m chlehkiem ...
'1'łum. I hiszpańskiego
szpaleru drzew biedaka.
Wówczas jego sucha obrośniQta,
lłetena Bycbowska

·
a ł mUZDa

Pewien chłopiec, któremu zawsze
było za mało bajek, powiedział:
- Tatusiu, już więcej nie znasz?
- Nie, już więcej nie znam bajek,
syneczu ...
-'Vięc teraz opowiedz mi o tym, co
się zdarzyło z biednym żebrakiem.
- Ale., dziecko, już ci to przecież
opowiadał em ...
- To nic nie szkodzi, tatko!
- No więc dobrze, słuchaj ...
I tatwi tak opowiecl7.iał synkowi to,
co mu się zdarzyło kiedyś z biednym

*

- Nasi jadą! Nasi!
To skutek biało-czerwone) Choragiev,:ki, jaka zdobi przód naszego samochodu. Z "kien wychylają. się ludzie
i pOwiewają. ku nam chusteO'.lkami.
Pozdrawiają nas pl'zechodnie.
Jesteśmy na terenie nie za.ictym jeszcze przez wojsko polsl<ie. Rwiemy
śmiało do Trzyńca. Na ulicy, zwanej
dotychczas ul. Masaryka, gromady ludzi. Za1rz~' mujemy się i ludzie obskakują nasz samochód. Jakaś dziewczynka !Złuszcze biało-czerwonę.. chorągiewkę na samochodzie.

Trzyńca

Z przepustką w kieszeni wsiadamy
do samochodu i ruszamy. Gdzie jechać?
Najlepiej chyba w kierunku
Trzyńca, gdzie zaczęły się walki powstańcze i gdzie jeszcze wojsko polskie nie dotarło. Ma tam być ono dziś.
Sądzimy, że choć
zdala zobaczymy
słynne huty trzynieckie.
Los jednak inaczej zrządził. Byliś
my w samym Trzyńcu_ A było to tak:
Samochód nasz z trudem przecisnął
się przez ulice Cieszyna, które wyglą
daję. jak obóz wojskowy. Pędzą wojskowe samochody, wszędzie mkną
gońcy
na motocyklach, przeChodzą
wojskowe oddziały. Policja polska pilnuje porządku, a na ulicach olbrzymie tłumy. Jest wielu przybyłych z
różnych stron kraju, którzy przybyli

-

Kied~- dojeżdżamy do Cieszyna, zagradza nam drogę orszak, kroczący
wolno - to pogrzeb harcerza Witolda
Regera, który zginął w wal~e na dwa
dni przed wyzwoleniem Sląska Zaolzańskiego. Eskortuje go wojsko, harcerze, młodzież szkolna i niezliczone
rzesze rodaków.
STANISLA W TABACZYŃSKI

czeska w Suchej.

teren Śląska Zaolzańskiego, by
Polsce naprzeciw.
Wczoraj zwyczajem czeskim ruch
pojazdów regulowany był lewostronnie. Dziś już wszyscy maję.. jeChać
prawą
stronę...
Sprawia to jednak
szczególnie rowerzystom duże trudności. Omal nie wpadamy na wjeżdżają.ey czeski samochód, skręcając w ostatnici chwili w lewo.
Droga ku Trzyńcowi wije się wśród
pagórków. Rojno na niej, ciągnę.. bowiem ku Cieszynowi ludzie z Trzyńca
na rowerach i pieszo. Jest ich coraz
więcej. Nigdzie jednak ani śladu wojska. '''reszcie jednak spotykamy jakiś posterunek wojskowy, który wyda.ie pouezenia o pI'awostronnym ruchu
Mijamy go szybko.
wyjść

Inaczej jest jednak poza Cieszynem. Dowiadujemy się, że w Ropicy,
gdzie dotarły polskie oddziały wojskowe i administracja kolejowa, pozostawiono nam tylko gołe mury, nawet krzesła połamali opuszczający
dworzec kolejarze czescy. Będzie musial za to zapłacić czeski skarb.
"'ojsko, które odgrywa na zajętym
terenie decydującą rolę,
załatwia
wszystko służbiście i szybko. Żad
nych zbędnych formalności. Za chwilę przedstawiamy się szefowi sztabu,
który zgadza się na wystawienie przepustki do swobodnego poruszania się
w terenie. Biuro przygotowuje papier,
a tymczasem otrzymujemy zezwolenie
na zrobienie fotografii gen. Bortnowskiego.
Generał bardzo zajęty daje nam
tylko minutę czasu. Już wszystko gotowe i już fotografujemy. Zdjęcie zobaczą czytelnicy później.

żebrakiem.

Szkoła

na

mury

W kierunliu

Pogrzeb polskiego harcerza

Postać

jego

odcinała

się

słońca. Posuwał się ciężkim

*

