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Przyczyny

ustąpienia

Benesza -

Następstwa

dymisji - Obrady stronnictw wżylinie - Ku osi Rzym - Berlin? Gen. Syrovy dyktatorem ~zechosłowacji?

P r a g a. (Tel. wł.) Do dymisji Be- go. Osoba prezydenta była popularna
nesza przyczyniły się względy we- warmii. Jeśli jednak mimo to armia
wnętrzne i zewnętrzne.
czeska zdecydowała się odstę.pić go, to
Zewnętrzne wyraziły się w miano- głównie z powodu
wywarcia silnego
waniu Chwalkowskiego
ministrem nacisku przez stronnictwa radykalne,
spraw zagranicznych. Chwalkowski które nie mogą pogodziĆ się z faktem,
jako dawny poseł w Rzeszy i we Wło iż Benesz zdecydował się na przy jo;-szech jest symbolem zwrotu zagranicz- cie obecnego załatwienia zatargu czenej polityki Pragi ku osi Rzym-Ber- sko - niemieckiego. W związku z tym
lin. Nominację jego przyjęto przychyl- naczelny wódz armii gen. Kreyczi donie w Berlinie i Rzymie.
magał się ustąpienia prezydenta.

Dymisja

pomogła

Ku

dyllłałurze

War s z a w a (Tel. wł.). Według
wiadomości z Pragi rząd obecny najprawdopodobniej.. wyda postanowienie,
zawieszające konstytuc~ i{.lgłosi dyltta·
turę Syrovego. w którego ręce jako naczeJ nego wodza i zastępcy prezydenta
przekaże pelnię władzy.

Syrovy oparty o wojsko przeprowa·
dzi kra.i przez trudności organizowania
nowyrh goranic. Dopiero po utworzeniu
nowej Czechosłowacji zwola Zgromadzenie Narodowe celem opracowania
nowej konstytucji i wyboru nowego
prezydenta. (w)

Do rezygnacji prez. Benesza przystanowisko. jakie zajęło
stronnictwo polityczne, któremu on
~am przez szereg lat
przewodził. tj.
C:zei'koi'łowack!ch Narodowy~h socja-,
Osłałn" Mohikanie
hstów. W łom e tego stl'onmctwa dr
I
Zygmunt Zenkl zorganizował oE'tatnio
C i e s z y n (PAT) Cały dzień dzisiejsilną opozycję wobec l>rez. BeneRza.
szy poświęcony jE'~t organjzowaniu zaczyniło się też

W cią.gu środy w Berlinie obradowała komisja międzynarodowa, na której przedstawiciele niemieccy wysunęl1
bardzo daleko idą.ce żę.dania terytorialne w stosunku do Czechów. Postulaty ich mogły pociągnąć nieprzewidziane następstwa. Dopiero po wiadomości o ust~pieniu Benesza osią.gnięto
porozumienie.
Do zmiany linii polityki zagranicznej parło od dłuższego czasu stronnicni~ zapomną podkreśla dziennik two republikańskie, kierowane przez
W Anglii
Berana. W dniach ostatnich zwiększyL o n d y n. (Tel wł.) Prasa poranna że. wlaśnie pod przewodnictwem Beneło .swój nacisk, ażeby osiągnę.ć jak szeroko omawia ui'tąpienie prez. Bene- ~za klika genewska uchwaliła ~ankcje
na]szybsze porozumienie z Berlinem., sza wykazując dużo współczucia dla przeciwwło~kie."
. !?rugim momentem, który bardzo człowieka, który należał do współtwór·
We Francji
sl!m~ zaakceptował w swoim przemó- ców powojenne.i Czechosłowacji. RozP a ryż. (Tel wł.) Dzisiejsza pra''''łemu premIer Syrovy, to są stosunki
wój wypadków w ostatnich tygodniach sa poranna główną uwagę poświęca uwewnętrzne Czechosłowacji.
Syrovy - zdaniem pi!"m - musiał jednak po· stąpieniu prez. Benesza.
zapowiedział decentralizację państwa.
ciągnąć ustąpienie prezydenta.
" J o u r n a l" twierdzi, że Benesz
"T i m e s" w artykule wstępnym zmuszony przez rozwój wypadków zreNarady w Żylil1ie
stWierdzają, że Benesz był zbyt wybitzygnował już teraz, chociaż mial zamiar
W środę w Żylinie rozpoczęły się na- nym przedstawicielem Czechosłowacji zrobić to znacznie później, aby Niemrady wszystkich stronnictw słowac spod znaku traktatu wersalskiego, aby com nie d.awać powodu do nowej rakich. Inicjatywa do tej konferencji mógł również stać się przewódcą, Cze- dości. Benesz grę przegrał i za to musi
chosłowacji przyszłości. Ta
dymisja teraz pł.acić. Jest on jednak jeszcze dowyszła od stronnictwa lllinkowskiego,
a w rozmowach udział biorą. agrariu- przyczyni się niewątpliwie do wyja- syć młody, aby myśleć o rewanżu, pod
Eze słowaccy, katolicy, socjaliści, na- śnienia położenia z Niemcami, Polską warunkiem, że umle czekać i rozumie
rodowi socjaliści oraz narodowcy sło i Węgrami ułatwiając współżycie Sło dzień dzisiejszy.
waccy. Benesz chcąc ułatwić powzię waków z Czechami w jednym pań
" P e t i t J o u r n a I" zaznacza, że
cie decyzji Słowakom w kierunku dal- stwie.
z ustą.pieniem Benesza z11lka z międzyszego współżycia z Pragą. wolał się uWe Włoszech
narodowej areny politycznej ostatni z
sunąć.
M e d i o l a n. (Tel. wl.) Dzienniki twórców świata wilsonowskiego. Nie
Dzienniki w Bratysławie zwracaję. północnych Włoch z zadowoleniem zdawał on sobie sprawy z niebezpieuwagę na .o brady w Żylinie, które będą witają ustą.pienie Benesza..
ezeństwa własnej polityki.
miały znaczenie historyczne, zapadną
"C o r i e r e d e II a S e r aU stwier" F i g a r o" dopatruje się w ustą,·
tam bowiem decyzje co do dalszego lo- dza, że dymisja Benesza to epizod bez pieniu Benesza akcji armii. Jednrm z
Su Słowaczyzny. Artykuł sen. J,a nacz- większego znaczenia. Podkreślić należy powodów było też niewą,tpliwie "tano·
ka w org. hlinkowców "Slovak" zda- fakt, że to ustą.pienie oznacza bankruc- wisko Moskwy, która zawiadomiła Be·
wałby się świadczyć o tym, że wszysttwo dyplomatycznego systemu Wer- nesza, że CzeChosłowacja nie może li·
kie stronnictwa słowackie stanę. na ~alu i Genewy.
czyć na sowiecką pomoc woj!;kową. jegruncie unii państwowej z Czechami.
"G a z e t t a d e I P o P o lo" twierdzi. żeli odda strefę umocnioną·
że Benesz załamał się pod ciężarem,
" L'O e u v re" oświadcza, że w preWybory w ciągu • 4 dni
błędów.
których bronił z zydencie Beneszu Francja trari wiei·
Po ustąpieniu prez. Benesza według własnych
paragrafu fiO konstytucji funkcje jego wytrwałością i uporem. "Wiochy nigdy kiego przyjaciela.
'" ciągu dni 14 sprawuje rząd z gen .
Syrovym na czele. W tvm okresie winńy być rozpisane nowe wybory. W
chwili ohernej byłoby przedwcześnie
wysuwać wnioski. komu naród cze!"ki
Wskutek wybuchu ga~óu' w kopalni ~asypa'llych ~ostalo pr~e
pc\wier7.Y godność prezydenta, tym bardziej. że Czerhosło\vacja przeżywa 0s~'o 200 górników
krc" wielkirh przeohrareń wewnętrz
L o n d y n (Tel. wl.). Z Tokio dono- ta natychmiast po wybuchu. trwa bez
nych
szą:
przerwy, jed jednak malo nadziei na
Stosunek armii
W kopalni węgla Yuhbari w pobli- pomyśJny jej skuŁel\..
\" zwią.zlni z d:v· misją. prez. Be- źu miasta Sapporo na wyspie flokkaido
Tokio. (PAT). Urzędowo dononesza naleŻ\' nadmienić. że położył on nastąpiJa dzisiaj, w czwartek rano okolo szą, że w katastrofie górniczej w Yubaw c7ai'lie swego urzędowania najwięk godziny 10, straR~ma ekRplo7.ja gazów. ri zdołano z 313 odriętrch w s7.ybie ko~zy nacisk na rozblldowę armii czeskoPrzei'lzło 200 górników. prac\ljących
palni górników uratować 100, p07.ostaslowarkiei i podniesienie iej do ohec- w chwili wybuchu w pocl7.iemil1J<opalnL łych 213 zginęło.
nego stanu . On również wbrew oporo- zostało zas~pa~ly~h. Do p~lu.dnia urato.,
(Ilo~kaido }est najbardziej na północ
wi b. premiera dra Hodży zdecydował wano 10 gormkow, powazme rannych. wysumętą WIelką wyspą archipeJil-gu
sif< na podpisanie ólktu mobilizacyjneWytężona akcja ratunkowa, WSZC7.ę- japońskiego. - Red.)

Po

ustąpieniu

Benesza

rząou

terytorium, zajętego pooczas ani
poprzednich, oraz ostatecznej ewakuacji
czeskiego sprzętu. wojennego, pozostawionego przez Czechów w ezeskicłi
obiektach wojskowych jak również um~lowa1'J.ia i rzecz, prywatnych ewakuowanych urzędników czeskich. Cały
wojenny sprzęt czeski, pozostawiony na
terytoriach. zajętych przez Polaków,
jest protokularnie magazynowany i
przez wradze wojskowe wydawany Cze"
chom.
'
W czora.i w godzinach popołudnio
wych przybyła do Cieszyna liczna grupa żołnierzy czechosłowackich na samochodach ciężarowych i )łajęla się pakowaniem rzeczy pozostawionych przęz
oficerów cze.::kich.
D:r.iś rano oojechał z Cieszyna p()d/!~
towarowy. złożony z 5 wagonOwo nała
dowanych rzeczami i meblami oficerów i urz~clnjków czechoslowackich,
Węgry zajmują

Komarno

p r a g a. (P A T) W wyn iku rozmowy, przeprowadzonej przez premiera
czeskiego gen. Syrovego z posłem wę
gierskim ustalono, że wojska węgier
skie obejmą. pierwszą część terytoriów,
przyznanych Węgrom przez Czechosło
wację·

Wojska węgierskie Mjmą. miasto
I{omarno. Po wkroczeniu wojsk wę
gierskich przyb~' ć ma tam specjalna
komisja Vl'ęgier~ka z ministrem spraw
zagranicznych Kanrą. na czele.
Przesunięcie rokowań

P r a g a. (Tel. wł.) Rząd węgierski
zgodził si.ę na prośbę rządu czeskiego
[,rzesunąc rozpoczęcie rokowań o dwa.
dpi, tj . do soboty. Powodem przesunię
CIa tych rokowań jest ustą.pienie prezydenta oraz 7.miana na stanowisku ministra spraw zagranicznych.

Wielka katastrofa górnicza wJaponii

PREMIER ANGLll CllAAIBERLAIN

udaje się w samochodzie na posiedzenie
l:.hy Gmin.
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&
ciąg ze zwłokami marszałka
odjechał do Marasti.

i urzedv \V Cieszynie

pracowały już

C i e s z y n. (PAT) O sprawności z jaką administracja
polska rozpoczęła
działalność na obszarach, zajmowanych
przez wojsko polskie, świadczy, iż władze skarbowe pracowały już normalnie

o godz. 8 rano w poniedziałek tj. na
drugi dzień po zajęciu Cieszyna. Władze
skarbowe są w tej chwili zajęte organizacją służby skarbowej oraz przejmowaniem katastrów i aktów czechosłowackiego
urzędu
podatkowego.
Wszystkie akta skarbowe Czesi pozostawili w Cieszynie.
Administracja domów skarbowych
pod kierownictwem p. Gałuszki z woj,
śląskiego w Katowicach przejmuje obecnie domy rządowe, które dotychczas były administrowane
przez państwowe

Benesz opUŚCił

powziął następującą uchwałę:
Wydział wykonawczy Związku

Pragę

P r a g a. (P AT). Dr Benesz opuścił w czwartek po południu Pragę·

w poniedziałek na zajętych przez wOjska polskie
obszarach

na posiedzeniu odbytym w dn. 6 bm.

ATereecAI

Demobilizacja we Francji

p a ryż. (P AT). Demobilizacja re.zerwistów francuskich przeprowadzana jest stopniowo i ma być zakończo
na 11 października.
Poza tym premier Daloadier postanowił nie przedłużać okresu służby;
poza. tedmin przewidziany prawem r~
cznikowi,
odbywającemu
obecme
służbę wojskową. Rocznik ten będzie
zwolniony 15 października, a pobór n?,"
wego rekruta odbędzie się normalme
między 3 a. " listopada.

go. do organizacji zawodowej dziennikarzy Rzeczypospolitej.

Dziennikarzy Rzeczypospolitej wita serdecznie w granicach Rzeczypospolitej dzienwięzień
nikarzy polskich Sląska Zaolzańskiego,
c i e s z y n. (P AT). Dopiero w czwarwyrażając podziękowanie i uznanie dla
ich nieugiętej postawy w obronie pol- tek zaczęli masowo napływać na Śląsk
Polacy, zwolnieni z wojska czeskoskości tej ziemi. Wydział wykonawczy
słowackiego.
Zwalnianie to na.stę.piło
Związku Dziennikarzy R. P. poleca prezydium Syndykatu Dziennikarzy Sląska przede wszystkim z garnizonów, stai Zagłębia Dąbrowskiego zapoznać się cjonowanych na Rusi Podkarpackiej
na miejscu z sytuacją dziennikarstwa i w Słowacji.
na Sląsku Zaolzańskim, celem przedRównież w czwartek przybyli pierstawienia wniosku o włączenie zawodo- wsi więźniowie polityczni, zwolnieni z
wych dzIennikarzy Sląska Zaolzańskis- więzień w Żylinie i Broatysławie.
_ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - -

Zwalnianie Polaków
z szeregów i

. Akademicki Komitet
Plebiscytowy w Krakowie

I

Kraków, 5. 10. - W Krakowie
Akademicki Komitet Plebiscytowy w związku z mającym niebawem nastą.pić plebiscytem na ż~e
miach etnicznie polskich, a pozostaJI).
cych dotąd pod rzą.dami czeskimi.
rym mlesclł SIę szereg urzędów pań"
Kraków ma najwięcej danych, a.bYi
stwowych. Dawniej było w nim staroPogłoska o pr~eniesieniu a'lnbasadora Noela (I War8~a'Wy
w okresie przedplebiscytowym na taIDstwo, sąd powiatowy, administracja po'do Berlina
tejszym terenie p:ra.cow~ć z racji swej'
datkowa, urząd podatkowy, kontrola
P a ryż (ATE). W kołach zbliżonych
W razie, jeżeli p. Franęois-Po.ncet zo- bliskości i ścisłego związku historyczskarbowa, katMter itd. oraz 26 mieziemiami Śląska,
szkań. W chwili obecnej w gmachu do Quai d'Orsay dawano do zrozumie- stanie przeniesiony do Rzymu, to pIa- no-kulturalnego z
tym mieś.ci się delegatura woj ew. ślą nia, że stanowisko ambasadora Francji cówkę berlińską obejmie dotychczasowy Spisz.a. i Oroawy. Komitet utworzyły
skiego oraz szereg urzędów państwo w Rzymie zostało powierzone p. Andrć ambasador w Warszawie p. Leon Noęl, Bratnie Pomoce i Młodzież WszechFranl;ois-Poncet, dotychczasowemu am- a do Warszawy przyjdzie b. poseł fran- polska.
wych.
Poza tym w Cieszynie administracja basadorowi w Berlinie. Poprzedni pro- cuski w Wiedniu i w Bukareszcie p.
domów skarbowyoh przejęla 9 rządo- jekt wysłania do Rzymu parlamentarzy- Gabriel Puaux.
Według otrzymanych tu informacyj
'. wych domów mieszkalnych, gmach żan sty, przy czym wymieniano nazwiska b.
pod~omisji
darmerii, centralną mleczarnię pańs~wQ.. miriistPa. Piet~i i obecnego ministra ro- kandydatami na stanowisko ambasadora Włoch w Paryżu są: wiceminister
wą, wszystkie budynki po 4 mieszkania ból 'publicznych de Monzie został zaniemiędzynarodowej
w każdym, majątek państwowy (dwór) chany, ponieważ członek parlamentu spraw zagr. i b. a.mbasador w WarszaB e r l i n. (PAT). Podkomisja wojw Mostach, szkolę rolniczą w Skoczo- nie mOże zttjmowa.ć placówki dyploma- wie p. Giuseppo Bastianini i ambasador skowa ustanowionej przez układ mobędzu, gimnazjum czeskie w Cieszynie tycenej l>Onad 6 miesięcy, co mogłoby w Moskwie Rosso.
nachijski międzynarodowej komisji
i sąd w Jabłonkowie oraz szereg innych utrudnić przeprow~dzenie rokowań.
odbyła dziś przed południem posiedzeobjektów.
nie; celem szozegółowego wytyczenia
Posterunki policji czeskiej znajdogranic obsz.a.ru, roają.cego być dnia 10
wały się w lokalach wydzierżawionych.
bm. zajętym przez wojska niemieckie.
Około 300 mieszkań w Cieszynie zostało.
B u kar e s z t (P AT) O godz. iO rano.
opróżnionych.
rządu
odbył się pogrzeb marszałka Averescu
L o n d y n (PA T) Wniosek zaufania przy udziale króla Karola, Wielkiego
War s z a w a. (Tel. wł.). W paź
Straż graniczna czuwa
dla rządu zosŁal w Izbie Gmin uchwalo- Wojewody Michała, doradców królewdzierniku wznowiona będzie emigraC i e s z y n (PAT) Na odcinku od Ja- ny 366 glosami przeciwko 144.
skich, cz10nków rządu z patriarchą Miworzynki aż do miejscowości DobraciPremier Chamber:9in oŚ\\ iadcz~ ł w ronem Cristea na czele, oraz licznych re- cja rolna na kolonię "Biały Orzeł" w
ce Straż Graniczna objęła już normalną Izbie Gmin, iż nie należy oczekiwać, aby prezentantów sfer rządowych i wojska. Brazylii. Dnia 20 bm. wyjedzie do
f' służbę·
s~ę w!{rótce miały odbyć wybory do par- Po odprawieniu nabożeństwa pochód B.razylH 20 rodzin. W roku biąż~cym
pr~ewidzian.e
jest jeszcze wysłanie
lamentu.
żałobny udał się na dworMo, skąd po. dwóch innych grup emigrantów.. (w)
Ministerialna Komisja
•
War s z a wa. (Tel. wł.). Celem
zajmują czwartą
dokładniejszego
poznania i zbadania Z OSTATNIEJ CHWILI
zagadnień gospodarczych ŚlQ.ska Zaolstrefę .
zańskiego, oraz celem wydania zarzą.
Z u c k m a n t e l (PA T) W czwartek
dzeń, zmierz.ających do szybkiej unirano o godz. 8 wo-jska niemieckie przefikacji Śląska Zaolzańskiego z Maciekroczyły pod dow6dztwem generała-pul
rz/), w najbliższych dniach za Olzę wy. kownika von Rundstedta' b. granicę· czejedzie specjalna delegacja ministesko-niemiecką między miejscowościa.mi
rialna.
P r a g a. (PAT). Odbywający się w
"Chcemy rówmez przyczynić się WeidenaQ i Olbersdorf, rozpoczynająo
W skład jej wejdą przedstawiciele: Żylinie kongres przedstawicieli wszyst.. ~o uspok~jenia stosunków w Europie w ten sposób okupację czwartej strefy.
Minist.erstw,a Przemysłu i Handlu, kich stronnictw słowackich został w srodkoweJ w duchu Chrześcijańskim. W miejscowości Zuckmantel w de fil aSpraw Wewnętrznych oraz Rolnictwa. czwartek zakończony w godzinach \Vytrwamy po stronie narodów wal- dzie wzięły udział również oddziały suPrzewodniczącym delegacji będzie wiwieczornych. Po wysłUChaniu referatu czących z ideologią. żydowsko-marksi- decko-niemiecldego korpusu ochotniceminister Jaroszyński. (w)
posła Tiso uczestnicy uchwalili nastowską, ideologią gwałtu i rozkładu. czego.
stępującą reZOlucję:
"Żądamy pokojowego rozwiązania
Dwie komendy P. P.
"Uchwały, powzięte przez 4 mocar- spornych problemów w duchu postaWł
W oa r s z a Wa' (Tel. wł.). Na Ślą stwa w Monachium, zmieniły gruntow- nowielI monachijskich, sprzeCiwiamy
sku Zaolzańskim ustanowione będą nie sytuację w państwie czeskosłowac- się temu, aby granice Słowacji okreR z y m (PAT) Dziś o godz. 11,30 zodwie komendy powiatowe policji, któ- kim Oraz stosunki polityczne w Euro- ślone były bez nas, pełnoprawnych stało po raz pierwszy nawiązane bezpore podzielone zostaną na komisariaty. pie środkowej. My, Słowacy, jalw na- przedstawicieli woli narodu słowac- średnie połączenie telefonem bez drutu
ród samodzielny, żyjący od wieków na kiego.
między Włochami i Japonią. Pierwsze
Sądownictwo
terytorium słowackim, żądamy prawa
"Żądamy
przeprowadzenia szyb- rozmowy przeprowadzili min. hr. CiaWar s z a wa. (Tel. wł.). Minister- samostanowienia, dlatego domagamy kiej demobilizacji i natychmiastowe- no z premierem Konoye oraz włoski mistwo Sprawiedliwości zajmuje się or- się międzynarodowego zagwarantowa- go oddania władzy wykonawczej w nister komunikacji Benni z japQńskim
Słowacji w ręce Słowaków.
ministrem poczt Nagari.
ganiz.acją sądownictwa na Ziemi Zaol- nia niepodzielności Słowacji oraz szezańskiej.
Do dwóch nowoprzyłączo r?ldej nal'odowej wspólnot~ zamiesz"Zwycięstwo samostanowieni~ 0będzie
••
•.
•
nych powiatów delegowanych będzie kIwanego przez nas terytormm. Chce- znaczać będzie dla narodu słowackiesłuzbv
30 sędziów okręgowych i grodzkich z my decydować swobodnie naszą wła- go zwycięskie zakończenie jego wieloapelacji katowickiej. (w)
sn~ w?l~ w spr~wa~~ za~ówno ~ letniej walki.
L o n d y n (PAT) Chamberlain o?Zle~ZmIe orgamzac]l panstwoweJ,
"Niech ż.yje s.w?boda narodu sło~ świadczy t dziś w Izbie Gmin, że rząd jeUchwala
~a~ ~ w sprawa:ch? dotycząCy~h p~y- ~ac~iego, mec~ .~rJe słowacki nę,d na go. nie zamierza wydać w czasie pokoju
J<a:zn~ z wszystkImI państwamI sąsled- ZIemI słowackIeJ.
zarządzeń w sprawie obowiązkowej
Zw. Dziennikarzy R. P.
.
służby narodowej.
War s z a w a (PAT) Wydział wyko.- mmI.
, nawozy' Związku Dziennikarzy R. P.

~1:~~~.ie~~e:ht~~lo:i~~~~egm~, ~mJ~

~wię.z.a.ł się

Kto badzie ambasadorem Frao[)-i wRzym· e

Posiedzenie
wojskowej
komisji

_ __

o

_ . _ . _ _ _ _ _- . -_ _ _

Wotum zaufania
dla
Chamberlaina

I

Pogrzeb marsz. Averescu

Emigracja do Brazylii

Niemcy

Rezolucja Koqgresu Słowaków
w lviinie

Telefon bez drutu
.
OChY- Japoma

W Anglii nie
chneJ

I

Na uboczu

i religijnych wystąpiło z racji urządzanego \"
jednym z lokali tanecznych Uenewr konkurl'u
pie~ności 2: ostryll!._ prote~t~m prlleClW tego. {(I'
dzaJu imprezotn. Urządzam e podobnyoh wldo·
wisi, - m6wi protest - jest poniżllniem godno'
ści kohiety. i stanowi poważne nlebezpieczeń·
stwo dla przyszłości młodzieży.

*

W Mh'sku białoruskim towarayatwo litera'
tów białoruskich i białoruski państwowy insty·
tut wydawniczy ułelrl:v powatnemu przetraebieniu przez nową falę "cllyatki". Powodem "CZf.st·
ki" było wykrycie w .~rod0:fiskach IItęrp.ckich
kontaktów z .. wrogaml ludu. IIzczeirólm9 zd •
aresztowanym już literatem białoruskim .A leksanJl'owiczem.

*

W Turcji weszła w tycie ustawa wprowadzaif\ca stałe ceny na przedmioty pierwszej po·
trzeby '\Iv trzech willkszych miastach tllreckich:
.\nkllra. Stambul i Izmir (Smyrna). Ustawa mil
na celu \Vyt~!lienie t. zw. "pazarłyku" (tarcowania się) oraz obniż2nie cen.

"Warszawski Dziennik Narodowy" donosi,' te w warszawskich lokalach wyborczych było rojno i gwarno. Wszędzie
motna było zauważyć większe lub mniejsze grupki działaczy "sanacyjnych", którzy tłumnie Odwiedzili stolicę. O 00 cho·
dziło? Napewno o wybory, które teraz
stają się przedmiotem poważnych zabiegów "sanacyjnych".
"Kurier ' Polski" podaje na ten temat
następujące cieka we szczegóły:
"No, a wybory sejmowe? W kraju roznajlicznIej-

pocz~to szeroką akcję za jak
szym udziałem w wyborach.

"Związki b. kombatantów. legionistów,
peowiaków, zarzewiacy, naprawiacze, pra.cownicy sap'1I1 I'zą.dowi. orl!;anizacje kobiece, "rodziny' urzędnicze, wojskowe i poli-

I

"Podobno tylko tak popularni działa
cz;e obozu rządowego, jak gen. ~eligow$ki,
próbować będą szczęścia wyborczego poza
"Ozonem". Gen. ~eligowski kandydować
ma w Wileńszczyinie.
"Inne biuro "Ozonu" rejestruje nadzieje
cyj~e ruszyły jut do akcji wyborczej w .,te. wyborcze. Mówi się tam. te w Nowogródzkim, na Polesiu i na \Vołyniu udział wyreme".
"Chodzi obecnie, kiedy kandyda\1i nie borców będzie niemal 100-procentowy, a
są jeszcze znani, głównie o to, aby wśród kandydaci "Ozonu" w tych okręgach moja.
ludności propagować hasło wzięcia czyn- zapewniony wybór. Gorzej jest w Wileń
nego udziału w wyborach i licznego pój- szczyźnie. gdzie wpływy gen. ~eljgowskie
ścia do urn wyborczych.
go i głośny konflikt sejmowy popUlarnego
"Kiedy agitacja za udziałem w wybo- generała poderwały znaczenie .. Ozonu .....
rach prowadzona jest w kraju, na ul. MaCytując informacje "Kuriera Polskiego"
·tejki w Warszawie sztab "Ozonu" ustala "Warszawski Dziennik Narodowy" zauwakandydatów i rejestruje nadzieje na W'f- ta głulltnie, te zbytecznym byłoby przy poniki głosowania otaz na udział ludności w minać, it "inicjatywa" wyborcza "Ozonu"
wyborach.
będzie miała poparcie tych samych czyn"Szefem biura "ozonowego" dla kandy- ników, które popierały "Be-be" w r. 193;J.
datów jest b. starosta Dollinger, a współ- "Ozon" ma kandydatów gotowych. Teraz
dzir.ła z nim b. senator Róg. Zgło .ań kandydackich z całego kraju jest podobno co anodil ' tylko o to, aby się znaleźli wyniemiara. Mało kto przedostanie się przez borey...
wyborcze .,ucho igielne" wbrew "Ozono· I
NoJ ale z tym to chyba będzie trochę
wi"l
. trudniejl

Kandydaci
W Szwajcarii kilka organizacyj społecznych

powszeWOjskowej

już są

Z

Numer
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STANOWISKA

Odkładając do dni najbliższych omówienie zagadnienia: Polska a poło
żenie międzynarodowe przyjrzyjmy
~ię
obecnie zapowiedzianemu przez
rząd praski przekształceniu dotychczasowej Czechosłowacji o ustroju centralistycznym w f e d e l' a c jęt l' Z e c h
kra j ó w: Czech, Słowacji i Rusi Podkarpackiej z trzema własnymi sejmami.
Jeżeli chodzi o stronę
faktyczną,
brak jeszcze wiadomości, co będzie
zarezerwowane dla wspólnego, ogólnopal'lstwowego parlamentu w Pradze.
Będą to prawdopodobnie sprawy obrony krajowej, polityki zagranicznej 1
skarbu państwa.
To, czego dokonanie zapowiedział
prezes Rady Ministrów gen. Syrovy, zostało zdecydowane dla ratowania okrojonego już państwa od niebezpieczeń
stwa rozpadnięcia się od wewną.trz i dla
przeciwstawienia uzgodnionego frontu
czesko - słowacko - ruskiego szerszym
aspiracjom węgierskim, sięgającym po
Karpaty.
Powtarzamy s z e l' s z y m
aspiracjom węgierskim, bo oddanie
Węgrom pasa pogranicznego z przewagą żywiołu madziarski'ego jest już
prawdopodobnie w Pradze przesądzone.
Decyzja, idąca na rękę dążeniom
autonomistycznym Słowaków, została
podjęta w ostatniej chwili, ale sądzić
należy, jeszcze w porę, o ile chodzi o

grunt dla czechizacji Słowaków, uważających się za naród odrębny, choć
czeskiemu najbliższy.
I tak się też stało: Pod względem
obszarów, przyznanych państwu czeskosłowackiemu w traktacie wersalskim, mocarstwa zwycięskie były nadzwyczajnie hojne. Podczas kiedy dla
Polski Komitet Narodowy Polski w
Paryżu i Delegacja Polsl<a na Konferencji Pokojowej musiały nawet tam,
gdzie chodziło o pokonanego wroga
niemieckiego, wywalczać z najwięk
szym trudem każdy "wątpliwy" pod
względem etnograficznym szmat zieml
doznając poparcia zdecydowanego tylko przez rząd francuski, - sięgano na
rzecz CzeChosłowacji do wszystkich
dlal} korzystnych argumentów, w . jednym wypadku tego, w drugim innego,
przede wszystkim także historycznego
i strategicznego. Czeskosłowacka Rada
Narodowa z siedzibą w Paryżu była
wskutek masońskiego oblicza jej ster-

ników i czołowych polityków w Pradze "trzecim oczkiem" tych, co ukła
dali nową kartę Europy.
Prezesem Rady był nieżyjący juz,
późniejszy pierwszy prezydent Czechosłowacji Masaryk, który jednak działał najpierw w Rosji, a następnie w
Stanach Zjednoczonych. W Paryżu
faktycznym kierownikiem Rady był
jej wiceprezes Benesz. 'Vykazał on
wszystkie zalety narodu czeskiego: gorący, ofiarny patriotyzm, pracowitość
i rzutkość, energię i zaciętość w wysił
ku na rzecz swej ojczyzny. Zaletami
tymi położył podwaliny tej Czechosłowacji, która wyszła z traktatu wersalskiego.
Ale
Benesz
ma
też
bardzo
wielkie ceChy ujemne: bezwzględ
nosc,
posuniętą
do
brutalności,
- egoizm, nie liczący się z p<>trzetami nikogo, chyba, że chodzi o silniejszego, który może stać się niebezpiecznym, - nieszczerość, nie cofającą.

KOMENDANT
LEGlOl'W BRYTYJSKIEGO

major sir Francis FeJcherston - Godle1l
obejmie nadzór na służbą 'porządkową
na terenach plebiscytowych kraju sudeckiego w Czechosłowacji.
się

przed obłudą, a mającą zamiłowa
w dyplomatyzowaniu, grze na
zwłokę itp. Te cechy jego umysło
wości spowodowały klęski, jakie teraz
spadły z zewnę.trz na Czechosłowację,
j,a ko też jej rozstrój wewnętrzny i ostatecznie jej koniec w dotYChczasowej
postaci.
Benesz odczuł, że właśni jego rodacy czynią go w głównej mierze odpowiedzialnym za klęski i za rozstrój, i dlatego w chwili, gdy j e g o
Czechosłowacja przeszła do
historii,
ustąpił z prezydentury, by dla rozwoju
n o w e g o państwa o ustroju federacyjnym, przyznającego autonomię nie
tylko Słowacji, ale nawet Rusi Podkarpackiej, a szukającego "nowych
przyjaciół obok dotychczasowych" nowych może na linii Rzym - Berlin
- nie być przeszkodą.
nie

zapobieżenie rozpadnięciu się państwa

od

wewnątrz.

Gdyby decyzja ta była zapadła wcześniej i gdyby jej było towarzyszyło dobrowolne zadośćuczynienie rew.indykacjom polskim, jak na to nalegaliśmy
konsekwentnie, byłyby koszty terytorialne, płacone przez Czechy Rzeszy
Niemieckiej, niewą,tpliwie mmeJsze,
niż tego obecnie jesteśmy świadkami.

Czynnikiem, który do
wcześniejszych,

postanowień

przewidujących

rozwój wypadków, nie dopuszczał, który
ewolucję stosunków wewnętrznych w
sensie przyznania Słowakom autonomii politycznej z uporem twardym hamował, był prezydent Czechosłowacji
dr Edward Benesz.
Należy o nim powiedzieć, że był on
wcieleniem ideowym tej Czechosłowa
cji, która dzisiaj należy już do historii.
Był jej nie tylko wcieleniem, ale obok Masaryka - i głównym twórcą.
Opierała się ona na sztucznej koncepcji jednego rzekomo narodu czeskosłowackiego, która miała posłużyć do
uzyskania na paryskiej konferencji pokojowej możliwie rozległych granic
państwowych,
Podkarpacką.,

P o l i t y k a p o l s k a będzie mudobrze śledzić rozwój wewnętrz
nych i zewnętrznych stosunków politycznych swego sąsiada. Chodzi szczególnie o dwa zagadnienia: o stosunek
Pragi do Berlina oraz o trzeci składnik
federacji, ową autonomiczną Ruś Podkarpacką, która, o ile w tej postaci bę
dzie zrealizowana, może się stać nowym źródłem nowych niepokojów i intryg z różnych stron w tej części Europy. Tłumaczyć tego nie potrzebujemy_
siała

uzupełnionych

a

zarazem

Rusią

stwarzała

DALADlER WOBEC PARLAMENTU FRANCUS[(IEGO

Premier Francji

wygłosił

w Izbie Deputowanych mowę na temat "porozumienia
czterech" w Monachium.

!

Pod znakiem

czystości

Jak informuje lwowskie "Słowo NarfJdowe", z Dębicy do okręgowego kolegium
wyborczego z ramienia \Vydziału Powia·
towego wysunięty zostal i wybrany p. I<rasube, sekretarz tego urzędu, który za "nieformalności" wyborcze przy poprzednich
wyborach sejmowych, jako przewodniczą
cy komisji wyborczej do rad gminnych
IV Czarnej, pow. Dębica, skazany został
przez Sąd Okręgowy w Tarnowie na trzy
miesiące aresztu i wyrok ten ~ię upra wo-

wyborów 1

Fakt ten podniosło publiczn;e
przed kilku tygodniami szereg pism w Małopolsce. W odpowiedzi na to informuje dalej "Słowo Narodowe" - p. I{rasubego spotkał awans, gdy:! w tych właśnie
dniach wybrany on został do okręgoweg;)
kolegium wyborczego, które decyduje o
wyborze kandyda tów na posłów...
A zatem p. premier w swoim okólniku
o czystości wyborów swoje, a "doly"
swoje.
mocnił.

Oczywiście

porządek

będą

ustalały

wielkie mocarstwa.
,;w ramach takiego układu stosunków
- kończy "Vorposten" - skończy się także
idea "Trzeciej Europy" (idea polska red.). Zainteresowane pallstwa będą mogły
w europejskiej rodzinie państw prowadzić
swoje życie w formJe neutralnych, w ukła~
dzie zagwarantowanym przez wielkie mo ...
carstwa ... "
A więc według Niemców gdanskich
konferencja w Monachium ustanawia
hegemonię wielkich mooarstw w Europie. Skończyć m.a się polsk.a ekspansja polityczna. Polsce wyzn.acza się
(Od własnego korespondenta "Orędo\ovnika").
miejsce w porządku, j.aki zechcą ustaW Gdańsku nie myślą kategoriami chód sta;nowil obszar wpływów francusko- lić gwaranci wielkie mocarstwa,
własnymi. Gdańszczanie nie zajmują.
anglelsklc~. Srodel{ E~ropy opanowany
w
ich
liczbie
Niemcy.
się myślami o funkcji Gdańska jako b~l pr~ez os (Rzym-BerIm -red.). a osta.tTak sobie rolę Polski w najbliższej
.
"
.'
. DlO wJdoczne były uSllowaDla stworzeDla
polskl.ego Jn~trumentu komumkacYJ- na wschodzie .,Trzeciej Europy", w któ- przyszłości wyobrażają Niemcy. Czyż
r,pgo I go!';podarczego w nowym ukła- rej rolę kierowniczą chciała ode"'rać Pol- to ma być w)- razem tej "ż.vczliwości"
dzie stosunków. Myślą tylko po nie- ska,'"
"
niemieckiej, reldamowanej ostatnio
miecku. Komentarze gdall!';kie do wyw Polsce? (p)
"Trzecia
Europa"
według
pisma
padków na szerokiej arenie europejskiej są bodaj bardziej jeszcze - nie- gdailskiego była montowana przez Polżydzi już węszą
~kę . Ruchliwość polskiej polityki nad
mieckie od berliilskich.
Bałtykiem,
w
krajach
skandynawskich,
Delegat wojewody śląsldego wyda! rozJak sobie w Gdańsku wyobrażają
bałtyckich i sojusz polsko-rumuński porządzenie, zakazujące pl'zeprowadzani~
położenie Polski w nowym
układzie
stosunków? Ciekawy w tym względzie to całość elementów .. w polskiej kon- na terenie Śląska Zaolzańskiego wszelkich
transakcyj nieruchomościami. Akty kupna
jest artykuł, zamieszczony w nrze 231 strukcji "Trzeciej Etiropy".
Konferencja w Monachium przekre- i sprzedaży, dokonane między dniem
"Danziger Vorposten". Autor ocenia
znaczenie k(lnferencji czterech w Mo- śla podział Europy na trzy strefy, nagle 4 października, a dniem zniesienia powyż ..
Ilachium. Zdaniem autora konferencja pojawia się jedna Europa, "W której szego zakazu, są nieważne.
Prd,sa warszawska ze swej strony' wy ja.
ta nie tylko załatwiła sprawę sudecką. wielkie mocarstwa występują jako całość i stawiają sobie za cel troskę o pośnia,:!e na Zaolziu pojawili się już Żydzi
a le będzie miała - jako precedens - .
l'ządek europejski". Zdaniem pisma z Katowic, próbl!jąc wykupywać njeruwielkie znaczenie dla przyszłości.
gd8ńskiego jest to nowy porządek rzechomości.
Zarządzenie delegata wojewody śląskie...
"Przyzwyczajono się - pisze "Vorpos- czy w Europie, w którym "wszystkie I
ten" - d0 dzielenia Europy na strefy inne mocarstwa będą zobowiązane do go, jak z tegct-wrnika.! j.eąt ,łuszne i ~
wplywów pOEzC'zcgńlnych mocarstw. Za- przestrzegania ustalonego porządku"] trzebne.

WGdańsku onowej sytuacji wEuropie
I

interes ...

DR CrIF ALKOVS[(Y,
r...'1.uy 1nin. spraw zagr. Czechosłowacji.
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Konf'skata broszury
,',Zydzi, Masoneria, SO(jaliści i Komuniś(i"
Motywe'ln

konfisl~aty niebe~pieczelisttco

"niepokoju pu-

blic~nego"

Numer 231

!

konfiskat/ł
starościńską. zajął się Sąd Okręgowy
w Łomży, który na posiedzeniu niajawnym dni.a 23 września rb. zatwierdził konfiskatę broszury "wobec tego,

wego w b. Kongresówce,

w poszczególnych ustępach jej, w
zwią.zku z całą. treścią zawierają. się
cechy przestępstwa z art. 170 k. k.,
gdyż zawierają. twierdzenie,
że
cały
szereg wymienionych tam dużych ugrupowań politycznych i organizacyj
działa na szkodę Państwa Polskiego".
Prokuratura łomżyńska ma sformułować akt oskarżenia z art. 170 k. k.,
tj. o publiczne rozpowszeChnieni e fał
szywych wiadomości, mogących wywolać niepokój publiczny.
Jak wiadomo, już z okazji tego odczytu, dr Psarski miał proces z Z. N.
P., które poczuło się dotknięte zarzu·
tarni działacza narodowego.
W każdym razie będzie to jeden z
l1ajciekawszych procesów natury historycznej i politycznej, jako że dotyczący Żydów, masonerii, socjalistów i
komunistów.
(s)

ZENITH
~~~

lEGARY
ZEGARKI'
WSZELKĄ
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POLECA

W końcu września starosta powia- Żydzi będą zdychali z głodu" do slów:
towy Ostrołęcki zarządził konfiskatę I "ch~'ba na tamten świat".
.
wydanej nakło Stron. Narodowego w
6) Na str. 17 ,~d słów: "organizacYJ
I:ÓDt, BRZEZIŃSKA 10. TEL. 150·11
Ostrołęce broszury pt. "Żydzi, Masone- przygot~wuJących do słów: "tak zwany
ria, ~ocjaliści i komuniści", która sta- Z. ~i ~'a' str. 18 od słów: "tak samo dzianOWI przedruk odczytu wygłoszonego ła" do słów: "przez Prezesa Ministrów".
nych. Do drugiego starcia doszło na
przez zasłużonego, czcigodnego działa8) Na str. 19 od słów: "do takich 01'drodze pomiędzy Safed a Akką. Liczcza narodowego dra Józefa Psarskie- g.anizacyj l?ależy i Mł~da Wieś" do słów:
go. Odczyt ten był wygłoszony na "l t~.orzeDla wspólnycn gospodarstw 1'01ba zabitych wynosi tu około 20 .
. 'd' S
N
.
nych .
Na lotnisku Tulkarem znaleziono
zLez z!e . tr.. ar. w Ostrołęce W dmu
9) Na str. 23 od słów: "Był czas" do
zastrzelonego Araba.
1 / pazdz~ernI~a 1937 r. Broszura ule- słów: ' "w pogotowiu do pomocy policji".
W 1erozolimie oddział uzbrojonych
gła konfIskacIe w ll-tu punktach, a
10) Na str. 23 od słów: "kilka lat temu"
mianowicie, jak czytamy w zarządze- do słów na str. 25: "nicdogodny dla nich
Arabów wdarł si) do urzędu okręgo
n.iu starostwa ostrołęckiego podpi!';a- lub ograniczający ich przywileje".
wego komisarza i spalił wszystkie' anego przez wicestarostę p~ Jatczaka
11) Na str. 26 od słó,~: .1,akademicy" do
kta.
kcnfiskacie uległy ustępy:
slów: "młodego pokolellla .
1) Na str. 7 od słów: ,.W Połsce" do
Zgodnie z przepisami prawa prasosłów "i wprost komunizm'.
śmigłego-Rydza
n
~)' Na str. 8 od słów: "ale najwięcej
WaT
s
z
a
wa.
('r.eJ. wł.). Według
ąllosród. urzęd~ików Ministerstwa Spraw
pogłosek obiegaj ących w kpIach poliZagranlc.mych do słów: "w rozkazy tajne" itd. .
tycznych, marsz. Śmigły-Rydz przyj.ą.ł
3) Na str. 13 od słów: "Ale rozumie się
na dłuższej rozmowie prezesa Rady
rękami polskich głupich gojów" do słów:
1.1ianowanie komisar~y r~qdo1rych na okres pr~ejściou'Y
Naczelnej Stronnictwa Ludowego, b.
,.nie zaś o wolność Polski z zaborczą Rosją".
.
Katowice. (AJS) Jak donoszę, z dzący samodzielną firmę w Katowi- marsz. Sejmu Rataja. (w)
4) Na str. 13 od słów: "Oni właśnie nie Cieszyna, władze polskie WOjskowe i
cach; dla kopalń i koksowni państwo---chcieli" do słów: "które długo motna by cywilne postanowiły
na
polecenie
wych
inż.
Urbańczyk,
dyr.
kopalni
Buwyliczać".
ma w Radlinie oraz dla zakładów
5) Na str. 16 od słów: "W którym nie władz centralnych, mianować na 0Szanowna Redakcjo!
kres przejściowy w przemyśle zaolzań 'Vitkowickiego Gwarectwa przew!Proszę uprzejmie
o
oglosz.enie
skim komisarzy rządowych we wszy- dziany jest inż. Robert Sznapka, b.
stkich poważniejszych towarzystwach gen. dyr. ,,\Vspólnoty Interesów" a 0- mych spostrzeżell z pobytu w Warszai koncernach, celem uniknięcia jakich- becnie gen. dyr. S. A. "Babcok-Ziele- wie:
Niespełnione
Na ul. Sienkiewicza w Warszawi~
kolwiek wstrząsów w życiu gospodar- niewski" w Sosnowcu.
''lobee zupełnei odrębnośd rynków jest skład "Samopomoc Inwalidzka".
W "sanacyjnym" "Kurierze Bałtyc- czym nowoodzyskanych ziem.
kim" czytamy:
zbytu, kopalnie Slę.ska Zaol?,ańskiego Na wystawie wy~ieszona jest duża
Komisarzom
rządowym
zostaną
utworzą wspólne biuro sprzedaży wę- mapa nar?d~WOśclOwa. R. P. K:u sweprzydzieleni
jeszcze
komendanci
woj... ,~ momentach. gdy rozgrywają się tak
gla, na czele którego stanie również mu zdurnIeDlu zauwazyłem, ze (weskowi,
oraz
pewne
grupy
współpraco
~lelkle rzeczy. !!riv od dobrego i śc:sll?~o
dn. Erazm Gorączko.
dług tej mapy oczywiście) w Kowlu i
mformn"ania opinii publicznej zalaiv IV WI1 ików-fachowców.
. Hównież w związku z odrębnymi Krzemi.ellcu mie.szkają sami ~osJanie.
dll1;ej mierze normainy bieg nasze~ .) ryda
Przewidziani s~ narazie komisarze
pamtwowego na różnych jego odc:nkllth. rządowi
tamtejszego p1'Zemys}u,I Autorem .mapy J.est p. \VąSOWlCZ. . .
dla następująCYCh
towa- warunkami
trz"ba ,da wać sobie spra wę z od p )"'Ie- rzystw: dla dawnego "Austriackiego zostanie narazie zachowana. dotychCzy me nalezałoby mapy takle),
dz:a iTW~ (1. jaka ciąży na takiej instytucji, T-wa Kopalń i Hut". znajduj~cego się czasowa jego forma organizacyjna, któ;1l: przedstawill: stosunki narodojak ,.Pol~kie Radio"
.
... O~rwatel mu!'; mieć do niego 7,:\l/h· obecnie w rękach koncernu francu_ pl'zejawiająca się dotę.d w tzw. "Direk_ ,,'osclo\Ye fałSZYWIe, usuną.ć.? .
Z pOWaZallIr'Tn
"Schneider - Creuzot"
oraz toren-Konferenz", stanowi~ca Związek
nIe. Hl'si wiedzieć, tr jest inform r "v:lI1v skiego
Przemysłowców, .i aki na tamtejszym
1. K.
ściśle, dokładnie i obiektywnie. Tymcza"Żiwnostenska Banka" i Obejmujące
sem "Polskie Radio" jakoś zupełnie ina- go 4, kopalnie i znakomicie wyposażo· terenie reprezentuje poważny wspólny
czej rozumieć musiało swoje- zadan';a.
ne huty trzynieckie - dr Jan Ziele- majątek w postaci własnych linij kojaśnienie
"Piszczące glosil,i dzieci z Cieszyna.
niewsld.
dof.ychczasowy
zarządca lejowych, lecznic i szpitali, kas pen\V nrze niedzielnym "Orędownika"
manifestUjących przed mikrotonem~ były
ks. Pszczyńskiego; dla s,Y.in~'ch. stac~'j rattlnkow~'ch z "'Ia- pod fotografią. zakładu fryzjerskiego
oczywiście bardzo mile i wzruszające. ale ' przymusowy
kopalń Orłowa I,uz)'; których t~rtuł snym licznym taborem samochodo- p, Rulcz)'11~kicgo pod-a.,liśmy· mylnie,
parę drobn,-ch informacYi o polityce eu roposiada . przypuRzczalnie wym itp.
pejskiej, mogących zatrzymać kawiarnia- własności
. iż jest to firma częstochowska. Obecną panikę i pęd do odbierania wkładów
Na czele ZwiQzlm Przemysłu Zaol- ni.e wyjaśniamy, że zaklad p. Rulczy~':t
.. Obchodni Banku" przewidziany jest
oszczędnościowych z banków. byłyby niegen. dyr. kopah'l S. A. Giesche inż. \'l. zań!'ldego, dla skoordynowania p()lit~r_ skiega znajduje się w Katowicach
wątpliwie pożyteczniejsze. O tym trzeba
Michejda; dla kopalń hr. Larischa w ki produkcyjnej i zbytu, stanic g'rllc- przy uJ. 3 Maja 17.
, pamiętać na przyszlość."
Karwinie inż. \Vaclaw Olszak, prowa- ralny dyrektor inż. Sznapka.
Słowem "Polskie Radio" jeszcze raz
T
' udowodniło , że nie potrafi naletycle speł
niać swoich . zadań.

I

Organizacja

:Jan Plo\cek

Prezes Rataj
u marsz.

\'

przemysłu zaolzańskiego

ll"sty do redakcJ-'"

zadanie

Wy

Jak oni to

mają zrobić?

P. Mieczysław Niedziałkowski odpowiada w .,Robotniku" na apel obozu "sanacyjnego". aby socjaliści wzięli udział w
wyborach do Sejmu i Senatu, jak nastę
puje:

"Jak my to mamy zrobić - przy obecnej ordynacji wyborczej, by kandydować
!!Rmodzielnie do Sejmu? Jak my to mamy
zrobić?"

w

Krwawe starcia w Palestynie

dwóch

potyc~kach ~ wojskiem b)'ytyjskim poległo
d~ie8iqt A.rabów

kilka-

(P AT) W Galilei chomiono samolot~r i samochody panw ciągu środy doszło do dwóch poważ cerne. Jedna z tych utarczek, na pół
niejszych starć pom iędzy oddziałami I noc od Tyberiady, b~' ła szczególnie zawoj!'ka br~' tyjskjego a powstańcami a- cięta. Według urzędowrch dan~'ch w
rabskim i. Po stronie brytyjskiej Ul'U- starciu trm padło 56 zahit~'('h i ranJer o z o 1 i m a.

I

SPRAWY GOSPODARCZE

Może

by na to pytanie odpowiedział
p. Niedzialkowskiemu szef "Ozonu"?

SPDRT
Gimnastyka

Mistrzostwa ItlmnasŁyczne Polski odb~rla sir:
'tV dniu 20. 27 listopada w Warszawie. Organi·
zAtorem mistrzostw je5t Sokół. Zgloszenia prz~· j·
muje przewodnictwo Zwiazku w Warszawie 00
dnia 10 Jistollada.

Lekka atletyka
Kto zdobył .. kółka olimpijski c"? Celem pobudzenia zawodników do intensywnej pracy, P.
Z. ' L. A. wprowadził tak zwane .,kółka olimpij·
. skie". które można uzyskać. PO osingnieciu spe'
Ć cjahlyC'h minimów w trzeC'h sNiRrh w ciagu Mzonu. Zrlobywca .. kólek olimpijskich" kandydui~
automatycznie rio drużyny olimpijskiej,
Minima są pt·ogt'esywne. słRh~ze do kotlra
maja. trudniejsze do polowy sierpnia, a IInj·
tru(llliej~ze do kOlica pazllziernika.
Nil zasadzie rlotYChCZ3sowyC'h wyników. minima o~i~gnp.lo 1~ nastp,pll.iucych zawodni1lów i
5 ZAwodniczek: Zasłona. DnneC'ki. Danowski,
Gass(I\\'ski, Staniszp\Yski. Noji. Soldl\n, ::::~hn0i·
dpr
Morotlrzyk. Mucha.
Giprntto. Pra~ld,
Ghut'cz)'k WCjl'larcz;v)c Plnwczyk. w~rórl pali "'alasiewiC'zówna, ~altl:iowa. Flakowicz(\wn8,
,Słomczewska. Cejzikowa.
Ze wzg;lęflu na liczne przerwy w treningach
WZ/l'1. kontuzje lub choroby. wieln znanych zawodników nie ogingnclo w roku bieżl1cym mini·
mów Sa to: Kucharski, KURoci(tski. Schmidt.
KorcIa,. Ficc!oruk: hraC'ia Hoffmanowie. Luck·
haus. Marynowski. Sn1ikowski i in. a z pań:

Wajs6wna.

Kwaśniewska

i in.

Tenis
Połskll

- Wllllry. spotkanie miedzypat15two'
we pań o puchar królowej Jugosławii. odbęrlzie
I!i~ w Wa.rszawie "IN dniach 14. Hi i 16 bm. D1u·
rie milezenie rwiazku wuierl!kiego lido powód
do prz'I'pu8zczpnia. że spotkanie to eii,nie odbe·
ozie nh(>cnir> "rp"r .. )' z~"'i~rlomili PZ T o przy·
~idzie icb pań do War·sza",y.

Dokoła
długów rolniczych
Z dniem 1 października rb. przypacHa płatność pierwszej raty długów
rolniczych. Mimo zabiegów organiza·
cyj rolniczych i Koła Rolników Sejmu i
Senatu rząd zajął stanowisko. iż o dal·
szym odraczaniu platności długów rolniczych mowy być nie może.
W jakich okolicznościach odbywa się
obecnie ściąganie przypadającej ra~y
długów rolniczych
i jakie są w ogóle
możliwości platnicze rolnictwa, o tym
pisze warszawski "Czas" w słowach następujących:

"Jakkolwiek w przeciągu 3 lat ostatnich nastąpiły pewne przesunięcia IV
układzie
finansowo-goqpodarczym n:'l.
wsi, to jednak sytuacja finansowa gospodarstw wiejskich w Polsce obecnie
jest na ogół analogiczna do sytuacji z
wrześnie 1.9:j5 r. gdy czynniki miarodajne uzna ły za koni eczne wprowaclzen ie
moratorium dla dlugów rolniczych.
"W 7.adlu%eniu rolnictwa w okresie
od r. 1935 - 1938 nie nasląpiły żadl1!:
zasadnicze zmiany. Zmniejszyło się
tylko zadłużenie z t.ytułu reszty ceny
kupna gruntów, melioracyj oraz PO%yczek udzielonych z funduszu obroto,..,'ego reformy rolnej. We wszystkich innych grupach zadlużeń przy ez~ścio
,yym zmniejszeniu długów prywatnycb

na drodze układów i nieznacznym wykorzystaniu przepisów oddłużeniowych,
dotyczących lIchwy, zadłużenie się nie
zmniejszyło, a jeżeli chodzi o okres od
1932 - 1936 r., to jak wykazaly bad/\.nia ogloszone przez mgra 'Frankowskiego z terenu Wielkopolski i Pomorza wzrosły.

,.W obecnej zatem sytuacji wysuwa
konieczność zastosowan ia
dalszej kar~ncji w spłacie długów rolniczych, w pIerwszym zaś rzędzie w stosunku do nierealnych zupełnie pod
względem spłaty rat Banku Akceptacyjsię nagląca

.............:

WATOLINA
BOKSLEITNERA

jest lekka,

ciepła

i nie pogrubIa

,y y ł ą c z n a s p r z e d a ż:

Łódź,

Sienkiewicza 79

n 18502
tel. 141-79
. . . . . . . . . . . . . . .00•••••••••••

nego, którego terminy płatności rat zapacUy lub zapadają.
Karencja ta musi obowiązywać do
czasu definitywnego i ostatecznego w
myśl interesów rolnicŁwa i kraju uregulowania problemu oddłużenia rolnictwa
polskiego. RolnicŁ\:vo polskie nie może
wlec się na szarym końcu. ciągnąć cię
żary długów
przedkryzysowych. będą
cych wynikiem w znacznym stopniu fatalnej poli tyki finansowej i gospodar.
czej dawniejszego okresu.
"Kto zaś może zaprzeczyć, że sytuacja w dziedzinie zadlużenia rolnictwa
polskiego nie wymaga obecnie daleko
idących środków ratowniczych 1"

Podania kas bezprocentowych o rejestrację
od opłat stemplowych
Ministerstwo Spraw 'Vewnętrznych
wystosowalo do wojewodów i starostów
następujące pismo okólne nr 177 z dnia
21 września rb. w sprawie rejestracji Polskich Chl'zpśeijańskich J\liS Df'zpr'ocento\"ych.
"Zd~rza.ią się wypadki. ~e przy przyjmowalllU podań o rrjestrację Polskich
ChrzcścijaI'lskich
Kas Bezprocentowych,
nalm':l\cych do Polskiej Contralnej Kasy
Kredytu Dezprocentowego, referenci w
starostwach tn,rlają uwif'rzytelniania podpisów członl,ów - znłoiycieli przez notariusza. jak również uiszczania opIat stem- I
plowych od podania i załączników.
.,W zwiqzku z powy~"zym Ministerstl 'O przypomina, że żądanie notarialnego poświadczenia podpisów założycieli
nie ma prawnego uzasadnienia. ponieważ
odnośne przepisy pl'a", a o stowarzyszeniach (w sz('zególności ar!. 12 i Hl), które

I

poświęcone

są

wolne :

sposohowi wnoszenia postowarzyszenia, nie sta.wiają podobnego wymogu. Podania te zatem podlegają ogólnym normom postępo-
wania aclrninistracyjne~o w tym przedmiocie. wymienionym w a.rt. 16 o podpisywan in porlall oraz art. 11 i 12 o pełno
mocnictwach.
Odnośnie opIat stemplowych Mini:;[ersiwo wyjaśnia. że w myśl
art. 14} pkt. 1 i 16 ustawy o oplatach stemplowych z 1 lipca 19'26 r. w brzmieniu ogłoszonym obwiC'''ZC'zeniem mini tra skarbu z 7 czerwca 1933 r. (Dz. U. R. P. nr 64.
poz. 404) podania wymienionych kas o re~
jestI'ację, jalw zrzeszeń o charakterze dobroczynnym, sa, woln!l od opłat stemplo-wych."
. Pismo to podpisał dyrektor departamentu M. S. Wewn. Michałowski. Wynika
z niego, że podania kas bezprocentowych
o rejestrację, Sl\ wolne od opłat stemplo-wych.
dall o

51\
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Dzieci

wyhodowały olbrzymią ,
dynię

Markiza Gogi di Godio przemycała w wagonie sypialnym milion lirów - Waferę
wmieszany jest oczywiście lyd .
H. z y m (PAT) Wykryla ostatnio afera tajnego wywozu walut przybrała rozmiary skandalu, którym zainteresowała się opinia publiczna oraz cala prasa wIoska.
Markiza Godi di Godio z domu Violette Kaye, przy której znaleziono w wagonie sypialnym sumę miliona lirów,
zeznała, że pieniądze te nie należą do
niej i że zostały jej jedynie powierzone
celem przewiezienia przez granicę. Na
podstawie jej zeznali aresztowano męża
jej markiza di Godio oraz agenta wallltowego Renato Sacerdoti, którzy doslarczyli jej tych pieniędzy.
Dzienniki poświęcają całe kolumny
szczegółom
aresztowania, podkreślając
wysokie stanowisko społeczne aresztowanych, oraz ich stosunki towarzyskie.
~{arkiza była bardzo znana w całym
Rzymie i utrzymywała st.osunki z na:'''yżej postawionymi osobistościam i, z
którym i spotykała się na zebraniach to·
warzyskich i imprezach sportowych.
Dzie.n niki podkreślają również fakt, że
ą,gent walutowy Renato Sacerdoti jest
Zydem.
W sprawie tej poczyniono szereg dalszych aresztowań, władze powstrzymują się jednak od podania do publicznej
. wiadomości nazwisk aresztowanych.

Prawdziwe oblicze
SOCjał-komuny

Kra k ó w, 6. 10. - Wydarzył się
w Krakowie niezwykle charakterystyczny ' epizod, rzucaj~cy światło na
właściwą. rolę socjal-komuny w Polsce, a który nie wiadomo dlaczego
przemilczała prasa "sanacyjna".
Oto w niedzielę ub. po wiecu z 0ka.zJi przyłączenia Zaolzia 00 Polski
na ul. św. Filipa w pObliżu Domu Inwalidów ochotnic~r Korpul'U Zaolza!')skiego zetknęli się z ~rupa· socjalil'tów,
'-.;·racają.c~r ch ze ~'''ojego ,,-i ecu na ulicv
"-arszawskie.i. Socjal-komuna rzuciła
się na ochotników nazywając ich fasZ,I"stami i usiłując bić, czemu przeszkodziła pOlicja.
Sądzimy, że ",Jadze powinny zainteresować się t~-m, co mó\viono do słu
chaczy na wiecu "socjalistycznym".

Prasa wykorzystała tę aferę do rozpoczęcia gorącej kampanii przeciwko ła
godnemu ustawodawstwu w s~)Ta\Vie
tajnego wywozu walut, żądając, "by ka
ry były znacznie podwyższone, konfiskata bowiem wywożonej wa:uty i

są dosŁeczna karą za przs
przynoszące
tak poważne
paIlstwu. Nieklóre dzienniki żą

grzywna nie
stępstwo,

szkody
dają w wypadkach ta.,rJegc wywOi.U walut konfiskaty majątku winnego oraz
wysiedlenia go p<Yla granice państwa.

Zabił człowieka,

który
przewiózł
•
Jego
narzeczoną rowerem

Besti"lsld

1łw)'(lerc({ SIUIZ(lIlY

T a r nów. - Dnia 3 lipca rb. Józef Olearczyk i l\fal'cin " ' as wracali
rowerami d'o domu. ,V drodze napadł
na nich niejaki l\fvszkowski Stanisław. 1\'apa:'itnik uelo"r7.:'-! \Vąsa w ramię, po cz~- m, kiec\~' Wąs uciekł, znę-'
cal się nad Olearcz\'ldcm. Straszliwie zmasakrowany 'Olearczyk zmarł

'Ila 6 lat lv;e.zic'Ilia

w kilka chwil po tym. Schwytany
zhrodniarz oświaczył, że zamordował
Olcal'czyka z zazdrości, gdyż przywiózł
on raz jego narzeczoną na rowerze.
"-e wtorek ubiegły Sąd Okręgowy
w Tal'nowie skazał Myszkowskiego na
() lat ' więzienia..

..
lamach wszpitalu na
Z"machO'fciec san",

~glosil

S t a n i s ł a \'" Ó W. - Na posterunek
P. P. w Stanislawowie zgłosił się niejaki Edward Feder ze Lwo"va, oświad
cżając,
iż
dokonał on zamachu na
swą. żonę.

Fecler zeznał, iż przed pewnym
czasem żona go opuściła i wyjechała
do Stanisła\"owa, gdzie zatrzymala siQ
u roc1zin~· . 1\'a powrót do (lomu m~ża
Federowa nie chciała l'ię zgodzić. Ostatnio Fecler przyjechał po żonę do

I
Rodzeństwo Skipiclowie zasadzili na wio~nę.
w ogrodzie rodziców w Poznaniu
przy ul. marszałka Focha 204 ziarnka
dyni, które wydały niebywały plon. Dzieci wyhodowały olbrzymią dynię, przedsta.wioną na zdjęciu. Dynia ta wa~y 53,5
kg, ma wysokości 84 cm, a. naj szerszy jej

_... ..

życie żony

~

,.~,

ży tej mógł się dopuścić tylko ktoś
z zatrudnionych na miejSCU. PodejSt~nisl~w~~va, . gdzie .iedn~k
rzenie padlo na sprzątaczkę MagdaledZIał SIt;', ~z lez~ ona w. sZP.ltalu. Fe- nę Rosół z \Velnowca, która kręciła
der udał SIę do zony, ktora Jednak o d · .
b]': kI tk' k
i Kobieta
rzt:ciła wszelkie projekty powrotu do Się w po. IZ~
.a J a~owe. .
.
męża. Zrozpaczony mąż wydobył z ~rawdzJe \\ ~p:erała ,Się, b~ mla~.a.
zanadrza flaszkę z kwasem solnym i cos z tą. ~r~.dZ1ezą. ~spolneg~, ~ednakze
zawartość jej wylał na twarz leżacej przy re\\ IZJI zf!-alezlOno u mej ukrytą.
w lóźku l(Qbietv.'
•
paczkę skradZIOnych banknotów: ~o
Feclerowa dozna'la riężkieg-o popa- sotowa została osadzona w więZIeniU.
nenia twarzy. Grozi jej utrata wzroZmarł proł.
ku.
w i l n o. (PAT) Wczoraj o godz. 20
zmarł w \Vilnie w klinice chirurgicznej U. S. B. po dłuższej chorobie były
rektor i profesor U. S. B. Marian Zdziechowski, wielki uczony oświatowej

dowie-

I

Zdziechowski

sławie.

Start do stratosfery
w sobotę?
Warszawa (PAT) Z komendy
obozu stratosferycznego w Zakopanym
~ yjaśniają, iż stan
rogody nie pozwaJe na cdbycie startu balonu w rlniu
jutrzej:::zym (tj. w piątek). O ewentual·
nym starcie w sobotę zadecyduje wieczorny komunikat służby meteorologicznej obozu.

wCzęstochowie

Ogólnopolski zjazd
kupców tytoniowych

Cz'ęstoch o\"a. -

Dnia 2 bm. w
godzinach wicrzorn\'ch iard nieznan!
~prawc .\' rzucili s ię ' na
'!I!irowskiej
koło bóżnic~r na Jfo.iże~za Sobola, Ży
da z Cz<,stochow~r. Napastnicy poranili Sobola nożami oraz- whili mu hagnet w plecy. Rannego Żyda przewieziono do szpitala.

ul.

War s z a w a. (Tel. wł.). 23 bm.
w \Yarszawie ogólnopolski zjazd kupców tytoniowych. (w)
odb~dzie się

Etykiety

ładny

Iłpeej.

I

ebor6b sk6r. wcncr , m~zopłciow,,("b

L6dź,

6 Sierpnia 2,
tel. 118-33.
Przyjmuje 9-12 i 3-9. W nied:delą. 9-12.
D ts 000

... ....
~

PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA TEREN PLEBISCYTOWY

W Londynie odbyła się inspekcja 2. batalionu gwardii szkockiej, która wejdzie
w skład pięciu batalionów legionu brytyjskiego, majqcego uda6 się na teren
plebiscytowy w Czechosłowacji.

,~~.,',.~"~~

Korespondent "Dziennika. Poznańskie
go", pl'of. R. Pollak w taki sposób opisuje
zachowanie się Żydów w czasie wkraczania wojak polskich do Cieszyna zaolzailskiego:

Król Jerzv VI chce mieć
polski znaczek stratosferyczny
Z a k o p a n e. Zainteresowanie
projektowanym lotem do stratosfery,
który raz ma się odb:--ć, później zaś odkłada go się na
rok przyszły, jest
~zczególnie silne wśród filatelistów.
W schronii"ku w Dolinie Chochołow
i"kiej rezyduje specjalna poczta stratoSferyczna. Tu codziennie napływają

setki i tysią.ce listów do ostemplowania. Nadchodzą także listy z zagranicy. Najpoważniejsze firmy filatelistyczne świata przysyłają. zapotrzebowania na ostemplowane znaczki stratosferyczne.
Zapotrzebowanie takie
wpłynęło nawet od króla Jerzego VI.

.,Ka jeden s7;('zegół należy zwrócić uwaOto w wielu oknach kamienic wzdłuż
gtównej ulicy. którą szły kolumny naszych żołnierzy, rzucał się w oczy zupełny
brak dekoracyj. Tkwiły tam tak charakterystyczne typy żydowskiej mniejsz o ści. D ie
reagujące
żadnym
okrzyki em. żadnym
przyjaznym gestem.
"To nie był wyraz lojalności wobec
prawdziwych i odwiecznych tego kraju gospodarzy. tu me było nawet wyrazu dobrej
woli. Szkuda. że ci nowi .,obywatele" nie
uczynili (ak jak ci Czesi. co czując się nieNie~u'yklfl kł·aclzie.~ ·w ll.atowicaclt - lV ciqgu kilku minut
pewnie zawczasu Cieszyn opuścili. Z tysiąca rodZin czeskich zostało w Cieszynie
:ntale~iono ~lod~iejke.
tylko dziesięć.~
Obserwacje powyższe pol\I' ywają się w
I{ a t o w i c e. (AJS), \V oddziale kR- momencie, kiedy kasjer chwilowo się
zupełności z tym, na co wskazał w ewej
towickim Powiatowej !{asy oszczędno-l odwrócił.
korespondencji z Cieszyna zaolzańskiego ści zginęła w środe kurierowi paczka
Tajemnicza ta kradzież postawiła
specjalny wysłannik "Kuriera Poznań 100 sztuk po 100 zł, a wice 10.000 zł. na nogi ~-szrstkjch urzędników. Doskicgoo", red. Stan. Tabacz)'llski.
Pieniądze te zgin~ły błyskawicznie w
chodzenia rychlo wskazały, że kl'adziegę.

~,

sie. na lJOsterunch P. P.

Napad na lyda

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

.... ....,.

obwód mierzy 1,5 metra.

Sprzątaczka ukradła'

10 tys. złotych
z P. K. O.

przyniosły

dochód

Wa r s z a -w a. (Tel. wł.). l\Iinisterstwo Skarbu dokonało obliczenia, że
we wrześniu z opłat od mą.ki i kaszy,
w konsekwencji wprowadzeni.a ustawy z 5 sierpnia rb., skarb państwa u.
zy.skał ogółem 3.310.i84 zł. Z tego
2.238.000 wpłynęło gotówką" resztę zaś
ministerstwo skredytowało. (w)

Badanie urn
War s z a w a. (Tel. wł.). \V naj.
bliższych dniach odbędzie się we wszystkich okręgaCh lustracja komisyj ob.
wodowych i sprzętu dostarczonego
przez gminy do celów wyborczych. _
Przede wszystkim będzie sprawdzony
st.an urn przeznaczonych do składania
glosów. (w)

Z legii Akademickiej

War s z a w a. (Tel. wł.). Do szeregów Legii Akademickiej powoł.a.ni
będą. w roku bieżą.cym studenci pierwszego i drugiego roku. Ćwiczenia i za.
jęcia. Legii odbywać się będ~ w dwóch
dniach w miesią.cu. Odroczenia udzielane będą. wyłącznie studentom, korzyst.ającym z urlopów na uczelniach.
Tegoroczne szkolenie akademików
odbywać się będzie w trzech grupach:
przedpoborowych, podchorążych ioficerów oraz przeniesionych do pospoli.
litego ruszenia z kat. C i D, którzy
przejdą służbę pomocniczą.
Ciekawą.
illowa~ją. .będzie zorganizowanie przy.-

SposobIenIa motorowego.

(w1

..

Strona ft
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'uel naro~owy ~amoni~ ~o lol~~iei t ~f
Fala narodowa potrafi

Ł ó d ź, 6. 10. -

Spoleczel'lstwo łód'z-I
znów w obliczu wyboró~
samorządowych. Dziś jeszcze trwają
przygotowania organizacyjne do ka:n-I
panii wyborczej, lecz już zapewne medługo rozpocznie się batalia w pełnym
zakresie.

Dzieci

łódzkie.••

na

Groźba

strajku
wSchloesserowskiej Manufakturze

śmietnisku

Zjazd lekarzy powiatowych
i miejskich w Tomaszowie

Obecny

Ł ó d t, 6. 10. Dziś, w piątek, rozpoczyna się w Tomaszowie Mazowieckim trzydniowy zjazd lekarzy powiatowych i miejskich woj. łódzkiego. Na
zja2::d ten udają się z Łodzi: dr B. Sa. lak, naczelnik wydziału zdrowia Urzę
du Wojewódzkiego w Łodzi, dr Bolesław Missjon naczelny lek.arz miejskiej
służby zdrowia, dr Stanisław Stallczak, inspektor szpitalnictwa miejskiego, dr iHeronim Rejterowski, naczelny lekarz sekcji -walki z gruźlicą.
Organiz,atorem zjazdu jest dr Bolesław Salak.

Wielki

pożar

pod Łodzią

~atarg dotyc~y

m-ajstrów fabrycntych

t ó d Ź. 6. iO. W zakładach SChleosse-1
rowskiej Manufaktut:y w Ozorkowie,
dzierżawionej przez Zyda Majera Fogla,
powstał nowy zatarg:.
,
Zatarg objął maJstrow, którym wyplacono mniejsze należności na urlop~,
a ponadto ubezpieczono jako pracowm-

Sqd

ska~al

Edl.lJaJ°da 'Jankowskiego na dwa lata

Ł ó d ź, 6. 10. - Dnia 31 sierpnia rb.
w restauracji Lorenca w Pabianicach

Edwarda Jankowskiego, a ten wydobył rewolwer i dał kilka strzałów,
raniąC Skrobiszewsldego bardzo cięż
ko w brzuch. Rannego utrzymano
przy życiu i wyleczono.
.
Edward Jankowski zasIadł na lawie osk,arżonych. Wyjaśnił on, te
działał w obronie wŁasnej, gdyż Skrobiszewski go zaatakował.
Sąd Okręgowy w Łodzi skazal F:dwarda Jankowskiego na 2 lata Wlęzienia, z-awieszając wykonanie kary i
zasądził 400 zł kosztów liczenia na
rzecz Skrobiszewskiego.

grali haz.ardowo w karty Władysław

Krwawy samosąd
nad złodziejem

Ł 6 d t, 6. 10.
We wsi Rosiczki, w
zagrodzie Stanisława Cholewy właści
ciel, oraz dwaj jego sąsiedzi Roman
I{ujawa
i
Franciszek Budziarek,
!'chwytali złodzieja 27-letniego Adama
-s' Kozłowskiego na kradzieży drobiu.
Cholewa wraz z sąsiadami uzbrojeni w orczyki dokonał samosądu na zatrzymanym złodzieju, tak że połamal1
mu rękę i żebra.

w stawie

Ł

ó d ź, 6. 10. W Malikach na sta, wie przy młynie syn właściciela 7-letni Józef Kurek, pływając w, balii,
wpadł do wody i utonął.

wię~ienia

~ #awie8~enie'l'ł'"

firmy
i. 6. 10. W zabudowaniach Ja- Jankow ki, współwłaściciel
na Skrzypka we 'Wygiełdowie, z nie- Bracia Jankowscy w Pabianicach oraz
ustalonych przyczyn wybuchł pożar,
który przeniósł się na dalsze budynki
i zniszczył łącznie dwa domy, pię~
stodół, obór i szopy, powodując straty
na 17 tys. zł. Podczas ratowania, został ciężko poparzony Antoni Skrzypek.

ków fizycznych.
. Firma zgodzHa si.ę wyrównll:ć sta~
kI urlopowe, nato~llast ubezpleczem~
zami~rza pozostawlC w dotychczasoweJ
formle. .
...
Syt~~cJa. z~ostrzyla Się, majstrowie
zagrOZIlI straJkIem.

Echa strzelaniny na ulicach Pabianic

L ód

Chłopiec utonął

wszystkie przeszkody

Dla polskiego społe~z.eń~twa wyb?ry do. samorzą?u mleJsl~lel:!0 mają
znaczeme zasadnIcze. To me lest płyt
ka, . j~łowa rozgr.ywka o mandaty, o
fotelIkI, synek'!rkl i .tłuste posadki. to
walka o pO,lskle Obl1cz~ Lod.zł.
Społeczenstwo polsloe mając całko-

stanęło

Ide

pokonać

Roman
Skrobiszewski,
właściciel
tkalni.
W pewnym momencie przyszedł
brat Jankowskiego Edward i zażądał,
by brat przerwał niezwłocznie grę, bo
Skrobiszewski znany jest jako szuler.
Doszło do sprzeczki i Jankowski uderzył Skrobiszewskiego. Gdy wyszli
n-a ulicę, Skrobiszewski zaatakował

Morder(a całej rodziny skazany na śmierć
Epilog krwuu1ego morll" pOll Sldern;ewiclnn;'
Ł

ó d ź, 6. 10. W lipcu rb. mieszlaulcy wsi Głuchów, pow. skierniewickiego, zostali. wstrząśnięci potworną
zbrodnią, której ofiarę. pudla cala 1'0dzina, składająca się z czterech osób.
Mordercą. był Józef Nitkowsl<i, który prowadził z matką. spór o ojcowiznę. Na tym tle dochodziło do częstych
kłótni, a pewnego dnia Nitkowski zamordował kijem matk(', dwie sio~tn' 1
8-miesięcznego bratanka. Abv zatrzeć
ślady potworny morderca ohlał zamor-

•

I ~l[lJ ~I

dowanych

naftą.

i

podpalił.

Sąsiedzi, l(tól'Z~: spostrzegl! wYU?py_
wające się plomienie pośples~~h Tr:a
pornoc i pożar w zl\.J'odlm u~aslh., ~lt

I

kowsld zbiegł, lecz w czasIe poSClgU
poliCja ujcła p;o.
Na rozprawie pl'7.ed Sądem Okrę
gowym na sesji wrjnzdowej, na której
Nitl<ow. ki przyznał się do wlny, wyjnśniajQc, że ucz ,vnił to, aby zemścić
si!;" potwOI'llV mOl'derca sl<azany zostal na kurę śmierci przez powieszenie.

,

•

wpływ

politykę samorządową

na

zyskałoby potężny

instrument w akcji
polszczenia
łódzkiego
środowiska
miejskiego. GdYby na ratuszu łódzkim
z,a siedli ludzie, l<tórzy by w pracy swej
kierowali się jedynie i wyłącznie bezwzględnie pojętym i bezkompromisowo reali.zowanym interesem narodowym - siła żywiołu polskiego rosłaby
niemal z tygodnię, na tydziell bardzo
wydatnie i wykluczone byłyby wszelkie posunięcia, wychodz~.ce na korzyść

żywiołowi

żydOWSkiemu.

Rządy

prawdziwie polskie na ratuszu ł6dzkim skOńczyłyby z subwen~
cjonowaniem z budżetu miejskiego
żydowskich
organizacyj i instytucyj,
skończyłyby z żydowskimi urzędnika
mi i wykluczyłyby z gruntu z miej-

skiej działalności wszelkie momenty.
szkodz,ce polskiemu interesowi.
Rażda więc
wybory samorządowe
maję. dla pOlskiej Łodzi wartość pierwszoplanowI)., jako etap.w walce o zapewnienie żywiołowi pOlskiemu bezwzględnego wpływu na całokształt polityki miejskie.!.
.
I bez wzglcdu na wyniki, dające
się ująć w cyfrach,
ostatnie wybory
samorządowe
przyniosłv
nie dającą
się w żaden sposób zakwestionować
wartość, a mianowicie pogłębienie uświadomienia narodowego w szerokich
masach i upowszechnienie się poglą
du. że tylko l wyłQcznie rządy narodowe na ratuszu mogą przynieść w
życiu
Lodzi gruntowne i korzystne
dla społeczeństwa polskiego zmi~ny.
I obecne wybory, czy kto tego chce
czy nie chce, czy wierzy w skuteczność
,.e.rytmetyki" i "geometrii" \vyborcze,t
czy nie, przyniosą. niewątpli"l'ie dalf;ze realne, faktyczne. w masach ugruntowanłe
wpływów
idei narodowej
i przybliżą w ten sposób chwilę, kledV zorganizowany i świadomy swej
dziejowej roli naród - polski chłop,
robotnik, inteligent - kształtować bę
dzie, Hnię swego postępowania wedle
sweJ niez.awisłeJ od niczego woli.
Narastająca z coraz więl,sz~ mocą
fala siły narodowej pOlrafi TlOdpOl:Ząd
kować sobie wszel1 ie usiłowania
t
prą.dy stające jej na drodze. \V Łodzi
krystaliZUjący się coraz zwarciej i coraz bardziej żywiołowo potężny blok
'POlskich umysów i serc zwyciężyć musi i wsz~rstkim prawdziwie po polsku
działającym
Polakom podstawie
siłv polskiej Łodzi ofiarnym i bezinteresownym masom robotniczym należne miejsce i władze.
Hasłem naszym
w walce: przez
narodowy samorząd do polskiej Lo•
dzi, a przez polskę L6dź do państwa
narodowego. (W)

---

Młockarnia urwała
wieśniakowi rękę

SIladek znactenia Warszawy i Łodzi w handlu wyrobami włókienniczymi --. Wzrasta
liczba polskich placówek
ł. ó d Ź, 6. 10. - Warszawski ,;rygo-I
dnik Handlowy", organ Stowarzyszenia
I{upców Polskich, zamieścił w ostatnim (19) numerze interesujące materiały.
dotyczące
włókiennictwa polskiego.
W obecnych wywodach pragniemy
zwrócić uwagę Czytelnika na wywiad
z gen. drem Feliksem Maci~zewskim,
prezesem zarządu Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych Scheiblera i
Grohmana. największych zakładów
włókienniCZYCh w Polsce. Wywiad ten,
zatytułowany "Rok 1938 w przemyśle
i handlu włókienniczym", charaktery_
zuje położenie przemysłu i handlu
włókienniczego
w zasadniczych liniach.
'Wywiad zaczyna sic od stwierdzenia, że w roku bieżę,cyin uruchomienie w przemyśle włókienniczym bawełnianym nie powiększyło się. Pozostaje to w zwią,zku z utrzymaniem
przydziału kontyngentów na przywóz
bawełny na nie7.mienionym poziomie.
Natomiast zmni.ejszyła się dość wydatnie rentowność produkcji baweł
nianej, a to w zwią.zku z przeprowadzoną, w roku 193; lO-procentową podwyżką płac robotniczvch i wprowadze-.
niem przymusu w zakupie i przeróbce
dość znacznych ilości ciQtego włókna
sztucznego (tekstry)'.
W bieżą.cym roku zaznaczył się

wity

wzrost Zbytu wyrobów bawełnian~rch,
co niewątpliwie POzoFtuje w zwił).7.lm
ze wzmożeniem się siły nabywczej
ludności. Przede wszystkim wyraźnie
zwiększyło się spożycie wyrobów bawełnianych na kresach wschodnich i
południowo-wschodnich. 'V coraz szerszym zakresie znłljcluj~ tam zbyt towary lepsze, kupowane dotychczas niemal wyłącznie przez ludność dzielnic
centralnych i zachodnich. Nastąpił
także znaczny wzrost sp<>życia wyrobów Włókienniczych w COP-ie.
WYPLACALNOść

HANDLU

Pomijając przejściowe t.rudności w
kwietniu, w~'płacalność handlu przedstawia się w bieżącym roku zupelnie
zadowalająco.
Odsetek protestów ,,'yl~azuje stały spadek.

DECENTRALIZACJA
HANDLU WŁÓKIENNICZEGO
Autor wywiadu podkreśla w dal-

szym ciągu ogromnie charakterystyczny i znamiennv objaw dość w~'rainie
zaznaczającej się decentralizacji handlu włókienniczego.
Zaznaczył się mianowicie widocznv
spadek znaczenia dotychc7asowych
centrów handlu włókienniczego Łodzi
i \Varszawy na korzyść ośrodków regionalnych.
\V poszczególnych prowincjonal-

nr ch okl'('g'ach kraju instaluje się handel hul'towy, powstajl). skI ady fabryczne i przedstawicielstwa firm. Ta decentralizac.ia i wynil<ajQ.ca z tego zjawiska możność zaopatrzenia się ze
strony kupca w towary na miejscu
zmniejsza niewątpliwie koszta administracyjne (odpadajĘl. koszta podróży
po zakupy do Łodzi czy 'Varszawy).
ROŚNIE LICZBA
DROBNYCH ODBIORCóW

Pod koniec niemal wywiadu napot.ylcamy na stwierdzenie, które warto
podać w całości: ,;Wzrasta siale liczba
drObnych odbiorców, zaopatruJących
się bezpośrednio w składach przemysłowych
z omini~ciem pośl'ednictwa
hurtoweg'o. Uważam ten objaw rÓwnież za bardzo
dodatni zarówno z
punktu widzenia przemvsłu jak ikon_I
sumenta oraz ze stanowiska rozwoju
pOIFkiego handlu".
'V?nil<a stąd .iasno i niedwuznacznie, że polFki stan posiadania w dZledzinie handlu \vlókienniczego, stanowiącego jeszcze do niedawna domenę
żrc1ows.kich
wpływów, rośnie stale.
Nikt temu nie zaprzeczy, że wydatny
U(1->.i81 ma w tym zjawisku c1zialalnośc
us\viadamiając.a wydziałów akcji goFpodal'czrj Stronnictwa Narodowego.
(j. w.)

L ód Ź, 6. 10. W maj. Siekierzyce,
podczas m.łocki 27-letni Michał Wołos,
robotnik rolny, został pochwycony
przez wirujący wał młockarni, który
wyrwał mu prawą rękę, aż do stawu
barkowego.
'Nołos doznał poza tJ;m złamania.
klatki piersiowej i w drodze do szpi.
tala zmarł.

73-letni starzec

powiesił się

Ł ó d ź, 6. 10.
W mieszkanju wła
snym, przy ul. Krasickiego 7, popełnił
samobójstwo przez powieszenie 73letni Antoni Majkowski. Wisielca ode
cięto.

Przyb~'ły

lekarz pogotowia stwierzgon.
W mieszkaniu wlasnym przy ut.
Chłopickiego 22,
popełnił
samohójstwo pl'zez powieszenie 56-letni Z~' g·
mllnt BOJ'owialc
dził

Aresztowanie
przemytnika sacharyny
Ł

ó d ź, 6. 10. - Straż graniczna z.aw Łodzi Adolfa Barca (Ła
giewnicka 4). Barc b~-ł podejrzany 'od
dłuższego czasu
o przemycanie róż
nych artykułów. Urządzał się on bardzo sprytnie podając, iż w koszu przewozi druk, a nawet zaop.atrzony b~' ł W'
zabawk~ dziecinną, imitującą, gdakanie kury.
Przy zatrzymanrm znalrziollo kilkanaście kilogramów sac[)an Ily.
trz~'mała

_-=sss
ł:

alendaR rzym.·kat.
PaźdzleJ1llk
Piątek: M. B. Różańco·
wej
Sobota: Brygida wd.
Kalendarz słowlań~kJ
Piątok: 00,,18 wa
Sobota: Wojsława
Słońca: ws,h6d 6.03
Piątek
zachód 17.18
Długość dnia 11 /l. 15 min.
Księżyca: w!lchM 16.11, za.:.hód 3.45
Faza: 3 dzień przed pełnią
I

,

A~re~ re~ak[ii i a~miniUra[ji WtO~11
PiotrKowska 91,

tel.173-55

Godziny pl'zyię~ I 11 - 13 i 16 - 17

DY~URY APTEK
Nocy dzi6iejszej dyżurują na6t~pujące apteki:
Sadow-ska-Dancerowa. 7.giel·ska 63. Gros7.kowski
11 Listopada 15. Karlin (Żyd) Pił.suQilkiego 54.
R~mhieJiMki. Andrzpja 28. Chądzyń6ka. Piotrkowska 165, MUller. Piotrkowska 46. Antoniewi~z' Pabianicka 56 i Unieswwski. D/jhrowska
24 a.
TELEFONY
Pogotowie P. C. K. 102-40.
Pogotowie lekarzy chrześcijan 111·111
Pogotowie Ubezpieczalni 208-10.

::j~i~{~;;~~~:::~~;::O:':k:~."uol
KlNĄ

Capitol - .. Rosalie".
Corso - .,Alarm na morzu".
Ikar - "Zaufaj mi" i .,Dzień na wyścigach".
Metro - "Fortancerki".
Oświatowy·Slo/IN!'
- "Noc w operze",
"Hrabina "\Vładinow".
Pałace - ...Jezebel".
Przedwiośnie ,.Alarm w Pekinie"
Rialto - .. Szalona Cłaudetta".
Styłowy ,.Syn czterech ojców".

KRONIKA MIEJSCOWA
Powtórna rejestracja mężczyzn
Dziś 7. bm. winni się stawić do powtórnej rcjestracji w wydziale wojskowym VI
godz. ocl 8 do 15 mężczyźni rocznika HJ18,
zamieszkali na tp.renie 1 komisariatu P. P.
o nazwiskach zaczynających się na litery \V, Z, Ż, Ż i z terenu VII komisariatu
o nazwiskach na litery O, P. R.
Przeniesienie referatu prasowego
Referat prasowy Zarządu Miejskiego
został przeniesiony do nowego lokalu i
mieści się w grpachu Zarządu Miejskiego
plac \VoJności 14, parter, pokój nr. 3, telefon 218-0.3.

Numer 2ill -
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Wyjaśnienie

Zebranie przedwyborcze
do samorządu "Pracy Polskiej"
I

Ł ó d ź, 6. 10. Pierwsze zebranie
przedwyborcze "Pracy Polskiej" .pod
hasłem "Odżydzony samorząd w walce z bezrobociem" odbQdzie się w niedzielę, dnia 9 bm. o godz. 10 rano w
sali przy ul. 11 Li top ada 21.
Przemawiać bQdą:
prezes zarządu

Ł ó d ź, 6. 10. - Do notatki naszej o
zebraniu Narodowego Komitetu Wyborczego do Rady Mie.iskiej zakradła
się nieścisłość. Powinno być: wiceprzewodniczącymi komitetu zostali prezes zarządu okręgowego "Pracy
Polskiej" Henryk Szulc i wiceprezes
zarządu okręgowego Stronnictwa Narodowego Antoni Czernik.

okręgowego Stronnictwa Narodowego
adw. Franciszek Szwajdler,
prezes
"Pracy Polskiej" w Katowicach p.
Paweł Franie!, ks. dr Smarzych oraz
prezes zarządu okrQgowego "Pracy
Polskiej" w Łodzi p. Henryk Szulc.

Fałszowali masło
Ł ó d ź, 6.

Ł ód ź, 6. 10.
Na posesji przy ul.
Pomorskiej 13 zdarzyła się znów kala strofa budowlana.
~fianowicie w
czteropiętrowej oficynie podłoga na II
piętrze
mieszkania Chaima Laufera
zawaliła się i spadła clo mieszkania
na I piętrze, gdzie również przebiła
podłogę a gruzy z,,"alił~r się do lokalu
na parterze, w którym właśnie z ra-

W

4-piętrowej

~wienlzono fałszowanie masła i śmie

t.any.

kamienicy

dzialności.

Lokale

zagrożone

Tragiczna śmierć
pod kołami tramwaju

opieczQtowano.

~wi({~lcóu' z((lf'odou:ych domagtlj({ się
nięcia .szeł'eglt 'Iliedo1'łtagań

Ł ód ź, 6. 10. Odbyla się półroczna
konferencja w Inspektoracie Pracy z
przedstawicielami 7 zwiQ,zków zawodowych, działających na terenie Łodzi
In. in. "Pracy Polskiej".
Przedstawiciele związków podnieśli szereg niedomagm't, jakie zaobserwowano, jak np. częste niehonorowanie umowy Zbiorowej, ustaw o czasie
pracy, o urlopach itd.
'Vszystkie te zjawiska powstają

Ł ó d ź, 6. 10. Na szosie do Tuszyna wpadł pod tramwaj podmiejski 21letni Hieronim KOpCZyl'lSki, zamieszka-.
ły w Łodzi (Dolna 30) i poniÓSł śmietć
na miejscu.
Zwłoki przewieziono do kostnicy.

Strajk w Widzewskiej Manufakturze został przerwany

usu-

Ł ó d ź, 6. 10. Strajk w Zakładach
Widzewskiej Manufaktury, ńa oddziale tkalni, gdzie przerwało pracę 1500
robotników, , ...-czoraj został przerwa·
ny wobec wyjaśn ienia, że sporne kwestie maję, być uregulo"vane na konfel'encji z Kohnem w piątek, 7 bm.

głównie z tej przyczyny,

iż personel
Inspektoratu Pracy jest zbyt szczupły oraz z niedostatecznej kontroli. Mianowanie specjalnego inspektora
pracy dla Pabianic nie zostało dotychczas zrealizowane.
'Vs zystkie te zarzuty i zgłoszone
wnioski zostaną. przesIane do wiadomości Ministerstwa Opieki Społecznej,
które na ich podstawie wyda odpowiednie zarządzenie.

Pożar

ó d ź, 6. 10. W domu Wałacha 1
Wiermika przy ul. Kamiennej lS
wskutek zapalenia się sadzy w kominie powstał pożar, który przeniósł się
na podda8ze i dach.
Na ratunek przybyła straż pożar
na, która pożar opanowała nie dopuszczając do większego zniszczenia.
Straty na razie nie ustalone.

zwystawy

prac uczniowskich

Ł ód ź,
6. 10. Posterunek Policji b. małżonków Władysława i MarianZwiedzajmy wystawę prac naszych dzieci Pal1stwowej w H.adogoszczu został po- oQ Bieleckich (Limanowskiego 48). Od
Stal'aniem Towa1'Zystwa Poopierania Bu- wiadomiony, że jakaś para dom okrąż- zatrzymanych odebrano kilkanaście
dowy Puhl:cznych Szkół Powszechnych ~) nych handlarzy puszczała w obieg fał- szluk fa lsyfikatów.
stała
zorganizowana w naszym mie~c.'> szywe monety 2, 5 i lO-zlotowe.
(Sąd Okręgowy 8kazał Władysława
pt'zy uj. Cegielnianej 26 wystawa prac 'H'ZZarządzono obserwacje,
które do- i Mariannę Bieleckich na karę po trzy
niów szkół powszechnych i średnich, ooej- prov.'adziły do zatrzymania 22 lipca r. lata więzienia.
muja,ca wiele pięknych eksponatów wybnanych przez nasza, młodzież.
v
\Vystawę tę powi'n ny zwiedzić jak największe rzesze obywateli, aże'by zobaczyć
ŁÓdzkiego
Sześć miesięcy więzienia
Cl:ym łódzkie dziecko się interesuje, jakle
ma uzdolnienia oraz jlak wydatnie pracują
szkoły i Towarzystwo nad Jlpgo rQzwO.f'JTI
L ó d Ź. 6. 10. - W sierpniu w czasie
Ł ó d ź, 6. 10. - Łódzki oddział PolCelem uprzyj'emniania pobytu zwieri~a
ja,c)'m wy lawę będa, odbywały się pię~\TJe strajku robotników we wytwórniach :;kiego To,,-arzystwa I(rajoznawczego
imprezy artystyczne urządzane przez m:!)- trykotażowych trzej członkowie komisji (Al. I(ościuszki 17, telefon 11010) udzież szkolną.
adto każdy z,,"iedza;ą<:y strajkowej
Otto Bradke,
Menachel t"ządza w niedzielę dnia 9 bm. wycieczwystawę może brać udział w grze na lo(eSzlajn i Jan Felisiak wtargnęli do wy- kę na trasie Stryków - Bratoszewice.
rii fantowej. która posiada 3000 p:ękn,,-cll twórni Adlerowej (Zgierska 96) i przy Zapi~y w piątek .od 18 do 20.
i wartościowych pn:edmiotów.
W sobotę, dl1la 8 bm. ;v ~?k,alu t?Bilet wejścia na wystawę wynosi dia użyciu przemocy zatrzymali maszyny,
osób doroslych 30 gr a dla dzieci 10 gr. 1:1:- przez co zmusili robotników do przer- warzystwa o godz .. 20 mOWiC będZie i
prof. A. Jackowski ~ "Dawnych zam-,'
let upoważnia.iący do gry na loterii fan- wania pracy.
Sąd Grodzki skazał wszystkich trzech, k~ch, n8; ~~sz,arze Jury .krakowskotowe.~ 50 gr. Wystawę można zwiedzać ud
nia 2 do 26 październlka rb. włącznie .(1 za terror strajkowy po 6 miesięcy wię- wielunsklej . Po wykładZie herbatka J
godz. 16 do 21.
zienia,
towarzyska.
ł

KRONIKA DNIA
32-lctni Francisze-k Dobruch (Edwarda 9)
zosta.l w czasie bójki pchnięty noże-m przy czym
doznał rozprUCIa
brzucha, h k. że wypłynęły
jelita. Rannego IV stanie grom1Ym dla życia
o(J,,'ieziono no szpita la.
45-letni Feliks Staniszewski (Marynar ka 39)
został w cZR8ie bójki pchnięty kilkakrotnie nożem i odniósł szereg ran kłutych głowy i kllrku. RaJmego po opatrzeniu pogotowie przewiozło do s:!lpitala.
26-lctni Eugeniusz Deb"ki (Łagiewnicka 78)
został PI'ZY zbiegu ulic Stefana i Łagicwllic
kicj poraniony rurką gazowa i onniósl rany thlczone głowy. Rannego przewieziono w stanic
ciężkim do s"'Pitala.
Ludwik Frenkicl inżynier, A!. Kościuszki 22,
zameldowal, że w nocy około ~orlziny 1 skradziono mu z przed domu nr. 32 na ul. Sródmiejskiej slI010rhód osobowy marki "Pol~ki
Fiat" nr. A 486:)2, wortoś"i 3 000 z!. Zarządzo
ny niezwlocznie przez policję pościg doprowadzi! do odnalezienia. skradzionego anta na drodze z Łodzi do łlfileszelc Auto było r02mon10wanp i kilka cz~gci ~kradzioll0.
Na posesji pr7.y uł. 11 Listopada 186 wynikla bójka między kowalami "\Valentym Lubelskim (Rybna 10) i Stanisławem .Kzepkowskim. W czasie bójki Rzcpkowski kawałem że
laza pobił Lubelskipgo. poWOChJjllC złllmańie
czaszki, żeber i ręki. Rannego w stanie nieprzytomnym odwit'ziono do szpitala.
Józef Badowski (Ru~ka -fI przed~i~hiorca.
asenizacyjny został przez Sad Maro.ściiiski skazanY na 10 dni aresztu za to, że nieczysto9ci z
beC2lkowoz6w wylewa! na tereonie Łodzi w miej-'
scach niedozwolonych. Za to samo wykroczenie furman Bac1owskiego Jan Seweryn skazany zostnl na 7 dni al"€'sztu.
Edward Kummer (Wigury 7) za zaniedbanie
remontu klatki 8chodowej w domu swym przy
ul. Pomorskiej 6, -':~ "kum,. lIA 200 zł /lny-"'JlY.

.k
DZlę czynne
Ł ód ź, 6. 10, -

nabożeństwo
ma

podziękowania

.

Ł ód ź, 6. 10. 'Valne zebranie pracowników fryzjerskich postanowiło
zwrócić się do Inspektoratu Pracy jak
również do władz administracyjnych
o zaostrzenie kontroli nad zakładami
fryzjerskimi, gdyż powszechnie utrzymuje się zwyczaj pracy w niedziele i
święta co pozbawia p'racowników ustawę,' zagwarantowanego odpoczynkU

SPDRT

statnim posiedzeniu w bieżącym sezon!e
spotkan:a z Kaliszem jlUż nie organizo\\"~ć.
"\V ten sposób sezon spotkań międzymu:.
stowych łódzkich piłkarzy został def;nitywnie zakończony.

świę,tecznego.

---------- _.

Piłka nożna

Union Touring wystą.pi w n ;e dzielę przeciw Garbarni w nast~pującym składzie:
Michalski, Strzelczyk, DUl"I,a. Szulc, Pilc,
Chojnacki, Święloslawski, Michalski, GOSlczko, Seidel i Kl'ólasik. W miej'sce brac i
Michalskich przewidziani są ewenlualn;e
Dilariusz i Liske.
Popularny pociąg na mecz LI\S - Ruch
organizuje ŁI~S. Wyjazd z dworca fabrycznego nastąpi w niedzielę o godz. 6.35 ranI)
powrót do Łodzi o godz. 1.08. Ilofić miej'3c
jest ograniczona.
Spotkanie Lódż - Kalisz odwołane, W
dniu 23 bm. miał się odbyć w Kali5zu m;~
dzymiastowy mecz piłkarski Kalisz Łódź. Mecz tcn .irdnak nic clojrlzie rio ;:kuII,u. g"Y'~ ;~;]rzą" L(\I.I):\1 p05tanow .l l1d 0-

ó d ź, 6. 10. - 'Yystawa prac uczniowskich, urządzona w szkole przy
ul. Cegielnianej 26 w ramach 5 Tygodnia Szkoły Powszechnej, cieszy się
dużym po~odzeniem.
Zorganizowano
7 wycieczeK z poza Łodzi.
dniu 10 ·b m. na wystawę przybywaję,
przedst.awiciele
Ministerstwa
Wyznań H.eligij nych i Oświecenia Publicznego, oraz Kuratorium Szkolnego.

"T

Im"len"lny prezesa Stron nictwa NarOdowego w Łodzi

O zaostrzenie kontroli .
nad zakładam'I fryzJ"ersk'lml'
ł
.

Panu Bogu z,a pokojowe przyłączenie
do. I?-acierz.y prastarej ~zielnicYT po~sk.leJ Zaol~~a,
E. ks. ?Iskup "łodzIn;lerz. ~asms~l ~dprawl w katedrze
łodzkIeJ w llledzlelę, 9 bm. o godz. 10
uroczyst~ ~szę ś~:
.
'V teJze mtencJl we '\'SZystklCh parafiach łódzki ch w niedzielę 9 bm, zo-I
stanie odśpiewane
uroczyste "Te
Deum".

!.

Ł

Wycieczka
Tow. Krajoznawczego

. '

-

--- -

Lekka atletyka
Geyer organizuje na boisku klubowym
zawody o nagrodę przechodn;ą ufundJwa·
na, przez zarza,d d.l a naJlepszego Izkk"at'ety klubu. Zawody odbędą się w dwó'"h g,'u,
pach: ]liniorów i seniorów. Nagrode. zilo·
będzie na własność zawodnik, który w clą
gu trzech lat zdobędzie najwlększa, ii )~C
punktów. Zawody odbęda, się w sobot.; \)
godz. 15 i nledzielę o godz. 8 rano.

Pięściarstwo
Wlma 1 Geyer - spotkanie o drużynowe
mistrzostwo klas~' .,A" oclbędz (' 'lip w ; Ją
lek o godz. '20 IV hali sportowej Wimy.

przy ul. Kamiennej

Ł

Trzy lała więzienia za puszczanie
wobieg fałszywych monet

za terror strajkowy

jelita

ó d ź, 6. 10. Franciszek Zajdler
(Widzewska 5) na ul. Pogranicznej
napadł na Franciszka Dobrocha (Edwarda 9) i pokłuł go nożem, wypruwają.c jelita.

Konferencja związków zawodowych
wInspektoracie Pracy
P"zedstawiciele

Nożem wypruł

Ł

cji żydowskich świąt odbywały się
mdlitwy.
Ofiar w ludziach nie b"ło.
J
Zawiadomione władze zarządziły
na miejscu dochodzenie. 'Właściciel
domu pocię,gnięty został do odpowie-

I

i śmietanę

10. - Zarządzona została
konlrola na targowiskach i w skła
d.ach, w wyniku czego w 40 wypadkach

lno'w katastrofa budowlana wŁodzi
Ty'm, ra~em ~awalila się poclloga

-

'I!

I

I

Ł ó d ź, 6. 10. W dniu .4 bm. pr~
zes Zarządu Okręgowego Stron. Nar.
w Łodzi, adw. Franciszek Szwajdler,
obchodził swe imieniny.
Zarzę,dy
wszystkich kół przed odprawą wręczy
ły prezeSOWi Szwajdlerowi plakietę i
proporczyk z barwami pułku, w którym prezes adw. Franciszek Szwajdler
jest oficerem.
W imieniu Zarządu Okręgowego i
członków Stronnictwa Narodowego
złożył życzenia solenizantowi wic~p~'ezes kpt. Leon Grzegorzak, a w lmleniu Zw. Zaw. "Praca Polska" prezes
Zarządu Okręgowego Henryk Szulc.
Prezes Franciszek Szwajdler, odpowiadając na złożone życzenia, podkreślił, że tylko Stronnictwo Narodowe
wa!czy bezkompromisowo o realizację
panstwa narodowego.
Na zakollczenie swego przemówienia prezes Franc. Szwajdler wzniósł
okrzyk na cześć Wielkiej Narodowej
Polski i Romana Dmowskiego.

szczepień
przeciwbłonniczych

Ostatni termin
Ł

ó d ź, 6. 10. -

W sobotę, dnia 8 bm.

upływa ostateczny termin obowią.zko
wych szczepień przeciwbłonniczych.
Rodzice dzieci, które nie zostały
poddane szczepieniom, pocię,gnięci bę
dą. do odpowiedzi.alności.

Zatarg
w fabryce Zylberszaca

Ł ó d ź, 6. 10. W fabryce pończoCh
Zylberszaca (Al. Kościuszki 90) wybuchł strajk. Bobotnicy domagali sie
uregUlowania stawek płac na nowe
artykuły nicobjęte taryfę" a gdy nie
O!:'ięgnięto porozumienia w toku roko\I rń, podjęli "iczoraj 8trajk.

/

'Strona.! - '01tĘDOWNm,

J.

W

O d d a I ClI ł. Gnleano ClnobNOO I

Tam zawsze pada wiele wygranych. co jest
lepszq reklam q tej kolektury.
Na.główkowe słowo (tłusto)

15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i, w, z, a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mate przekraczać 100 słów, w tym

S
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OG L O S Z B N I E

l

&'ole&tu,ze
DZIERŻANOWSKIEGO

C • n t raI ClI. W Clluawa. NoW)' Świat 84 •

pafdzlernika.

Zapowiedź.

Podaje się do wia-

· . k'
L o d Zl. poszu k Uje
.
bl'" 'd
domości że 1. lekarz medycyny.
Zarząd M leJ s l w
w po h.U worca Jan Poloch kawaler zamieszkakolejowego (fabr.) lokalu o powierzchni utytkowej od 600 /y w Bork~. syn ro~ika Marci-

SPROBUJCIE
S ZC ZĘ Ś C IA

!

Mt;ola, t1n'ia

I

nagłówkowych.

nar

do 800 metrów kwadratowych, w których motna byłoby
urządzić Miejskie Schronisko Turystyczne na 170 łóżek.
. .
.. ód . h
d
.
l kl'
WłaŚCICIele pOSeSjI ł
ZkIC,
ysponuJący
o a amI,
Odpowiadającymi powyższym wymogom, zechcą zło tyć w
terminie do dnia l listopada 1928 roku do biura Wydziału
.
(
11)
ól
Gospodarczego
ul. Zawadzka nr.
szczeg owe oferty
wraz z planami lokalu.
n 19121
· 5
'd'
'k 1938
L Ó d Ź , d nla
paz ZIemI a
r.
Zarząd
Miejski
Lodzl.
_______________
____
_ _ _w
__
____
•

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśr6d

DROBNE
OŻENKI

łat

śmie

Zduń-

skiej Woli. Borek, dnia 30 września 1938 r. Urzędnik Stanu C:vwilnego (-) Dykczak. n 19 841

naprzykład: z 18923,

n 2745, d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
sili do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje si~ do godz. 9.25.
Znak oferty

drobnych: t-lamowy mlUmetr 30 gro$zy.

--6.
.--.------_
...

na i Paulinł' z Grzesieckich Polochów. zamleszka!ych w Bu~6",,!cu G6rnym, Powiat leszczynski;
2. bez zawodu Halina Barbara
Zawidzka. panna. zamieszkała w
Borku. c6rka .. handlarza 'Varia: a I LeokadII z Bałdyk6w Zawidzkich zamieszkałych w Borku cJ:1cą' zawrzeć z~iązek m~łżeńskI.
Obwles.zcze'l1le zapowledzi winno nastąpić w Zarządzie
Miejskim
w Borku
oraz w pipoczytnym
na terenie

I

..

Panna

18. obejmllje gospodaretwo -

80 m6rg. uczciwa religijna. pra-

gnie za człowieka tych samych
zalet Wyjść za mąż Oferty Ora·
dowl1ik. Poznań zd 93099

Kawaler

31 posiada skład towar6w kr6tkich got6wki 2.000 poszukuje
panny do 28 cełem ożenku go·
tówki do 5.000 celem wsp61nego
kupna domu składem. - Oferty
Orędownik Poznań zd 93237.

I[7.

SPRZEDAŻE_~
Motocykl

F. N. 3,5 KM. dynamo, &Jkumu·
lator. dobrym etanie po remoncie
korz,sŁnie s·przedam. Nowy To·
myśl, Dworcowa 46. Sklao sk6r
n 1~ JOO

Dom

z

rze~nictwem, kompletne urzą·
dzen ie składu i warsZitatu z zap~ ·
dem elektrye7inym . w centrum '1'0·
runia. natyc hmiast korzystnie do
&przedania lub do wyd7.ienawip·
nia. Sobiepki , Toruń . Różana 3.
P 7 596·64 .157

Bogate KustMaDy..... reportilt';....*opmego dnia ład OIQ
łIIIł

~~~

~J:~~,

POSZUkuję
od 100-2;;0 m6rg.

dzierżawy
Zgłoszenia

PadZy

słupy

martwej granicy! •••

Gdy Europie grozila wojaa ...
Pogotowie w Anglii i w
Reportaż

iłowi

Czechosłowacii

sardynki

z polowu w Jablanac

Podziemne skarby Wielkopolski
Zwiedzamy kopalnie kwarcytu pod Ostrzeszowem
Człowiek,

Poznań

zd 93182

Bogato ilustrowany reportaż z wiekopomnego dnia nadOlzq

Dalmac./a

Orę (l o wnik

który zmarl cztery razy

Wspomnienie F. A. Ossendowskiego z Arabii

Z poznań.skiego święta muzyki polskiej
Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei
Król duń.ski w rocznicę urodzin
Zza kulis sceny telew~zyjaej
Nowinki ze świata :film a
Przegląd :aajnowszycb. mód
Nowości filatelistyczne
Hamor, rozrywki oraz mnóstwo innych ciekawych
zdjęć i artykułów

przynosi na;nowszy (41) numer popularnego
tygodnika "ZLUSTBACJA POLSKA"

l[26. SZUKA POSADY~

Uczciwa

inteli~entna szuka pracy.
Najchętmej w składzie pieczywa lub
koloni alki początkowa za małym

II[Z7.WOLNE MIEJSCAlI

O

d'k

wynagrodzeniem. Oferty Orędowgro nI a
nik Poznań zd 93042.
samQ!mego., dobregO hOO~C4l warzyw, znaJącego plel4l!!'JlacJę OgroOg/oszenia do 110 stów dla poszu·
dów ozdobnych i drzew owocokujących posady w tej rubryce
Czeladnik
wych. ob7inaimionego w obsłl\ldze
obliczamy po jedneJ trzeciej cenie stolarski meblowo - budowlany kotłów Straeblow".kich p<lSZUJkudrobnych.
~ykonuje solidnie roboty for· ję. Zg/ooz,enia z odJpjsami św~a.
merowane szuka posady. Oferty dectw i poda,niem waMloIlk6w -ot
Orędownik Poznaj) zd 93253.
..p3Jr". Poznal) .. 57.404".
aj Slu~ba donwwa
P 7 i>94-5j .404

• t'
1tuchmis rzY1U.
gospodyni

Pragnę

WYUCZY/! eię za korni,n.iaNa. Ofer- samoazielny Rybak
na jezioro z 'dl~
ty Orędownik, Poz,nań zd 93 400 praktYkI!.. i kaucją
potrzebny......
Oferty
Urędownik
zd 93418.
wybitna sila fachowa. kuchnia
•
warszawska .. małopolska i (ran·
FryZjer
.
cuska zmlem posadę od 1 hsto- dohry męski z wodną ondulaCJą
Podwórzowy
pada.
poszukuje posady. miejscowość inwalida lub powstaniec wielkoWrześnia
obojętna. Oferty Orędownik Po- polski może się zgłosić do Adm.
Kasyno Oficerskie, dla Kuchmi- znali nd 93402.
Maj. Stajkowo P. Lubasz.
strzyni.
drg 3411 ;:..:.;.::.;.:.-:.:.=-:.:...:.:.:.:.....------ _ _ _ _--.:z::;d=-..;9:::3~4:.:7.::.9_ _ _ __

Poszukuje

posady jako pomocnik fryzjerski
damsko·m/lski. dobra siła. Najchętniej Poznaniu ze specialno-

b) Inni

Uczeń
SYIl1

blacharski

uczciwych

rodziców.

dobre

świadectwa s~kolne.
Zgłos>zeaUa,
!lcią trwałej ondulacii~ własnym OrędoW'llik. Pozmań n 19701
aparatem. Oferty Oręaownik .Po.

Fryzjer

dzielny w męskim tr\\'alej i wodnej ondulacji poszukuje pOSady. znań zd 92508.
~głos'1ienia z ~odaniem waru.n.ków
Matyle-w&lci. Mog-ił,no. KalhSa 16.
Stenotypistka
zd 92979
bieglI. w stenogramie polskim i
niemieckim szuka posady. ZgloPoszukuję
szenia pod nr 2~?3 do Biura
pracy obojętnie jakiego ehacl'ak· Ogłoszen . "Kos~os ~oznań Al.
teru za kaucja. Oferty Orędow· Marsz. Pllsudskleg,? 20.
nik. Poznań zd ~3 429
nil' 194,,2

Wychowawczyni

Pokojowa

sztywne prasowanie 8z:reł~ ao
dworu potrzebna. Oferty ON:downik Poznań zd 92250.

:.::.::....::..:.:::.:.::.::....::.:::....::.=...:::.:.=------

Czekoladziarz

zrlolny młodszy fachowiec J)Oo
trzebny zaraz. ' Fabryka !'Ukr6w
i czekolady "Kanolrl". S. A. Leszno,
P 7575-40,201

dobre świadectwa,
Gospodyniperfekt niemiecki poszukuje po· kucharka samotna do Ka!iYna
sady od 15. 10. H. D .. Nowemia· Oficerskiego. Zglosić się od 6sto Pomorze. Rynpk 6.
18. Poznańska 22 m. 3.
zdg 930j3
pog.
zd_93256
operowe w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ __
wyręczycielka

Dom

pi41trowy 15 ubikacji. 2 sklady,
ogr6d - 10.000. Otręba J a~ocin.
zd 92186

" OG

~NOf>OLSKIE

Sobota. 8 października
Dom
6.30 aud. poranne; 11.00 dła
15 ubikacji, 2 składy. ogr6d 10.000. Otreba J arocin Kili~8kie szk6ł: "Śp,iewajmy piosenki"; go.
zd 92186 11.25 marsze i tańce s,tylll/:owane
(płyty); 11.57 sygma/ czasu; 12.03
audycja południowa: 15.00 "Weso·
le piosenki i powiastki" - audy·
Domek
kUllię wartości do 10.000 wplata cja dla dzieci: 15.30 Orkie€tra
5.000. Zgloszenia Orędownik Po· Rozgl. Wileńskiej W. Swzapań·
skiego: 16.00 wiad. go s.po d a rcze
znań zd 93178.
16.15 kron.ika literacka; 16.30 mi·
niatury kwartetowe
w wyk.
Dom
Kwartetu Smycz,kowego Rozgł.
nowy lIiekarnia kolonialką re- Krakowskiej (St. M,j'kuszewsk.i stauraCJą prowincji 12.000. Ofer. Iskrz. H. Nierychło. - II skrz.,
ty Orędownik Poz,nań zd 93 196. H. Zarzyolri - alt6wka, J. Makowicz - wiol.; 17.00 naboteństwo
z kościoła 00. dominikanów i ka·
___
__. ."
.,
. zanie (z Krakowa); 18.0n audycja
dla wsi: 1. Skrzynka rolnicza, 2.
%mlany plodo-?Jmial1owE' - pOI:.
3000,18.30 amly('ja dla Pola,ków za gra·
do 5 000,- I h;poteke 77 m6rg nic:l: 1. .. Marsa;. marsz Dąbrow·
poszukuję.
Oferty Orędcwnik, ski.. ... - aud. dla m/odzieży, 2.
Ga węda. 3.•. Za wielką wod!!" Pozna~, zd 00 098
andycja z życia Polaków w Ameryce; 19.15 koncert r07.rywkowy:
5
Orko R07.gL L ,~·skif'i . T. ~f'rt'
tni/lcy gotówki posiadam propo- rlyiiskiego. St. Rus-sock'i - tenOr.
zycje poważne oraz handlowe. W. Mattauechówna i A. Smoleń·
Oferty Orędownik Poznań
s,ki - fortepian. \-V przerwie o ~.
zd 93041
19.50 "Od Tatr do stratosfery" -

~_~

PI_E_N_IĄ_D_Z

op. K. Jodko·Narkiewicza; 20.40
Jan
dzienni·k I s,port: 21.00
Strauss: "Zemsta nietoperza" operetka w 3·ch a.ktach. Wyk. Or·
kiestra P. R. oraz Karwowska
Kaupe, Popławs,ki, Pet~·r, Czeko·
towski, WItas. Ladosz i inni. W
przerwie: "Na balu " - obrazek
z powieści; 22.5c przegląd pra~y i
ostatnie wiadomości; 23.15-23.55
muzyka lekka i tanecznI. lP/yty).

KRA OWE_
Toruń

- 6.57 aud . poranna: 10.1l0 muzyka salonowa - płyty:
11.25--11.57 poematy symfoniczne
płyty: 13.01! dla każdeg-o coś płyty: 18.00 zwi·ą.zki mineralne w
żywleniu inwenta_
r za - pog.; 18.10
.. na townictwo morskie"; 18.25 sport z Pomorza;
-.:!.55--23.00
aktualności.

.
~(8towlce - 5.~0 wesor,. repQll'tn" prytowy: 11.2a ~tyty zW·WY;
14.00 n~ll.zyk~ ?l~ladowa: O\k.
RozgL h ato.wlck l ~J Lesz<:zy~skJe·
go: H.GO .w!ad. ~Ie.żą:~.e I giełda;
18.0~ .. ~eelen.w Ple-:'I}J . Wyk.: L.
.Jamckl - !lr.:lew. K. Szufrsnek a,ko-lIIp.; 18.~ s-port.
Kraków - 6.57 lIud, poranne;
11.2;; stawni skrzypkowie.- płyty;
14.00 muzyka z KatOWIC: 14.55

ogo ł OS zenia l-łamow1
mIlimetr lub jego miejsce kosztuje: w Ewyczslnyeh na .tronle 11·1.mowej 15 grouy. na stronie redakcyjnej (,f·lamowej): a) przy końcu cze8c1

wiad. gospodarcze;
18.10 arie
a,ktualna:
wyk. M. Fischera.
Lódź - 5.30 aud. poranne: 11.25
płyty z W-Wy;
14.00 muzyka z
Katowic; 14.50 giełd. : 18.00 .. Wy
daiemy wymia,'v"; 18.25 siport;
22.05--23.00 wiad. bieri.

Humor zagraniczny

18.10 Monachium - Koncert solistów. w progI'. Beethoven. 18.20
Delltschlandsendcr. Rcc fort. EUy
Ney (Beethoven). lS.Ot' Londyn
Rcg. - Koncert z Ameryki. 21.10 Deutschlandsender. ..Bal w
operze" - operetka Heuobergera.
20.15 Frankfurt... 'Vieś bez dzwo·
nu" - operttka Kuennekego. 21.00 Bruksela franc. ..Le chant
du r1e-ReJ't" - opel'etka Rombera-a.
21.00 Ml'diolan ... L~ maschere"
opera Mm.cagniego. Dyr.
zytor. 21.30 Stl'8s1Jllrg...
_ orntorium Mendelssohna.
Sotteos _ .. Manon" opera Maseeneta (akt 11). '2U10 Lyon _
Trzpiotka.stenotyplstka.
Transm. z opery. 22.1- Lllk~em.
hurg _ Koncert Bymf. 23.00 _
Ac~.
przepraszam
bardzo, czy pan oyrektor nie
Deutschlandsender. Utwory Czajmógłby m) powtórzyć słów, które pan dykt.ował pomiędzy,
kowskiego. 23.05 Rcdio Paris
"Szanowny Panie" a "Z poważaniem"?,
.
l\Iuzyka symf. 24.00 Sztntgart
Koncert nocny do godz. 1:.
'("Le Rire ").
j

Prenumerata w Polsce a odn~lIze.m~m.gazetJ' do domu mieslecznie (7 razy w tygodniu)
2.50 zł. za granIc. mleslecznJe od 8.00 zl do 6.00 zł (załeżnie od kraju).
redakcyjnej 30 gr08zy. b) na stronie czwartej M groszy. e) !la .tronie drugiej 60 rroU1,
Adres redakcji I administracji centralnej: Poznań. św. Marcin 70. Telefony' 40.72 14.711
d) na stronie wiadomoAcI miejscowych 1.- si. Drobne oglo.,zenia (najwył;ej 100 s/ów, w tym
d
l d .l13·07, 4J4.61. p35' 24, 35·25; po godz. 19 oraz W medziele I święta tylko ' 40'.72 R~dakto;
5 nagl6wkowych) słowo nag/Ow,"owe drukiem tłustym. 15 groszy. katde dalsze s/owo 10 groszy.
o pow e /:18 1ny: . an
łauk I Poznania. Za wiadomości i artykuły z m. Łodzi 'odpow'ada
Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając od ostatniej .trony, l-łamowJ' milimetr 80 groWlad~sław MacIag, !:..6dź. ul. Pi!,trkowsk. 91. Za "Kronikę Wiełkiego Pomorza" odpowiada
SZy. Ogłoszenia skomplikowane, 16 r:astrzeżeniem miejsca - od poszczeg6lnego wJ'pad][u 20".
FranCiszek Przytar~kl z Poznama. - Za ogłoszenia i rekłamy odpowiada AntonI L ś' .
nadwyżki. Ogłoszenia do bietącego wydania przyjmujemr du gOazin1 10,80. a d" w1<1ań
z PIJznania.
Rękopis,6w niezamówion:vch redakcja nie zwraca. W raii~le~~~
I ·wl·atecznych do <rodzin- 11,80 rano. Za błed- drukarskie. ktOre nie zniekutalcajo
padk6~'d8PowodowanYCb .sl/a. wYŻSza, przeszk6d w zakl.adzie, strajk6w itp .. wydawnictwt>
nie
n 'ledzl'elny~h
~
e
•
#
#
•
•
..
odpowla a za dostarczenie PIsma, a prenumeratorzy me mają prawa doma
.
.
. d
treści ogłoszenia, administracja nie odpowiada. Ogłoszeni. prz,oJmUlemr tylko za opłatĄ II: r6ry.
.tarczonych numer6w lub odszkodowania.
gama alę me ()o
Nakład I czcionki: Drukarnia Pobkll S. ·A. w Poznaniu. - Konto P. K. O. POZlllń 200149. Pocztowe konto rozrachnnkowe: Po :mań 3. num!'r brtotek 03.
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!

tmĘDOWNIK,

lIoliota, dnIa 8 pa!dzlernllia 1938

_
cudniejsza - zawołał. - Nie kłopocz
- Ach, Kate, jak to nie p&suJe do się tymi rzeczami. To już wyłącznie
ciebie ta ... zapobiegliwość, to mówi~ moja dziedzina.
- A jakąż dziedzinę mi zostanie o interesie, o oszczędzaniu, o
wszystkich tych materialnych spra- wiasz?
lakę.'l ... Kochaj mnie! To wszystwach.
- Dlaczego uważasz, że nie pasu- ko. Kochaj mnie i bądź mojł. Zapewniam cię, że to mi wyętarczy. Bę
je! -zdziwiła się szczerze.
- Boś ty powinna myśleć o kwia- dę zupełnie szczęśliwy.
- Nie sądzę - odpowiedziała po
tach, o miłości, o gwiazdach, czy ja
wiem. .. Nie powinnaś w ogóle wie- chwili wahania. I żałuję, że nie zastadzieć o istnieniu pieniędzy. Czy zda- nowiłeś się nad drogę. s\ronł kwestii:
je ci się, że nie zauważyłem twego nie.- - czy ja byłabym s.zczęśliwa, gdybym
zadowolenia wtedy, gdy sprowadziłem ograniczyła swoje życie do roli hurysy haremowej.
z Krakowa te róże?
- Katel - oburzył się niezupełnie
- Przyznaję, że chocież byłam ei
Czyż ja tego od ciebie żą
wdzięczna, nie ucieSZYł mnie twój po- s.zczerze. stępek.
daml
- A dlaczego! - podchwycił. ....
- A Ie.dnak tak powiedziałeś Oczywiście tylko dlatego, że to duło uśmiechnęła się doń, by zmiękczyć
wrażenie poprzednich słów.
kosztowało.
- Więc niezręcznie się wyraziłem.
- Tak - przyznała. - Nie chcę
Chodżi mi tylko o to, byś nie martwibyś dla mnie robił wydatki, które prze.ła się sprawami finansowymi. Te trokraazaję. nasze możliwości finansowe.
I pomyślała jednocześnie. że ,Gogo ski należą do mnie. Ja jestem minizdaje się zupełnie nie rozumie proste.- strem skarbu ... - przytulił ją do siego faktu, że robi prezenty właściwie bie - twoim ministrem, bo ty jesteś
.. z cudzej kieszeni, z pieniędzy, które moim skarbem, naj droższym, bezcennym, jedynym ...
dają mu z łaski i że w tych warunNazajutrz lało od samego rana i
kach tego rodzaju gesty po prostu ję.
wszyscy wstali później niż zwykle. Gdy
zawstydzają.
On jednak myślał widocznie o jednak zeszli około jedenastej do salonu, zastali już tam Irwinga, Polaczymś innym, bo nagle rozweselił się:
- Ach ty moja buchalterko naj- skiego i nareszcie pana Tukałłę.
1~'

PAN Z HUMOREM
Od

pierwszego

wejrzenia dziwne

wywoływał wrażenie.
Wyglądał imponująco i jednocześnie groteskowo.

BYł to trzydziesto kilko letni wysoki,
barczysty niemal atletycznie zbudowany z zarysowującą się tendencją do
tycia, trzymał wysoko i dumnie swoją
wypomadowaną głowę.
Ubrany był z
pedantyczną, nawet przesa.dną elegancją i tylko jaskrawy krawat pretensjonalnie zawiązany bYł w tym stroju
jakimś niespodziewanym ekscentrycznym wybrykiem. W klapie miał oznakę legii honorowęj, w na wpół przymkniętych
oczach wyniosłą oboję
tność, w zaCiśniętych ustach wyraz
bezgranicznej pogardy. Wyglądał jak
prowincjonalny aktor-komik, któremu
kazano grać rolę dostojnika, mające
go za chwilę przeciąć wstęgę jakiejś
wystawy, czy przyjąć delegację krną
brnych obywateli. Wydawał się groź
ny i śmieszny zarazem.
Przedstawił się głośno i dobitnie:
- Seweryn Maria Tukałło.
Mówił trochę przez nos, a przywitał się wyprostowany nie pochylając
głowy i nie całując ręki Kate.
- Maria! podkreślił takim tonem
jakby chodziło o rzecz niezmiernej wa-

gi.

Nigdy tego nie zapomnę - uKate.
- Nie wątpię - zapewnił. - Kto
raz jeden zetknął się ze mną, pamię
tać mnie będzie prz~ całe życie.
Pewien blondyn, którego widziałem jedyny raz przed dwunastu laty nie dłu
żej niż przez kwadrans, odtąd regularnie dwa razy do roku pisuje do mnie
listy, bym odesłał mu jakieś pienią
dze, które wtedy od niego pożyczyłem.
Wnukom kiedyś będzie opowiadał, że
ze mną korespondował aż do śmierci.
- Więc mu jednak odpisujesz? zapytał Poluski.
- Nie. Wolę, by ta. korespondencja zachowała swój szlachetny, jednostronny charakter. Nie uzna.ję syme.trii w działaniu ani. ekwiwalentów moralnych. Zresztą, wyobraŹCie sobie to
państwo, co to byłaby za ohyda, gdybym musiał się trudzić z tej jedynie
racji, że jakiemuś kretynowi kontynentalnemu podobało , się zaszczycić
mnię listem. Już w latach młodzień
czych wyrobiłem sobie zasady, których
trzymać się będę póty, aż nie zechcę
ich zmienić. W owym właśnie czasie
miałem
wywieszoną nad
drzwiami
wielką tablicę z napisem: "Długów nie
oddaję. książek nie pożyczam, na listy
nie odpowiadam, uprasza się o niewydzielanie łez " . To ostatnie odnosiło
-

śmiechnęła się

się

do kobiet. Niestety, napis wisłał
krótko, gdyż uczyniony był na klapie
z pianina, a właścicielka mieszkania
uparła się, by tę deskę zwrócić instrumentowi. Cierpiała na kompleks kompletów. Chciałem udusić babinę, ale
wśród innych zajęć odłożyłem to do
środy. Nieszczęsne roztargnienie. Gdy
sobie przypomniałem swój zamiar w
piątek, babina. już nie żyła.
Struła
się grzybami.
- Grzybom więc pan zawdzięcza,
ż~ nie stał się pan mordęrcą - :i:auważył Gogo, UbaWiony gadaniną. Tukałły
i jego niewzruszonQ. powagą.
- Tak - przyznał Tukałło - W
ogóle grzybom wiele zawdzięczam w
życiu. Stosunek grzybów do mnie był
zaWSze życzliwy, nie pOWiem że: przyjazny. Lubię te ciche stworzenia. Na
pewnym zgniłym maślaku poślizgnął
się
podczas polowania mój stryj.
Oczywiscie cały ładunek śrutu znalazł
się w jego głowie. Był to zresztą jedyny ładunek, jaki znalazł sobie siedlisko pod jego czaszką podczas całego
długoletniego życia.
się

-

A ty dostałeś spadek? Irwing.

zaśmiał

- Nieduży. Wystarczył zaledwie
na urządzenie pogrzebu. Ale ja nie
jestem Chciwy na dobra materialne.
Wystarczyła mi satysfakcja moralna.
Przepadam za pogrzebami, a poza tym
lubię, gdy się w rodzinie coś dzieje.
Pogrzeby, ślUby i rozbijanie talerzy na
głowach, to są te nieliczne, niestety,
zdarzenia, które urozmaicają ohydę
życia rodzinnego.
Państwo, jak sły
szałem, Qd niedawna są po ślubie zwrócił się do Kate.
- Tak. Ale mamy nadzieję, że dalsze atrakcje przyjdą nieprędko.
- Rozumiem. Mówi pan o drożyź
nie talerzy. Istotnie, kryzys ekonomiczny i w tej dziedzinie spowodował
rodzaj zastoju. Nie należę do optymistów, ale mam nadzieję, że czasy
się poprawią.
W każdym razie mał
żeństwo jest pożyteczną instytucją,
jest niewątpliwie najdogodniejszym i
wypróbowanym sposobem obrzydzenia
sobie życia przez dwoje ludzi. Nic
tak nie skłania człowieka do wzniesienia się w wyższe regiony abstrakcji,
jak zniechęcenie się do pospolitej rzeczywistości.
Miałem przyjaciela, zezowatego zresztą, który po trzyletnim
pożyciu z żoną uwierzył w istnienie
Boga, a. nawet skłonny był do mniemania, że balsam kapucyński pomaga
w wypadkach naj cięższego zatrucia
alkoholem. To go zgubiło. Zaczął pić
w ten sposób, że do każdego kieliszka

•
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wódki dolewał trochę balsamu. Mł~
Zl!pełnie nie Jestem żonaty, pl'()o
szanina istotnie była tak wyborna, 1Z sz~ p a n L .
.
.
stał się pijakiem. .
- Aleś raz Jeden omal S1ę me ote- RzeczyWiście tak wyborna T ,...... nil - zauważył Polaski.
zainteresował się Polaski.
To prawda - przyznał z pow~1I- Bezkonkurencyjna.
- ByłO to w czasach, gdy jeszcze u.zy.
- A pan nie jest żonaty? - zapy- wałem alkoholu w nadmiernych dotala Kate.
ściach.
Tukałło żachnął się:
Polaski i Irwing zaśmiali się.

NIEDOKOŃCZONE

WYZNANIE

Rozmowa przeszła na inne tematy, pięknal ..•
a wkrótce poproszono wszystkiCh do
- To już za duża przesada - za..
obiadu. Po obiedzie wobec fatalnej śmiała się.
pogody, postanowiono zagrać w bri- Więc zaraz panią przekonam.
dge'a. Tukałło, Polaski, Gogo i pani Przepraszam na jedną chwilę.
Zbędzka zasiedli do stolika, Irwing,
Pobiegł na górę i zaraz wrócił. W,
który nie umiał grać, towarzyszył Ka- ręku trzymał płaski, skórzany portfel.
te.
- Nie mam tu ze sobą fotograttl
Wypytywała go, co robi i dowie.grupowej, ale mam zdjęcie powiększo
działa się, że chodzi na politechnikę,
ne pani.
lecz tylko przez wzgląd na ojca, który
- Moje? - zdziwiła się.
choo by syn uzyskał dyplom inżynie.- Tak. Proszę mi tego nie brać za
ra. Lecz Fred sam nie traktuje swojej złe.
na.uki poważnie, rzadko bywa na wyOtworzyła portfel. WewnQ.trz za cekładach i woale mu na dyplomie nie
luloidową. płytką była duża gabinetozależy.
\V przyszłości, gdy odziedzi- wa fotografia. Jej fotografia w szkol·
czy majątek ojca, nie zamierza zajmo- nym mundurku z marynarskim koł
wać się interesami. Nic go te rzeczy nierzem i z dwoma warkoczami.
nie obchodzą. Przepada za towarzy- Że też to się dało tak bardzo postwem wysokiej kultury umysłowej, większyć - powiedziała.
ma pasje zbierania sztychów, których
- O, to przy dzisiejszej technice
posiada już kilkaset, uprawia też sport jest dość łatwe. Mam jeszcze jedno
automobilowy.
W Warszawie ma powiększenie. Prawie naturalnej wieIdwa wyścigowe wozy, a na jednym z kości. Ale to było robione aż wArnenich zajął pierwsze miejsce w wyścigu ryce. Tam sztuka ta stoi wyżej.
tatrzańskim.
Kate podniosła nań oczy i spojrza·
- Nie przypuszczałam - zdziwiła la surowo. Namyślała się co mu ma
się. Nie wygląda pan na demona powiedzieć. Czuła się wzruszona, a
szybkości.
jednocześnie zmartwiona. Wiedziała,
- Ja na nic nie wyglądam l ... ni- że powinna mu raz na zawsze odebrać
czym nie jestem - uśmiechnął się me- wszystkie nadzieje.
lancholijnie.
Fred stał zażenowany. WysoJd,
Jest pan wyjątkowo miłym czło- chUdy i brzydki, nie mężczyzna jeszwiekiem - powiedziała. - I gdy bę- cze, lecz niemal młodzieniaszek.
dę już w Warszawie ... planuję na pa~
- Ja wiedziałem - odezwał się cina zamach!
cho - ja byłem pewny, że panią. kie.Fredowi krew nagłę. fal~ uderzyła dyś w życiu potkam.
do głowy. Jakaś wariacka nadzieja
Zmarszczyła brwi:
przemknęła mu przez mózg, lecz już
- Panie Fredzie - zaczęła. -- To,
w sekundę minęła. Czuł tylko, że jest że pan pozwolił sobie na robi~nie
czerwony, nie, wręoz purpurowy i za- tych powiększeń, nie było poprawne w
uważył, że ona udaje, iż tego nie spo- stosunku do nieznajomej panny. Ale
strzega.
nie chcę w to wchodzić i nie mam o
- Widzi pan - mówiła .- Przepa- to do pana żalu. Traf zrządził, żeśmy
dam za wielkimi szybkościami, a do- się spotkali, ale dziwi mnie bardzo, że
tych czas nie znałam nikogo, kto miał- pan zdaje się uważać to za coś innego,
by wyścigowe auto. Chcę pana pro- niż traf. Traf ani zły, ani pomyślny
sić, by zabrał mnie pan kiedy na ta- sprawił, że pan mnie poznał. Będę zUką. prawdziwą jazdę·
Czy dobrze? pełnie szczera dla uniknięcia wszeJ- Ale proszę pani, to będzie dla kich nieporozumień. Myślałam, że bę
mnie ... Ja zaraz zatelefonuję do szo- dę mogła uważać pana za miłego znafera. Na rano wóz będzie już tu.
jomego. Jeżeli pan ma jakieś inne za- Nie, nie. Dziękuję. Przecież to miary, pragnienia, czy nadzieje, 006nic pilnego. Zresztą przy takim desz- wię panu otwarcie, że z podtrzymywaczu. Drogi muszę. być bardzo śliskie. nia naszej znajomości będę musiała
Z sąsiedniego pokoju doleciał no- zrezygnować. Nie tylko dlatego; że
sowy bai'yton Tukałły;
mam męża, nie tylko dlatego, że ga- Wybaczy szanowna pani, ale tunek mojej etyki wyklucza najdrobzawsze w pierwszej rozgrywce po par- niejsze odstępstwa od godności i obotii licytuję szlemika. To moja zasada wią.zku, ale dla tego, że gdybym nawet
i nie widzę powodu do jej zmiany tyl- była wolna ...
ko dlatego, że dzięki glupiemu trafowi
Stał blady i Jekko potakiwał głową.
nie mam dobrej karty. Czy robiąc mi pG każdym jej zdaniu. Teraz przerwał
wyrzuty, żeśmy leżeli bez siedmiu, jej:
chce pani dać mi do zrozumienia, że
- Niech pani nie kończy. Wiem,
ja, Seweryn Maria Tukałło mam uza- wiedziałem już od bardzo dawna, że
leżnić swoje myśli ,słowa i działanie pani jest taka. Wyczytałem to z pani
od zwykłYCh skrawków papieru? Bo rysów, ze spojrzenia pani oczu. :Nijeżeli nawet...
czego nie spodziewałem się. Nigdyl
- Zawsze jest takt - powiedział z Słyszy pani? Nigdy nie miałem na.juśmiechem rozczulenia Fred. Ma mniejszej nadziei. Pogodziłem się ,z
tyleż lat co Adam, a od Ali Baby jest tym. I o nic panią nie proszę. Jeżeli
znaoznie młodszy, lecz dzieki swemu wolno mi będzie widywać panią, przyjsposobowi bycia, stał się w naszej mę to od losu, jako szczyt szczęlkia.
paczce niekwestionowanym leaderem. Jeżeli nie, będę i tak wdzięczny pani
- Ali Baba? Czy to czyjś pseudo- za to samo, że pani istnieje. Przyrzenim literacki.
kam też pani, że nigdy nie zakłócę pa- O nie, tak nazywamy Julka Za- ni spokoju żadnymi wyznaniami, że
łuckiego, księcia Załuckiego z Hory- nigdy nie powrócę do tematu tej roznia. Jest jeszcze Zbyszek Chochla, mowy. Prosze pani, ja sobie zdaję
świetny malarz i chyba najwiekszy sprawę z tego, że czasem tragedia stamegaloman na świecie.
Arkadiusz je się komedią, a dzieje się to wtedy,
Drozd, kompozytor, poeta Strąkowski gdy człowiek. który ją przeżywa, jest
i inni. Pozna ich pani w Warszawie. śmieszny. Dziękuję pani, że się pani
- Będzie mi naprawdę miło. A nie śmieje. Ale ja dlatego tylko odWIlpoza tym mam do pana jeszcze jedną żylem się to wszytko powiedzieć że
prośbę· Chciałabym zobaczyć to gru- wiedziałem, że nie spotka mnie śmiech.
powe .zdjęcie,. o którym pa? wSPOmi-j B~ ja wied~iałem jaka pani jest. Wienał. CIekawa Jestem ... MUSIałam wte- dZlałem juz od dawna że pani nady ,zabawnie ~ygląda~ jak? podlotek. prawdę jest taka, jaką. ja od lat ..•
- Zabawme? Alez pam tam jest
(Cią.g dalszy nastąpi).
.
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(W miejscowościach, które pewne pisma zajęły... wcześniej niż wOjsko - Dolina Jabłonkowa - Polskie przenisy
Urzędnikom czeskim pozostały tylko karty ... - Ku Istebnej
C i e s z y n, 5 października
Dolina jest gęsto zaludniona. Wszę
Wojska polskie . zajęły .jui południo dzie sJę widzi domki w ogródkach.
wą część dawniejszego "czeskiego" 'I!OWidać także tu i ówdzie mniejsze zawiatu cieszyńskiego. Dzisiaj ' oddziały kłady przemysłowe. Czym bliżej do
polskie obejmują we władanie resztę Jabłonkowa, tym bardziej zbliżają SIę
niezajętych miejscowości, wolno i plaz obu stron góry. Drogą ciągną jeszcze
nowo posuwając się naprzód.
różne oddziały wojska i od czasu do
Byliśmy wprawdzie już w Tr.zyńcu,
czasu przemknie wojskowy samochód .
ale teraz trzeba nam dotrzeć do Jabłon
Gdy przejeżdżamy przez wioski nakowa. 'Najpierw .iedn-ak musimy zoba- pot~'kamy na :bram~' tr~' umfalne. na
czyć, co się dzieje w okolicy Karwiny
których są napisy: "Witamy'''. Z wielu
i Frysztatu. Przecież część prasy "za- Gomów powiewają polskie !'oztandary
jęła" już te miasta opisując sQczyścfe
\V pewnej chwili posterunek wojsceny powitania polskiC;h ' żołnierzy .skowy
z.atrzymuje na"'z samochód i pyprzez ludność.
ta o prawo jazdy oraz wydaje instrukOkazuje się, że pracowała tu fanta- cje:
zja dziennikarska na kanwie ... plotki.
- Proszę jechać prawą stroną. W
Ani lI'rysztat, ani Karwina nie są je- wioskach
tempo 10 km na godzinę!
szcze objęte przez wojsko. Dojeżdżamy
Polskie przepisy wchodzą w życie.
do Zebrz~' dowic, gdzie dawna granica
Zbliżamy się do Jabłonkowa .
Już
jeszcze do dziś nie pQkła calkowicie.
Przed mostkiem granicznym stoi pol- zdala' widać w dolinie piękne miastecz1,0, nad którym wznosi się wieża koski posterunek wojskowy, a za nim czeski. Miejscowi, do których dociera- ścielna. Obok drogi, w górze, Zakład
ją. gazety, niezb~' t pochlebnie wyrażają Sióstr Elżbietanek, bardzo piękna arsię o sumienności pewnych
dzienni- chitektonicznie budowla z wieżyczką
zakończoną jakby cerkiewną kopuł~ .
ków.
Dalej duża, dwupiętrowa szkoła wyWzruszają,ce powitanie gen. Bortnowskiego w Trzy11cu przez Slązaczkę, matkę
Opowiadają też, że ludność polska
1~ dzieci, 7ttóra zaszczycona zosta.ła tym, że obok gen. Bortnowskiego przyjmoz "drugiej strony" niecierpliwie ocze- cziałowa "imienia doktora Edwarda
wala defiladę wojsk.
kuje wkroczenia armii polskiej, a zwło Benesza".
Na małym rynku miasteczka stoją
ka spowodowała najróżniejsze plotki,
W hotelu na rynlm kwateruje do- ludności, by roztrzygnąć wszelkie wąt
które puszczają prowokatorzy. Szerzy duże samochody ciężarowe, wokół których kręcą się żołnierze w ... czeskich wódzhvo polskich odclziałów. W restau- pliwości i przekreślić troski nowych
się mianowicie wersję, że Rosja zaatamundurach, bez broni. Wynoszą oni racji hotelowej ruch niezwykły. Stała obywateli państwa polskiego.
kowała Polskę i bolszewicy są już pod
Za chwilę jesteśmy już na granicy
\Varszawą·
Mówi się dalej o rzeko- jakieś ławy i meble, które ładują na się ona jakby przygodnym biurem,
przebywają tu bowiem polscy urzędni
wozy.
To
ewakuacja
czeskiego
mienia,
naszego
terytorium. Stoi tu stary słup
mym powstaniu "ukraińskim" w PolNa posterunku granicznym wita nas
sce. Cel tych kłamstw jest przejrzysty. odbywająca się za zgodą władz pol- cy, którzy przejmują czynności administracyjne w urzędach. Mają jakieś oficer polski, który właśnie rozmawia.
Na szczęście, mimo znacznego odcięcia skich i obecnie - pod ich opieką.
z podporucznikiem żandarmerii czeod świata mie.iscowej ludności, nie
skiej. Oficer czeski jest Słowakiem. Z
znajdują owe kłamstwa wiary,
zaciekawieniem ogląda "Kurier Po\Vracamy do Ciesz~'na, aby drogą
znański" i "Ilustr.ację Polską", a naprzez Trzyniec ruszyć ku Jabłonkowu
stępnie zaprasza nas na słowacką stroi przejechać przez słynną przełęcz janę "na piwo". Nie możemy skorzystać
blonkowską, łączącą: obecnie Polskę ze
z zaproszeni,a, bo cz,a s wypełnić zakreSłowac.ią i posia r:J.ającą wielkie znacześlony program jazdy_
nie komunikacyjne, strategiczne i turyst,\' czne.
\Vracamy do Jabłonkowa oglądając
\V Trzyllcu kwaterują poznańscy
po drodze wspaniale urządzone, pryułani. Oficer przejeżdżającego oddziawatne sanatorium dl,a chorych na płu
łu poznaje nas i woła: "Poznań jedzie!"
ca, \Vłaściciel jego, Czech, ma nadzieZatrzymujemy samochód i w rozję, że sanatorium to kupi polska Ubezmowie dowiadujemy się, że ludność
pieczalnia Społeczna, on bowiem chce
wi elką serdeczności ą otacza poznań
wr,acać do ojczyzny.
cZ~' ków udzielając im gościny i wszelZ Jabłonkowa ruszamy ku Istebnej.
Id ch ułatwień. Obiecaliśmy przesłać
Tu kończ'y się doskonała, asfaltowa
Poznaniowi pozdrowienia od ułanów.
szosa i jedziemy zwykłę. drogą przez
Przekazujemy je więc w tej koresponziemię pełnę. uroku. W Istebnej,
po
dencji.
.
dawnej "czeskiej" stronie, widzimy
Hutnicze miast.eczko nabiera wyglą
znowu samochód ciężarowy, na który
du normalnego. W olbrzymiej hucie,
żołnierze czescy ładują jakieś rzeczy .
. sł~' nnej ze swoic!1 _urządzeń, które poPrzej eżdżamy przez da wnę. . granicę i
dobno są najbardziej wzorowe w ' całej
jesteśmy już na znanej
drodze turyEuropie, urzęduje już polski dyrektor,
stycznej z Istebnej przez Wisłę do 8kop. Buzck Na ulicach ruch regulują
czowa. Nie trzeha opisywać jej walopolscy policjanci. Sklepy, podobnie
rów krajobrazowych_
jak w Cieszynie, mają przeważnie
Kiedy zostanie przystosowany do tuGen. Bortnowski przyjmuje defiladę pozna1lskich ułanów w Trzy1lcu
przysłonięte żaluzje, ale pewien ruch
rystyki
samochodowej odcinek od Jahandlowy już jest.
Śrpdek rynku zdobi przepiękna bateczki i papiery - piszą i konferują. błonkow,a do Istebnej, co niewątpliwie
Za Trzyńcem wjeżdżamy w kraj o
rokowa Hgura święta. Skręcamy w małagodnych wzniesieniach, stanowiący
\V jednym z,aś kącie sali restaura- lJ,astąpi prędko, wtedy pętla od Skodno szerokiej doliny jabłonkowskiej, łą uliczkę. do której prowadzi jakaś cyjnej siedzi gromadka, jakby odcięt.a czowa przez Cieszyn, J,abłonków, Istebpo której obu stronach piętrzą się za- brama, Znajdujemy w niej na płocie od świ,at.a. To czterech urzędników ną i Wisłę do Skoczowa z powrotem
lesione góry o spokojnych stokach. palepiony czesld rozkaz mobilizacyjny czeskich, którzy przel<azali już swoje będzie jednym z najpiękniejszych i
Przypomina to dolinę Wisły, tylko że w języku polsk im, a obok odezwę czynności. Obecnie graję. w "sześćdzie najbardziej godnych polecenia szlaków
przesmyk jabłonkowski jest bardziej marsz, Śmigłego Rydza do rodaków siąt sześć" i kłOcę. się przy tym po cze- turystyki motorowej, gdzie będą się
spoj;ykać samochody z całej Polski.
rozległy.
.
z Zaolzia.
sku.
STANISLAW TABACZYlirSKI.
Z Jabłonkowa, pokrzepieni znakomitym i tanim pilznerem, ruszamy do
Mokrego. na granicę obszaru przez na!"
objętego. Droga wznosi się ku górze
i mkniemy szczytem przejęczy jabtonW związku z pojawieniem się w
kowskiej wśród typowo górskiego już
kraju. Z lewa i z prawa zielenię. s' ię prasie notatek, w sprawie naz'lL'y 1'zełąki, na których p.asą się
krowy, po- ki Olza - lwowska redakcja PAT zwróbrzękując
dzwonkami, i ciemnieją ciła się do językoznawcy i polonisty,
świerkowe lasy.
\V Mokrem widzimv prof. U, J, K. d1-a Witolda Taszyckiego,
kilka wozów, na które właśnie ładuj~ który oświadczyl:
"Jedynym poprawnym, historycznie
się meble i urządzenie domowe. To wyprowadza się żona leśniczego czeskie- i językowo uS'[J'rawiedz.iwionym brzmiego, która udaje się na drugą stronę niem nazwy rzeki jest Olza (Zaolzań.ski,
granicy, Męża jej nie ma, został bowiem Zaolzie). Naukowe uzasadnienie formy
zmobilizowany i służy w wojsku cze- Olza zawierają specjalnie tej nazwie pnświęcone artykuły K. Nitscha i J, Rozskim na terenie sudeckim.
Otacza nas gromadka mieszkańców wadowskiego, zamieszczone w 1 i ft to"Zarania śląskiego" (1908 i 1909j.
wsi, którzy wypytują o to, co ich mar- mie
Według objaśnienia
Rozwadowskiego,
twi. A to, czy będzie można podjąć "Olza jest prastarą indneuropejską nazoszczędności, złożone w czeskich kawą wodną, 1r,(Ó1'a
pieTwotnie znaczyła
sach i pc jakim kursie, czy wdowa po poprostu .,ciecz" (tom 1 str. 176).
żołnierzu z wojny światowej otrzyma
Wynika stąd, że nie należy propagorentę, jak ją otrzymywała od władz wać formy Olsza, Za olsza itp., bo fo
czeskich itd, Uspokaj.amy wszystkich, twór błędny, 7Jolegający na pomies:aniu
że pallst\VO polskie przejmie wszelkie
dziś niezrozumialej już z1' esztą
nazwy
zobowiązania i sprawiedliwie je wyOlza z pojawiającą sic w innych okoDzieci wiejskie w Mokrem czekają na wkrocze11ie wojsk polskich, Na brami•.' pełn"i. Wydaje się jednak, że celowe bv licach 1''tcką Olszą
maitle4 nic wspól.
bylo wycIanie odezwy w tej sprawie
"''@dol,4ł na.'J)is symbolizujący walkę o 1)0[S"ą szkolę w minionym ju: okTesil'.
nego z Olza.

Olza nie Olsza
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