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Wielka defilada wojskowa w Cieszynie
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Wydanie

Piętek,

2,50

dnia 14 października 1938

oczvm·mówiono (JJ Komarnie?
żądania
.

delegacji węgierskiej - Wynik rozmów zależny będzie od tego, który spis ludności weźmie się pod uwagę

kół, zbliionych
węgierskiej, korespondent
A. T. uzyskał następujące informaeje:
"Stanowisko Węgier w sprawie upo-

Komarno (PAT) Z

00 delegacji
P.

rządkowania.

stosunków terytorialnych
i politycznych na gruncie póStanowień
monachijskich jest jasno sprecyzowane
W toku rokowań w Komarnie. Ządamy
dla grupy węgierskiej w Czechosłowacji
tych samych praw, które zostały przyznane Niemcom sudeckim i Polakom,
tj. przyłączenia obszarów, zamieszkiwanych w większości przez Węgrów. Według naszego ujęcia, nie są tu potrzebne
żadne dalsze formalności. Te obszary
muszą powrócić do Węgier, tak, jak się
to stało z Sudetami.
..Wspomniane żądania równego prawa dla wszystkich powodują, że przyłączenie musi odbyć się w ten sam sposób, jak to było na innych terytoriaah,
to znaczy ma być pozostawiony w nienaruszonym stani~ tabor kolejowy,
wszystkie urządzenia itp.
"Nowe uporządkowanie stosunków,
którego jesteśmy świadkami, - opiera
się na zasadzie samostanowienia. ludów.
Domagamy się słusznych praw nie tylko dla Węgrów, ale dla wszystkich ludów Czecho-Słowacji. Naszym zdaniem
- o czym poinformowaliśmy delegację
czeską podczas obecnych rokowań
prawo to może być zrealizowane drogą
plebiscytu. Przy regulacji stosunków
w r. 1918/19 nie wzięto tych zasad pod
uwagę. Dalszy rozwój udowodnił braki
takiego rozwiązania. Chcemy obecnie
stworzyć podstawy. abyśmy w oparciu
o nie mogli w spokoju prowadzić nadai
naszą pracę".

Dalsze obrady
Plenarne posiedzenie delegacji wę
gierskiej i czesko-słowackiej w czeskim
Komarnie trwało od godz. 12 do 14.4:5.
Podczas obrad delegacja. czeska
przedłożyła kontrpropozycje co do czę
ści żądań węgierskich.

Po południu odbędzie się posiedzenie ekspertów, w czwartek zaś o godz.
9 rano delegacje podejmą. dalsze rokowania.
W środowych obradach wzią.ł udział
członek delegacji czeskiej Krno, który
~e wtorek był w Pradze celem porozumienia się z rządem czeskim.
Z kół zbliżonych do delegacji wę,gierskiej informują korespondenta P.
A. T., że w wyniku kroków, podjętych
ze strony Węgier, rokowania weszły
na drogę bardziej konkretną., niemniej
jednak istnieją. jeszcze pewne różnice.
Delegacja słowacka pracuje nad OdPOwiedzią. na żą.dania węgierskie. Odpowiedź będzie przedstawiona w czwartek na posiedzeniu o godz. 9.

Czeskie

ustępstwa

Jak wrnika z wydanego przez wła
dze c7.eskie rozporzą.dzenia, nakazują
cego ludności 9 powiatów nadgranicznych oddanie posiadanej broni, delegacja cze~ka jest skłonna przyznać
Wt;lgrom 9 następujących powiatów:
Dunaszerdahely, Ogyala, Komarno,
Parkany, Zselyz, Feled, Tornalya,
Szepsy, Kil'alyhelmecz oraz Ypolysag,
które to miasto wojsko węgierskie już
łaj~lo , Ohszar ohir.t~7 t~·mi. powiatami
tią.gnie siQ wzdłuż granicy.

Ponieważ

w

prasie zagranicznej
dane cyfrowe co
do ządań węgIerskIch, wysuwanych na
rokowaniach w Komarnie, z kół delegacji węgierskiej podano nastepuiace
informacje:
.

ukB;zały się r?zma~te

.. d

~ą

ania

-

węglers

kle

Zą.dania węgierskie rozciągają.

się

. na okolice, w których ludność składa
się z 840 tys. Węgrów i 145 tys. Słowaków. Na podstawie rozwiązania, proponowanego przez Węgry, przypadłoby
na 10 milionów ludności węgierskiej
najwyzeJ 300 do 350 tys. Słowaków,
podczas gdy w Słowacji pozostałoby
ponad 150 tys. Węgrów. Delegacja wę-

I

gierska wskazuje, że w Koszycach jest
75 pct, a w Ersekujvar 90 pct Węgrów.

Czy spis z 1910 roku?

ł R k w nia
W ~ l' S Z a w a: (Tel. w.) .0 o a
terytOrIalne pomIędzy deleg;acJą . czes.kosłowacką,
oraz
delegaCJą
węgIer·
ską w Komarnie natrafiły na trudności.
Przedstawiciele węgierscy min. Kanya
i min. Teleky wyjechali do Budapesztu
po instrukcje. a minister slowarki Dur·
czyński polecial do Berlina, ażeby dowiedzieć się. z którego roku spis ludno·
Do Paryża przybył szef szla bu brylyj,
ści byl brany pod uwagę przy rokowaniach czesko-niemieckich. od tego bo· skiego sir Cyryl Newall. Na dworcu powiem w dużym stopniu będzie zalęża· wital (JO (Jen. Vuillemin (z prawej) szef
sztabu lotnictwa francuskiego.
lo. jakie tereny zostaną przyznane Wę·
grom .

Kło zosłanie pr zvdenłem
Czecho-Słowacji 1
P l' a g a (ATE) Omawiana jest bardzo obszernie sprawa kandydatur na
stanowisko prezydenta.
Agrariusze czescy wysuwają swego
przewodniGzącego dr Berana.
którego
sympatie niemieckie spotykaja się ze
sprzeciwem innych stronnictw.
Koła gospodarcze proponują znanego
przemysłowca Batę. który - .iak wiadomo,- jest fanatycznym patriotą czeskim.
Jako trzeci kandydat wymieniany jest
dr Bukovsky, przewodniczący "Sokola".
Dr Bukovsky został dopiero niedawno
ministrem. Kandydatura jego symbolizowałaby tendencje zespolenia narodowego w obozie ązeskim.

P r a g a (Tel. wł.) Pogłoski, jakie po.
w ciągu dnia wczorajszego
nt. rzekomych propozycyj Rzeszy w
sprawie unii cell).ei pomiędzy nową
Czecho-Slowa€ją a Niemcami ~ostały ~
przeczone przez Pragę i przez Berlin.'
Niewątpliwie · Niemcom
zależy na jak
na.iszybszym związaniu gospodarczym
nowego państwa z Rzeszą, natomiast
Pradze na uzyskaniu maksimum korzy·
ści gospodarczych przy odbudowie ży
cia gospodarczego.
Zdaje się. że pogłoski te były pewnym manewrem giełdowym. ptł.SZCZo
nym z powodu rokowań delegacji czesko-słowackiej z kolami gospodarczymi
jawiły się

Londynu. Rokowania te toczą się od kilku dni i dotyczą kredytów angielskicn
dla bankowości i przemysłu oraz na roboty publiczne w Czecho-Słowacji. Miał
by być ustalony w ogóle plan przebudowy gospodarczej nowej Czech o-Słowacji
która gotowa jest oprzeć się gospodarczo
o Anglię.

Towarzysze inż. Ooboszyń
skiego odsiadują karę
Kraków, 12. 10. -

We wtorek do

więzienia św. Michała w
Krakowie
zgłosił się p. Płonka i kilku towarzy~zy celem odbycia kary za "wyprawę
myślenicką". Razem w więzieniu znajduje się w chwili obecnej trzech naro-

dowców z Libertowa, trzech z Bukowia, po dwóch z Korabnik, Chorowic
i Tyńca. Są to wszystko towarzysze Dotoszyńskiego. Niektórzy już swoje kary odcierpieli i są na wolności.

.Odsłonięcie pomnika bohaterskiego króla
Przyjazd króla Leopolda do Paryża - Powitanie na dworcu - Uroczystość odsłonięcia
-k
P
, - - k 61 L
Id
pomni a rzemowlenle r a eopo a
p a r y t, (Tel. wł.) Król wraz ze tuzjastycznych okrzykaCh zebranych
Również wygłosił
przemówienie

świtą opuścił o godz. 9 min. 17 Brukselę, Udając się do Paryża.

Paryż przygotował się na jak najuroczystsze przyjęcie króla Leopolda.
Wszystkie domy i gmachy państwowe
były przystrojone flagami o barwach
francuskich i belgij skich .
...
. PrzYJ.ę cle krola na dworcu odbyło
SIę z wIelką prostotą.. Pe~o.n pokry~o
czerwonym s?-knem .. W mIeJSCU, gdzIe
zatrzymał ~lę 'pO~ląg, d,~orze~. b~ł
1pr~~brany zle~en.lą. l. flagamI. belgIJ,skI_
mI 1, francuskImI. KIedy pOClą.g zatrzy_
mai się. gwardia spJ'ezentowała broń i
odezwały się dźwięki hymnu belgijskiego.
Króla oczekiwali na dworcu min.
spraw zagr. Bonnet, szef protokółu
dypl., ambasador francuski w Belgii,
oraz liczni przedstawiriele władz cywilnych i wojskowych. Król Leopold
w mundurze generala armii belgijskiej z wielką W$tęgą. legii honorowej
wysiadł z pociągu wraz z premierem
Spaakiem, witają.c siC z oczekującymi
go ~rzedstawicielami rzą.du i "'ladz
fl18.ncuskich. Przy dźwiękach irą,b i en-

tłumów król opuścił dworzec.

Prezydent republiki i -pani Lebrun
wydali śniadanie na cześć króla belgijskiego, księżnej Piemontu i hrabiego FI,andrii. W śnj'adaniu tym w,-;ięli
udział: premier Spaak, hr. Coro.et de
Ways Ruart - wielki marsza.łek dworu, Leterrrier, ambasador belgijski w
Paryżu, Daladier, Chautemps, Bonnet,
pampinchi, Guy la Cham bre, manw:ałek Petain, Leger i inni.
Uroczystość odsłonięcia pomnika
rozpoczęła się o godz. 14,15 w obecności króla Leopolda, królowej Elżbiety,
ksi.ężnej Piemontu, hrnbiego Flandrii,
p'r ezydenta republiki francuskiej oraz
licznych dygnitarzy francuskich i belgijskich.
Podc7.as odsłonięcia 'Pomnika króla Alberta w~' głosił przemówienie prezyclent Lebrun, oświadczają.c, iż Francja pozostaje wierną. pamięci Alberta I. Lebrun wyraził podziękowanie
królowi Leopoldowi, królowej Eltbiecie i ksi('żnej Piemontu, iż zaszczycili swą. obecnością podniosłą. uroczy!"tość
odsłonięcia pomnika. bohaterskiego króla..

król Leopold, który m. in. powiedział:
"Będąc wyrażicielem uczuć mego
kraju i mej rodziny, wyrażam narodowi fl'lancuskiemu jak naj głębsze Uczucie wdzięczności.
Misją. Belgii - mówił dalej król Leopotd - na skrzyżowaniu clró~ Europy zachodniej jest pokój i mediacja.
Aby wypełnić tę misję, naród belgijski musi zachować swa całkowitą. niezależność polityczną. Nie jest to jedn.a.kże polityka usunięcia się i odosobnienia.
Nie chcemy posługiwać się jałową
abstrakcyjną. ideologią. lecz usiłujemy
znale.źć praktyczne rozwiązanie skomplikowanych zagadnień, przeszkadzających
harmonijnemu
rozwojowi
świata.
nadziei na lepsze czasy,
która ożywiała króla Alberta, powiedział on: Aby prz~'s7,łość odpowiadała
przeszłości, aby świat mógł pOdążać
zgodnie ze swym przeznaczeniem. uależy, by ludzie pl18.cowali w pokoju,
odczuwając, iż
pomiędzy narodami
panuje zgoda i przyjaźń ... Słowa te po_
zostają dla Belgii ideałem, do które.2'.awsze bedzie zmierza.ła....

'v.

!Hrona' -

Wiel~adefilada
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wojskowa w(ieszynie II

Marsz. ~mlgły Rydz na Śląsku Zaolzańskim -. Powitanie i przemówienia - Defilada
piechoty, kawalerii, lotnictwa, artylerii i brygady zmotoryzowanej

C i e s z y n, (Według PAT) W dniu
wczorajszym przybył do Cieszyna marszałek Śmigły Rydz. Na bogato udekorowanym peronie dworca wschodniego w Cieszynie ustawiła się kompania
honorowa ze sztandarem i orkiestrą
oraz oddział Legionu Zaolza.ńskiego.

Na dworcu
Krótko przed przyjazdem pociągu
gen. Bortnowski w towarzystwie gen. Malinowskeigo, gen. Łuczyń
skiego, gen. Jur-Gorzechowskiego i oficerów sztabu oraz wojewoda śląski
or Grażyński wraz z delegatem woj ew.
śląskiego
przy samodzielnej grupie
przybył

operac~r.inej "Śląsk".

O godz. 9.40 rozległa się komenda
"Prezentuj broń!". Pl'ZY dźwiękach
hymnu narodowego wjeżdża na dworzec pociąg specjalny. Z wagonu wysiadł naczelny wódz. Wraz z marszał
kiem przybyli: szef !'\ztabu głównego
gen. Stachiewicz, płk Strzelecki, płk
Munnich, płk Glabi!lz , oraz dyrektor
prezydium Rady Milli~trów mjr Lepecki. Marsz. Śmigły Rydz przeszedł
d,vukrotnie wzdłuż frontu kompanii
honorowej. Na!'\tępnie marszałek w towarzystwie gen. Bortnow!'\kiego wsia(la do otwartego samochodu, witany
okrzykami przez licznie zgromadzoną
przed dworcem pUbliczność i obrzucany kwiatami.

Powitanie przez

władze

na moście olzańskim
przybycia marsz. Śmigłego
burmistrz połączonego Cieszyna Halfar, starosta cieszyl'lski Klaczkowiski,
starosta fry!'\?:tacki dr \Volf oraz liczne
delegacje. W chwili, gdy mav.'lzałek
wy~iadł z samochodu, pod!'\7.edł do niego burmistrz Halfar, ab~T w imieniu
ludności połączonego Cieszyna powitać
wodza tej armii, której Śląsk Zaol7.ań
ski zawdzięcza swe wyzwolenie, po
c?::>'m 5-letnia córeczka bohater~ko poległego w walkach o wolność Śląska
Zaolzańskiego,
komendanta harc erstwa cieszyńskiego śp. Witolda Regera,
wręczyła marszałkowi wiązankę kwiaPod

bramę,

oczekiwał

tćw.

Mowa marsz. Rydza
Następnie
Śmigly-Rydz,

śm~głego

zabrał
glos marszałek
wygłaszając nast.ępujące

przemówienie:
.
"Panie burmistrzu, obywatele!
"Jestem naprawdę głęboko wzruszony słowami, które pan wllpou·iedzial.
Jestem tak wzruszony, jak wówczas,
gdy słuchałem entuzjazmu głębokiej rado§ci, która szla p1'zez przesfworza Polski w dniu, gdy żolnierz polski po raz
pierwszy przekroczył ten most.
"Ale poza rado.~cią, która jest i musi
'być z natury rzeczy w waszych sercach ,
na pewno jest i duma z tego, że przetrwali§my jako twardzi. hartowni Polacy, którzy nie ugięli się. manifestując
stale swoją wolę powrotu do Macierzy
i to, że czują się Polakami i Polakami
pozostaną·

"W tym pierwszym dniu, gdy kraj
wasz zaczął przechodzić pod władzę Pol·
ski, gdy okrzyk waszej rado§ci rozlegał
się stokrotnym echem po całej Polsce,
każda łza, która płynęła po wzruszonym
policzku waszym, wywoł1lwała podobną łzę na bratnim policzku po tamtej
stronie Polski.
"Paza tym. że wracacie ao nas, że
pr~ez to staWmy się silniejsi, naród polskt przy s1Josobno§ci tych wielkich dni
odniósł
jeszcze jedną wielką korzy§ć.
Teraz, jak żolnierz, kiedy do bitwy
idzie, kiedy wie, że za chwilę stanie w
obliczu niebezpieczeństwa. ogląda swą
brol~, patrzy, CZ1l !wrahin ma ' nabil?1 tak samo i naród polski w O1l'ych dniach
spojrzał po sobie na swoją broń moralną, rozejrzał się .iak ma postavić, zrobił
a.pel swoich sił duchowych, swej wiary
i woli.
.
. "H'le1y sf11'ierdzil w swej duszy
Zdr01Cll instynkt narodmoy i państwoKupno pianina to 1'Zecz zaufa,
nia.
a zaufani!'m obdarzyć
można
tylko
firmę
solidną.
Z naS7.ego albumu:
.. Bnrd7.o zsdowolon:v z rzetel·
n!,j obsługi. sl,Jiesze zł"ży(l moje
podziękowanie z tym. że ch~t·
nie i z czystym sumieniem bę·
---'I...=~_.J. dę polecał instrumenty Pani.
(-l G. K. Leszno".
C'ENTRALNY MAGAZYN PIANIN, Poznd,
Pierarkiel!o 11
Ng 1385819

wy, potrzebny każdemu narodowi i każ
demu państwu, które chce się utrzymać
na powierzchni życia międzynarodowe
go. Zobaczył, co jest zdrowym ziarnem,
a co plewą, co jest kruszcem twardym,
a co gliną, która się rozsypuje między
palcami.
"To jest ten wielki zysk poza innymi zyskami, który naród polski zdobył
w tych dniach.
"Kończę już moje słowa. Jeszcze raz
wypowiadam głęboką rado§ć, że mogę
tu stanąć między wami i chcę jeszcze
jedno stwierdzić: Do tych ostatnich dni,
gdy my z Polski rozmawialUmy z wami,... mówili§my my i wy. Minęły te
czasy. Nie ma już formy my i wy. Została ona złamana, skruszona, odrzucona
v:ecz. Teraz jeste§my tylko my, wszyscy
ZJednoczeni, my, wszyscy mający swoim

chody sanitarne, wozy - zarzucone
kwiatami. PM,wie godzinę szła. piechota.

Kawaleria i lotnictwo

wysiłkiem i swoją pracą zrobić Polsk~
potężną i silną, żeby ją taką oddać po-

koleniom nastf;pnym."

Defilada

Następne marszałek wszedł na trybunę, aby przyjąć defiladę. O godz. 10
przed trybunę marszałka podjechał
konno gen. Abraham, meldując gotowość wojska do deflady. Gen. Abraham staje konno po prawej stronie
trybuny. \V oddali ukazały się pierwsze szeregi Legionu Zaolzia, pod dowództwem płk. Zycha. Na czele maszeruje grupa bojowców, dalej mlodzież akademicka, uczniowie gimnazjów obok starych, w pracy i walkach
posiwiałych górników i hutników Zaolzia, w ubraniach cywilnych z ładownicami u pasów i karabinami w dłoniach. Za. nimi wkracza piechota.
Przechodzi kompania za kompanią,
batalion ·za batalionem, pułk za pułkiem. Sztandary bojowe ~kłaniaja. się'
nisko przed wodzem.
Tłum ogarnia
nieopisallly entuzjazm.
Od ciemnych
mundurów żołnierzy odbiiaja. barwne
plamy kwiatów. którymi ludność cie-/
~zyńska przystroiła maszeruj,!ce od, działy. Karabiny maszynowe, samo-

Z oddali nadlatuja. skoczne dźwię
ki orkiestr. Po chwili ukazują się na
wspaniałYCh białych koniach barwne
zespoły orkiestr kawalerii.
Barwny
wspaniały widok wzbudza w tłumie
nową falę entuzjazmu i zachwytu. Po
raz pierwszy świeżo odzyskana część
miasta Cieszyna widzi ułanów polskich, gdyż w momencie wkraczania
wojsk polskich do Cieszyna kawaleria
poIska udziału nie brała. Tętent kopyt
koń~ldch po ulicach Cieszyna miesza
!'\ię z potężnym warkotem licznych eskadr samolotów bojowych. Wszystkie
głowy zwracają się ku przodowi, śle
dząc
manifestację polskiej floty powietrznej. Wreszcie przechodzi brygada kawalerii. Następuje krótka przerwa, konieczna dla przygotowania demady art~'lerii i brygady zmotoryzowanej.

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
sped. chor6b sk6r. wen er '
UcH, • Sierpnia 2,

Przyjmuje 9-12 i 3-9.
D

moczopłcloW)'ch

teL 118-3l.
9-12.

I

~. niedzielą.

16 UlJ\j

dowiódł, że stanowią
one jego wła
sność, przy czym zlecił władzom skarbowym ściągnięcie należnego cła.
Bankier Ramon Płaza, który przemycił te klejnoty do Polski, został skazany na 1000 zł grzywny. Jak się oka-

zało, Plaza tylko dlatego nie stawil się
na rozprawę wileńską, ponieważ w tej
chwili walczy na froncie w szeregach
gen. Franco, jako porucznik wojsk narodowych.
Pozostali oskarżeni inż. Bunimowicz, Landau i Jakub Sales zostali uniewinnieni.

Orędzie

Ojca św. przez radio

M i a s t o W a t y kań s k i e. (P AT).

W dniu 18 bm. o godz. 19,30 według
czasu włoskiego Ojciec św. ogłosi przez
radio watykańskie orędzie wraz z bło
gosławieństwem dla
krajowego kongresu eucharystycznego w Nowym
Orleanie.
.

Pierwsze zarządzenia NiemCÓW na nowych terenach

War s z a w a. (Tel. wl.) \Vedług
doniesień z Pragi, na terenach Ul-jętych przez Rzeszę władze niemieckie
Artyleria - chluba armii
Ul-rekwirowały bydło, żywność i zboże.
U wylotu mostu ukazują się wspaNiektóre organy prasy czeskiej doniałe, okryte pianą, konie, ciągnę,ce ja-I magają się zhliżenia z Polską, proposzcze i działa. Od wstrząsów stalowych nując wysłanie do WarsUl-wy dra Sikół artylerii po bruku drżą cieszyńskie dora, którego Ul-daniem byłoby uregumury. Przechodzi artyleria lekka, cięż- lowanie stosunków między Polską a
ka, zwinne działka przeciwpancerne i Czecho-Słowacją·
(w)
po chwili entuzjazm tłumu dochodzi
do zenitu. Wzmagająca się wrzawa
i huk motorów zwiastuję. defiladę bryW·I
gady zmotoryzowaneJ. Wyłaniajl,l. się
•
I
O
zwinne tankietki, ciężkie czołgi. Dale.!
War s z a w a. (Tel. wl.) Według
idą oddziały piechoty zmotoryzowanej, wiadomości nadchodzących z Wiednia,
po czym nową falą entuzjazmu witają przyczyną demonstracyj przeciwko
Ślązacy
zmotoryzowana.
artylerię. \ kard. Innitzerowi miało być pismo,
Wreszcie defiladę 7.am~'kają przy tła- skierowane przez kardynaŁa dó władz
c?,ające swoim ogromem, ciągnione partii hitlerowskiej, w którym przyprzez traktory, potężne działa artylerii pomniał przyrzeczenie, jakie otrzymał
n$i('ięż~zej.
od władz partyjnych w sprawie toleGen. Abraham podjeżdża do mar- rancji religijnej i pełnego poszanowaszatka Śmigłego R~-clza i melduje mu, nia praw }{ościoła. To skłoniło kard.
iż defilada Skollczonn.
Innitzera w przełomowych chwilach
do rzucenia swego autorytetu na rzecz
dokónanych zmian.
Stwierdzając, że przyrzeczenia nie
zostały dochowane, kardynał miał 0świadczyć, że jeżeli stosunek władz
państwowych i partyjnych wobec Kościoła nie ulegnie zmianie będzie
musiał odwołać swoje dotychczasowe
/ skim. Pomiędzy różnymi partiami wystąpienia z okresu Anschlussu i
Rusi Podkarpackiej ustalono kompro- plehiscytu, tak żyezliwe dla narodowe(w)
mis, którego wykładnikiem jest udział go socj,alizmu.
z jednej strony dra Brodego, a z dru- .,'~~"~.~.~"',
-~~
giej posła Baczyńskiego w rządzie.
Rada Ministrów uchwaliła deleg0w.ać min. Baczyl'lskiego jako członka
rządu Rusi Podkarpackiej do delegacji, która rokuje z Węgrami w sprawie
Nad
archipelagiem Zielonego Przylądka
ustępstw terytorialnych.

P
rzyczyny demons tracYJ.
przec'lw kard Inn·tzer

Ruś Podkarpacka wrama(h [ze(ho-Słowa(U
otrzymała

autonomie

Na~z korespondent warszawski (w)
·donosl:
Zgodnie z zapowiedzią prem. Syrovego
rząd czesko-słowacki uchw.alił we wtorek na wieczornym pesiedzeniu autonomię dla Rusi Podl{arpackiej w analogicznej formie jak dla Słowacji.
. Na czele au~o~lOmic.znego rządu RuSI PodkarpackIe) stame rząd w tym
składzie personalnym,
w jakim wybrano go na zebraniu w Użhorodzie.
Na czele gabinetu stanął dr Andrzej
Brody, bQdąc jednocześnie ministrem Czytajcie i abonujcie
Rusi Podkarpackiej przy rządzie pra"Ilustrację Polską"!

Katastrofa kolejowa pod Otwockiem
Dwa wagony NnisNczone -

Ililkadziesiqt osób rannych

War s z a w a. (Tel. wł.). Z Otwocka wyszedł pociąg elektryczny, który
miał przybyć
do stolicy o godz. 7,.i8.
Przed Świdrem 3 wagony odczepiły
się.
Pierwsze jednostki pociągu, zlożonego z 6 wagonów,
p<>jechały dalej.
Kiedy zatrzymano się w Świdrze,

·Olbrzvmi

pożar

oderwane wagony wpadły na pociąg
niszcząc ostatni wagon oraz pierwszy
z oderwanych.
Kilkadziesiąt osób
jest rannych.
Oderwane wagony pociągu elektrycznego pędziły z szybkości!}. 80 km na
godzinę. (w)

fabryki kauczuku

niezmiernie silna burza. trwająca niebywale długo._B:dyż od dnia 29 września do 7
października. Ulewy spowodowały
zniszczenie
p6ł uprawnych.
Wiell,a ilość dom6w została
zmieciona przez

żywioł.

*

W Londynie wybuchł strajk funk"jonariu'
szy dworcowych. Przyczyną strajku je t odmowa zarządu kolei zwolnienia jednego z robotników, kt6ry nie nałeży do związk6w zawodowych.

*

Obserwatorium sejsmograficzne we Florencji
kt6re
teg{l
trzesienia ziemi znajdowało się w odległości
około 9.000 km.

zanotowało mocne wstrzasy podziemne,
trwały przeszło dwie godziny.
Centrum

*
*

W Scheveningen zatonąl statek rybacki, 11
osób załogi uratowano, 3 zginęły.
Do Nowego Jorku przybył parowiec "PrezYdent Roosevelt" z ladunkiem zlota z Europy,
wartości 51 milj. dolarOw.

*
*
*

Wyrok W prO(es·le o klej-noty hl szpan'skle
8

Żyda,

Lotnicza misja brytyjska z marszałkiem sil'
CyrlI NewalI opuściła Le Bourget udając się do
R-eims.

i dO'lny 'mies~l~alne - Straty ,",yn08~q okolo 10 'milionów frankó'W
P a l' y ż. - W pobliżu miasta Dreux, mimo w~sił~ów straży pożarnej ogień
położonego w odległości około 70 km
pr.zerzuClł Slę na sąsiednie budynki
na zachód od Paryża, spłonęła w po- mleszkalne, które również spłonęły.
niedziałek fabryka kauczuku. Ofiarę,
Szkody wynosz'ł około 10 milionów
płomieni padły wielkie ilości kauczuku
franków.
i różnych produktów Chemicznych. Po:-

12 10

przeszła

Wysoki komisarz Palestyny ułaskawił
skazanego na śmierć za posiadanie broni.

Splonęla fabryl~a

W .l

...

8

!Tasa węgierska donosi o wysłaniu do obozów kOOlcentraCyjnych kilkuset żyd6w z miast
Sabolee i Szatmar.

*

WytwOrnie lotnicze Lockheed w Burbank
(Kalifornia) poopisaly kontrakt z brytyjskim
min. lotnictwa na dostawę części zamiennych do
samolotów za &u.IIlę S.900 tYSHlCY dolar6w.

*

Trzej alpiniści niemieccy przy wspinaczce na
szczyty Dołomit6w ponieśli śmierć.

insta:n~.e rumu.l~skie

K0!ll'PetentJ;e
rozstrzyg
ne/y.
I! o zmIanę naZWIska ubIegać Się
wolno•
tylko rdzennym Rumunom. W szcze"'61ności n:edozwolona jest obecnie zmiana naz;"isk żydow'
~\!:ich.

S
.ąd Okręgow~ ~ ,
Wyroki~m. są.du klejnoty zostały
Wllme ogłosIł wyrok w sensacYJn~l zwrócone slerzantowi woj k gen. Fran.
sprawie o przemyt klejnotów z
coJanowi Vigulias. który występowa! . - .W~gle~ka agenCJa tc!pl!'raficzna porlkreśla z
....szpanii,
. , __ ~rocesie w charakterze świadka i ' Z",Jo".oIPnJem. ~e rok{lWRnJ3: toczące się w,KemarnIe. prowa zone są w Ję?:yku węglerskl.m.
.

.1

n o, .'

Hl-l

*

~~

z
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NASZEGO

STANOWISKA

kie"j, w większości swej nie posiadaJą
cej ani oblicza politycznego, ani w ogóle świadomości narodowej i stojącej
na niskim poziomie cywilizacyjnym.
Innym przeto językiem przemawia zasada sprawiedliwości narodowej w od,V sprawie żądań węgierskich w je Słowację ("Volkischer Beobachter" państwo federacyjne Czech, Słowacji niesieniu do Słowacji, a innym, gdy
odniesieniu do Słowacji oraz Rusi daje swym doniesieniom takie wiel- i Karpato-Ukrainy", na wzór dawnych chodzi o Ruś Podkarpacką.
Podkarpackiej brak jeszcze wciąż ja- kie nagłówki: "Ścisła współpraca Sło Austro-Węgier, oblicza już jego obSubiektywnie zaś wziąwszy, intesnych wiadomości oficjalnych. Nie wacji z Rzeszą pożądana" itp.), przy szar (90-95.000 km kw.) oraz liczbę res narodu i państwa polskiego wymajest też jasne doniesienie korespon- czym podkreśla się świadomie obiek- ludności (10 milionów, w tym 6,5 miln. ga swobodnego rozwoju Słowaków i
denta Polskiej Agencji Telegraficznej ty terytorialne, sporne między Polską Czechów, 2,5 miln. Słowaków, 500.000 dObrych z nimi stosunków Polski, poz Komarna, przesłane do \Varszawy a Słowacją; robi się wielkie zagadnie- "Karpato-ukrahlców" i 500.000 Niem- legających oczywiście na wzajemnopo rozmowie z "kołami, zbliżonymi nie ze sprawy autonomicznej Rusi
ców).
ści, a ten sam interes narodu i pań
do delegacji węgierskiej", które czy- POdkarpackiej, którą niedawno jeNie zamierzamy analizować tej stwa polskiego nie godzi się z powstatelnicy znajdą dziś w dziale depesz. szcze nazywało się "Karpato-Russ- statystyki, w danej chwili chodzi o niem na obszarze Rusi Podkarpackiej
Domyślić się jednak można, że Wę
k'
land" albo "Karpaf.o-Ruthenien", a te- stwierdzen ie, w jakim kierunku idzie
zawiązku państwa ukraińs lego, na
grzy żądają zwrotu pasa pogranicz- raz mianuje się konsekwentnie "Kar- - nie gra dyplomatyczna - lecz rze- razie autonomicznego, sfederowanego z
nego Słowacji i Rusi Podkarpackiej o pato-Ukraine" .
czywista myśl polityczna niemiecka.
Czechami j Słowacją, a w przyszłOści
wyraźnej przewadze żywiołu węgier
W sprawie Rusi Podkarpackiej i
Społeczeństwo polskie nie może o- niezależnego od nich, a za to słuchają
skiego "bez żadnych dalszych for- wspólnej na tym odcinku granicy pol- czywIscle sprawy Słowacji i kwestii cego komendy polityki niemieckiej. Co
malności", czyli bez plebiscytu, a plesko-węgierskiej wywarł zdaje się w oRusi Podkarpackiej traktować w jad- d{) tego nie może być dwóch zdań.
biscytu domagaję. się poza tym na ca- statnich dniach na Berlin nacisk
Braniem dwóch spraw różnorodRzym, co stwierdza także berliński nej płaszczyźnie.
łej Słowacji zarówno, jak na Rusi
Już
obiektywnie
wziąwszy,
Jest
nanych:
Słowacji i Rusi Podkarpackiej
korespondent "Kuriera Vi'arszawskiePOdkarpackiej.
ród
słowacki
ze
swym
poczuciem
napod
jeden
strychulec szkodzi się Polgo". Pewnie w związku z tym, jak
Muże ogołszony komunikat ofi~jal
rodowym
i
długoletnim
dążeniem
do
sce
i
jej
naturalnym
dążeniom .. St.ai z odnośnymi głosami prasy zagrany wyjaśni sytuację.
uzyskania
niepodległości
i
samodzieł-I
wianiem
każdej
z
nich
na właśCIwym
Na razie wiadomo tyle, że, jeżeli nicznej stoi wczorajszy wieczorny koności
czymś
zupełnie
odmiennym
od
poziomie
i
traktowaniem
w sposób
chodzi o ów pas, który ma być W ę munikat radia niemieckiego, że w
mieszaniny
ludności Rusi Podkarpac- włdciwy Polsce się służy.
sprawie
Rusi
Podkarpackiej
nie
ma
grom przydzielony bez plebiscytu,
spór toczy się o to, jaki stan rzeczy różnicy zdań między rządem Rzeszy
'Dobru oczyuczony nolkóre~
ma być wzięty za. podstawę: rok 1910 a rządami Polski i Węgier.
~fłOłl ,omofX'czucie
Ma
się
jednak
wrażenie,
że
może
to
czy stan obecny. Zarówno w Bratysła
łali/ąo kullurolnego czlowiektJ. być
ewentualnie
raczej
gra
dyplomawie, np., jak w Koszycach był żywioł
węgierski stosunkowo silny
w raku tyczna, bo miarodajny "Volkischer
Dobrze f)ezgl%cza naskórek myt!ło Trop i Ie a.
1910, a dzisiaj wynosi tylko kilkana- Beobachter" ogłasza olbrzymim drui rJIafego Tropika jest pot/cfową higieny
kiem "przebudowę Czechosłowacji w
ście procentów. Czym jest dla Słowa
cji leżąca nad Dunajem Bratysława,
wicie i bezwzględnie· dostosujemy do na..
jej obecna stolica, jest rzeczą jasną.
szej ojczyzny.
. .
'.
Trudniejsze jeszcze zagadnienie staRozbudowa pozycji Ulemleckle] ~
Gd~ńsku - powiedział Forster - będZIe
nowi postulat węgierski, by poza tym
przez nas w dalszym ciągu prowadzona
na całym obszarze nie tylkO Rusi Podtak. że beznadziejnym będzie dals~e rozkarpackiej, ale także Słowacji przepro_
wijanie się obcych grup. lu~no~clO~~.ch
względnie ich ponowne po)aw.lame SIę_ .
wadzony został plebiscyt. Dokoła losu
I jeszcze na zakonczeme "gauleltych dwóch krajów, których zwią.zek
ter" oświadczył:
z Czechami usiłuje tymczasem Praga
.
..My dziś z wiarą większą, ni.ż dawniej,
możemy przystąpić do pracy l
możemy
ustalić stwarzaniem faktów dokonaprawdziwie być przekonani o tym, że nanych, wyczuwa się za kulisami duży
sza praca i nasza wierność. t a k s a. m o,
jak wal k a A u s t r i a k ó w i N i e mmiędzynarodowy sp)ot intryg.
c ó m s u d e c k i c h, s p o t k a s i ę Z
Rolę polityki niemieckiej zobrazonajwyższą
zapłatą,
jaką
bę
waliśńly
na tym miejscu wczoraj:
d z i e c a ł k o w i t a w o l n ość G d a ń
ska."
pragnie ona omotać Czechy i kokietuForster więcej powiedzieć nIe potrzebował.
Zapowiada, że Hitler zadecyduje o Gdańsku. Polska ma biernie przyglądać się, jak Gdańsk całk?
wicie, pod każdym względem będZIe
upodabniał się do Rzeszy. Polska ma
wiedzieć, że poz.a Niemcami żaden element, a więc także i polski, nie będzie
mógł w Gdańsku się rozwijać. WreNa zdjęciu widzimy· z'prawej ministra sr::aw zagr . .Węgier Kanyę i .mi~. oświa
szcie Forster zapewnia Gdańszczan, że
ty Teleky'ego, z lewej premie·ra Slow,'lc]Z ks. dr TlSO, którzy w tmzemu swych
doczekają. się takiej zapłaty, jaką 0rządów prowadza rokowania w sprawie odstąpienia
obszarów, czesko-slowar.trzymali Niemcy w Austrii i Sude:
kich zamieszkałych przez większość węgierską
tach, to znaczy, że zostaną włę.czem
do Rzeszy.
Do podobnych, choć nie tak aaleko
idę.cych, wynurzeń Forstera w Gdań
sku przyzwyczailiśmy się już poprzed;.
co
nio. Spodziewać się jednak można
OśWiadc~enie p. l!'orstera, które wy'm aga odpowied~i
było, że ustanę. one z chwilę. oświad
'"
czenia Hitlera o ostatecznym ustalep:j
G d a ń s k, 10 października.
kim. z niemiec.ką !udnością, z niemieck~m niu granic.
"Gauleiter" Forster, legitymujący pr!lwem. z nlem.lecka. go~pod.arką. mewynurzenia Forstera w
a; się w Wolnym Mieście specjalnym peł- mlecką .kulturą l z me.ml.ecklm, przede tymPonieważ
wypadku zdecydowanie przekraON.
•
wszystkIm narodowo-soc)allstycznym po:
I.l0moc~Ict~eI? .kancle~za Hlt~era, z,ło- glądem na życie. Nie nalrtymy do żadne czają dopuszcz.alne, znośne dla Polski
~ zył znow SWlezo ośwladczeDle, ktore go innego państwa. które mogłoby o nas ramy, zapowiada on bowiem przecież,
przękracz.a wszystko, co dotychczas
decydować, lecz my sami trzymamy w że w Gdańsku mogą żyć tylko Niemcy,
"Wysuszone mydło Tnk.n
zostało powiedziane w sprawie losów
swojej ręce swoje losy. Poniewat z/otyli- nikt inny, zapowiada nadto oficjalny
w paczkach po 500 gramów"
Gdańska.
śmy dobrowolnie i z wielką ochotą nasz "Anschluss" do Rzeszy oczekiwać
Mianowicie w niedzielę odbyło się l~ w ręce .. Fuhrera". więc tr.lko Adolf należy, że rząd polski zabierze się
w gdańskim teatrze zebranie przy wód- HItler mote o nas decydo\,:ać.
. " wreszcie do załatwienia sprawy Gdań
ców hitlerowskich. Była to najważA pod a~r~s~m PolskI "gaulelter
ska.
"Ukraińcy"
niejsza impreza zakOllczonego właśnie Fvrster powIedzlał:
Gdańsk jest zagadnieniem polskim
·
..
(G
b·t
"W
naszych
dobrych
stosunkach
sąWszystkie pism'\. "ukraińskie", będące
" t y~o d Dla
pracy
"auar el swo- siedzkich z Polską na przestrzeni roku i o tym wreszcie musi się dowiedzieć
organami "Unda", wzywają "ukraińeó,w" che).
W wygłos~on'ym tam prog~a- nic się nie zmieniło. Polska jednak, jako
do masowego udziału w wyborach do Izb mowym przemóWlemu. Forster pOWle- nasz sąsiad. będzie musiała w coraz więk także p. Forster. Nie będziemy mieli
pretensji, Jeśli hitlerowcy w Gdańsku
ustawodawczych. ,.Swoboda" wzywa do dział m . i. co następuJe:
szym stopniu zrozumieć, te nasze gospo- będą sobie maszerowali i urządzali zenatychmiastowego tworzenia komitetów
"My jesteśmy państwem (I) niemiec- darstwo i wszystkie inne dziedziny całko- brania, ale wara im od przekazywawyborczych. które winny zająć się organia komu innemu polskich upr.awnień
nizaCJą akcji wybcrczej, a przede wszystw stosunku do Wolnego Mi,asta!
kim przypi lnowania, aby wszyscy "ukraińcy" zjawili się do głosowania.
Równocześnie lwowska prasa "ukraiń
ska" donosi o sporach i kłopotach mandażyd
towych wśród "ukraińców".
polecam moim klientom !!JWS%e flI'ZYll"~
wadomość
właściwq, "K a r o· F r a n e k", albowiem do
"Słowo"
wileńskie
zamieściło
listę
przypuszczalnych kandydatów do Sejmu
katdei kawy, nowel da nailep~teL I U c% t·
z; ramienia. "Ozonu" w Warszawie.
Jak informuje "Zydowska. Agencja Teg 61 n i e do najl.epsJej, naldy
W liście tej czytamy:
legraficzna", zarząd centrali Związku
Kupców Zydów uchwalił wezwać ogół k.u"Okręg 2. Urbański. b. posel, prezes
piectwa żydowskiego w Polsce, aby WZH:Chrześc. Zjedn. Zawodowego. oraz drugie
miejsce: Zyd."
lo ono gremialny udział w wyborach parlamental'nych.
Ozon" - sądzimy - będzie tym fakte~ zbudowany. Przynajmniej w jednym
wypadku akcja jego spotkała. się z ~ełnym
powodzeniem .. ,

Sprawa

Słowacji

......
t

a Rusi Podkarpackiej

Uwaga na

I

Gdańsk!

a wybory

do8łR; kawy

Radosna
dla "Ozonu"

kandydatem
z ramienia "Ozonu"

--
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ORĘDOWNIK. piątf'lk.
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~
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1agiellonów, która na.dziła na Wę
grzech i w Polsce. Projekt ten narzuca
się obecnie na skutek zmian zaszlych
w

Czecho-Słowacji.

Na łamach "F i g a r o" redaktor
naczelny tego dziennika p. Romier w
artykule wstępnym, zatytułowanym
Domagają się
"Nowe Niemcy", wskazuje, ke CzechoSłowacja będzie współpracować gospo_
armię posiadającego
pełnomocnictwa
pozostałby'
darczo z Rzeszą. Omawiając zagadnieP a ryż. (P AT). Na tle kryzysu, któ- nej formie. Związki b. kombatantów że b. kombatanci stwierd7-8.ją. katego- nie wspólnej granicy polsko-węgier
ry wytworz~'1 rozdźwięki wewnętrzne .)świadczają, że gdyby parlament mial r rycznie, iż francja nie może znaleźć skiej Romier pisze, że wschodni krawe wszystkich niemal partiach poli o ~ię przeciwstawić utworzeniu takiego rozwiązania trudności inaczej, jak niec obszaru czesko-słowackiego, tj.
tycznych, duże wrażenie w Paryżu rządu ponadpartyjnego i .udzieleniu ponad głowami istniejąCYCh obecnie cypel, znany pod nazwa. Rusi Podkarzrobiło wystąpienie zarządu federacji
mu pełnomocnictw, to należałoby par- partyj politycznych. Szefem "rządu packiej, przeszkadza Węgrom w nab. Korr,batantów_
ocalenia publicznego" miałby zostać wiązaniu bezpośredniego połączenia z
lament rozwil}zać.
Domaga się on utworzenia niezwloczPrezes Federacji b. Kombatantów Daladier, a w skład jego mieliby wejść Polską. Autor dochodzi do wniosku,
nie "rządu ocalenia publicznego" i u- pJk Pichot w wyjaśnieniu, udzielonym uczciwi republikanie bez względu na że sprawa
bezpośredniej
granicy
posażenia tego rządu w iak najszer!>ze
przedstawicielom prasy, oświadczył, partie. współdziałający z wojskiem.
wspólnej zaczyna być jednym z naj dopełnomocnictwa
na okres do przynioślejszych zagadnień przy obecnym
$zb'ch wyborów.
kształtowaniu się mapy Europy.
'
stosuje
się
zioła
D·ra
Cz.
Kral.ow.klego,
znak
Wspomniana uchwala wskazuje. że
Na łamach "A c t i o n F r a n ,. a iocbr. towar. KAMICINA. Cena pudełka zł 2,rząd obecny, posiadając pełnomocnic
s e" redaktor dyplomatyczny Boucher
Do nabycia w aptekach J skład. aptecz.
D 18951
twa na okres 45 dni, nie rozstrz~'gnie
zamieszcza artykuł pt. "Polska i
całkowicie
żadnego
zagadnienia. a
Francja", w którym wskazuje, że zatylko może się zdObyć na załatanie
gadnienie Niemców sudeckich wysutrudności. które jeszcze pod koniec ronęło również sprawę innych narodoku bieżącego powróc3 w ostrej i trudwości.
Nie można odmówić w imię
żadnej zasady Węgrom tego, co przySpisek ntaceclońskiej organi~acji re'wolucyi'łłej'
znano Niemcom.
B i a ł o gr ód (ATE). Według pry- protestem przeciwko uprawianej przez
W dalszym ciągu p. Boucher zapywatnych informacyj nadeszłych tu z rząd bułgarski w ostatnich latach po- tuje, dlaczego znajdują się jeszcze do
Sofii zamach na szefa bułgarskiego lityki porozumienia z Jugosławią..
Śląsk Zaolzański
sztabu generalnego zdaje się być wyPrzypuszczenia te wydają się o tyle dziś we Francji pewne czynniki czy
\" a r s z a w a. (Tel. wł.) Z rejonu nikiem ~pisku politycznego. Aczkol- wiarogodne, że w Sofii dokonano bar- OSOby, które się oburzają, że Polska.
~arszawskiego przesiano 130 listonowiek bułgarskie wladze śledcze nie po- dzo licznych aresztowań wśród Mace~ nazajutrz po układzie monachijskim
szów na teren Zaolzia, wskutek tego dają żadnych informacyj o dotychcza- dończyków, właśnie w związku z do- powzięła samorzutną inicjatYYłę. Czyż
by pragnęli oni, aby Polacy okazali 0dostawa poczty w stolicy została na ~owym wyniku dochodzenia, należy konanym zamachem.
bojętność na losy Cieszyna, gdy Niempewien czas nieznacznie ograniczona_ przypuszczać, że plan zamordowania
Zabójca bułgarskiego szefa sztabu
Po rozładowaniu zaległości poczto- gen. Pejewa wyszedł z grona stronni- generalnego zmarł, nie odzyska.wszy cy przyłączali Sudety? Z jakiej racji
wych na terenie zaolzańskim listonosze ków rozwiązanej przed kilku laty ma- przytomności. po dokonanej we wtorek chcianoby tego wymagać od Polski:
czy żeby to uczyniła z miłości do
tostaną z powrotem sprowadzeni do
cedońskiej
organizacji rewolucyjnej. rano operacji trepanacji czaszki.
Francji?
Warszawy. (w)
Przypuszczają,
że
zamach miał być
P. Boucher wskazuje tu, te we
L
Francji bardzo często popełnia sł~
ślask
. War s z a w a. (-Tel. wl.) Do zakła
du kopah'l w Karwinie zostali wydelesamej i oświadcza, że jeżeli miała w
~owani inżynierowie Zielew!\ki i Czerny, a do zarządu czeskich kopali'} pań
Ittwowych zostal przydzielony inż. Ur•
"
mIną, mtelektualnl). l WOJskową., co
bańczyk.
(w)
' .
najmniej rown::,. innym narodom EuParyz. (PAT). Prasa informUje związku Zł\wor]owego i kół katolickich ropv. W roku 1918 nikt w Europie nie
pieniężne
obszernie o rokowaniach w Komarnie.) francuskich "L'A u b e" w artykule wątpił w to. Dziś jednak ta sprawa
Prasa pnytacza wiadomości o roko- retlaktora dyplomatycznego Ferren- zaczyna budzić dyskusje. Datuje się to
Olzą
\" a r s z a w a. (Tel. wl.) \Vczorajszy waniach w Komarnie w sposób obiek- cire omawiając spl'awę wspólnej gra- już od pewnego czasu, a nie wyłącznie
nicy polsko-węgierskiej pisze, że jest od daty układu monachijskiego.
,.Dziennik Ustaw" oglasza dekret Pre- tywny.
Czołowy
organ
chrześcijańskiego
to
projekt, sięgajl).cy czasów dynastii
Boucher przypomina, że Polska już
zydenta R. P. o przerachowaniu zobowiązall,' opiewającn:h na: walutę czew r. 1925 zaczęła okazywać zdziwienie
sko-słowacką. Od 17 października koz powodu francuskiej polityki Brian- .
• -rona czeska przestaje być prawnym
da. Gdy potem w 10 lat później Bąr- '"
środkiem płatniczvm na oclzyslmnvch
thou udał się do Sowietów w poszukiCierpią na to WS7.yscy artretycy l reuMagistra Wolskiego przeciw artretyzmowi, waniu przyiaźni Moskwy, ·Warszawa.
ziemiach Śląska Óeszr11skiego.
.
matycy. Są to choroby przt'wlekle i trudne ischiasowi, reumatyzmow! i podagrze ze
Dekret u!\tanawia relacje 16 7.10- do w~leczenia, nie należy zatem ich lekce- znak. ochro "REUMOSA" zawierające miała powód do niezadowolenia. Nah'ch za 100 koron czeskich na zobo- ważyć i zaniedbywać i jut w zal:zątkach rzadką roślinę chińską Sd.in-Schen usu- leży - kończy cytowany autor - rowiązania.
opiewające na walutę czezumować uczciwie i nie zrzucać na innależy wejść na drogę ler;lf:nia przyczynowają z organizmu nadmhl.l' kwasu moczowego. Przyczyną tych cho. ćb jest zwykle wego, lagoJzą bóle i reguluj~ przemianę nych całej odpowiedzialności za. poło
sko-słowacka, a mianowicie na dani-ny publiczne i inne świadczenia pu- wada w przemianie materii i ·na to przede- materii. Do nabycia we wi"zystkie;, apte- żenie międzynarodowe, dla nas niebliczno-prawne. przypadające cio za- wszystkiem należy zwr6eló uwagę. Zioła kach i drogeriach..
przyjemne.
n 19013
płat~' na odzyskanych ziemiach Ślą!\ka
Ol"a7. na zobowiązania osób fizyczn~'ch
i prawn~·ch. zamies7.kałych na tych
Zastanawiając się nad spOSObem portu. Okazuje się, że Obowiązujące 0>ziemiach. wobec osób. mieszkających SPRAWY GOSPODARCZE
zużytkowania środków
osiągniętych
becnie premie wywozowe nie wy starna innrch tel'cnach Rzeczypospolitej i
z
opłat
przemiałOWYCh
komisja
stwier_
czają na podtrzymanie eksportu zbóż
na odwrót.
dziła niekorzystny układ \\'arunków
i produktów przemiału. Eksport byłby
Dekret upoważnia ministra skarbu
dla eksportu zboża na międzynarodo- możliwy tylko w wypadku b. znacznedo cz<:ściowego lub zupełnego zniesiewych rynkach eksportowych, jak rów_ go podwyższenia premii, przy czym
nia moratorium płatniczego. obowią,
nież niejasnę. dotychczas sytuację na
najrealniej kształtUję. się widoki' ekszuj~cego na tych ziemiach. (w)
krajowym rynku zbożowym, która portu taniej pastewnej mąki do Anglii
z bralm ostatecznych da- i na rynki skandynawskie.
zajęciu
w tych dniach w gmachu Minister_ wypływa
nych o stanie tegorocznych zbiorów.
j ś i ł
..
wala.
\V związku z zajęciem Bogumina stwa Rolnictwa i Reform RolnYCh odIstnieje nadzieja, że na p0prawę
"Gazeta Polska" podajc następujące było się posiedzenie komisji opinio- Czy nadwyżka zbOŻOwa będzie niższa
dawczej w sprawie kształtowania cen
szczegóły:
od przewidzianej?
położenia na rynku zbożowym wpłynę.
,,'V Boguminie przed paru dniami płodów rolnych.
Ostatnio dają się słyszeć głosy, że następujące czynniki:
Przedstawiciele Ministerstwa Skar- przewidywana nadWYżka zbożowa na
pojaWiły się duże grup~' Niemców,
l) w wypadku zmniejszonego uro.którzy poprzcdnio uciekli do Niemiec, bu odcz~· tali obszerne sprawozdanie z rynku polskim będzie niższa od prze- dzaju ziemniaków nadwyżka zbożowa.
aby stworzyć bojówki i wrócić na te- \Vpł~'Wów z opłat przemiałowych, ja- widzianej.
Oczywiście,
nie można będzie mogla być skierowana na ryren Śląska. Ponieważ w Rze~zv nie kie osiągnięte zostały we wrześniu, tj. sprawdzić słuszności tego przewid~'- nek hodowlany.
otrzymali oni broni, wrócili do do- od dnia 5 września (od chwili wejścia wania, dotychczas bowiem nie sę. nam
2) W tym samym kierunku może
mów.
w życie ustawy przemiałowej) do dnia znane ostateczne wyniki zbiorów.
wpł~-nąć projekt przeznaczenia około
"Oddziały ~zeskic, które w dn. 7 1 października rb. Z przedstawionych
100 tys. q ż~Tta na przerób spirytusu.
danych • wynil<a. iż ogólna kwota
Ctenle położenia."
października wyjechał~' z Bogumina,
3) Również dodatnio na rynku zbomusiały powrócić na skutek ekscesów,
wpł~'Wów '''yniosla, 3.340 tys. zł.
W kołach faChowych zwracaj~ u- żowym może odbić się rozporządzenie
Komisja stwierdziła zadowalający wagę. że opłaty od mąki i kaszy, jak o przemiale pszenicy i żyta (na mę.kę
wywołanych
przez elementy narodo~ości niemieckiej, celem przywróce- stan wpływów, które mimo, że miesiąc dotychczas, nie poskutkowały należy
~atunków powyżeJ 55 pct.).
.
nIa spokoju".
'\Tzesień wykazał stosunkowo niewiel- cie. Abstrahujemy od kwestii osiągal
ł) Wre!'zcie wskazać należy. że peOddziały wojska polskiego, straży
ka pooaż, jak również nie był w cało- ności ceny 2 zł za kwintal żyta (jak wnę. część nadwyżki "sprzątnie" z
~ranicznej oraz policji wkrocz~' ły do
ści dla tych celów wykorzystany, dał wiadomo, wytkniętej jako cel przez rynku Zaolzie, pozbawione własnego
Bogumina - jak wiadomo - w nie- \Vpł~' w \\;iększ~~ od ~woty, jakiej można wi~epremiera. Kwiatkowsk!e~o); cho- młynarstwa.
dzielę 9 bm.
było się spodzlewac.
dz! o rzecz mnę. - o mozllwość eks-

Akcja b. kombatantów tego o
i

utworzenia gabinetu ponadpartyjnego, oparszerokie
- Daladier
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pokrewną. krwi niemieckiej. Krew obcą. w Europie maj. zasadniczo tylkO
Żydzi i Cyganie"_
Po prostu mówiąc, stwierdzają. "No-

.Protest prasy polskiej wNiemczech
pr#eciw

~alic~aniu Polak6ł,()

do

"pł'~ynale~nych

do kr1,()i

winy Codzienne" dalej, wszystkie narody europejskie maję. być, w myśl
powyższego okólnika, przynależne do
krwi niemieckiej". Dziennik dalej protestuje "w imię czystości narodowej"
przeciwko takiemu określaniu, tym
bardziej,że jest ono zupełnie nfe w po_
rządku ze znaną doktrynę. rasową narodowo - s.ocjal istrczną. (w)

nie'lniecl~iej"

W a r s z a wa, (TeL wł.) Prasa poL
ska w Niemczech, omawiając ostatni
komunikat. Związku Polaków w Niem_
czech, protestuje przeciwko stawianiu
członków
polskiej grupy narodowościowej w położenie, zmuszające ją z braku innego wyjścia - do podcią
gnięcia siebie pod określenie przynależności:
"przynależny do krwi niemieckiej".
\V związku z tym, według relacji
'" Kuriera . 'Warszawskiego", prasa pol~ka pUblikuje obszerne artykuły, krytyku.iąc
ustawodawstwo i praktyki,
zdążające do obejmowania wszystkich
osób pochodzenia aryjskiego pod jedIl~ przynależność do "krwi niemieckiej".
Organ polski na Śląsku OpolI'kim "Nowiny Codzienne" cytują jedęn z okólników ministerstwa spraw
wewnętrznych, który stwierdza:
..\V postępowaniu z władzami naJeży w przyszłości z reguły używać następu.iących określeń: l} mieszaniec I.
stopnia, 2) mieszaniec II. stopnia, 3)
Żyd, ł) przyna.leżny do krwi niemieckiej".
"Krew niemiecka wchodzi obecn"ie
na: miejsce używa.nego dotychczas 0kreślenia "pochodzenia aryjskiego", 0_
50by posiadające krew niemiecką al-

bo

pokrewną objęte zostały

kreśleniem: "przynależny

mieckiej".
W. dalszym
stwierdza:
"I{rwią obc~

która nie jest

ciągu

jednym 0do krwi ni&-

okólnik

ten

jest wszystka krew,
niemiecką albo

krwią.

.'
Zajścia w Poroninie
przed Sądem Apelacyjnym

Kra k ó w, 12. 10. - We wtorek Sąd
Apelacyjny w Krakowie rozpatrywał
sprawę 12 oskarżonych członków i sym-'
patyków Str. Nar. w Poroninie koło
Zakopanego. Byli oni oskarżeni o wywołanie zajść przeciw policji.
Dnia 7 listopada 1937 policja w Poroninie aresztowała Mieczysława Górskiego, ponieważ nie chciał on dObro-I
wolnie oddać odznaki organizacyjnej,
mieczyka. Gdy Górski uwięziony był

Wyrok
Potworny

śmierci

Kozłowska" Mikulska
Ł6di,

Piotrkowska 136, teL 234·99
. poleca

PALTA,IUKRIE,
KOSTIUMY, FUTRA
oraz abiory anaionkie

Przyjmuje

num

II: ~łasn1ch i powjenon"ch materiałów, Pracownia Ba miejsca. Cen" 11 m ia r k o w a n e

Zastrzelił się

, -., -dwóch

Z1łmÓwinia

Vi obecności

przyjaciółek

War s z a w a. (Tel. wl.) przy ulicy
Kujawskiej 4,2 dyr. Krakowskiego Tow,
Ubezpieczeń Hen popełnił samobójstwo,
Mieszkał on od dłuższego czasu li
35-letnią Marią. BanaszkiewiczowQ.. W
ostatnim czasie wynikła między nimi
silna . dysharmonia, gdyż Hen znalazł
sobie nową przyjaciółkę. Ostatnio spotkaIy się obie przyjaciółki u Herza. Po
krótkiej rozmowie wynikło między obu
kobietami ostre starcie, które Herz
usiłował załagodzić,
jednak bezskutecznie, Kiedy doszło do awantury,
Herz na oczach obu przyjaciółek dobył
rewolweru i strzelił do siebie. Odwieziono go w stanie bardzo poważnym
do szpitala. Policja poszukuje, dntgiej
przyjaciółki.
(w)
.

'lak oni ma.ło wymagaj", - powiejeden przechodzeń do drugiego, zohaczywszy na tyle tramwaju afisz z apelem do wyborców.
- Mało wymagają, ale te-t mniej dająl
- odrzekł drugi i przypomniał o afiszu
z· na pisem: "Głosuj na jedynkę, będziesz
jadł chleb i szynkę!"
-

dział

*

Jak informują z kół wtajemniczonych,
"Ozon" poznański, mimo usilnych zabiegów, nie zdoła! dotąd skompletować listy
kandydatów na posłów, W tym stanie rzeezy zwrócono się podobno do szeregu nowych osób z propozycją przyjęcia kandydatur ...

*

Adolf Thicrs powiedział: ,,?\ie nale-ży
zachęcać nikogo do kandydowania, jeżeli
n ie ma ku tem u potrzeby koniecznej! ..."

•

T a r nów. (Tel. wI.) Przed Sądem
w Tarnowie odpowiadał
,,:,awrzyn Iwan za umyślne zabójstwo
Jozefa BOl'ucha. Iwan oraz Boruch l'YwalizowaIi między sobą o względy
Walerii Bonzówny.
Ponieważ Iwan
był kaleką, dziewczyna orzekła,
że
wyjdzie za. Borucha. Odpalony konkurent postanowił zgładzić swego rywala.
W dniu 3 sierpnia rb. Iwan zaczaił
si~ przed domem Bonzówny i czekał
na wyjście Borucha. Gdy ten w nocy
wychodził od narzeczonej,
oskarżony

•
:
•

:

ma zaf'zczyt

#awiśnie

szedł za nim i na polu uderzył go kamieniem w głowę, a następnie, kiedy
Boruch leżał niepr~ytomny I!a 'ziemi,
bił go tak długo, az ten wyzIOną.ł ducha. Po zbrodniczym czynie Iwan
zbiegł, ale został ujęty, Przyznał si~
on do zbrodni, jednak twierdził, że za..
atakował go Boruch i musiał się brC)o
nić.

Sąd uznał

winnym Iwana i skazał
go na karę śmierci przez powieszenIe
i ustl'atę praw obywatelskich na zawsze,

Echa profanacji grobu wProkocimiu

Prokurator lC'ygofowal akt oskar~e'l'lia pr#eciw ojcu :fmarleJ
uc~enicy

Kra k ó w. - Sweg czasu donosiliśmy o profanacji zwłok 16-letniej uczennicy gimnazjum, śp. Gertrudy Ludwiżanki, na cmentarzu w Krokocimiu,
Na drugi dz.ień po pogrzebie nieznany
zbrodniarz rozkopał grób i zbeszcześcił
zwłoki, przy czym sprawca odjął zwło
kom ucho i wątrobę.
Pod zarzutem dokonania tego okropnego czrnu zatrzymano ojca śp.
Ludwiżanki, 4B-letniego Teofila Ludwi-

ga, .m.ajstra F.abryki Kabli w Płaszo
wie. Po pewnym czasie sędzia śledczy
zwolnił Ludwiga.
Obecnie - jak się dowiadujemy prokurator dr Bie11kowski wygotował
pr7.eciwko Teofilowi Ludwigowi akt
oskal'żenia z art. 168 k. k., który mówi
o znieważeniu zwłok,
Hozprawa, która odbędzie się w SQ.dzie Grodzkim, wywołała olbrzymie zainteresowanie.

15-letni chłopiec zabił '65-letniego starca
kopac~k;

:fabil ojca

S t a n i s ł a w ó w. - W Kopankach
w pow. kałuskim wydarzyła się zbroddnia, której -sprawcą był 15-letni chłopak.
Pomiędzy Maksymem Sołomutem,
lat 65, a jego synem Janem wynikła na

~Jlęcajc{cego się

zadał
"ołomutowi
śmiertelną
Zabójcę aresztowano.

Tragic~na śmierć c~eskiego

Rów n e. - Znany kolonista czeski
Aleksander Adamski, .mieszkaniec wsi Podliski, pow. zdolbunowski,
popełnił samobójstwo, rzucając się do
studni głębokości 37 metrów.
Przyczyną. samobójstwa
było zgu-

45-leŁni

Tragiczna

~ u:r~({C({

" P A B Y Z A N K A"

w roli gł. naJwięks%3 gwiazda Europy i Ameryki DANIELLE DARRIEUX
w swoim pierwszym amerykań»kim filmie, reżyseria Hermana Ko.terJitza
twórcy filmów :I Deanną Du.rbin.
1\ 20089
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do studni

kolonisty

dziecka

Po~ostatciony be~ do~ol'u chlopc~1Ik

przedstawić najpiękniejsz:t: fIlm na uroczyste otwarcie sezonu pt.

ranę·

bienie 6 tys. zł. Adamski sprzedał w
Równem chmiel za 6 tys. zł. \Vracając
do domu w stanie nietrzeźwym,. zgubił
po drodze pieniądze. Gdy się o tym
przekonał, tak się tym przejąJ, że popełnił samobójstwo.

śmierć

K a t o w ic e, 12. 10, - POlicja w Mirhalkowicah powiadomiona została o
tragicznym wypadku, jaki wydarzył
się w mieszkaniu
Marii Gładkowej.

nad synem

tle majątkowym sprzeczka, w czasie
której ojciec pobił dotkliwie syna. W
obronie bitego syna stanął 15-1etni Józef Hymyn, który ostrzem kopaczki

Zgubił 6000 zł i rzucił się

.......... Reprezentacyjne kino "RI t\LTO" .........:

ł

I

rywala

s~ubienicy

Okręgowym

Ostr#e'ln

Jak już donosiliśmy, w Krakowie odbylo się odsłonięcie pomnika prof. U. l.,
znakomitego uczonego, dra Józefa Dietla. Na zdjęciu nowy pomnik, który stanął przed kościołem 00. franciszkanów.

w Tarnowie

~ab6jc4 8~c~ęślit(Jego

na

"Dom Modelowy"

na posterunku, zebrał się w pobliżu
tłum, chcący go odbić, przy czym doszło do starcia z policją. W rezultacie
tych zajść na ławie oskarżonych zasiadło 12 osób, z których dwie Sąd OkI".
w Nowym Sączu uwolnił, a 10 skazał
na kary więzienia od 1 do 6 miesięcy,
Obecnie Sąd Apelacyjny uwolnił
dalszych 5 oskarżonych, a reszcie kary
zawiesił. Bronił mec. Adam Pozowski.
.

u'padl do wa,uty

'woclq

Kohieta, piorąc bieliznę, nalała do
wanny w łazience wrzą.cej wody, po
czym nie zamykając drzwi wyszła do
kuchni. Skorzrstał z ,tego chłopiec są.
siaclki Paweł Gieza, który zbliżywszy
się do wanny przechylił się przez brzeg
i wpadł do wrzątku.
Natychmiast po wypadku przewieziono ciężko poparzonego chłopca do
szpitala Spółki Brackiej w Nowym Bytomiu, gdzie mimo troskliwe.i opieki
lekarskiej zmarł następnego dni& wieczorem, (AJS)

Zajścia
L w ó w (TeL

we lwowie
wł.).

We wtorek wieczorem po nabożeństwie w cerkwi św.
lura z powodu utworzenia rządu na
Rusi Podkarpackiej odbyła się manifestacja "ukraińska",
O godz. 8 ruszył pochód z cerkwi
św, Jura, usiłują.c dostać się do rynku
względnie do konsulatu węgierskiego.
Policja zahamowała pochód,
Młodzież na wiadomość o tym zebrała się w Domu Akademickim i ruszyła pod pomnik Mickiewicza, a na.
sh:pnie podążyla w kierunku cerkwi
św.
Jura, ale policja ją wstrzymała.
Tłum wrócił do miasta, wybił
szyby w lokalach organizacji "ukraiń
skiej",
Tymczasem z "ukraińskiego" Domu
Akademickiego grupa młodzie~y wybiła szyby w redakcji "Słowa Narodowego" przy ul. Mochnackiego 48, odległej o kilkadziesiąt kroków. Około
god:!l. 22 zapanował w mieście spokój..

Przybory do krawiecczyzny
towary krótkie, klamry i guziki

\.KAŁAMAJSKI
Pr

7103·~4,7

Notowania giełd
zbożowo-towarowych
p o z n a 1'1, 12. 10. - Pszenica zdatna do prr.ereidu 19.25-19.75: żyto .zda tne do przemialll
14-14.50; jęczmierl browarowy 1&-17; jęczmień
700-720 gil 14.75-15.25: jęczm:el"i 673-678 gil
14-14.50; owies I stand. 15,10-15.50: Dwie!! II
stand. 14.50-15; maka pszenna gat. I wye,
0-30'1, 37.2.5-.39.25; milka psz:enna gat, I 0-50'/.

34.50-37: milka pszenna gat. la 0-65'1, 31.75 do
34.25~ mąka pszenna gat. II W·IWI, 26.75-29.25.
ll"'ąka żytnia gat. I O·~O'I. 2"..-24.50: maka ziemniaczana superIor wl. w. 28.;;0--32':>0; otręby
pszenne grube stand. 11-11.50: otręby pszenne
średme stand. 9.50-10.50 ot~ęby żytnie stand.
9.25-10,25: otrehy jęczmiecrme 10-1l.
By d g o s z C z, 12 , 10 - Zyto 14.25-14.50;
pszenica 18.7~19.25: jęc~mień I gaŁ. 1~15 25.
II gat. 14.50-14.75: ov.. iee 15.25-15.50; otręby
żytnie 9.7~10,25: otręby pszenne m. 10.75 do
11.25. śr, 11.21>-11,75, gr. 12-12.50; mąka żytnill.
65'1, 23.50--24.50: mą.ka pszenna 6iW, 32.50-33.56.
L6 d t, 12. 10. - Żyto 15-15.25; pszenica j.
21-21.50, zb. 20.75-21: jęczmień przem. 15 d(ł
15.50; owies j. 16.75-17.25, zb. 16.25-16.75: 0tr~hy żytnie 8.50-8.75; otręby IMzenl1e gr. 0.50
do 9.75, §r. 9.2~9.50: maka żytnia 65'f, 23.25 do
26.25; mąka psz('nna 6.~'I, 36-37,
L w 6 w. 12. 10. - Żyto I st. 15.2!J-15.50 tI
et. 14.50-14.75: pszenica cz, j. 22-22.50. zb. 20
do 202.15; jl!czmień przem, 15-1;;.25, past. 13.75
ilo 20.25; j~ez mień prz('m. 15-1;),25, past. 13.1;;
do 14; owies j, 1U5- 16. zb. 11'.25 - 1;; .50. Otr~b,.
żytnie, pSZe1111e, mąka żytnia i pszenna 65'1, bM: zmiany,
. K n t o IN i c e. 12. 10. - :I; y to 15.75-16; p."z("
nIca cz. 21.::>..0-2"2. j. 21.25:-21.7;;,. jęcz:m ień
prZf'm. 17-1/.5Q. past. 15-16 ..,0. OlVles j. 17.25
do 17.75. zb. 16.50-17: otręby żytnie 9-9.50' olreby psu'nne gr. 11.25-11.iS, śr, 9.7~10 25 ' m
9-9.50; mllh żytnia !hl'I, 26.2,j.-26.75· . ru:ąk~
pszenna 65'f, 3.~,i5--35.75.
'
~ '-V a rs z ~ wa. 12. 10. - Żyto I st. R75 do
l.).!!,,: ~l'mea cz. 22.2.3-22,75. jerln. 20.50-21
zb',,_llO-:20~50: jęczmie.ń b!o~'. 17.}~18.2;j. l st~
15._a-],>,7.•. II st. 1;;-10.20); oWIes I .st. 15.i5
do 16.50. II ~t. 1.)- 1.) .50: otręby żyŁnip 8.7,0-9'
(,tr~by p' ZCll ne ~r. 10.i5 - 11.:!:', :'T. H) -10 ..'>1). m'
10- 10.:;0; mąka żytnia 6i\'l, 23.;;0 - 24,:J5;. mąka
P8'Zenna 65'1. 34.50-36.

Migaw'd lódzllie

Harakiri
-- UJ .. ,

panie Ra,binowic!: ...
panie Rapaport ...
To jut tera wewogóle ślu!!.

..... 11j ...

-

źle,
źle

Czy'ż

1\le1

~o[i~l·iy~ow~~ie nlOOJ o~lri[i[ tfle~~ O~ tO~lil
Robotnik polski nie na to stwarzał w 1920 r. z piersi własnej zaporę przeciw krw~wej
fali marksizmu, aby dziś miał pozwolić, by jego własnymi rękoma po~palano rodzanne
. ,
miasto i kraj

- Dlaczego zara ślus, dlaczego?
- No ho weź pan po koloi. WRzYStl<O
po kOlei. To jak tak dalej pójdzio, to z togo wyjdzie, że trzeba będzie iŚĆ ...
- Gdzie?
- Na wiecznego. tułacza. W. 8zwiat.
"Gdzie oczy poniosom" - Jak. mówi poeta.
Jako generalny referent sprawy wyDo- azi odgryw(lć bęaa. główną rolę przy u~ta
Ł ó CI Ź, 12. 10. - Łódzka P. P. S. przy- Dej pan spokój z tymi oczami. Panu stąpiła juz do montowania bloku WybOl- rów samorządowych wystąpił na wspom- laniu taktyki przedwyborczej socjalistów,
to mogą nicszć, jak pan masz takich gru- czego do Rady :Wejskiej. Na ogólnym ze- nianym zebraniu Żyd adw. K. Hartman. Żydzi będą opiniować socjalistycznych
bych binOkli. Ale ja?
braniu członków przyjęto "do zatwierdza- Widać z tego przejrzyście, pod jal~ą to ko- kandydatów na radnych i żydzi będą !ą
- Uważaj no pan i bez humorek z mo- jącej wiadomości decyzję OKR-u o wzię mendą przygotowuje się P. P. S. do akcji sprężyną. która ustali linię p08tępowaJl.lI~
je l{alectwo. A sam żeś tyż żadna "A" ka- ciu udziału w wyborach do Rady Miej- wyborczej.
SOCjalistycznych radnych w Radzie Miejtegoria.
Zgodnie z ustaloną od lat tradycją ży- sldej.
skiej, które odbędą się 18. 12. 38 r.",
- Po eo zaraz "Au, po co? Jak ja jeNic te~ dziwnego, te żyd adw. K. H~~~
litem "D", to i tak bohater względem pan,
man stwierdza' butnie: "My do walki il t .któryżeś jesteś zupełnie niezdolne "E''.
niemy i Wygrać ją musimy". Pneclę! lat
- UŚ, faktycznie bohater I A kto dostał
od szeregu lat tak się dziele, ż. tydzi lifi dni za ucieczkie z zastępczych robotów,
barkach socjalistycznych ro\>otnlków ...
kto? Hitler - nie. Mussolini - tyż nid A
stają się do Rady MiejskieJ. ~la Da! (tmnie sze zdaje, ze Rabinowycz. Czyż nie?
świ.a~czenie Żyda Hartmana me jesł
- Rapaport, wy uważajcie, bo jak ja
WOSClą.
was pl'zypomne wasze kryminalne przeKiedy jednak doły partyjne, kt6,t, j~1i
8złośe, to wy wewog6le bedziecie kategoria
"Oł"e.dotcuik" 1)ieJ4u'8~Y doniósł o 'nadu.i:yciach - A,"es:tltotvani
wszystkim ju~ w Łodzi wiadom<?, pot~pl,,
"Zet".
ją stanowisko "góry" w sprawI~ tydow~ No, już sy git, Sza ... Po co zaraz ta~ostali inspektm S~ułnski, Sekł"et(U"~ ZcUm'ski m'a~ Henryk
ski ej,
wyciągną wyraźne WUIO kl 18
ki rejwach? Taka, możno powiedzieć, de.
Kolsl~i
skrajnego żydofi1stw. • .. ,Clh .eDerikompozycja.. I tak jest źle, ..
..-- Dobrze nie ... Ale co znowu tak źle?
Ł ó d ź, 12. 10. Jegzcze w połowie spektoratu OkrQgo'...·ego Zdż.arskiego, organizacyfnych?
..... To pan nic nie wisz?
sierpnia rh. pien'lsi sygnalizowaliśmy oraz Henryka Kolskiego, l<tóry odgryPopieranie akcji polityczl)ej, która wy- No?... Faszystowjlko-endecka reak. o nadużyciach w łódzkim Inspektora- wał rolę pośrednika.
chodzi bezpośrednio na korzyść Żyda"",
'eja szaleje!
Aresztowania objęły podobno rów- przynosi ni powetowane wprost Illkotły
- Sze jut zdążałem przyzwyczai~. Ale cie Pracy w obszerniejszej wzmiance
nież
Ozorków, gdzie miano pozbawić sprawie polskiej w ŁQdzi. Katdy Pola~,
pt.
"Inspektorzy
pracy
w
służbie
ży
gorzej. Ja was zaraz opowim. Ja wczoraj
który poczuwa się do ł~czn,o~ci z naro~em
wolności
jednego z przemy łowców.
dowskich fabrykantów".
z'aml\.łem Sklep i ustawiłem Salcze o siódpolskim, czuje odpOWIedZIalność j';~ JelÓ
Bliższych szczegółów afery nie mQmej we drzwiach z ca.łem salonem chloDoniesienia nasze potwierdziły się
losy, nie może spokojnie i be~c~ynnJe Pł
dzą,eem wraz, jako też z owocamy. Nagle
żerny
ujawniĆ
ze
wzglQdu
na
dobro
toobecnie przez fakt aresztowania intrzeć jak prowodyrzy partYJm,. któ~'Ql
ja patne, - pędzi Zyskinl\. Gdzie on pę spektor.a. Szumskiego, sekretarza In- cZlJ,cego się śledztwa.
blitsza międzynarodówka i "mlędzynadzi, gdzie? Do Załkinda. To ja patrze zaród" od własnego spoleczeń twa, uma~~
raz, a Załkind pędzi tyż., Gdzie on pędzi,
niają żydowskie pozycje i wpływy.
gdzie. Do SaJomonowycza. To ja zostaWyra:lne, jasne i zdecydowane. stan.
wiam Salcze na łeb na szyje i gonie Zał
wisko wszyst1dch naprawdę polskICh "'"
kinda. To co ja sze dowiaduje, co?
wiołów tym bardziej jest koni~czne, te
- Powidz pan, co '!
międzynarodówka
tracąc oparCIe na te- Owocarnie jako też salony chłodząraz nowych terenach, ponosząc klQl!kę po
ce o dziewi"tej ślu8, zamknięte i nima gaklęsce, ia wszelk8" cepę będzie al~ .Ilclal~
dani L
przynajmnieJ czę'clowo odegrał w •••••
- Popatrz pani Takie wybryki. A co
rządowych wyborat:h łódzkich.
na to socjalistyczna prasa?
Nieumyślui spratvcy ttJ'lJpafll'l:u sl~a~atłi ~ostali po 1 m.iesiącu
Toteł; na ogólno-partyjnym zebraniu
- Jeszcze nic. Ale myszle, te stanie w
ares~tu ~ ~awles~enienł wykonania kał"Y
członków łÓdzkiej organizacji P. P. S. uobronie wyzyskiwanych mas proletariatu,
co nimoże handlować do jedenastej.
Ł ó d ź, 12. 10. - W zakładach I. K.
ziemi Pawłowskiego, kt6remu polama- opiniowano, t.e "wybory samorządo.we powinny zjednoczyć pod przewodnlCtwel'n
- A słyszałeś pan, te zmienili koniltyPoznańskiego (Ogrodowa 17) dnia 15 luli nogi.
P. P. ·S. cały obóz demokratyczny i antytueje?
tego rb. wskutek wypadku 50-letni 1'0Do odpowiedzialności pociągnięto faszystowski".
- Co pan mówisz'! Naszą,?
robotników,
bezpośrednich
- No tak, te z kwietniL Sza pytam, botnik Stefan Pawłowski stał się ka- jedynie
A więo w organizowanym prze~ socjaspr.awców nieumyślnego ciężkiego u- listów
czy myśmy jesteśmy obywatele, czy nie? leką niezdolnym do pracy.
froncie wyborczym do łódzkiego
- Oj, oJ ...
Pawłowski czyścił kanały pod
to- szkodzenia dala.
samorządu stanEł obok zw1ązk6w klaso·
- No widzisz pan. To nam nie pozwa- rem kolejki fabrycznej, przebiegającej
Sąd Grodzki w Łodzi skazał robot- wych niemieccy lIooJaUścl, 2,dzl wszelki..
lajom robić kuczki na balkonach.
w podziemiach fabryki. '\V tym czasie ników Przybyszewskiego, Hauzel'a, Ja- go gatunku 1 pokroju oraz ci wszyscy, '
- Co pan nie powisz, co? Dlaczego?
czterej robotnicy pchali wózek, na kt6- niszewsldego i I<.łosil'l.skiego po 1 mie- którzy oddall się pod komend, Dllęaz,~
- Niebezpieczeństwo publiczne.
dali sobie zaczadzić umysł i
- Dlaczego publiczne, jak ja mam bal- rym zal,adowany był motor elektrycz-I iącu aresztu, zawieszając im wykona- narodówki,
serce oparami kosmopolitycznego mal'luł
ny. Najechali oni wskutek nied(>sta- nie kary.
kona od podwurka
zmu i którzy na sprawy polskIe patrz,
wcznego oświetlenia na leżącego na
- Wszyst~o jedno - taki rozkaz.
przez szkiełka t.ydowskie.
.
- Jak pan myślisz, czy to warto wewogóle żyć?
Pod batuta, żydów Hartmanów i Kempnerów szeregują menerzy socjali8tye~ni
- Niel Rapaport. Umrzyjmy razem,
do walki wyborczej, do walki z ide_ lUl- Ale jak?
rodowa, omotanycb pl'zez siebie robotni- Rób pan tego japońskiego harakira.
li zaraz potem - ja.
ków polskich.
- Pan jesteś starszy COŚkolwiek. Wal
Zuftle~io'lła b,"o,i pochocl~i pł"a'wdopodob'l'lie ~ C~aS(hD
Robotnik polski ma wyciągać kas~t8.l)Y
pan, Potem ja,
z ognia dla Żydów i bronić ich interes6w.
okupacji
- Widzisz; pan - ja jeszcze musze toŁódzkie maAy robotnicze mają kłaść d~:,
war kupić.
Ł ó d ź, 12. 10. W domu przy Ba- miejsce i stwiel'dzila, że w skrzyni browolnie głowy w t.ydowskie jarzmo, ,
- SZlllendak! Ciebie sze zdaje, że ja
Tl'z('ba, aby w szeregach robotniczych,
zrobie harakira, a ty idziesz towar kupić łuckim Rynku 3 w plwuicy właściciel znajdują się 74 karabiny zupełnie już usidłanych pJ'7.ez socjalistycznych pJ'09l&1i handlować bez konkurencji I Tak? Złam sklepu z obuwiem Józef Walicki do- niezdatuc do użytlm. Karabiny te sy- dyrów, ujawniło się drl7.emiące poczuci.
siemu niemieckiego pochodzą. prawdo_
pysk, lnyminalista ty I
konał niezwyldego odkrycia.
narodowej godnOŚCi I dumy. Nie(lłtaj~e
JUWICZ.
Mianowicie w cza ie ws~'pywania podobnie z przed 1918 roku, tj. z cza- ten polt>ki robotnik, z którego koła wy.
do piwnicy węgla obsunęła się ziemia, sów okupacH niemieckiej.
szedł Okrzeja, Naplórkowski, zerwie .t4l Tajpra\\'clopoclobniej
Niemcy
w nowczo i gruntownie z tymi, co pl'owads;ł
a spod ziemi wyłoniła się skrzynia z
Zapisujcie się na członl(ów
czasie rozbrajania
nie chcąc wydać go na bezdroża.
karabinami.
Pol. Czerwonego Krzyża!
Zawiadomiona policja przybyła na brOili ukryli .if!. w piwnicy.
Trzeba nawiązać w dzisiejszej walce
do trlldycJI krwi robotn.ków polskiCh
szlachetnie pnelanej w walce z napareJD
czerwoQej barbarii wschodniego b.lłz..,..
wizmu, Robotnik polski nie na to iitwarzał
w 1920 roku z piersi własnej zapol'ę prze.
ciw krwawej fali marksizmu, aby dziś
miał pozwolić, by jego wlasnymi rękoma
podpalano rodzinne miasto i kraj.
Socjalistom i związanym z nimi 'la
śmierć i życie Żydom, polski robotnik 18bowiązany jest dać nall't.ytą i pełn/\ odprawę. Chciwo i ~al'łoczne szpony żvdow
nadchodząc.ą zimą
Łodzi stają
skie odtrącić trzeha od polskiej Łodzi. (L)

Aresztowania włódzkim
. I
Inspektoracie Pracy
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Echa tragicznego wypadku
wfabryce K. I. Poznańskiego
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Ł ó d ź, 12. 10. Stoimy u progu
nadchodzącej zimy, z nieodpartą więc
siłą. narzuca, się
konieczno::!ć zajęeia
się znQWU dolą bezrobotnych, .którzy
znajdują. się w obliczu długich miesię-

cy najbardziej tragicznego okresu bytowani.a. - nędzy zimowej.
Sprawą. bezrobotnych zajmowaliśmy
już
się
niejednokrotnie, podkreślając, że tl'zeba zawczasu pom~'śleć, aby
doli tysięcy ulżyć, nie zootawiać ich
beznadziejnemu losowi.
Dziś' znowu
(lo tej sprawy wracamy i w pl"z~'s zlości będziemy ,iQ,' stale poruszać, przypomlnać komu należy,
będziemy szarpać uśpione sumienia tych, kt6rzy w
beztrosee ~ej, czy lekkomyślności nie
chcą, czy nie potrafią. tego dojrzeć, co
się wokół nich na każd}'m kroku dzieje.
Nie moŻn.a inaczej nazwać, jak jakąś lekkomyślną, beztroską faktu,
że
nie znalazło się dla bezrobotnych w
c~je Mzonu ani pl"acy, ani opieki. A
• na~cililgaj!lcQ, ~im" l'wca siC ich na

bezrobotni

I pashvQ

broni na

••

armII

Bałutach

~lro

onJ[

wobec tragicznej sytuacji

nędzy, w beznadziejność by towania człowieka, klóry uważa się za
11iepotrzebuego, wyrzuconego poza nawias społeczności.
'V Łoclzi jei"t w t .i chwili 20 tys.
zarejestrowanych bezl'obotn~'ch,
co
wraz z rodl':inami (la cyfl'C około 50
tys. osób ż~'jąn' ch w nęcl7.~·. Z tych 20
tys. trlko około
6 t~·s. be7l'0botn~' ch
korz~'sta l': zasiH;ów,
reszta w ogóle
niewiadomo z czego hje.
Ale nie h~lby to polny obraz hezI'oboria, je:'\li siC nie wf':l.lIlie pod n",aIH' tak zwanych ht)ZI'ohotn~'('h lliozurejestrowanyc1i.
f)kl'Olllllio licząc iych
bezrobotnYCh możnf\, olo'eślić na C) frę
20 tys. osób. Ci właHnic berrohotni są
to ludzie, którzy d{)('llodzili do pelnoletności w okresie nujwi<;>kszego natężenia kryzn;u i
~zalcjąccgo bezrobocia, nie zaznali co to praca i clo tej pory nie ma dla nich miejsca.
Są to jeŚli się tak można wrrazić
"bezrobotni z urodzenia".
Druga grupa bez'l'obotnych, to ci,

I którz~'

]dcll~'ś posh'adali pl'ucQ i, nie
jej pl'zez dłuższy okl'es, po upły_
wie u,;tawowcgo czasokresu, upra"'11 iająccgo ich do, pObierania zasił
ków, zostali w ogóle' Tkreśleni z rejefllrów Funduszu BClzrobocia, co oI':nacza "'.\'1'z1.1c<'11ie por.u nawias życia.
Z tej olbrz~'miej 40-trsiQcznej armii
bezJ'oboin .\'Ch, w okref'\ie robót ezonow~'ch pJ'al'uje przecil,'tnie tylko okolo
Ił t~·s. osób,
Czy potrz(lha roztaczać obraz, ~miRte
tl'aA'iczn~', nif'Cloli tych \daHnie bozrobolnrch i to w nadrhoclr.łlcym Gl,TcRie
zimy?
Ch~· bH. nil', clo~ć howiem t~' lko
przypomnieć,
że
tvt1ziell w tydzip]l
gruźlica,
choroba mas robotniczrch,
W~T~' '''a po ZO oRób z sI':Pl'e/l'ów ż~'j~
c~-cll. '" tej chwili jest kWPRlif.\. zURarln ic7.9. pl'Z~' j;\ć z pomoc:). glodując~' m
IH'7.1'ohotnym.
qO-t~·sięc:l.lla
aJ'mia bezrobotnych
woła z głębi Rci~ni!?t(lgo głodem gar0.twa~cia kuch ni .. Caritasu," pr'Jll ul,
dła: "Dajcie nam i dzieciom na.szym
Klltl~~kte(Jo 84. Ak.tu pOdwięcellia kuch ..
chleba, dajcie nam żyć!" (m)
nz dokollfl ks. olicjal JaJI 8qc:ck.
mając

z.

~umer 236

Październik

I

KI"enl!arz rzvm.·kat.

l ·

if

GodzIny
DYŻURY

przyjęćł

lrowy wybryk Jtieforhmnych redaktm'ów :ie ostatni
Ł

ł

ód

ź,

12. 10. - 'Ve wspaniale presię tubach tekturowych,
w jakie pakuje się dyplomy doktorskie,
rozesłała redakcja miesięcznika ,,'V ymiary" zaproszenie na "redakcyjną
czarną kawę", która się ma odbyć
w
dniu 14 hm. w lokalu przy ul. Sienkiewicza 3-5.
Jak wieści zaproszenie na ,.l{awie"
tej mają wystąpić następujący autorzy: kierownik programowy rozgłośni
łódzkiej Jerzy Bujański, Ż~-d Miecz~'
sló.w JastrUll (Agatsztajn), K. Sowiń
sk: i Gnegorz Timofiejew - poezja,
eraz Stanisław Rembek. Wład~'sław
Pawlak i Jerzy Zaweyski - proza.
Ptwory rec~'tować maią podohno, wedle zapowiedzi afisza, art~'ści Teatru
Polskieg-o.
.
Oryginalnością tego zaproszenia, na
którą. mogła się zdobyć trlko redakcja
zentują.cych

tel. 173-55
11-13

16 -17

A P'l'EK

Nocy dzi.d~isz~j d,żurują na~tępuja~p apteki:
Sadow8ka-Dancer . ,wa. Zg'er<ka (\~ nr()<:>kow~ki
11 Li8topada 15 Karlin IŻyrł) Pił8url"k,pgo 54
Rem!);"liń·ki. Andneja 25. Chądzyti<ka Piotr'
kowska 1(;-5. Mtillf'r. Piotrko", Qka MI. Anbmiewicz. Pabianicka 56 i Unieszow;d;.i, Dąi;lrow~ka
24 a.

TELEFONY
Pogotowie P. C. K. 102-40.
, Pogotowie lekarzy ehrześrijan 111-19
j"
Pogotowie Ubezpieczalni 208-10.
· Straży Pożarnej 8.
P otowic Miejskie 102-90.
TEATRY
.
T~atr Polski - Oegielniana 27 - "W perfu.
merli".
Teatr Popnlarny - "Przeprowadzka".
CapitoJ - .. Marco Polo".
Corso - .,Za cudze winy".
n.ar - .. Szef wywiadu".
Metro - "Bohater nas.ych C1}I!.Sów".
O~wiato\Ve·Slońce .. UśmIech i IZl Wied-

Ł ó d ź, 12. 10. - Na przejeździe kolejowym przy wsi Ł~'paczew pociąg
zdążaiQ,O' z Kutna clo Łodzi najechał
na wóz, którym .jechali 45-1etni Feliks
Pusiałka z Ł~'pacze",a wraz ze swym
synem 19-1etni111 Stefanem, który po-

dżentelmen".

KOMUNIKATY

woził.

Powtórna rejestracja męzczyzn rocznika

Posiedzenie
komisji mieszanej
L ó d Ź. 12. 10. W dzisiejszy czwartek zbiera siC komisja mieszana powołana do ustalenia dodatkowej taryfy
płac na nowe artrkuły produkcji w
pl'zf'm~' śle kotonowo - POl1czoszniczvm.

S«..d~inty,

T,,"'o rodzaiu wystapienia .. W~·mia
rów",Októre zclaniem s~erokie.i pol81~iej
opinii Łodzi pm\'inny b~'ć .zamkTIl~t~
za 8\'..'e stanowisko w sprawIe czeskieJ
w gorących chwi1ach, kied~'. całv: naró~
ż~'ł w napięciu, nie mozna .marzeJ
nazwać, jak pospolitym w~'hryk~e~ ludzi którzY nie dorośli rałkoWICIC do
teg~, aby 'mogli ?:ahierać głos w sprawip nol"ki~i ),ultHry :f,oozi,
Sądzimy, że na ,,'Vymiary" I icb
postępowanie po raz ostatni zwracamy
U" agę właściwych czynników. (Ł)

na wóz
śnłieł'ć

Wóz zostal doszczętnie rozbity, Siedzący na tylnym siedzeniu Pusialka,
w~rrzucony siła uderzenia do rowu doznał uszkodzen ia
cza~zki i złamania
obu rąk, jednak ocalał od śmierci.
Natomiast syn jego został zabity.
Ró,,-nież zabity został koń.

Ze świata pracy w Łodzi
niehonorowania stawek.
fabryce wyrobów szklanych Sokołowa (Senatorska 4) robotnicy nadal

'V

strajkują·

Błażek",

Robotnicy firmy Schatz (Andrzeja
nr 63), gdzie powstał ostatnio zatarg,
d"mag-a.ią się zatrudnienia po 8 godzin
przez 4 i pół dnia tygodniowo.

· Po~a t~'m w progt'amie przewidziane są
, deklamac,ie, skecze i śpiewy. Wstęp dla
wszystkich członków i syrr.patyków bezpłatny.

Walne zgromadzenie członków
Czerwonego Krzyża
- Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego
Cr:erwonego Krzyża podaje do ogólnej
wIadomości wszystkich członków. że we
wtorek, dnia 18 października rb. o godzinie 20 min. 15 w lokalu Czprwonego
Kr.zyża przy ul. Piotl'kowsk iej 236 odbę
dZIe SIę zwyczajne walne zgromadzenie.
na kt6r~'m uchwalony będzie preliminarz
dochodów i w~'clatków Ocld:dału na rok
1939, progl'am prac oraz załatwione wstaną wnioski, .wniesione zgodnie z przepisami Statutu.
Ze względu na ważność spraw Zarząd Oddziału pro~i o jak naj liczniejsze
przybycie.
Z Polskiego Tow. Krajoznwczego
· ''-': piątek, dnia 14 października, rb. o
godzll1Ie 20 w lol,alu Towarzystwa (AJ.
. Kościuszki 17) ks. pastor 1(31'01 I{otula
wygłosi
odczyt nt. ,,~Iąsk ~ Zaolzański
(kraj i ludzie)". Wstęp wolny dla człon
ków i wprowadzonych gości.

Uległ likwidacji ~atal'g w fabryce
metalowych wyrobów f-my A. Z. (Wysoka 31), ponIOważ firma zgodziła się
zapłacić za postoje.
'V sprawie zatargu .w· firmie Gampfe i Albrecht (Żeromskiego 127), wynikłego na tle nieuznania przez admi[listrację wybranych delef-ratów, odh~
dzie się obustronna konferencja w dn.
1:' bm.

.

f ;1

Stan szkolnictwa powszechnego
wtojzi
Lic~ba d~ieci

~

L ó ci Ź, 12. 10_ W roku szkolnym
1938/39 według obliczel} pobiera nauk\;!
w publicznych szkołach powszechnych
w Lodzi ogólem 71.281 dzieci. Szkolni~
two to posiada razem 1.393 oddziały w
123 szkołach.
W porównaniu z ub. rokiem szkolnym zanotowano ubytek dzieci uczę-

ub. rokiem

pracowników trwa nadal.

Orzeczenie
wsprawe obsługi maszyn
Ł

ód

w~'dał

obsługi

Ź, 12. 10. orzeczenie
maszyn w

Przepisy w sprawie budowy anten
zbiorowych
Ponieważ ostatnio mnożyły się skargi
radioodbiorców na wadliwa, budowę zbiorowych an ten. Starostwo Grodzkie oraz
Inspekcja Budowlana wyda Iy pod adresem wlaścicieli nieruchomości ostrzeże
nie, aby budowę zbiorOWYCh anten powier~ać specjalistom,
którzy ukończyli speCJalne kursy.
,y najbliższym czasie w tej sprawie
mają się ukazać specjalne przepisy, któt'e
będą dokladnie regulowały kwestię budo·
wy anten.
Koszty budowy anten ponosi właści
ciel, .radioodbiorca za tyll<o l<oszty przylą
czema.
30.lecie Chóru MariańSkiego
Zai;llll~ony wielcp
dla polsldej pieśni.
katedralny Chór Mariański obchodzi w
bieżącym miesiącu
3D-lecie swej chlubnej działalności.
,y dnill 16 bm. w sali przy ul. Piotrkowskiei 2-i8 oclhęclzie się wielki l,oncert
z udzia1em chóru i orkiestry symfol1icznej.
,y dniu 22 hm. odprawiom' będzie ża
łobne nabozellstwo za spokój dUBzy zmar'
łych członków Chóru w katedrze, zaś w
dniu 23 bm. odbędzie się równie~ w katedrze, nabożeństwo na intencję Chóru.

t

f

~'łnniejs~yla si~

drożdżowemu

Tragiczny wypadek
orzv oracy

L ó d Ź, 12. 10. Lódzki cech piekarski
i cukierniczy wypowiedział się przeciw
kartelizacji przemysłu drożdżowego i
przeciwko systemowi sprzedaży przel
stworzenie hurtowni przy cechach.

L ó d Ź, 12. 10. Na odcinku robót kanalizacyjnych na ul. Pabianickiej i. robotnik 40-letni Józef Szukalski (Brzezińska 1481 wpadł do wykopu i doznał
p~Imięcia cza~zId oraz kręgosłupa.

nież miłośników gry w siatkówkę zaprasza kierownictwo piłki siatkowej na powyższe zawody.
Trzy gwiazdy baletu w Teatrze Polskim
Już
w najhliższych dniach odbędzie
się w Teatrze> Polskim wielki festival taneczny z llClzialem trzech znakomitych
gwia7.d baletu: Ziuty BUCZ)'llsl<iej, Janiny
J.eitzkówny i Sabiny Sza Ikowskiej. Nazyvisl<a mówią wielE'. Ziuta BUCZYlls1<a, to
dzisiaj najbardziej pos;;mkiwana zagranicą, polska tancerl,a,
zdobywczyni pierwI>zych nagl'ód na międzynarodowych konkursa ch w nprl in ip, Paryżu i 'ViNlniu.
Janina L('itzkówna, b, primaballerina opery warszawsl\ie>j, je t również laureatlu\ konkursów międzynarodowych i olimpiady tanecznpj w Brrlinie. Sabina Szatkc·wska. znakomila tancerka. primaballerina opery wars7.awskiPj, dotychczas poza stolic~ maI o się Polsce udzielala.
Szczególy tej wielkiej imprezy artystycznej - w dnia.ch najbliższych.

z kie.szeni portfel zawierający czeki. goi papiery wartościowe na sumę 2400 zł.
Obu zlodz.iejasz,ków osadw1'!o w a.reszcie.
Z mieszkania Szpryncy A.lltagnes (Brzeziń
ska 18) skradziono bieli.znę i inne rzeczy warto·
ści 200 zl.
Zatrzymany z06tal Stani~ła IV Lenartowski.
pensjonariusz dOmu noclegowego przy ul. Cmentarnej 101ł. w chwili l:'dy z mil'6~k8nia Mar;;
T'ołman (Karolewska 26) skradł rzeczy wartości

KRONIKA DNIA
35-letnia Johanna Walter (Ł6nzks 31 najechaz~t>l.ła przez samochód i onniosla ogólne obra·
żenia ciała. Ranną opatrzyl I.. karz pogotowia.
W poczekalni kina pn, uJ. Cegielnianej 2.
~Zyj Celcerowi (Zawadzka 39) Wolf Lajzerowicz
(Piłsudekiego 18) i Chaim Win (Gdańska 18)
na

ł

~krad1i
tówkę

150 :M,'

Na szosie przy Łall'iewnikach najechany zostal przez samochód prowadzony przez Zdziełlł
wa Gortata nVarszawa Lwowska 8) rowerzystĄ
39·I(>tni Jan Pawlik ze wsi Imielnik. Pawlik 00niós-l bardzo cię.żkip obrażenia ciała i prtew·ieziono IN do szpitala w RadogoEzczu.

KRONIKA SPORTOWA
PfLKA NOŻNA

.'

Zjednoczone na czele tabeli. Po ostatnich zawodach lódzkiej kI. A, K. P. Zjednocz~ne prowadzi w tabeli.
gier pkt.
br.
1. Zjednoczone
5
14:5
9
2. Burza
13:4
4
7
3. Wima

Strzelecki K. S
5. P. T. C.
fi. 'Vojskow7 li. S.
7. SokIi! (Zgierz)
8. L. T. S. G.
9. Sokól Pabianice
4.

zakładach

gprawę

Eitingo-

Orzerzenie dotyczy

składu obsłu~d

zespołach
s7.czególn~'ch

na

oddrirlle

przędzalniczych w
grup·a rh prz~dzalń i
tkalni automat~·r?:ne,i.

pona

Prze ciał soble gardło
.brzytwa
Ł ó d ź, 12. 10.
W mieszkaniu
własnym przy ul. Prync?palne.i 64 pOpełnił
samObójstwo 27-1etni Gustaw

Nowy przedstawiciel miasta
wzarzadzie KEt

L ó d Ź. 12. 10. Na miejsce dyrektora
Chodaczka. który, jak wiadomo, opuścił
Lódź, przedstawicielem Zarządu Miejskiego w Lod7.i w zarządzie Spólki Akcyjnej Kolei Eleldrycznej Lódzkiej został wiceprezydent
tymczasowy Kazimierz Kozłowski.

L ó d Ź, 12. 10. Poczynając od i2 bm.
park Staszica oświetlony będzie przez.
całą noc ze względu na dokonane ostatnio rozgrodzenie _
Dotychczas park ten oświetlany był
tylko do godz. 12 w nocy.

Komitet "Dnia oszczędności"
Ł ód Ź, 12. 10. W sprawie obchodu "Dnia Oszczędności" w Łodzi wyłoniono komitet w składzie: dyrektor
PIW Jara,
d~'rf'ktor 10(0 m: ł,odzi
Chudz~-l'tski, d~Tektor Banku Roootniczego "'anatowski, inspektor szkolny
Komandor j dyr. ł.lichejda.
Komitet opracował
szczegóło,,'y
program obchodu "Dnia Oszczędno
ści".

szczających dq szkoły, bo liczba dzieci
w wieku obowiązku szkolnego w roku
ub. wynosiła 73.614. Zmalala również
ilość oddziałów szkolnych o dziesięć.
'V. roku bież_ natomiast powiększyJa
się ilość szkół o jedną szkołę przez
gmach, który mieści się przy ul. Lagie\l,'nickiej.

Przeciwko kartelowi .

Inspektor. pracy
normują.ce

na_

Przemówienie J. E. ks. bisk.
Tomczaka przez radio
Ł ó d ~, 12. 10. - W zwiazku z "Tygodniem miłosierozia" w~~głosił okolicznościowe przl'rnówienie przez radio
.T. E. ks. biskup dr Kazimierz Tomczak.

Krótkie

KRONIKA MIEJSCOWA

Zawody w siatkówkę
,·V niedzielę, dnia 16 hm. o godz. 15-tej
odb ędą si~ na terenie II. Oddziału O. S. P.
przy ul. 11 Listopada n1' 4, zawody piłki
siatkowej o mi~tr:wstwo O. S. P. w Łodzi.
:Wszystkich sympatyków Straży, jak ró"'-

w poróu'Hctniu

krawców
ok. 700

Park Staszica będzie oświe
tlonv przez całą noc

Strajki i ~ataJ'gi
Ł ó d z, 12_ 10. - 'V firmie Meissner
(Kilińskiego 143) powstał zatarg na tle

Strajk krwawców trwa

Ł ó d ź, 12. 10. Strajk
wars7.tatow~'ch,
obejmujący

Kal'cz, który w czasie nieobecności dC)mo\yników przeciął sobie gardło brzytw::t.
Powodem samobójstwa była nieuleczalna choroba.

1918

13 bm. winni zarejestrować się
mężczyźni wspomnianego rocznika z terenu III komisariatu P. P. o nazwiskach na
litery: C, D, E, oraz z terenu Vln komisariatu P. P. o nazwiskach na litery K L
Ł, ~{.
' ,
Komunikat "Pracy Polskiej"
'Vydział kulturalno - oświatowy
przy
Zjednoczeniu Zawodowym "Praca 'Folska"
w Łodzi podaje do wiadomości, te w dniu
16 października rb. o godz. 16.30 w Jok&lu
własnym J I'zy ul. Bandul'~kiego 9/11 one_grana zostanie jednoaktówka pt. "Opęta

n.y

.,

"Orędownik".

.Jedna osoba l)on;osla

Pala('e - .. Córka z.nachorlt"
t,' Przedwiośnie - .,Więzień królewski".
Rialto - .. Paryżanka".
Sh-Iowy - "Piętnastolatka".

Dz.iś,

~tr(m8

.. 'Yymiarów",
redagowanych' przez
"grafomana" i .. ledwo że graf.omana"
oraz pseudo literata, . ~tóry :~~Ie p~zy
nosi zaszczytu polskie] pOeZ]l , - Jest
wyrwanie z boku plakatu kawałka papi'eru i dopisek "wygryzione przez

Pociąg najechał

KINA

nia" i .. Maly

dnia H pafr!riprnika 1~3q -

"czarna kawa"
"Wymiarów"}

A~re! re~ak[ii i a~mini~tra[ii WtO~li
91,

ORĘDOW~TK piąlPK

Pożegnalna

Czwarłelt: Edward kro
Piątek: I\"alikst pap.

g aleodarz slowianski
Czwartek: Ziemisław
Piątel(: Dziertymir
Słońca: wschód G.13
zachód 17.04
Dlugość d •• ia 10 g 51 min.
Czwartak
Księżyca: \vschód 19.30
,+ _
zachód 10.55
Faza: 3 clzień po pelni

~otrkowska

-

5
4
4
5
5

,
4

7

1
1

9:7
14:6
8:6
5:9
4:18
3:10

1

4:14

l)

5
4

wiadomości

GRYPA SZALEJE
W związku z nastaniem dżdżystych
dni jesiennych zanotowano nasilenie
grypy. Lekarz;e domowi na punktach lekarskich ubezpieczalni przyjmują powyżej 200 chorych dziemde. Na szczę
ście (j1'ypa ma p7'zpbieg łagodny, nie wywołując żadnllrh komplikacyj.
DOtYWIANlE DZIECI
TV urzędzie 100je1l'ódzft,im od było się
posiede:.nie Kornźletu Wojew. pomocy
dzieciom i młodzieży. Komitet II dniem
f listopada rb. pnystąpi do (lkcji doży
wiania dzieci w szkołach. przy czym akcja dożywiania ob;''''': ma 30.000 dzieci.
Stopniowo dożywianip będzie rozszerzane, tale że objętych ma być do iO.oon
dzipri miesięcznie.
Koszt1l wynoszące 150.000 zł miesięcznie pokryte mają być z dotacji województwa i min. op. spal.
ZJAZD KLASOlVCOW
TV dniach 16 i 17 bm.obradowar bę
dzie w Lodzi ogólnokrajowy zjazd klrtsowych związków wlókninn. I ' . Na 'Ljeź
dzie między innymi poruszona będzie
sprawa wprowadzenia w przemśle włó
kienniczym
40-godzinnego
fWTodnia
praCll.
W czwartek wyjeżdża do Warszaw .1J
specjalna delegacja zarządu (jlówne(jf)
klasowego związku włókn. w osobach
Szczerkowskiego i lValcznl;n i u'ręczy
Ministrowi Op. Spał. men10rinl 7(' spmwie -W-godzinnego tygodnia vraC1l_
Do sprawy tej w najbliższym' czasie
powrócimy.

.• SIron..: 8

Nagłówkowe słowo

(tłusto) 15 groszy. katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
t, w, Z, 11.- kaMe stanowi 1 słowo. Jedno ogtoszenie nie mote przekraczat 100 słów, • tym

5

ORĘDOWNIK,

pI"lex, ania

n

OGŁOSZENIA
Ogłoneala włr6d

nagłówkowych.

pa'td.dern~a

mm••k

naprzykład:

s 18923, n 2745, d 1790
1 t. ci. ... 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
ah, do godz. 10,30, w soboty i dni przedświe,tecme przyjmuje się do godz. 9.25.

_ ......,.

litograficzną.

prue

~ezIl4.

eser·
te-

paczkę. 4 komplety k1ie .do

ln h . d
legramó~ weee yc It. ~przedam tanno. Oferty Orędownik. Poznań zd 95 B22

11[1. DOMY-PARCELEJI

DRZEWKA

OtoOCOtoE. ALEJOWE
BZ9 ORAI RÓZE

" P~KNYCH ODMIANACH.
" WIELXIII WYBORZE I PIERWSZORZĘDNEJ JAKOSCl

Dom

restaurada. kolonialka dwumorgowy ogród, cena 12.000 Meteiski. PoznMi. 'Volnica 4/5
zd 9;) 967

POLECAJĄ

"OGRODY WIDZEWSKIE"
o. o.

..

1I:.~ _P.IEaN.I.Ą.D_Z. ._:II
Poszukuję
2000.- gwarancja l hipoteka.
wysoki procent. Oferty Oredownik Poznań zd 94 779

SP. Z

IlAJĄTEK

-----

ł

'.000,-

I<!CJ

pożyczki poszukuje solidne przedsiębiorstwo wzamian ewtl. pok6j
utrzymaniem. Oferty Orędownik
Poznań zd 95 i68

WIDZEW

POCZTA PABIANICE
SKRZ. POCZT. 54 TEL. 341

KIER. L.

LSKA

._-_..

W spólniczkę
1 000.- objecie korzystnego sklepu samotny kupiec Oferty Urędownik. Poznań zd' 95 n19

UŻENKI

Znak oferty

Drukarenk,

z wy~zynklem o sześcIU ubIkacjach. centrum miasta' powiatoW!!g(l Copu .z J?Owonu podeszłego
wIeku może obJąć gotówka okolo
tysięcy na kaude i towar,
w najlepszym punkcie większego miasta powiatowego, szeŚĆ
młonv. zdolny. pracowity w:elko7 składów różnych branż, wpłaty 30.000,- zł, reszta hipo- 1?olanin. Zgłoszenia Szewczyk.
Dębica.
zd 96170
teki. Oferty Orędownik Poznań z 30707.

"8.

Numer 236

DROBNE

'rohycll.: t-lamowy

R~tauracJ~.

1938 -

'W
.-

Ogrodnik. kwi-acl.arz

Kawaler

l'ooiadający

NOWICKI

Dojazd tramwajem P a b i a n i e k i m do przystanku
Widzew-Zdżary, skąd 1 km.
11 19170

~yiększy skfad spo-

Zy.wczY. pragme poznać panne o
~lflYm charakterze. cel m atrym oma ny. Lask3we zgłoszenia z fotografią do Orerlownika .Poznań
zd W838
'

Której

z pań ziemianek zalezy na W7JOrC?wym gospodarzu. lat 27. WY60klm. bez nafogu. posiadajacym
got6wke. cel matrymonialny. _
ł,aska!,e zgłoszenia
Oredownik.
Poznan zd 95 839

Czeladnik

p,jelk,lIJI'8lci. obeznamy w CIlIklie:mierwje poszUJkuje p068Jdy. Oferty
•
osobl 8ty wydany przez Magistrat OredO'Wlllik. Poznań w 9& 144
Zduńskiej
Woli dla Henryka
Matuszewskiego. unieważniam.
Siodlarz
n 19 904
ta.picer dobry praoowm.iJk. -po lł'Oj- - - - - - - - - - - - - - skowoścl. wuka po&aoy. miejecoZaginął
wość o~ojętna. Of~rty K1J,l"ier Poportfel z dokumentami i biletem znańS!kJ zd·g !)6 (}!k /3
rocznym PKP. Laskawy zwróci.
lub za·da:woni 149-36.
n 20 038 -.Z7.WOLNE MIEJSCA

Dowód

Kupiec

30 la!. brnnet. przy&to}ny. l1a kie.
r~wmczym stanowisku w Poznaruu z braku znajomości pozna
[Przystojną. nie bied'na do 26 lat
- . !!el. matrymon ialny. Oferty
mozllwle z fotografia. kt6ra zwra.
cam do Orędownika. Poznań
zd 96073

Dla
wszystkich

SPRZEDAŻE_fi

najmilszą

Sprzedam

pamiątką

1[;7.

w ce!ll<tl'UJlll m,i asta skl® Ł7tGnńo
wy, materiały "iśmie.rune i a-ala,nter.la. W,iadomo·Ć AlminiBtra.cja
Oręd<1Walika w Lodzi.
\lo
n 20 G37
Skład
aelikatesów, mleszkan;1!m. obrót 60000.- sprzedam.
ulerty Oredownik. Pozna1l
zd 95377

jest

:II

. .28. SZUKA POSADY . .

z 'historycznycb dni za Olzą

najnowszy

Poza tym

w

Blacharskie

tygodnika

numerze początek sensacyjnej POWiAści

FERDYNANDA ANTONIEGO OSSENDOWSKIEGO -pt.

75 m6rg bez inwentarza kO!'ZTetnie właściciela. Oferty Oredownik Poznań zd 93700

maszyny. narzędzia sprzedam.
Spieszne oferty pod .. Blacha1'7".
Oredownik. Bydgoszcz, li Maja
20.
n 19861

popularnego

"Jlostracja Polska"

nabiału.

Gospodarstwo

numer

"Wicber

Z

Cena egzemplarza tylko 4S groszy.
we wszystkich mie)'scach sprzedaży gazet.

pustyni"
Do

nabycia

liiiiii~~~~;;ii~~~;;;;;;iii.jij;;iiii==iiii!!iiiiiiiiiiiiii;!i!!!i!!i~~iiiiinjjiiiini~~~~onDi~~iiii
. OGÓLNOPOLSKIE
Piątek,

14 października.
.
6.30 audycja poranna: 11.00
.. Krakowiacy i górale u króla
Sta~l'a" _ słucho\vl~.ko Sta.nl·sława
~
~
Wasylewskiego dla dzieci starszych (z Poznania); 11.26 uwertury operetkowe - płyty; 11.57
sygnał czasu; 12.03 audycja poludniowa;
15.00 "Na szerokim
świecie" - aud. dla młodzieży w
oprac. Kaz. Plucifu;klego (z Poznania): 15.20 poradnik &portowy;
15.30 muzyka obiadowa w wyk.
Kwartetu Salonowego. Włodzimierza Onnickiego (:!: Kra.kowa);
16.00 wiadomości goopoda.rcze;
16.16 rozmowa z chorymJ ks. kapela na Michała Rękas.a (ze Lwo-

EmHa Coopera z udzialem Mau-, płyty; 14.00 ..Melodie
rycego Marechala - wiolonczela; płyty; 14.20 audycja
22.30 ..Literatura według recept a) skrzynka. b) "Na
..socjalistyoznego reali=u" - wiadanie, c) muzyka;
szkic literacki Czesława ZgOorzel- ne wiadomości goopod
skiego (z Wilna); 22.46 mUlZyka dakąd jechać w św,ieto ;
__1_
ł t
22 66
t t
t .
t
1800
rozrywlAowa - p y' y;
. os a - por al/: sp(}r (}wy;
nie wiadomo§ci.
ry kwartetowe" w
anIU
k>wartetu smyczkowego rozgłośni
kra,kowskjJd: 22.46 muzyka z płyt;
22.66 komuni·katy sportowe.
T oru li - u.u
"~7 '-, Lw·w
_ 8.10 ,.Go"-I·na
g05POpJ""n poranna;
u
=
10.00 koncert razrywkowy - p/y- dyn.i" a) .. Przechowywanie jarzyn
ty; 11.26 muzyka włoska i fran- i owoców w ZImie" - pogadancu ka - płyty: 13.50 wiadomośo' ka,
b) porady, c) wiadomogc.j
z Pomor.za; 17.45 recital fortepia- aktualne, d) płyty; 11.25 płyty z
nowy Edmunda Rosiera (ze stu- 'Warszawy; 14.00 .. Gazetka infordia w Bydgoszczy): 18.15 rozmo- macyjna"; 14.111 utwory fortepiawa ze słuchaczami: 18.25 w,iado- nowe w wyk. IWmama Sawickiemości sportowe z ~omorza; 22.46 go; 14.30 .. Czarny Matwij" - Wamuzyka z płyt.
lerego L07iińskiego. Wyjat,ki z po-

:a~i~l:-i!~e~~eWraPhll_~k;:łkTe:f~~ pl~~;ifIii :i~~yw:S~ir~zoa~~~~ ~~.:~C~l:045g~I~~oor~~&i~;pold
wej: 16.50 .. Instynkt spoleczny u 14.00 .. Na zalkazanych d-rogach
ryb" - pogadanka. wygi. Józef
Kaj (z Poznania): 17.00 mi'rIiatu,ry bes.k·idzkich" - pogadam,ka: 14.10
kameralne w wyk. Kwartetu P. koncert życzeń; 14.50 "Rad.iofoniR.: 17.45 s.krzynka techniczna _ zada kradu": 14.00 wJa(\omo!ll"
red . Wa~ław Frpnkl'el~ 18.00 au- bieżi!ee i gielda; 17.45 "Rok 1038
na $łąs.ku" - p()gadanka; 17.55
dyeł a . dla wsi:. 18.30. Tea.tr .Y'łyo- alldycja ŚłPlewacza d.Ja swJetlic w
-:- wykonaniu 8wietlicowe-go I!:ffipołu
brazf!l: .. TeoJ"l!1; EIns~elna
prE!mle.ra k()medH AntonIego CWOJ- śpiewaczego z W. Hajduk z
dZlńsk!eg~. 'Y. rplayh gł6~ych: w~p6lu<1zia~ean H. Tkoc.'Za (gitaJan CIecIerskI I ZofIa MY8IakOW- ra: 18.15 ..Jesienna pielegnacia
ska; 19:30 ko~cert .rozrrwk,?,wy (z sadów" _ pogadanka: 18.25 wiaJ(atowIC): 20.35 d1Jlenn.lk Wlec?O,r- dom()Ści 8,portowe; !:lA6 najnowny: 21.00 C,h6r. Polskiego RadIa sze nagra,n ia _ płyty. 22.00 kopod dyr. St!lf!lsJawa .Nawrot~; mu.nika,t boieżący; 23.05 zakończe21.15 transmISJa z Fllharmomllnie audycji
\\'arszawskiej. Koncert s y m f o - '
niczny w wyK. Orkieetry FilharKraków - 8.10 mu,zyka leklka
monii Warszawskiej pod dyr. or·az wiadomości: 11.25 m'Uzy<ka -

WJa omo§ci bieżące z miasta
prowincj.i; 17.50 lokadny Tea
Wyobraźni: .. D/Ulg" - drama
diowy Andrneja RY'b ickiego:
reporta';; aktualny; 22.00
ialformaeyjna.
l,ódf - 5.3G muzyka poralllJla
- płyty; 11.25 płyty z Wal'l!zawy:
14.00 muzyka ob.iadowa - płyty:
14.50 ł6dzkie wiadom()Ści g.iełdo
we; 17.45 lit!'ratnra pr?ez mikrofon dla wszysŁk.il'h .. Orka na ugorze" - .Jana Wiktora: ~8.00 k(}ncert rozrywkowy . .Ą.ntonI Mak<1WS,kl gra na. trzt.'Ch Inst~uJTIenta.ch:
kłarnet. KItara ha.waJs,ka.. p.1la;
18.26 wiadomości I!P()rtowe lokałne; 22.45 muzy.ka z płyt; 22.65
wiad()mo§ci bieżące.

• l-łamo'W'J' mllim.tr lub ,e~ mle~ee łl:OI!ztuj.: w zW)'eujnyc)a Il& atroDł. 1-1.Og ł OSZeDla
mowej 16 al'OllZJ'. na .tronle redakmnej (4-lamowej): a) prS)" końcu _Ad
redakcvjneJ 30 groszy, b) na .tronie c:swartej 60 IU'OSEY. e) na .tronie drugie' eo IrOIl."

lli.3D Lip~k - Utwory klawellYnowe. Berhn - Muz. rozrywkowa 16.00 Wrocław - Koncert
popularny. Konigsw. - Muz. popularna. 17.00 Budapeszt - Muz.
cygańska. 17.1ii Mediolan _ Muz.
taneczna. 18.00 Droitwich - Muz.
lekka. R. Parls - Koncert kameralny. Lyon - Koncert populamy. 19.00 Hilversum I - Rozmaitości muzyczne. 19.06 Lahti Koncert symf. 19.16 Sztutgart .,A :da" op. Verdiego. 19.30 Sztokbolm - ,~nieżka i siedmiu karlów" potpuri na tematy filmu W.
Di~neya. 19.40 R. Romania
.,Tristan i Is(}lda" op. \Vall'nera.
20.00 Sottens - Wieczór rozrywku\\' Y. 20.10 Berlin Koncert
Beethovenowski. VViedeA
Z
klasycznych operete.k. Monaehinm
- .. Czu instrumemtów" koncert
z udrt. solóst6w (skrz. i ora-a.1l.Y).
2O.~1i Hilversum I
Koncert
symf. z udz. chóru i flol. 21.00
Bruksela fr. - Melodie operetkowe. %1.10 Tallinn - Koncert
.symf. :21.30 Pari" PTT - Fe8nwal Rouf:lsela. Lyon - Koncert
,kameralny. Droitwicłl. MUl!.
rozry,w'kowlI. 21.40 Bud.pe!lZt Koncert symf. 22.00 Londyn Rer.
- Muz. orga·nowa. U.lli Sztokbolm - Muz. roma.ntYC2lrla. 22.36
Llp8k
Muz. lekka. 21.45
Droltwleh - Koncert 8ymf. U.OO
](oni.rsw. Rzwedzki koncert
I:lymf. Monaeblum - Koneert POpularny. Lipsk Muz. lekka.
U.OO R. PUki - Koncert u·m!.
Mozart. Ravel. Chabrier i in.).
Sztutgart i Frankfurt - Koncert
kamerahlY ora:!: sJmf. u-bworów
Cza!kowskieg{).

-Ugłoezenia do 10 sł6w dla posmkui.ących posady w tej rubryce
obliczam,. po jednej trzecleJ cenie
drobnych.

aj Służba domowa

Dziewczyna

m~~a. P<leZuklllde pOSady do
WS'7lYł!'tklegO zua.z. Oferty OredOWlrl.1k. Poznań w 96 113

Praktykant

biurowy umiejacy pisać na maszynie oraz kreślarz potrze~ni.
Szczególowe oferty. z podaruem
waru~.ków Oredowmk . L6dt""~31
.. WK •
n iro

Ślusarzy
przyjmiemy ZUUl.
Zlrlosrrenia do Oredownillka.. Po-

m~<>dMych
znań

ro

95 608

Rybak

- - - - - - - - - - -_ _ _ samodzielIny
uczoiwy.
M'lń&za
IpraJctYlka jezioro. Oferty Or~
h) Inni
dOWlllJiIk. Poz.nań ro 96 1M

Młynarz
samodzielnl.. poszukuje

Sprzedawców

posady. na materiały bielskie. raty. ka~
Zglo~zenia Dehczyński A. Go§ci- da 500.- Zgłoszenia Orędowruk
szynek. pow. Żnin.
'n 20 095 Poznań zd 96 126

W'awaler
A.

Fryzjerka

d>;ie'l\a przy wolnym utrZ]'1!1,aniu
w mieście.
zjakrejkolwiek
mMa Oredownik.
kaucja p06ltdy
i rowerem
ftzuka u ,raz potrzebna.. Gdynia. ~e§3naO
Oferty
Poznań
11
n •. 9 1
zd 95815

ltraw"-"a
..., " .

Pielęgniarz

rtlt~owana, dł1J,goletma l!rakb: do starszego slabowitego pana.
k.ą l?os~u.kuJe l!racy w wle~szeJ na caly azień potrzebny. MlelecfIrmIe. ZgłoszenIa Ostrów . WIerz· ki. Bu·szewo. P. Lubosina.

zd 93 975
bowa 1. m. 1.
n 20 100
----------------------------

,

LOSU 1 klasy do jutra. lecz
zrób to dzisiaj, bo właśnie ono może być dla Ciebie
przeznaczonym dniem szczęścia.

Nie odkładaj nabycia

STEFAN
CENTOWSKI
Poznan, plac
10.

1l~

Wolności

tD 9S8-D

1I~~IW~łW~~~W\~~łW~~~W\~W\IW~łW~~~W\~\II

Humor zagraniczny

. - Teraz
kawyl

pokatę

wam dzieci, jak nie

należy pić gorącej

'(Hella, Lipsk).

PreDumerata w Po..,. • e4noumI_ auet7 do domu mlesl.eeznl. (7 ruy w tnodnlu)
1.10 Ił. . . Iranl~ ml..iłCmle od '.00 El do_6.00_zł _ (zaletnle od kraju).
Adres ,red
akeJl I adminłltraeJł eentralnei: Pomań. 'w. Marcin 70. Telefony' 40-72 14-78
3 07

dl na ~tronie wiadomoAci mlejsoowych 1,- zł. Drobne ogl~zenia (najwytej 100 .16w, w tym
od
I d . 1- , "J-4I1. 115-24. "-25; pO rodz. 111 oraz w niedziela I Awieta tylko: 40~72 R~dakto;
nagfówkowych) ałowo nagłOw~owe drukilem tłustym, 15 groszy. kdde dalsze słowo 10 &'roeą.
~w e :!Ila ny:
an Pluak. ?ozna.nla. Za wiadomości I artykuły z m. Lodzi 'odpowada
Ogłoszenia wieksze w§r6d drobn.,ch poczynając od oet,!ltnfej .trony. l-łamowy mlllmetr aD lroW adYllaw MacI . ., LOdt'p1lJ. Piotrkowska 81. Za I,Kronikę Wielkiego Pomorza" odpowJad
IZY. Ugłoszenia skomplikowane, li zumetenlem miejsca _ od p()szczea-6Inell'O Wl'padku 20'''
Franpcille~ Prllytulkl. oznania. -L 2fa o&,loazema i reklamy odpowiada Antoni Leśniewica
..
d
d .
30
•
oznama. Re"opi,.Ow nieum6w~onych redakcja nie zwraca. W
razia w ~
nadwyźki. Ogłoszenia do blet4celro 'W'J' d a nI a przYJmuJemy
o &,o.ZInY 10. .' a. dro wycfatl
!ladkO.".•• powodowanych filit wyższ •• IIrzelzk6d w sakładzie. strajków Itp wyda
. t
r
niedzielnych I 'wiąŁecznych ao arodzl.ny 11,80 rano. Za bIedy drukarsk)e, kt6r. nie ml.1ekaztalcaj.
odpOwiada za do.tarczenie piema a prenumeratorzy nie mają prawa doma
. wm~ wo. ndle
treści ogłoszenia. adminillŁracja me odpowiada. Ogloszenia przyjmujemy t7lko za opłatą II! &'Ory.
.tuczonych numenlw lub odszkodowania.
__..
gama Ile me oNakład I czcionki: Dru.k amia Polska S. A. w Poznaniu. - Konto P. K. O. Poznań 200 14t. P~e konto rozrachunkowe: Pomiń I. numer kartotek 03.

i)

_, ORĘDOWNIK, piąteK, dnia 14 patdziE'rnlka 1938 -- Slrona"
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Jego
torskie

oschły

ton i te sztywne men-

słowa sprawiły jej niemal fizyczną przykrość. Oto nie z własnej
winy musiała znosić te upokorzenia,
musiała wysłuchiwać jakby strofowania, jakby nagany. Jakże bardzo zmienił się ten człowiek. Lubiła go dawniej, gdy był nic nie znaczącym panem
Maćkiem. Pod jego służbistością i poprawnością
oficjalisty
wyczuwała
wówczas naturę jak się zdawało, wrażliwą, zdolną. do wzruszeń i ofiarności!
Był w domu czymś miłym, dyskretnym sprzętem, który się zna i do którego ma się zaufanie, oparte nie tylko
na znajomości, ale i na przeświadcze
niu, że wewnętrzna jego , wartość wyklucza jakiko:wiek ' zawód.
I jakże się zmienił. Osiągnięte bogactwo zrobiło zeń pewnego siebie,
, oschłego i szorstkiego człowieka, który
w poczuciu swej przewagi materialnej
dyktował, zapewne słusznie i sprawiedliwie, ale jakże poniżają.ce warunki,

....,....

życiowej, do zdobycia własnymi siłami
niezależnego bytu, że trzeba mu dać
jakiś impuls, ą właśnie zamknięcie
dopływu darowanych pieniędzy było
by takim impulsem. Dzisiaj nie mill:ła

dego może działać demoralizująco, aestruktywnie, osłabiająco. Bo i ten czło
wiek z chwilą uzyskania bogact~a
~zymże się stal?.. Kiedyś na SWOlm
skromnym
stanowisku
oficja.listy
już żadnych złudzeń. Mogła liczyć , Je- dworskiego był doskonałym pracownidyl)ie na szczęśliwy zbieg okoliczności, kiem, jednostką nie ~ybitną ~raw
na Vrzypadek, czy protekcję i na wła- dzie, ale pożyteczną, mema~ mezas~
sne wysiłki. Zbyt późno, niestety, zda- pioną. Teraz stał się czy~ś. dziwme
ła sobie sprawę z tego, że ten człowiek
niepotrzebnym,
nawet
smlesznym.
wychowany w zbytku, przyzwyczajony \Vziął sobie jakiegoś zdeklasowanego
do niemal nieograniczonych możliwo- - jak pisała pani Ma~yld~ - bar0!la,
sci finansowych bez najmniejszej tro- który oczywiście p~Sozytu]e przy mm,
ski o nie, nie jest przystosowany psy- wzamian za uc~eme go. dobry~h m~
chieznie do walki o bvt nie ma żad-I nier. I podrÓŻUJe. Zalmast zająć Slę
n~r ch ambicyj uniezależrlienia się od Prudami podróżvje. Ja~iż jest sens
czyjejś łaski, ani zajęcia jakiejś pozy- tego rodzaju egzystenC]l? Bo. ~aw~t
cji w społeczel'lstwie.
nie chęć użycia. Sam po~U~reshł, ze
. Teraz, po wizycie Tynieckiego i- po wydaje mało, a zresztą z Jego szty~
liście ciotki Matyldy przyszło jej na nością i Oschłością tn:dno w 'Y?~br~z
myśl, że widocznie bogactwo na każ- ni połączyć jakąkolwlek radosc zycla.

'.1

MĄt

Nie mogla pozbyć się sugestii, ' że
Tyniecki
wychowany jako . prostak,
potrafił być
obojętny,
bezwzględny
i tak tanim kosztem wspaniałomyślny. rozmyślnie i naiwnie przybrał tel) 'spo- Nie wiem kiedy wrócę do kraju sób żyCIa, uważając, że przez to zy- mówił, nie zmieniają.c tonu - za- skuje na pańskości. Nie mogla nie
mierzam odbyć większą. podróż i praw- przrznać w duchu racji pani Matyldopodobnie zatrzymam się na dłużej dzie, gdy ta skarżyła się na obcość
w kilku miastach zachodniej Europy. łaką czuje w stosunkach m~ędzy nią
Obecnie nie jestem w stanie podać l synem.
, Spojrzała na zegar i zapukała do
swoich przy- -łych adresów. Jeżeli tedy pani będzie chciała porozumieć się sypialni Goga. Nie spał już. Powietrze
ze mną, proszę kierować listy do me- . w pokoju miało wstrętny odór przetrawionego alkoholu. Stanęła z daleka
cenasa Himlera, który mi je prześle.
od łóżka, by nie dolatywał do niej odZrobił pauzę i mówił dalej w taki
dech nasycony tym obrzydliwym zasposób, jakby nauczył się tego na pa- pachem.
Gogo, jak zwykle po pijań
mięć:
stwie,
był przrgnębiony i zrezygnowa- Gdyby zaszły jakieś okoliczności,
ny. Nie zdziwił się zbytnio usłyszaw
że wolałaby pani nie mieszkać w Warszy
wizycie Tynieckiego, bez sprzeszawie, proszę panią najuprzejmiej nie ciwuo zgodził
się na jego warunki.
zapominać, że jestem pani krewnym
- To nawet ład~.j,ęgo, strony i że dla pani Prudy zawsze stoją otwQ- że on chce zapłacić moje
rem. ' Może je pani zawsze uważać 7;a zauważył
długi, a z tego, że , 'nie ' wspomniał o
swój dom tak jak było dawniej.
potrąceniu tej kwoty z renty wnioskuChciała odpowiedzieć, że nie przeję, że nie myśli o tym. Zresztą to nawiduje takich okoliczności, że w żad wet będzie dość elegancko wyglądało,
nym wypadku nie skorzysta z łaska gdy adwokat w moim imieniu odeśle
wego chleba ofiarowanego jej z tak im pien iądze.
'.'
wyraźnym podkreślonym lekceważe
- Nie wiem czy elega.ncko - odniem jej męża, opanowała się jednak powiedziała Kate - ale w każdym rai powiedziała tylko:
zie nie zaszczytnie dla ciebie.
- Dziękuję panu.
- Dlaczego?
Zapanowało milczenie. Czuła, że
..:..:.. Bo dowodzi, że on nie' chce ci
wypada jej z tytułu uprzejmości pani dać tych pieniędzy do ręki. Widocznie
domu wobec gościa podjąć rozmowę, obawia się, że nie popłacisz długów.
rozumiała, że rozsądek nakazuje po- Ach - skrzywił się Gogo zyskanie sobie sympatii tego człowie
że to jest chamstwo, ale
ka, że leży to w interesie Goga, ale nie ooczywiście,
tym
przecie
nikt nie będzie wieumiała zmusić się do wypowiedzenia
dział.
-',
chOCiażby jednego słowa.
- TY wiesz. ,
Po chwili i on widocznie to odczuł,
- Oj, Katel Nie męcz mnie. No
gdyż wstał i skłonił się:
wiem, wiem, że los zepchnął mnie do
- Pani pozwoli, że ją pożegnam.
roli ściganego zwierzęcia. Cóż ja na to
Podała mu rękę.
poradzę?
- Życzę panu miłej podróży.
Wzruszyła ramionami:
- Bardzo pani dziękuję.
- Mówisz, wybacz, bez sensu. JePocałował ją w rękę i skierował
steś młody, zdrowy, masz wszystki~
się ku drzwiom, przy drzwiach zatrzywarunki do osiągnięcia niezal eżnoŚci.
mał się i odwrócił, jakby chcąc jeszcze
I tylko samochcąc doprowadzasz do
coś powiedzieć, lecz tylko skłonił się
tego, że,..
sztywno i wyszedł.
- Zlituj się, Kate - przerwał. Gdy zatrzasnęły się drzwi, Kate Jestem zupełnie ' chory', a ty mi praspojrzała na zostawione przez Tyniecwisz morały.
,
.
kiego pieniądze i wzdrygnęła się. Po
Spojrzała na rozrzucone, w nieła
raz pierwszy w życiu miała poczucie dzie ubranie i powiedziała:
własnej małości, bezsilności, niemal
- Wstawaj już. Tu trzeba sprzątnicości. I rzecz dziwna, nie miała o to
nąć.
'
żalu do bezpośredniego sprawcy tego ,
-=Dobrze, A jest piwo , do , obiadu?
upokorzenia, lecz do męża. On ją na to
naraził, on wytworzył taką sytuację,
w której z pokorą musiała wysłuchać
tylu przykrych słów. Było coś oburzaPunktualnie ' o czwartej , obiad był
jącego już w tym, że spał po pijatyce
gotów, na gości j:e dnak wypadło czewówczas, gdy ona musiała świecić !{ać prawie :pół , godziny. Tukułło w
oczami za jego postępki i samym mil- przedpokoju rozpoczął ' tyradę z przeczeniem, samą uległością wypraszać prosinami, zwalając całą winę na ,towarzyszkę:
względność dla niego.
Jakkolwiek doznała dotkliwej przy- Serce mi się krajało na myśl, że
spóźniam się na obiad 'i że wszystko
krości, wolała, że się tak stało, że Gogo nie zetknął się z Tynieckim. Mogło będzie wysuszone. Ale ta lekkomyślna
to doprowadzić do jakiegoś nieobliczo- kobieta przebierafa się tak powoli,
nego wybuchu ze strony Goga i do ka- jakby" lllhie chciała sprowokować do
tastrofalnych następstw z cofnięciem ' pomocy. Jej jest ,wszystko, jedno, co
renty włącznie. Kiedyś, na początku je' i w jąkimstanie. ,Nie ryzykuje ' zę
pożycia małżenskiego, może by nawet bami', bo ma szt,\czne, ani żołądkiem,
','
" ,
tego pragnęła. Wówczas wierzyła jesz- b,o ma struS!... ,
cze, że Gogo zdolny jest do aktywności
Prz~stań papl~ć" nudziarzu
000

','

,

I
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Szalenie chce mi się piwa.
- Owszem będzie - powiedziała
Kate i wyszła.
- Czekaj! - zawołał za nią. - Czy
ja ci mówiłem, że na obiedzie będzie
Jola Horoszczallska?
- Kto? - zapytała zdumiona.
- Jola Horoszczallska. Zaprosiłem
ją wczoraj.
- Któż to taki?
- Świetna kobieta. Malarka, Ona
jest w przyjaźni z wszystkimi ' szatanami. Umyślnie chciałem, byś ją. poznała. Nud~i z się sama, a to czarują
ca kobieta. \Vrócila teraz z Paryża.
Wysokiej klasy kobieta. No i śliczna
jak marzenie.
Kate powiedziała spokojnie:
- Nie mam nic przeciw zaproszeniu na obiad kogokolwiek. Prosiłam
cię jednak już nieraz, byś zawiadamiał
mniE! o tym wcześniej. Sam powinieneś rozumieć, że ...
- Rozumiem - przerwał - ale zaprosiłem ją po pijanemu.
A zresztą
możesz posłać Marysię po jakieś dodatki do restauracji. Jeżeli nie wszystko będzie w porządku, to upewniam
cię, że ona nie weźmie ci tego za złe.
, To cygańska natura, chociaż jest damą z towarzystwa.
- Jeżeli jest damą z towarzystwa
- odpowiedziała Kate - jestem przekonana, że potraktuje twoje zaproszenie jako nietakt i nie przyjdzie.
- Może i nietakt - zniecierpliwił
się - ale przyjdzie na pewno. Przyjdą
razem z Sewerem. Nie znasz jej. Mówię ci, że coś zupełnie nadzwyczajnego.
- Dlaczego mówisz o niej tak poufale?
- Wypiliśmy brudzia.
Nic nie odpowiedziała i poszła 'd o
kuchni, by wydać nowe dyspozycje.
Teraz dopiero przypominam sobie, że
o tej pani mówił jej kiedyś Kuczymiń
ski, czy też Chochla, jako o osobie
eksc'entrycznej i prowadzącej się nader
swobodnie. Dotychczas z towarzystwa
tych panów poznała tylko zdolną
skrzypaczkę,
pannę
Lulu Brzeską,
zwaną Pupsem, dość miłą i naturalną
panienkę o zupełnie średniej inteligencji. Gdy wypowiadała o czymś swoje
zdanie, Chochla mówił, wzdychając:
- Pups, a możebyś nam lepiej co

- Kocham panIą - zawołała panI
Jolanta.
- Proszę państwa - uśmiechnęła
się Kate obiad jest na stole.
- Co widzę! - zawołał Tukałło -:-"
szpik na tostach! O Boże, czy aby Dle
zastygł I

Gogo nalew~ł kieliszki.

Kate sie·

dząc naprzeciw pani Jolanty przyglą
dała się dyskretnie. Nie robiła miłego
wrażenia. Bardzo czarne włosy gładko

rozczesane na środku głowy, uwypuzbyt duże, skośnie przekreślone dwiema wąskimi liniami brwi.
Wydatny orli nos, jarzące się oczy i
małe lecz grube zmysłowe usta ,p rzy
niezwykle białej porcelanowej cerze,
nadawały tej twarzy wyraz zmysłowo
ści,
agresywności
i przebiegłości.
Szczupła i wysoka miała zbyt szerokie
biodra i - co już w przedpokoju zauważyła Kate kształtne, lecz może
zbyt grube łydki. Cały dół jej postaci
od pasa wydawał się znacznie cięższy
i masywnieJszy od góry, przypominając odwłok owadzi i, nadając całej figurze wyraz ' jakiejś samiczności. Do
swego wzrostu miała nieproporcjonalnie małe stopy i ręce i na pierwszy
rzut oka mogła uchodzić nawet za nieładną· Natomiast nie podobna byłO
odmówić jej dużego wdzięku z tymi
ruchami żywymi i leniwymi zarazem
i z głosem dźwięcznym i drażniącym.
Tukałło w swój zwykły sposób 0mawiał ubiegłą noc, nie żałując złośli
wych przytyków nikomu.
- Powiadam pani - mowił, zwracajac się do Kate - że już w trzeciej
knajpie wszyscy wyglądali jak stado
małp, wypuszczonych ze zwierzyńca.
na wilegiaturę. Strąkowski wył swoje
wiersze o jakichś fioletach, Ali Baba
dęJ w s aksofon, Chochla tłumaczył jap,
kiejś nieznajomej -damie przy sąsied..
nim stoliku, że jest geniuszem. Pups'
obficie polana cocktailami płakała
rzewnie: Jolanta pomadką do ust narysowała Polaskiemu zawiesiste wąsy
i hiszpanska. bródkę, Gogo siedział pod
klały czoło

stołem,

badając

łydek,

jej

główniejsze

Drozd
zazdrości o

scenę

mięśnie

robił

fordanserowi
jakiegoś, ,rudzieica,
się zdumiony i do-

rozgląda:łem
tknięty w mojej godności człowiec~j

a ja

.po tej menażerii, szukając na próżno
odpowiedzi na pytanie: skąd ja się
znalazłem w arce Noego.
Gogo zmieszał się i powiedzIał:
- Zmyślasz, Sewer. A zresztą byłem rzeczywiście zalany i nic nie pamiętam.

się

-

Doszczętnie

pani Jolanta.

zalany -

zaśmiała

- Jeżeli zachowałem się wobec cIebie nieprzyzwoicie - zwrócił się do
niej Gogo - najmocniej cię przepraszam.
- Ach, byleś bardzo zabawny. Czy
wie pani czym mnie przez cały czas

bawił?

Kate uśmiechnęła się prawie swobodnie:
- Trudno mi się domyślić.
- Zachwytami nad panią!
- Czy i tam, pod ... stołem?
- Nie myli się pani - wybuchn~
ła długim śmiechem. - To właśnie było najnikczemniejsze. Sewer, co ja mu
zagrała?
wtedy powiedziałam ? .. Aha, że powinien zostać masażystą, ale dla panów.
Zadna kobieta nie miałaby dość derprzerwała mu - pozwól mi się przyj· pliwości, by wysłuchać przy tym zarzeć pani Kate. Nadzwyczajne I Oni nic biegu tylu komplimentów pod adrenie przesadzali I Cóż za wspaniała uro- sem innej. A pamiętacie, jak Polaski
dal Pozwoli pani, że ją uściskam ?..
pokłócił się z Fredem, gdy Fred Goga
I nie czekając na zgodę Kate objęła chciał wyciągnąć spod stołu?
ją i pocałowała w policzek.
Kate powiedziała spokojnie:
- Miło xri panią pożnać - zdaw- Wie pani, że dlatego właśnie
kowo powiedziała Kate.
wolę nie towarzyszyć mężowi w tych
- A ja jestem wręcz zachwycona I eskapadach, by nie patrzeć na podob- wypaliła pani Jolanta. - Przez ca- ne sceny. Mnie na pewno nie zabawiłą noc ' wszyscy mi ópisywali panią. łyby i wolę sobie wyobrażać, że podT~n' cymbal Chochla rysował mi pa- czas tych przyjacielskich wędrówek
nią na serwetkach. No spójrz tylko, po restauracjach i dancingach, mol
Gogo, jaką ty masz żonęl
znajomi zachowują się kulturalnie.
- Co dzień patrzę i co dzień oczom
',
nie wierzę - zapewnił Gogo.
(Cięg dalszy nastąpi)
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ielowiekowe i dziwaczne przywileje ugruntowane na konserwatyźmie angielskim

l

Nie chodzi tu oczywiście o znane gryzonie, których zapewne w Anglii jest
mnóstwo, lecz o władców wysepek, rozsianych na wybrze1.ach Anglii.
Wielowiekowe nieraz przywileje zapęwniają właścicielom tych wysp wyjątkowe zupełnie stanowisko i czynią z nich

Przeciwko komu skierowane maj" być te
Sąsiad jego znowut pilnie dba o prze"zbrojenia" jest, co I?rawda !liewiado~ym. strzeganie przepisów paszportowych,
. M,lędZy tymI dZiwakami, pow~łu.Jącyurządził własne biuro paszportowe
mI SIę na prastare rzekomo przywileJe, są
atoli tak1.e króliki o zupełnie nowocze- j wpuszcza na wyspę obcych jedynie za
snym pokroju. Mr. Mason, właściciel jed- zgodą tego1. biura. Ma on tak1.e własnego
nej z wysp hebryckich, nie omieszkuje "gubernatora", który kiedyś przez sa,d
dosłownie
corocznie
zwyczajny skazany został na 1 f, grzywny
prawie uiezależnych Jr.róUkówo
' i wać
b
d
1
t
za opilstwo, chocia1. zabroniony jest dowy ory o par amen Ue
wóz alkoholu na wyspę.
.
,
rozp sy
Zrozumlałrm J,est, te w tych war';1nkach Konstytucja przewiduje wybór trzech poSzczególnie skomplikowane są stosunzaznacza Się ~Ilny popyt nil; te !-sląstew- słów, a ponieważ posiada on tylko 3 pod- ki na wyspie Barsey, nad wybrzeżem Cerka, W ostatmm roku. zgłosiło Się 3~0 re- danych, demokratyczny ustrój państwa navon, Od wieków
flektantó,,:, n~ wysep~I" z czego atolI t,YI-/ funkcjonował dotąd bez zaklóc;eń
wyspa ta miała własnego króla"
ko 24 zmlemły właścIcIela. Ceny takIch
.
"
•
wysp "suwerennych" są rozmaite, zaletnie od ich położenia i wielkości, I tak
Gł
sprzedano,
,wysepkęwyspa
Edernish
za 1200
f~ntów szterlIngów,
Poola
zaś OSlągnęła 12000 funtów szt.
Niektóre wyspy mają prastare i jak na
•
o.
o,,,
dzisiejsze czasy,
•••"nienasycone gardła będq su: s~er~eJ ro~unerac
bardzo oryginalne przywileje.
W "Warsz, Dzienniku Narodowym" "Czeskiej Vyzvy" z sierpnia w rocznicę
~ładczyni wyspy Sark dzierżawi ją, jako czytamy:
,.Cudu nad Wisłą") i piętnują.c haniebwłasność prywatną królów angielskich,
To jest jasne, że do tragedii Czecho- ną rolę Czech wobec Polski w r. 1920.
bezpośrednio od samego króla i płaci mu, słowacji przyczynił się w dużej mierze W obliczu zbliżają.cej się katastrofy
w myśl dokumentu z 15 stulecia, "pół len~ J'eJ' rz<>d _ masońsko-lewicowy, pro- "Czeska Vyzva" w numerze z 22 ub. m,
na rycerza".
Wartość tę administracj'a
't'
•
't'
d'
skarbu królewskiego oceniła po długolet- SOWi' eckl' l' antypolskI'. Ślepa nI'enawI'ść ~'ypisała na pIerWSZe] s rome ro zaJ
, h naradach z prawnikami na 2 f. Mrs. do PolskI' trwała w nI'm do ostatnl'ch testamentu a zarazem memento: "Co
mc
Hathaway nie chce pertraktować z nikim dni, naj oczywiściej podniecana przez żą.dało Nove Czeskoslovensko (Vlajka)
innym jak tylko z samym królem. Na pod- obce podszepty, "Lidove Noviny" pisa- od swego powstania dla zabezpieczenia
stawie prastarych dokumentów uważa się ły jeszcze 17 ub, m. z ironią o żąda- państwa: ideologii narodowej, silnej
ona za udzielną władczynię wyspy i
niach Polski, dowcipkując, że "bez- armii, słowiańskiej polityki zagraniczpisuje wprost do króla,
radni Polacy nie wiedzą., co zrobić z nej, śCisłej współpracy z Polską. i Jugoktórego nie nazywa inaczej' J'ak "księciem henleinowskimi sprzymierzeńcami".
sławią"
' '.
N'ormandii", gdyż wyspa jej jest ostatnią
Ale były w Czechach ośrodki poli. Ale naJclek~wszy d~k~ment .rozpac~pozostałością księstwa normandzkiego, 0- tyczne, które wbrew wszystkiemu, co llwego. wołam a czeskiej praWICy P, 011na sama zaś jest lenniczką księcia.
't
ł
d 'l
k'
' t
d
P I k
ł
Równie oryginalnym jest władca wy- Je o acz a o, prowa Z1 y a Clę nac]ona~czneJ ,o z~o ę z
o s ą. przImos o
spy Lundy. Nie lubi on, gdy go się na- listyczną., a równocześnie propolską, pIsmo mneJ grupy pn: "Cesta. Jest
zywa po prostu mr, Harmann. W państwie prosłowacką (autonomistyczną.) i ant y- tam. rozprawa symh~hczn~, apel do
swym, wynosza.cym kilka kilometrów sowiecką.. Grupa "Vlajki" od szeregu braCI Pol~kó~, głos. hlstor)cznr, z któkwadratowych zaprowadził
miesięcy prowadziła ożywioną propa- rym po~mmsmy SIę ~omec~me zapowłasne znaczki pocztowe
gandę za porozumieniem z Pol~ką, po- znać. Pismo przypomlll~ h,lstoryczny
j własne monety
święcając wiele swych kart armii pol- dokuI?ent odezwę WielkIego króla
ze swoją podobizną. Władze jednakte by- skiej i stosunl\Om historycznym pol- czeskIego Prz,emysła Ottokara II, .któ~y
ły zdania, te przekroczył on znacznie sko-czeskim (specjalnie numer polski w r. 1278 zgmą.ł bohaterską śmlerclą
swoje kompetencje monarsze i zasądziły
go na 5 f. grzywny. Proces atoli wcią~
jeszcze się toczy. Mr. Harmann z całą
",.. '~._._"
•.,
zawziętością walczy o swoje przywileje,
Właścicielowi wyspy Shiant pozwala
przywilej 16 wieku na
wystawienie "własuej sily zbrojnej".
W razie wojny jest on jako lennik króla
angielskiego zobowiązany do posłania mu
posiłków, i to hufiec ciurów i 3 jeźdźców.
Tego' wymaga od niego dokument z roku
1500, Władca tej wyspy atoli uznaje, ~e
jest to zbyt kosztowne, dlatego zrezygnował z trzymania "własnej armii", Posiada on na wyspie dwa moździerze z czasów Jerzego III. Stary owczarz jest zbrojmistrzem, kanonierem i generalem, w
dniu urodzin władcy ubiera się w specjalny mundur i daje 21 wystrzałów salutowych. Zwyczaj ten jest ściśle przestrzegany,
Ostatnim razem dano atoli. ku
wielkiemu niezadowoleniu wladcy, tylko
.20 wystrzałów, gcly2
generałowi nie starczyło prochu.
Mr, Compton Makenzie, jeden z liczDych królików wyspiarskich, oświadczył
niedawno publicznie, że obecna sytuacja
pGlityczna zniewala do mieszkania na
wyspie,
Jest on właścicielem w~epeK
Herm i Jethou w Kanale w pobliżu, Do- Łódzka drużyna piłkarska Union-Tourill(J. Stoją od lewej: prezes Rode, Strzel'ver i
czykJ SeidelJ Królasik, Pile, Szulc, Chojnacki, MichalskiJ Swiętoslawski i Gorzzamierza wyspy ufortyfikować'
ko. Klęczą: Durka i Michalski l.
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atoli w roku 1931 regent mr. '10hn Roberta
abdykował i od tej pory jest tam bezkrólewie. "Partia monarchistyczna" atoll utrzymuje, te abdykacja jest nie wa1.na.
Nie wiadomo teraz, czy wyspa jest republiką czy monarchia,. Mimo wszystko wysepka nale1.y do naj szczęśliwszych zaką,t
ków imperium, gdy!
mieszkańcy jel
Dle płacą żadnych podatków
oprócz 2 f, rocznie jako "dotację na wspólną flotę".
Tak ustaliły sądy. (KK)

na Morawskim Polu w bitwie z Niemcami. Przed spotkaniem napisał król
odezwę do "książąt, panów, rycerzy i
całego ludu Polski" z prośbą. o ratunek
dla Czech i Słowiańszczyzny. Dokument ten odznac~a się. głęb.ią polity?znę., która do ~ZIŚ dma m~ stracIła
swego aloru l przeznacze~la wstrzymywama naporu germańskIego.
Przemysł t~k zachęcał ~olaków d9
pomocy przeCIW RudolfOWI Habsbur.
" nam udzIelIlI
"
SkI emu . Do tego bYŚCIe
. ".'
. ŚĆ tylko
t
pomocy me ~a was p zy~e.
.
rczwa~a, ale l ,Pewność, ze ]eś.lI ~y
wpadmemy w mewolę, t.eutońskI~ men~sycon.e gardła będą SIę sz~rze~ rozwlerać l ręce ~o ~asze zl~mIe sIęgać.
Jesteśmy dla ZIemI wasze] przedmurzem ... Boże, odwróć klęskę, bo gdyby
ona nadeszła ... o, w jaką.ż twardą niewolę mu", l'ałaby popaść wolna Polska,
,"
0, pod jakim uciskiem
znalazłby się
cały naród _ zaiste wam godzi się o
tym więcej pomyśleć, niż nam, Przeto
śpieszcie ku naszej pomocy, śpieszcie
j okażcie swą moc i pomoc uczynną
dla odwrócenia plomienia pożaru, jeszcze oddalonego, z nadzieją, że rozsadniej będzie bronić się od początku,
gdy się zdobędzie miano odważnego,
i
a kto gasi pożar domu sąsiada, chron
swój własny przybytek.
Ale nie dawno spostrzegliśmy, że
król Rudolf nie tylko odwodzi was radą od naszej przyjaźni i dania nam pomocy, ale też zasiewa między nas kąkol różnic ... Jeśli wy dacie nam pomoc,
którzy jesteśmy z rodu waszego narodu, wtedy i my kiedyś będziemy poma.
gać przeciw kazdemu waszemu przeciwnikowi."
Ponad krzyk rozdzieranej chiś Czecboslowacji głos ten królewski, głos
sprzed ~iec'lmiu wieków, mówi do nas
w:vra~nie. Nie zatykajmy nrzec:1 nim
USZU!
JAN BIELATOWICZ
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W niedz:ie-

lę odbędą się zawody piłkarskie po-

między drużyną aktorską. i dziennikarzami sportow~;mi. \V zeszłym roku
aktorzy "nabili" prasę sportową w sp 0sób fatalny, bo w stosunku 7:0. Na
c7ele druż~'ny aktorów stoi głośny
gwiazdor filmowy Dymsza, Drużyna
dziennikarzy sportowych ma ryĆ w
tym roku silnie wzmocniona. (w)
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NASZA NOWELKA

Po przez pOla i łaki
Gdy Hubert obudził się rano, chwilę
jeszcze ' w łóżku, skrzyżował ręce
_pod głową i zamyślił się głęboko.
Ukończył właśnie czterdziesty rok t y.cia, Poważna, ~erem zaokrąglona cyfra
dala mu wiele do myślenia, Bynajmniej
,nic przerażały go te lata i nie wymagał
nic nadzwyczajnego,
bo przecież każdy
wiek ma swój urok, Lecz zastanowiły go
lata ubiegłe między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia, Myślał nad tym,
co w nich zdobył, a z czego musiał zrezypozostał

gnować,

Co

spojrzenie jego przesunę
po polwju, bardzo elegancko umeblowanym. meble z kosztownego drzewa
wiśnio,,'ego, piękne dywany i cenne obrazy, Tapety jedwabne, eleganckie. Pięk
na jedwabna kołdra, po kterej przejechał
ręką.
Takie przyjemne życie, a człowiek
szybko przywykł do dobrobytu - ale też
i prędko zapomina,
I(iedyś Ilubert przywędrował do miasta z ciche-j wioski. Musiał się cię2ko przebiJać nie tylko przez wszelkiego rodzaju
trudności, których zaznać musi kaMy artysta; on Hubert przybył do miasta niezliany, smulny, bez pieniędzy i zaczynać
musiał bez protekCji, Świat, który musiał
zrlobyć, był wówczas dlań obcy i często
ol\ruiny. Stal jak przed wysokim murem,
ło

się

osiągnął...

częstokroć bezskutecznie ude~zał
Wiele musiał się nauczyć, wiele
zl:łpomnieć, zanim się przystosował do n"
wych warunków tycia.
Ale był zawzięty jak kaMy człowiek ze
wsi pochodzący, Musiał dopiąć tego, do
czego uparcie zdążał, a trudności były po
to, aby je pokonywać. Dziś jest znanym
i lubionym kompozytorem, a jego opera
fi!mowlI przed pół rokiem pOdbiła prawie
caly zachód i przyniosła mu sław:ę. Droga do niej n ie była łatwa i dziś jeszcze nie
bardzo nadawał się do środowiska ludZI,
przyjaciół i wielbicieli obecnych,
Niejednokrotnie.w czasie zabawy w wesołym
gronie nachodziła go myśl: "Właściwie
po co tu jestem między tymi ludźmi? Nie
nale~ę do nich. Ja z pochodzenia wieśnial{", I gdyby nie Zuzanna...
"Zuzanna, moja Zuzanna jak Z bajki.
Ten trochę ociężały chłop i ta elegancka,
sławna i wielce cen'iona artystka. Bajka,
która zamieniła się w rzeczywistość, bo
Zuzanna jest jego narzeczoną,
Cóż go
więc inni obchodzą?
Hubert usiadł do śniadania. Wiele tyczeń i gra,tulacyj zwyczajem niemieckim
le1.y przy jego naluyciu, Listy i telegramy. kwiaty i podarki od tych, co mu dziś
zechcą lIścisnąć dloń,
Gdy wieczór D~d
chodzi Hubert jel!1~ jut ~{)cno zmęczony
I zdenerwowany: Nareszcie całe, gron,?
znajomycb opuszcza mieszkanie - teraZ
jest przyjemnie. Na wieczór zostaną tylko najbliżsi przyjaciele i oczywiŚcie Zuzanna. Nareszcie będą mieli kilka chwil
dla siebie. Ten wieczór, na który się tak
mocno cieszył - przynosi mu rozcza.ro-

o który

głową,

wanie. Pocza.tkowo myśli, te się pTzesly- wszystko w niej umieścił. Arja "poprzez
szat.
pola i łąki·· ... jaka piękna. rzewna...
Zuzanna opowiada 'z radością. te chce
Zuzanna z grone~ przyjaciół otaczają
wnet wyjechać do Hollywood, Ma obieca- go na balkonie i. weseli wciągają do pokone nowe, wspaniałe engagement.
ju. Już usiadła do fortepianu i słodkim
- A ja - pyta Hubert cicho - a na- głosem śpiewa arję "poprzez pola i ła.ki",
sze wspólne plany?
a Hubert słucha jak oczarowany, Jest w
- Ty? 'Oczywiście pojedziesz ze mną, tej chwili w wiosce rodzinnej, w domu roZaangażowałam się na trzy filmy.
Ty dzicielskim, przy domu małe podwórze ...
będziesz piśać do nich muzykę. Wszystko
i zaraz ła.ki i pola... ach łąki i dom rojuż ułożę, Za czternaście dni pojedziemy.
dzinny ...
Najpierw do Nowego Jorku, znam wielu
Zuzanna widzi dziwny błysk oczu Huwpływowych ludzi, których i ty poznasz.
berta i bierze go za uwielbienie dla siebie,
Wiele ci pomogę, resztę pozostaw mnie,
ma przekonanie, iż jest niepodzielną
Goście przysłuchują się jej planom, władczynią tycia Huberta.
On taki doHubert milczy bardzo zamyślony. Coś go bry i łagodny człowiek.
uraziło, czy jej słowa?
Zuzanna trzyma
Ale przekonanie ginie dnia następnego,
nić ich szczęścia w swojej ręce.
Wie, że
Zuzanna była sławną o wiele wcześniej, gdy do rąk jej dochodzi list pożegnalny
aniteli on i te ma wspaniałe znajomości. Huberta. Jest przeratona - oburzona. Nigdy by nie pomyślał o tym, teby je dla Taka niewdzięczność, Wzrusza ramionasiebje wykorzystać. Zuzanna znajduje, że mi "no dobrze - niech i tak będzie!"
wsżystko jest w porządku.
A potem drze list w drobne kawałeczki
Nie! nie ...
i wrzuca do kosza. "Skończone!" - ZaMusi być parę myślona opiera się o okno i patrzy w
Robi mu się gorąco,
chwil w samotności, Coś szepnął narze- przestrzeń, Wiatr rwie po prostu odzież
czonej do ucha i wychodzi szybko z poko- na przechodniach, Brrr... nie znosi takiego powietrza,
ju. Stanął cicho na balkonie sypialni. Noc jest przepiękna, wietrzyk chłodzi go"Może t~k i le~iet mówi do siebie gIoś~.. ale me myślI Ju2 o pogodzie.
rące skronie. Hl.\bert stoi ciągle na balkonie wpatrzony w gwiaMzistę niebo. Tak
Ten sam wicher wstrząsa drzewami na
tu Jlięknie.i spok.ojnie- ty1\fo my,śli sa, 0- ł~kl7ch Willjsk~ch i ,u der.za silnie o łJuber
kropne,
t~, Idącego drgg~ do wsi, Czuje się wspa'Tak s~ybko dochodził do sławy, czy~by male, , wchłama ~o cala. piersią i jest
to.
że Jest narzeczonym Zuzanny mogło
s~cz~śh,wy, Ten WIcher, to najpiękniejsza
mieć wpływ na to? Ach jaki głupiecl
pleśn. Jaką on zna.
I~ub('rt zamyka oczy, myśli o swej ope"Je:>tcś w domu,
w twoim rlnmlJ _
rze l marzy. Pola, łąki, ojczr..ta wioska ś,Piewa wicher.
\\', ,L

