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Zydzi usuwani z2ycia niemiec
Zarządzerlia, ograniczające udział ~ydów w życiu gospodarczym i kulturalnym - Bramy
do szkół wyższych dla 2:ydów zamknięte - W całej Rzeszy aresztowano kilka tysięcy 2:ydów - Zaburzenia przeciwżydowskie w Sudetach oraz na pograniczu litewskim i polskim

B e r l i n. (ATE) Minister propa- trybucja, jak i nowe zarządzenia doty- mocy którego udział studentów - Zydów
tandy dr Goebbels, występując w cha- czyć będą jedynie Żydów, obywateli w ćwiczeniach i wykładach, jak i wstęp
do gmachów szkól wyższych jest zakarakterze przewodniczącego Izby Kultu- Rzeszy.
B e r li n (pAT) Ni.emieckie Biuro zany.
ry Rzeszy, zabronił dyrektorom teaProjekt ustawy, opracowywanej przez
trów, organizatorom koncertów i od- Informacyjne donosi:
Minister Rzeszy wydał zarządzenie, rząd Rzeszy, prze~idu.ie całkowity za·
czytów, właścicielom kin, teatrzyków
rewiowych, cyrków, organizatorom za- przesłane telegraficznie rektorom wszy- kaz uczęszczania Zydów ha wyższe u·
baw tanecznych i wystaw dopuszczania stkich niemieckich szkół wyższych, na czelnie niemieckie.
Żydów na te imprezy. Wykroczenia
przeciwko temu z.a.rządzeniu, które
wchodzi w życie natychmiast, będą.
surowo ~arane.
Z kó~ dobrze poinformowanych donoszą, że w związku z ostatnimi mani.festacjami antyżydowskimi aresztowano w stolicy Rzeszy 1700 Żydów. RówMasowe re'ł(Ji~je w nties~kaniach ~ydowskich - Konfiskata
nież w innych miastach Rzeszy doko·
pienięd~u i broni - Panika wśród Żydów i łlciec~ki na teretl
nano aresztowań, które posiadają. w
Polski - Te sa'»le usta'w y, co i w R#es~
wielu wypaduch charakter z.arZt~dzeń
ochronnych.
G d a ń s k. (Tel. wł.). Po spaleniu komunikuje, że w Wolnym Mieście 1,0Antyżydowskie wystąpienia przenjo- synagogi w Sopocie i zdemolowaniu stnj~ wprowadzone w życie te same usly się także na. teren Sudetów. Spalo- składów żydowskiCh w Gdańsku przy- sta.,·y przeciwź~'dowskie, które wydał
ne zostały w dniu 11 bm. synagoga w stą.piOl?O. do oficjalnej akcji przeciwży- rtąd w Niemcy;ech.
.
"Dzg. Vorposten" w zwiE1Zku z podLibercu {Reichenberg), a w dniu 12 bm. dowsk~e.~.
w Opawie i Karniowie (Jagerndorf).
Pohc.Ja. utworzyła. spe~Jalt1ą. br~' ga- jętą. akcją. zapowiada, że władze gdań.
Prasa litewska podaje, że w Ejtku- dę w sIle 8~. funk.cJ.ol1aI'lUszy, kto:zy skie sę. gotowe postę,pić wobec Ży
pach w Prusach Wschodnich w PObli-' pr~eprow~dzlh r~wlzJe ~e wsZr.stkIch ,dów bez względu na zachowanie się
żu pogranicza litewsko-pruskiego na mlesz~amach
~yd.owsklch . . . Zydom Polski. .Dzg. Vorposten" stwierdza, że
E-kutek podpaleni.a spłonęły dwie syna- sk.onflskowano plenIą.dze bron I pr~ed- znane sę, z ostatniego czasu wypadki,
gogi żydowskie. Żydzi tłumnie ucie- mlOty~ .pochOd,~~.ce ~Faw.dopodob.nle z w . którrch Żydów brał w obronę kokają z miasteczka do Litwy, gdzie jed- k~adzlezy .. VI sl?d .Zyd0',V l?o~, stała misarz generalny R. P. w Gdaósku,
nak strażnicy litewscy wydają ucieki- WIelka pal1lka. Z~·d~1. poslactaJący do· ale "narodowy socjalizm nie będzie
nierów litewskim władzom administra- kumenty, uprawl11a.1ące do przekrocze- jednak robi! żadn~' ch różnic w tr'aktocyjnym
nia graniC~7 polsko·p;dal'lskiej. zaczQIi \"aniu między Żydami polskimi i nieUj ś'c i e. (Tel. wł.) W dniu 11 bm. uciek~ć. Obliczono. że d~ samej .tylkO mieckimi. Wszyscy muszą. Gdal1sk 0podpalono bóżnice w Pile i Trzciance Gdym :przybyło w .ostatnlc~ godzII1ach puścić".
(Scbtinlanke). Podczas jednoczesnych z Gdansk.a ponad 20~ Ż~dow..
Z artykułu "Dzg. Vorposten" wyrozruchów przeciwżydowskich
zniZgodme z 1.apo""ledzl~ gaulel.tera nika, że Gdat'lsk jest ,zder~'('owany
szczono kilkanaście składów · żydow- Forstera, podan~ do ~Iad.omoścl n~ przeJsc d? pOl"7.qd~u nad e\~' e~1tual
skich.
masowy~ zebr~nlU w nIedZielę ,~halI ~Y~. krol{lem pols~lch czynl1lkow o:
L o n d y n. (PAT) Min. Goebbels u- targowej, w.yd.zlał pra.sowy Partu, Na-I flcJ~!nych w ~pi"~Wle przepro~adzaneJ
dzielił przedstawicielowi Reutera w so- rodowo-SOCjalIstycznej
w Gdansku, akCJI usuwa11la Zydów z Gdanska. (pl
botę wieczorem wywiadu, w którym w
związku z nałożoną na Żydów -kontrybucją oświadczył, iż zdaniem jego majątek Żydów obywateli niemieckich
oceniać należy na 8 miliardów marek.
Min. Goebbels oświadczył jeszcze, że
przewiduje się wydanie dalszych zarzą
dzeń ograniczających udział Żydów w
Prasa niemiecka podkreśla, ~e w sprawach kolonij lbes~a
gospodarczym życiu Niemiec. Min.
'»la do c~nienia tylko i be#pośrednio # Angliq i Francjq Goebbels podkreślił, że zarówno kon-

Gdańsk usuwa Żyd.ów,

nie IiczClc

się

z Polską

Stanowcze żądania niemieckie
zwrotu kolonij
Zaniepokojenie we Francji

B e r l i n. (PA'l) Cała prasa niemiecka w dalszym ciągu rozpisuje się nieżydom
zwykle obszernie o byłych koloniach
c z e r n i o w c e (PA T) Rumuńskie niemieckich i o obecnym stanie dojrzeministerstwo gospodarki zabroniło do- wania wysuniętych przez Niemców żąkonywania tranzakcyj maklerom gieł dań.
dowym - Żydom w miastach Satu-Ma"Od lat już - oświadcza" KOlnische
re, Wardein-Mare i Bałt.
Ztg" Rzesza domagała się zwrotu
W Reszycy w Siedmiogrodzie nieznani sprawcy dokonali zamachu bombowego na sklep żydowski. Ponieważ
władze przypuszczają, że zamach ma
t10 polityczne, dokonano licznych are-

Rumunia przeciw

s7.lowań wśród ludności.

Katastrofalne
oberwanie się chmury
T e h eran. (PAT). W pobliżu m.
Nahavend nastą.piło katastrofalne obcrwanie się chmury. W krótkim
przeciągu czasu katastrofa s]JQwodowała
śmierć
208 ludzi. Skutkiem
g"'Utownej ulewy oczekiwana jest
powódź Dot~' chczas stwierdzono miszcrocn ie 1;)0 domów.

bezprawnie zagrabionych kolonij. Jeśli
Londyn i Paryż -przed zagadnieniem kolonialnym chowają się za Ligę Narod6w, to jest to szukanie kryjówki za samym sobą. Na skutek wystąpienia
Włoch i Japonii, a zwłaszcza na skutek
wyłączenia z Ligi w najbardziej krytycznych momentach ~ zagadnień euro-

lSMET lNONU,

nowy prezydent republiki tureckiej
pejskich, wytworzyła się ostatecznie sytuacja, że w zagadnieniach kolonialnych
mamy do c,z ynienia wyłącznie i bezpo.średnio tylko z Anglią i Francją. Zadamem ich jest otworzye drogę Niemcom
do kolonij."
P a ryż. (P AT) N a łamach prasy paryskiej toczy się nadal dyskusja na tematy kolonialne, świadcząca o utrzymywaniu się poważnego poruszenia opinii
publicznej tym problemem. Sprawa ta
staje się coraz bardziej przedmiotem
rozgrywki politycznej między rządem
Daladiera a opozycją prawicową i lewicową..

Prowokacyjna mowa
Seyss-Inquarta
G d a ń s k. (Tel. wł.). W niedzielę
i poniedziałek przebywał w Gdańsku
dr Seyss-Inquart, namiestnik Rzeszy
w dawne,i Austrii. W hali targowej
Seyss-Inquart wygłosił przemówienie
na wielkim zebraniu masowym.
Seyss-Inquart podkreślił, że w dawnej Austrii narodowy socjalizm pokrzepiała myśl
o trwaję.cych przy
niemczyźnie gdańszczanach.

"Gdańsk

- powiedział Seyss-lquart - podobnie jak dawnit>jsza Austria musi wygrać
w walce nad krwawę. granicą.
niemczyzny". (p)

Za przynależność
do żelaznej Gwardii
Czerniowce. (PAT). Sąd wojenny w Czerniowcach skazał 16 uczniów
gimnazjum w Suczawie na kary wię
zienia od 6 do 18 miesięcy. Uczniowie
należeli do nielegalnej organizacji b,
"Żelaznej Gwardii".

~trauliwJ WJ~U[~ lalU w~omu mi!~I~alnJm
Cały dom run.. ł z ogłuszającym h~kiem - .Jedna osoba zabita, lCillla ciężllo rannych,
cztery osoby pozstały pod gruzami - Kata.tro... wywołała kobieta, ktera chciała popel.
.
nić samobójstwo

° f f e n b aran0
ch

n/Menem (PAT) W
w jednym z
tutejszych domów niezwykle silna eksplozja gazu. Cz-ęść domu runęła z 0głuszającym
hukiem, grzebiąc kilkanaście osób pod swymi gruzami. Doponiedziałek

nastąpiła

tychczas zdołano wydobyć jedną osobę
zabitą, a kilka ciężko rilnnych. Straż pożarna pracuje usilnie nad wydobyciem
czterech, znajdująoych się jeszcze podgruzami osób. Dwa sąsiednie domy
ewakuowano ze względu na bezpieczeń-

mieSZKańców.
Katastrofę wywolała jedna z lokalorek domu, która otworzyła kurek gaz~)

stwo icn

wy w celach samobójczych.

strona!
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Praga przyjęła żądania Słow-aków - Postanowienia umowy w lylinie mają wejść
do nowej konstytucji - Min. Chvalkovsky jedynym kandydatem na prezydenta
nowej republiki
P r a g a. (pAT.) W sobotę, 12 bm,
w późnych godzinach wieczornych zapadła w Pradze decyzja, mająca duże
znaczenie dla dalszego rozwoju stosunków wewnętrzno-politycznych zarówno w całej Czecho-Słowacji, jak i
w samych Czechach.
W pierwszym rzędzie wymienić należy postanowienie, zapadłe na wspólnym posiedzeniu praskiej Rady Ministrów i przewódców czeskich partyj
politycznych.
Po dłuższej dyskusji uczestnicy
obrad uchwalili przyjąć postulaty,
sformułowane
przez przedstawicieli
Słowacji, żądajf!ce w sposób
kategoryczny, aby postanowienia umowy w
Żylinie z dnia 6 października zostały
złączone w całość z nową kOl1'Stytucją
Republiki Czesko-Słowackiej.
\V związku ze wspomnianymi rokowaniami należy przypomnieć,
że umowa
w Żylinie zawarta
między
stronnictwami słowackimi w dniu 6
października. rb. a przyjęta przez rząd
praski, 8 października rb.) przewiduje
natychmiastowe wprowadzenie w ży
cie ca.łkowite.i autonomii terytorialnej
Słowacji, odrębnej
władzy wykonawczej i ustawodawczej z tym, że jedynie spraW) dotyczące Republiki Czesko - Słowackiej jako całości, tj. zagraniczne, woJskowe i finansowe, pozostawać będą.
w rękach rzę.du cenh·alnego. Umowa przewiduje dalej. że
wszy tkie
stanowi ka admini~tracji
centralnej na SlowacH. oraz funl cje 0ficerów w garnizonach.
stacjonowanych na Słowacji, ob aclzane będą
przez Słowaków.
Jak wiadome;>, delegacja słowacka,
wysuwająe powyższe postulaty. zażądała ultymatywnie, aby parlament czesko-słowacki zwołany został

najpóź-

niej w czwartek bieżącego tygodnia.
z tym, że pierwszym punktem obrad
będzie pr~.iekt ustawy ..kon~tytucyj~l~j
słowackIeJ, '
w spraWIe autonomu
przedłożony izbom z całkowitą. apro- '
batę. rządu i prezydiów klubów parlamentarnych .
Jak słychać, choć rząd w Bratysła
wie przyjął do wiadomości postanow sprawie autonomii sOłwackiej.
W tych warunkacb zwołanie izb
ustawodawczych nastąpi w uzgodnio-

•
Hołd

Dmowskiemu
w 20-lecie niepodległości
Celem godnego uczczenia dwudzies Iej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości politycznej Stronnictwo
Narodowe w Gostyniu urządziło w dn.
11 listopa-da rb. uroczyste zebranie
członkowskie.

Na zakOllczenie uroczysto§ci uchwalono wysłać na ręoe Romana Dmowskiego telegram treści następującej:
"Wielkiemu Synowi Ojczyzny, Prezeso-

wi KOmitetu Narodowego pólskie·go w Parytu, genialnemu twórcy polskiej polityki
narodowej przesyłają Ucznie zebrani
członkow , e S. N. w Gostyniu z uroczystego
zebrania w radosne XX-lecie odzyskania
niEllPodoległości wyrazy głębokiego hołdu i
czci."

W dniu 11 listopada udekorowano
okna wielu mieszkań w Gostyniu portretami Romana Dmowskiego.

Sejm i Senat
War s z a w a. (Tel. wł.). 18 bm.
ogloszony zostanie w gazecie urzędo
wej wynik wyborów do Senatu. Tegoż
dnia ogłoszony zostanie wynik wyborów do Sejmu.
21 bm. generalny komisarz wyborczy prześle listy uwierzytelnione senatorom powoł,anym w wojewódzkich
kolegiach wyborczych.
Do dnia 25 bm. Prezydent RP powoła 32 senatorów i prześle akt powołania generalnemu komisarzowi wyborczemu.

nym przez obie strony terminie, tj . w
czwartek bież. tygodnia. W razie uchwalenia ustawy konstytucyjnej, być
może, już w sobotę dokonany zostanie
wybór nowego prezydenta republiki.
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Ma być wysunięta, jak twierdz~ w
kołach rządowych
na to stanowIsko
tylko jedna
kandydatura. obecnego
ministra spraw zagr., dra Chvalkovsky'ego.

D

19159

dykatu emigracyjnego, w październiku
1454 osób, z tego do Połu
dniowej Ameryki 667, 164 do !{anady,
234 do Stanów Zjednoczonych A. Pół
nocnej, 221 do innych krajów zamorskich i 168 , do krajów europejskich.
Zestawienie nie obejmuje emigracji do
Palestyny, dokąd w ub. miesiącu wyjechało okołQ 250 osób. (w)
wyjechało

Gdańsk

wh ndlu ol k -niemie kim

Nie powinniśnty tolerować s~tuc~neJo granicy gospodarc~ej
ntięd~y Polska, a W olny'ł'ł'ł Miastem
ń s k. (Tel. wł.) Na rozpoczynawe Frankfurcie rokowania handlowe polsko-niemieckie uda się z ramienia Senatu gdańskiego sen. dr
Schimmel. Z wywiadu. udzielonego
przez Schimmla dziennikowi "Danziger
VOFposten" wynika. że GJańsk będzie
dążył do uzyskania własnych kontyngentów przywozowych na potrzeby we-

Gda

jące się

Jak
30

wnętrzne. Ponieważ Gdańsk w swoim
czasie z wJasnych kontyngentów zrezygnował, zadowalając się udziałem w
polskich kontyngentach. należyoczeki ..
wać odrzucenia żądań gdańskich przez
stronę polską. Pols:!{a bowiem nie może
przykładać ręki do ustalania się sztucznej granicy gospodarczej między Polską
a Wolnym Miastem. (p)

Wurzędach skarbowych

nie wolno

Przed awansami wśród

wyglądały

niemieckie przygotowania
wojenne przeciw [zecho-Słowa(ji?

dywi~yj,

urzędników państwowych

w Ą r s z a Wo8.. (Tel. wł.). Poważny
ods.etek awansów urzędniczych, które
maj~ nastąpić 1 stycznia, ~rzypadni e
nauczycielom szkół powszechnych i
średnich.
Ministerstwo Oświaty wyda,ło okólnik, regulujący sprawę przenoszenia nauCZYCieli do wyższych
grup uposa~eniowych. Przede wszystkim będą awansowali nauczyciele zakwalifikowani przez komisję weryfikacyjną i nie karani
dyscyplinarnie.
Do czasu służby państwowej, będącej
podstawą e.wansu, będą wliczane okres.y piastowania mandatów poselski ch
i soo.atorskich. (w)

Organi~acja obro'ł"'Y pNecł.,,

500 santolot6u, -

lotnic~ej

War s z a w a. (Tel. wł.). Po przeJęciu władzy w Sudetach pojawiły się
ciekawe szczegóły o przygotowaniach
wojennych przeciwko Czecho-Słowacji.
\Vedług niemieckiego planu operacyjnego, którego twórcę. bYł przenie-

reklamować się

War s z a wa. (Tel. wł.). Ministerstwo Sjcarbu zakazało wywieszania w
urźędach skarbowych
plakatów nosZl)cych cechy reklamy handlowej. (w)

W przewidywaniu nalotu Obcych
lotniczych utworzono wzdłuż gra.nicy czesko-słowackiej pa
obrony
przeciwlotniczej, instaluj~c baterie
przeciwlotnicze i służby pom(>cnicze.
Miały one przystąpić do akcji w razie
slony obecnie na front wschodni gen. nalotu samolotów czesko-słowackich
Beck. - na froncie sudeckim działało wzgl. sowieckich. Dobrze zorganizo10 korpusów armii, liczących razem wana akcja podsł\lchowa i meldunokoło 30 dywizyj. Siły lotnicze wyno- kowa, połączona. z planowym rozstasiły 500 maszyn. W razie starcia siły wieniem obrony przeciwlotniczej, mialotnicze byłyby znacznie większe. ła - zdaniem rzeczoznawców niemiec~
Połowa sił, biorących udział w opera- kich - uniemożliwić przedarcie się
cjach n terenie Sudetów 1;>Ył zmotQ- samolotów nieprzyjacielskich w głąb
l{ o w n o.
(PAT). Dziś Odbyły się
o
a
•
a
wybOJTY pręzydenta republiki litewRzeszy. (w)
ryz wana.
skiej, dokonane przez 120 przedstawicieli. wybranych w dniu ł listopada..
Kandydatura obecnego prezydenta Antoniego Smetony była jedyna. Został
on wybrany na dalsze 17 lat 118 gł06a
mi przy dwóch powstrzymujących się
Na 12 santochodach ~lo~ono 48 t'l°'ł.('łnien - W pog'l'~ebie
od głosowania. Prezydent Smetona
u'~ięly u,d~ial olbr~y'lnie tlu'm y nties~kałtc6w Marsylii
złoży przysięgę 12 grudnia.
M a r s y l i a (PAT) Dziś w ponie- śni żałobnych, min. Sarraut wygłosił
Pożar
działek rano odbył się w Marsylii po- przemówienie, POświęcone pamięci ofia.r
grzeb ofiar pożaru "Nouvelles Galeries". pożaru.
T o k i Q. (PAT). Na s.tn.tku japOllCale miasto przybrano żałobnymi choskim "Kyodomaru" ',;vybuchł dziś porągwiami. Wszystkie biura, szkoły.
żar pomiędzy
Tsingtao a Dairenem.
sklepy i restauracje są zamknięte a ruch
obradował
Statek ~ton!!ł. Pasażerowie i załoga
kołowy w śródmieściu uległ zawieszezostali uratowani przez statek "Toyo\V a r s z a w a, 14. 11. - \V niedzie- uramaru".
niu.
lę.
dnia
13
listopada
1938
r.
obradował
Orszak żałobny wyruszył z gmachu
miejskiej biblioteki, przybranego krepą przez cały dzień w Warszawie Komii gałęziami cyprysów. Na 12 samocho- tet Główny Stronnictwa Narodowego
dach wojskowych złożono 48 trumien. zajmując się obszernie syt1lacją polina osobnym zaś samochodzie urnę. za- tyczną międzynarodową i wewnętrzną,
wierającą
ziemię i popiół,
pobrane z Ol'az sprawami organizacyjnymi.
ciągnienie!
miejsca pożaru i mające symbolizować
wychodźtwa
Pozostałe w niewielkiej ilo§ci
śmiertelne szczątki ofiarą. których nie
sił

A Smetona
nadal prezydentem Litwy

pożaru

Pogrzeb ofiar

Marsylii

na statku

K't
SN
orni et Gl'owny..
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Spadek
z Polski

zdołano odnaleźć.
Obrzęd żałobny rozpocząl się o godz.
9,30 w obecności ministra spraw wewn.
Sarraut, przedstawicieli władz cywilnych. wojskowych i duchowieństwa ro-

dzin

LOSY

do nabycia w kolekturze

War s z -a wa. (Tel. wI.). Wobec
coraz to nowych dekretów państw południowo - amerykańskich. ukracają
cych emigrację z Europy, zd.aje się ~
uważr ć spad€k wycbodźtwa z Polski.
Według zestawienia oficjalnego syn-

ofiar, licznych

delegacyj oraz
tłumów mieszkańców miasta. Po odprawieniu mszy św. i odśpiewaniu pie-

"ZESPÓŁ PRACY"
Łódź,

PIOTRKOWSKA 104 a.
n 20 937

Ejtingon czy Oettingon.
Sensacyjny

szczegÓł

porwania gen. Millera - Dlaczego

I

L ód ź, 14. 11. - W nr niedzielnym bardzo podejrzana, jeśli chodzi o
naszego pisma na stronie 2, podaliśmy brzmienie nazwiska
owego agents.
za Polską Agencją Telegl'ahczną wia- GPU. Sprawdziliśmy ją w d<,niesiedomość o sensacyjnym zwrocje w pronlach prasy zagraniczlll'j,
cesie przeciwko gen. Skoblin-PlewicTak więc "Voelkicher Bęobacbter"
kiej, oskarżonej jak wia,d'omo o współ- z dnta 12 bm. referuj~c sprawę za paudział w porwaniu przez agentów ryskim " Journalem" brzmienie na~
GPU szefa rosyjskiej emigracji w Pa- zwiska tego agenta podaje Ejtingon i
ryż.u gen. Millera.
imię Markus. .
Jak wynika z dowodów przedłożoDalej pisze, że Ejtingon ~est Z"dem
żydzi Z
nych przez a.dwokatów roJziny porwa- ros):jskim, urod~onym w Rosji. Hornu
neso generała, w porwaniu ud7.iał brał Wl~C wierzyć 2
jakiŚ - we,lług relacyi .PAT-a dr
Czyżby PAl pomylił sj~ i zamiast
Czerniowce. (PAT). Do portu Oettingon szef GPU w Berlinie, agent Zjtingon podał Oettingon? Możliwe!
'V Galacu przybyło na statku gl'eckim
handlowy, kt.óry sprzedawał zrabowa- Ale dlaczego spiker Polskiegol Plldia,
2000 emigrantów żydow kich z b. Au-'" n.e W czasie rewoluoji bloJszew:cklej w I kiedy porlawal tę wiadom0 .~ć .vymastrii którzy udają się do Nowej Gwi- I cerkwiach kosztowności.
':; ial ,,·yra': n ;r Ejtll1gon? l\foie więc to
nei. '
J \\'iadomość ta wydawała ~j~ uam . Jcst tyiko proste j.ll'zo~ta\\ iom ,: liter? i

b. Austrii
do Nowej Gwinei

I

łódzka

prasa milczy?

Skrupulatnie również przeglądaliśmy
niedzielnę. prasę łódzką w p0szL.kiwamu wia.domości o sensar)",I uym procesie Plcwickiej, ]ec.nak bezskutecznie.
Nie znah,ź1iśmy jej nig~z,"
~kąj to mllcze!lie :ódzkiej
prasv
w sprawie ~ak sensacyjn :,go plOcesu,
która jak ",,<nuomo nil tego rodzajU
sensacje jest specjalnie nastawiona ?
Czy może dlatego. że nazwisko Markusa Oettingona członka GPU dziwnie
przypomina łódzkiego potentata Ejtingona? Czy może to zwykły zbieg wypadków?
Może

w najbliższeJ pI'zynłoś ri

1)0 -

staramy się tę zagadk ę 1'0 z wikł ar\ a ~e
w każdym razie jest to bardzo ciekawel

, Numer 2m

Z

NASZEGO
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ORĘDOWNIK, !roiła,
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Morderca sekretarza ambasady nie-I
mieckiej w Paryżu von Ratha, Żyd
Grynszpan, został osadzony w więzieniu. Niemcy nie tylko z miejsca zapowiedzieli, ale i rozpoczęli wzmożoną
walkę z żydostwem. Światowy kongres żydostwa w Genewie w obawie
nowych prześladowań wydał świeżo
komunikat, że "zabójca von Ratha
jest Żydem z Polski, wobec czegO żydostwo światowe nie może brać zań
odpowiedzialności".

Cała ta sprawa nasuwa głębsze re-

krajach. Równocześnie zaś jest to I
z e m s t a za wyzwalanie się narodu
polskiego z pęt niewoli żydowskiej w
kraju. Za usuwanie z życia wewnętrz-I
nego Polski Żydzi płacą nam odpowiednią "reklamą" naszego państwa
za granicą.
Nie łudzimy się co do tego, jakich
jeszcze środków użyją Żydzi, by Polskę zniszczyć, gdy się okaże, że tę
Polskę będą musieli opuścić. Widzieliśmy to niedawno na przykładzie rumuńskim.

Pomijając niesłychaną bezczelność żydostwa światowego, które
usiłuje Polskę obciążyć moralną od-

Mamy jednak środki na to, by wrogą Polsce propagandę skutecznie ukrócić. Mamy przecież w kraju masy

powiedzialnością

żydostwa, które s~ materialnie, moraInie i nawet organizacyjnie związane z całym żydostwem światowym.
Żydzi w Polsce ponieść muszą odpow~dzialność za wszystk~ ~o wbrew
Polsce i jej interesom podejmują
światowe organizacje żydowskie.
Za wrogą Polsce propagandę, za
jej oczernianie i niszczenie jej moralnego kredytu wśród innych narodów
zapłacić winni i zapłacić muszę. drogo
Żydzi polscy. Polska nie będzie tarczą
i ochroną dla międzynarodowej zgrai
żydostwa, które nie umie żyć bez oszustw, zbrodni i najwstrętniejszych
macherek. Za zbrodnie Żydów, a zwła
szcza za zbrodnie przeciw Polsce pła
cić winni Żydzi w Pol~ce.
Nie wątpimy, że wobec nowej próby skompromitowania Polski na teN!-

fleksje.

zbrodnię

Żyda,

pamiętać należy, że nie jest to pierw-

szy przypadek, w którym ŻydZi szkodzą Polsce i psują jej dobre imię na
terenie międzynarod~ym.
Przecież w aferze Żyda Stawisky'ego, który okradł bank belgijski
na milionowe sumy, usiłowano też z
tego złodzieja zrobić Żyda polskiego.
A miesiąc temu w dwóch pismach
francuskich "Le Jour" i "Paris Soir"
ukazała się taka wiadomość o ujęćiu
szajki bandytów w Paryżu:
"Prowadzone śledztwo zakończyło się
wczoraj aresztowaniem. Są to: Zelman
19nieiski, urodzony 15 marca 1896 r. w Ło
dzi, cztery razy skazany na wysiedlenie,
jego siostra Frajda, urodzona 1898 r. w
Łodzi, Rojza Judkiewicz, urodzona 1905 1".
w Działoszynie, jej siostra i Dawid Złot
nik."
Tytuł

wiadomości

brzmi: "Zap o l s k i c h (1podkreśl. nasze) bandytów, skazanych
na wysiedlenie". Świat się więc dowiaduje, że Żydzi-przestępcy we Francji to ... "bandits polonais".
Są kraje, w których Polaków wyobrażają sobie jako ludzi z kręconymi
włosami,
haczykowatym
nosem
i
pejsami. Wiadomo zaś o nich tylko
tyle, że trudnią się handlem żywym
towarem, przemytem i utrzymywaniem domów publicznych.
Taką nam Żydzi robią "propagandę" za granicą·
Przypadki te nie sI). faktami odosobnionymi, można by je mnożyć w
nieskończoność i to właśnie jest dowodem. że nie są. to ślepe przypadki, lecz
że jest to akcja zorganizowana. planowa i konsekwentna. Jest to akcja.
zmierzająca
do
s k o m p r o m i t 0w a n i a Polski i narodu polskiego w
oczach świata. do podcięcia .lej opinii
dobrego imienia we wszystkich
tej

Strona!
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nie międzynarodowym powołane do
tego czynniki zareagują odpowiednio;
zareagują także na prowokację Ży
dów, zrzucających na POlskę winę za
zabójstwo dyplomaty niemieckiego w
Paryżu.
Świat
dzieć, że

musi się nareszcie dowienaród polski nie chce mieć
nic wspólnego z brudnymi interesami
żydowskimi. Żyd z Polski jest zawsze
członkiem wspólnoty narodowej ży
dowskiej, dla którego ojczyzna jest
tam, gdzie są pieniądze i który z Polską ma chyba tylko tyle wspólnego,
że w niej wyzyskiwał i oszukiwał ludność rdzenna. _ Polaków. Jeśli taki
"obywatel polski" działa na naszą
szkodę, a nie można gO ukarać bezpośrednio, gdyż przebywa poza granicami kraju _ Odpowiedzieć muszą za

ną

propagandę

prz'eddzień święta niepodległości

w
SuJejowie (pow. piotrkowski) jeden z kupców, p. W., ozdobH okno wystawowe portretami Romana Dmowskiego i marsz.
Śmigłego-Rydza, chcąc w ten sposób dać
wyraz łączności duchowej całego narodu.
Nie wchodzimy w to, czy sam pomysł
był szczęśliwy, czy nie.
Zdawało by się
jednak. ~e urzędowi protektorzy "Ozonu"
samą intencję owego kupca powitać winni z wdzięcznością i uznaniem.
A tymczasem ...
Konmendat posterunIw P. P., p. Litich
wysłał do p. \V. policjanta, który "z polecenia władz wy~szych" kazał usunąć
portret albo Śmigłego-Rydza. albo Dmowski ego, "bo to jest obrazą marszałka Polski". Źródłem obrazy miało więc być sąsiedztwo wizerunku prezesa Komitetu Narodowego w Pary tu, Romana Dmowskiego, który w rezultacie swych wysiłków
polożył podpis pod aktem uznania przez
cały świat Polski niepodleglej.
~. W. uznał swój błąd i pozostaw!ł w
oknIe wystawowym porftrekt DmktoóWskIe~oł'
Komentarzy do tego a t u,
ry mla
miejsce w okresie deklamacyj o zjednoczeniu narodu, nie podajemy.
I

i

T. B.

pięciu

W dobie jednoczenia narodu

międzynarodową

propagandy tej używaj~ bardzo sprytnie do swych celów. Gdy się okaże, że
"interes" oczerniania Polski nie popłaca, zlikwidują go bardzo prędko.
Musimy strzec dobrego imienia Polski. Tam zaś, gdzie ono jest zagrożone,
musimy złowrogiej akcji stanowczo
przeciwdziałać. W przypadku antypolskiej działalności Żydów mamy na;
szczęście w ręk~ch środki skuteczne.

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

"Będziemy oglądać

Ciekawy spektakl"
Tygodnik "Jutro Pracy", organ opozycyjnej wobec "Ozonu" grupy "sanacyjnej"
zwolenników płka Sławka, stwierdza, it
zbliżające się wybory samorządowe "To próba o wieje ciel,awsza, bo przewybory sejmowe to było tylko z wielkim szumem robione przestawienie mebli we własnym mieszkaniu. O. Z. N.
przemeblował się.
TO,:te w paru punktach byla prawdziwa wojna, to też nie
nie mówi - sila zlego na jednego.
"Pan premier powiedział, że wybory
samorządowe będą czyste.
Dobra nasza,
będziemy oglądać cieJ,awy spektakl. Gra,
którą ohejl'Z~T my mimo wszystko, będzie
clu\yać przywilej "Ozonowi".
Ten przywilej lo pieniądze. Takich sum na plakaty, ulotki, megafony, auta ciężarowe,
orkiestry i te gromady genialnych tapeciflJ'Zy ścian uliczn~'ch, inni nie zdobędą.
Geniusz tych mlodzieJ1ców polega na tym,
że \"iedzą, gdzie kleić, kog-o zakleić, i wiedzą jeszcze to, że \\'los im z głowy nie
spadnie."
cież

Jak już donosiliśmy. odbyło się w ub. niedzielę w Łodzi wielkie zgromadzenie
przedwyborcze Stronnictwa Narodowego. Na zdjęciu fragment z tego zebrania,
które zgromadziło przeszło 2 tys. osób
111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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niego jego rodacy w Polsce.
Przekonamy się wkrótce, że taka
metoda doprowadzi niewątpliwie do
celu. Żydzi są bardzo czuli, gdy ich
się bije po kieszeni;
bardziej na wet
niż gdy się bije po skórze.
Gdy za
"wyczyny" antypolskie swych braci w
Paryżu, Brukseli czy N owym Jorku
zapłacI). słono ich ziomlwwie w Łodzi
czy w I{rakowie - wówczas na pewno
światowe
organizacje żydowskie ochłoną w zapale przerzucania winy
na POlskę za zbrodnie bandytów ży
dowskich. A prasa zagraniczna przestanie zamieszczać wielkie tytuły o
"aresztowaniu polskich bandytów".
Żydzi maję. świetnie zorganizowa-

Antysemityzm - wyrazem samoobrony
i warunkiem narodowego bytu

Glos ks. rektora

Krus~y'łishiego

Beczkę
życiu

"Przeglą-

na la'lnach "Przegla.du Po-

prawie uniknąć tam, gdzie się prowadzi walkę o odżydzenie naszego życia
na terenie ekonomicznym, jak i kultu-

00. Jezu!tów, znajdujemy taką oce!1.ę
antysemItyzmu, pochodzącą spod PIOra ks. J. Kruszyńskiego (b. rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego):

,.

szcza w naszych, specyficznie trudnych
warunkach staje się taki antysemityzm
postulatem życia, warunkiem narodowego bytu...
"Do tej pory w samoobronie naszej
nie wykroczyliśmy poza ramy sprawiedliwości społecznej. Pomijam _ oczywiście -

r?żn~ s~orady~zne i~cydent~r,

które Sił ZjaWIskIem

Ole daJfłcym SIę

..

ralnym. GdZIe wre bOJ, muszą być wypadki i ofiary.
"Nie te jednak wypadki mam na myśli, lecz samą ideę walki ideQ samoobrony."

"Nie można się dziwić, że antysemityzm przybiera na sile i staje się ruchem par excellence bezkompromisowym. Traktowany jako samoobrona _
staje się koniecznością dziejową. Zwła-

Ks. prof. dr Kruszyński kończy uwagi takim stwierdzeniem:

l

współ

nego, że znają się wzajemnie, jak łyse konie. To, że dziś dopiero dowiadujemy się
prawdy o nich od nich samych, jest wynildem tej okoliczności, że owe konie
"z lekka" się między sobą pogryzły. Swoją drogą w tym, co wyżej czytamy, mają
zupelną racj ę.

ws~echnego"

,V listopadowym zeszycie
du Powszechnego", wydawanego przez

soli w dotychczasowym

i wspólpracy zjedli, nic tedy dziw-

"Do tego czasu nasz polski nacjona\izm, aczkolwiek były mu obce wszelkie zasady rasistyczne, dokonał wieIkich przeobrażeń w umysłowości całe
go społeczeństwa. Wierzymy, że i na
przyszłość jego praca wydawać b"dzie
piękne wyniki, pomimo olbrzymich
.. .
..
trudhn.?SCI, pIętrzących SIę na Jego drogac.
.

Dzieci polskie szpiegami
własnYCh rodziców

z Opalenicy w woje,,"ództwip. poznań
skim piszą do ,,'Wielkopolanina":
"Dnia 8 listopada córeczka moja. wróciwszy ze szkoły, mówi, że panl nauczycielka B. z klasy I-b J<azala lym wszystkim dzieciom powstać z miejsc, których
rodzice nie byli głosować! Czy to też należy do nauki? I czy godzi się tak po tę
pować wobec dzieci. które dopiero zaczęły
chodzić do szkoły? Ciekawe. czy pani ta
czyni to z nakazu swych władz, czy tei samowolnie? W ka:tdym razie do nauki to
nie nalety. a wyborami szkoła nie powinna się zajmować:'
Do listu tego "Wielkopolanin" dodaje
te słowa:
"Może zainteresują się tym zdar7.cniem
odnośne władze. To metoda nie z Polsld,
ale ze wschodu, by zmuszać dzieci. żeby
choćby podświadomie, składały donosy na
swoich rodziców. Dokum99l.tJr Yf. tej spra..
wie

zachO'W1ljemy~"

Strona'
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Numer 262
lp.cja

wielkiego

chrześcijal'lskie~o

przedsiębiorstwa.

Ta sama s?·t~ac}a
istnieje w zabudowaniach byłej fIrmy
Karola Bennicha. Kilkunastu Żydów
podzieliło
się alami fabrycznymi i
maszynami. W wielkim bloku gma. chów fabr ycznych dawniejszej firmy
Heinzla siedzi cała chmara żydow
Z ruin wojny - Zacofanie technic;;me - Obojętność na sprawy robotnika - W organiskich
fahI7kantó~v, fabrykę Richterów
zacji produkcji po dawnemu - Przeciw stosowani .. krajowych surowców - Wzrost ży
zagarną.ł Ejtingon,
w Schloesserowdowskiego stanu posiadania
skiej Manufakturze siedzi Majer FoW chwili odzyskania niepodleglości takiego prawa, które zmuszałoby nas tuacji lepszej, niż Polska, pokrywają. gel.
łódzki pyzemysł włóki~nniczy ~ył unie- do tego!" .. Ni~którzy fabrykanci apelu- JUZ dzisiaj połowę zapotrzebowania
Nie było natomiast w~'padku, by
ruchom lOny. FabrykJ łódzkie stały Ją do NaJwyzszego Trybunału od na- surowco,..' ego dla przemysłu włókieu- jakakolwiek fabryka żydowska przeszprz~z cztery lata wojny, odcięte od dakazów inspekcji pracy, dotyczących niczego krajowymi surowcami sztucz- ła w ręce chrześcijal'lskie. Ku pole-klCh zamorskich źródeł surowco- urządzenia szatni dla robotników, ja- n~'mi i naturalnymi. Nasz przemysł wszechnemu zgorszeniu i zdumieniu
wych. Okupanci wywozili robotników clalni luh umnvalni. \V swoim czasie natomiast w dalsz~'m ciągu uprawia trzymają się przy ,,\Vidze~'skiej ~anu
na roboty do Niemiec...
poruszyli niebo i ziemię, aby uwolnić opozycję w stosunku do wełny krajo- fakturze" Kohnowie. BankrutuJą, zaGdy w Niemczech zaczęto odczu- się od wykonania ustawy, nal,azują- wej, bojkotuje kotoninę i wykręca się wi'era.ią układy regulac~7jne, nie płacą.
wać brak niektór~'ch metali i materia- cej urządzić przy fabn'kach, zatruu- od przerabiania sztucznego włókna. podatl,ów, zalegają ze składkami ubezłów, władze okupacyjne zarządziły reniając~'ch kObiety, żłóbki dla niemo- \V rezultacie udział krajowych surO\v- pieczeniowymi, a mimo to nie U·acą.
wizję w fabrykach łódzkich i przystą- wlęt, których matki pracują, aby nie ców w produkcji włókienniczej pol- swrgo przedsiębiorstwa.
piły do rekwiz~'cji
wsz~'stkiego,
co pozbawiać ich pokarmu matczynego, skiej nie osiągnął jeszcze nawet 5 pct!
\Vedług zupełnie wiarogodnych insporządzone było z miedzi, mosiądzu gdy matka jest w fabryce. W rezultaOd sierpnia istnieje na papierze formacyj zaległości podatkowe i ubezi niklu. Zabrano również motory e- cie panowie przem~' słowcy zwycięży- przymus przerabiania kotoniny przez piec7.eniowe ,,\Vidzewskiej Manufaklpktryczne, pasy transmisyjne, a na- li ... usta,va o żłóbkach pozostała na przemysł bawełniany. Obecnie jest li- turv" wynoszą okrągłą cyfrę 13 mi.Vi'et kilka maszyn parowych. Część papierze!
stopad a na palcach jednej ręki można lionów żł. (Tak jest! T r z y n a ś c i e
t~'ch rzeCZ~7 udało się po wojnie odzy\\' dziedzinie organizacji produkcji policzyć przędzalnie bawełniane, które milionów złotych!), a mimo to Uszer
~kać (motory i maszrn~r)
reszta nie zrobiono nic przez tych dwadzie- J,rzystąpiły do wykonywania tego ob 0- Kohn nadal jest właścicielem tej firprzepadła i trzeba było po wojnie pościa lat. Na każdą inicjatywę rządu w
wiązku. Przeważająca większość cze- my. Czy.żby dlatego tylko, że nie ma
starać się o nowe.
tej dziedzinie przemysł łódzki odpo- lta na ... odwołanie tego zarządzenia, o obecnie żydowskiego amatora na przeNaprawienie skutków relnviz~7CY.i wiada: "Nie!". Po takim "nie" odby- co idą gorliwe zabiegi.
jęcie ,,\Vidzev..~kie.i Manufaktury"? A·niemieckich i uruchomienie fabn'k w wa się kilka konferencyj w \Varsza\V zastraszający sposób wzr6sł w le chrześcijańscy kan(lydaci znaleźli
ciągu pierwsz~'ch dwóch lat po zawar- wie i w Łodzi cz~rnniki
rządowe ciągu tych dwudziestu lat żydowski by się! Przecież chyha dziury w nieciu pokoju pocz~·tuje sobie przem~'sł próbują przynajmniej cośkolwiek ze stan posiadania w przemyśle łódzkim. ble nie byłoby, gdyby raz jeden stało
łódzki za olbl'z~'mią zasługę. Niewątpli- ~woich planów wprowadzić w życie, \V przem~'śle wełnianym przestały się tak, że plajcian żydowski ust~'pi!
wie brła to zasługa, ale w tej d7.iedzi- przem~'słowcy nie ruszają ani na mi- istnieć w latach powojennych wielkie by miejsca przedsiębiorcy chrZeŚCIjan
nie dokonano w onrod7.onej Rzeczy- limetr ze swego absolutnie negatyw- fabryki chl'ześcijańskie, jak: Bennicha, skiernu.
pospolitej większ~'ch rzeczy, że wspo- nego stanowiska i w kol'1cu inicjaty- Franciszka Kindermana, Borsta, LeoA może by tak nowe dwudziestolecie
mnimy t~'lko odhudowę kolejnictwa. wa pal1stwowa upada. \Vszystko pozo- narda. \V murach fabrycznych, które zainaugurować na terenie Łodzi wy'Vięc nie ma się tak znowu bardzo staje po dawnemu!
l/ależały do tych firm gnieździ się dzi- stawieniem "Widzewskiej Manufaktucz~'m chwalić, t~'m hardziej, że motoTypowrm a jednocześ!1ie. wp~o~t siaj k~lkadziesiąt 1?rzedsiębiorst~ ż,y- ry" na licytację za zaległe podatki i urem szrhkiej odhudowy fabryk łódz- gorszącrm prz"kładem w teJ dZledz1l11e dowsl{Jch. \V same.! fabryce byłe] flr- możliwieniem przej~cia jej przez kapikich b~7 ła prr.ede "'sz~'stkim chęć zy- ,lest spraw.a stosowania surowc6w kra- ł my Franciszka Kindermana znajduje tal chrześcijal'1ski?
~ku, noni,ewar. każda nowo urllchomiojowych. Państwa znajdujące się pod się obecnie około dwadzieścia drobnych
na fahryka od pierwszt'j chwili rozpo- względem bilansu handlowego w sy- f'l'm żydowskich. Dokonała się parce....- - częcia prar? prr.rnosila olhr7~'mie zy~ki. a podatkow ani żadn~'ch ~wiad
CZeJ1 w tych czasach prawie że nie
Wrocławiu
ścill"'ano...
.
W r o c ław. - W sierpniu przegraliPor.a tym .it'dn~'m "wycz~-nem"
śmy z Włochami 4:12, wczoraj Niemcy
przt'mysl łódzki nie mOże zaprezentosprawili nam lanie w tym samym stosunVi'ać prawie żadnego dorohku.
ku. Na ogół liczono się u nas z pora~ką,
Aparat techniczny .iest ten sam, jaspodziewajl:\c się przegTanej 6:10. Taklego
wyniku spodziewały się też fachO\~e sfery
ki b~'l w r. 1918. Zaledwie kilka przedCo 'mów ią pJ·~edstatciciele st'r on
niemieckie, które z góry przeWIdywały
sięhior"tw zainstalowało
trochę
nozwycięstwa Polski W wadze muszej, piórOd specjalnych wysłanników "Orędownika"
w~'rh wl'7.ecion cienkoprzędn~7ch, któkowej i półśredniej. W ostatniej co prawn'ch przN'! woiną łódzki prz(>m~'sł baW Toruniu stanął w ringu nasz d.rl1gi dze ciętkie.i. Przesunięto go w ostatniej da dawano pewne szanse rewanżu Murawplniany prawie nie posiadał, a tu i gamitur do \",alki z Łotyszami, którzy nie chwili z wagi pÓłciężkiej, by zastąpił chowi, ale wtajemniczeni raczej oP2 wiaówdzie przeprowadzono modernizację mają wyrobi(1nej .. marki" europejskiej. Schmitsa.
dan się za Kolczyńskim. Tymczasem wła
napr<'łu, mmwa iac odwieczne, nieekoPapierowe obliczenia szans wypadały praśnie w walce Czortka nastąpiło coś, czego
Drużyna polska. stwierdzamy to z przywie jednogłoślI ie na naszą korzyść i wró- krością zawi.odła mimo wysokiego zwy- nawet najwięksi optymiści i zwolennicy
nom i czne i zużyte maszrn~' parowe 0- żyły nasze i ósemce wysokie z\Y~cięstwo.
Jedynym jasnym punktem w dru- ,.nawalania" wvnil<ów nie oczekiwali.
raz wprowadzając napęd elektryczny. Podkreślano o.~ólnil' naszą wyższość tech. cię5twa.
żynie był Lendzin w wadze muszej. On jenie potrafił zrobić zawodnik niePrz<,'dzalnie pl'Zem~'slu hawpłniane- niczną i rutynę. Łotyszów anonsowano ja- den walczył rozumnie i wcałe dobrze tak · Czego
miecki, tego dokona li sędziowie, zwłasz:
r;!o !órlzl{iego należa ohecnie do naj- ko ze5pól bardzo twardy i silny fizycznie. tycznie. Sloczył na jładniPjszą wa Ikę wie- cza
Niemiec p. Mueller i Szwajcar (czytaj
ball17icj pucstanałvch na kont~' nen- hołdujący walce na cios. o słabej nato- czoru. g-órując nad swym przeciwnikiem raczej Niemiec) Alfred Koenig, którzy bez
("ie europeiskim. Na 01'010 1700000 miast wiedzy technicznej. Jednak ileż to wyraźnie atakiem i szybkością.
żenady przel,reślili wszelkie zasady uczci400000 razy wyl<ombinowane szanse przekreślał
Janowczyk walczył źle taktycznie a koń wości w ocenie umiejętności bokserskich
wrzecion hawełnian~' c h pona d
pięŚCIarz nieznany _ jednym. jedynym
cowym zrywem nie mógł odrobić straco- i bez większych ceremonij przyznali zwyje!"t unieruchomionych z powonu sta- ciose.m.
Niemcowi, obijanemu niemal
rości i kwalifikuje !'ię od dawna na
Drużyna polska w Toruniu składała się nych w 2 starciu punktów. Nie widzieli- cięstwo
szmelc. Trz~'ma się je jednak "ze z zawodników obytych l ringiem i na ogół śmy u niego znanych seryj na korpus prze- przez całe trzy starcia przez Czortka. Na
sali nie znalazł się ani jeden głos prote,vzgl~dów stat\'st~'czn~Tch" i pobiera się
dobrych technicznie. Ale była to drużyna ciwnika. brak było wyczucia dystansu i stu
(poza nielicznymi protestami słabo
Zaznaczyć wypada. że JanowI'la nie nrz\'działv hawrłnv.
debiutantów. bowiem aż sześciu po raz szybkości.
czyk w ostatnim tygodniu chorował i start reprezen towunej Polonii miejscowej). Je'" dziedzinie' socjalnej sytuacja w pierwszy przybrało na siebie koszulkę z jego niemal do ostatniej chwili stał pod dynie p. IIieronimlls, jeden z kierownibiałym orłem. a dwóch stoczyło w swej
ków boksu niemieckirgo, się skrzywił.
Łodzi przed!':tawia się tak. jak gd~'b~r karierze dotąd tylko po jednym spotkaniu znakiem zapytania.
Wynik 10:(j dla Niemców byłby wła
to miasto nie lcżalo 'w Europie. Dla międzypaTlstwowym.
Skałecki zaskoczył swego przeciwnika
rohotnika nie zrobiono i nie rohi się
Trzeba więc było przede wszystkim opa- wa lką z prawej pozycji i morderczym cio- ściwym odpowiedniJ< iem obecnego układu
,." dalsz~-m ciągu nic. Cala polit~~ka nować tremę, tak charakterystyczną u de- sem z lewej. Ale na tym k.oniec. Gdy Ło sil obu drużyn reprezentacyjnych. Niemcy
socjalna nrzrm.\'słu łód~kirgo polega biutantów. by nie paść ofiarą swych ner- tySZ się zorientował jak .,nieprzyjemnego" byli w formie. Nie zabłysnęli co prawda
ma partnera. począł uciekać w lewo, przez groźny \Yi Ik(\ czy też uernberg. Murach
na w\'szukiwaniu sposohów ukrócenia wów l pierwszego ciosu pr7eciwnika.
co odebrał Polakowi zasię~ pięści. Ciosy nie potrafił dorównać KolczYllsl,iemll. O
Drużyna ł otpws],a miala być dla naświac1czell, przrsług'uil),c~' ch rohotni- szych rezerw obiektem doświadczalnym, proste i zwarcie mocno u Skałeckiego Buettnerze ju~ nie mówiąc, nie był w dawnej formie Runge. Za to dosk{)nałą formę
kowi na nodstawie 11StFlw, l.;:1óre pall- na którym zdać mieli egzamin swych szwankowały.
Kozłowskiego
walkę
trudno ocenić. wykazał Baumgarten. \Valka Pisarskiego,
stwo nol«kie wprowad7.iło w ż~-cie.
umiejętności i wykazać wobec opinii sporO każd~ um~'walnie. o każde wy- towej. czy są w obecnej chwili pełnowar Krótka i celna wymiana ciosów wykazała który od szeregu miesięcy pozbawiony był
bielenie ścian w salach fahr"cznrch, tościowymi zawodnikami. którymi można przewagę Kni5isa, niestety odniesiona poważniejszych walk, zadowoliła. \V ogóO szatnie, ba nawet o uporządkowanie
by boz wahania uzupełniać naszą pierwszą przez Łotysza kontuzja zakończyła wa Ikę lE' Nirmcy mieli najlppszych swych boksepo 2 minutach. Obaj dysponowali celnymi rćw w "vagach cięższycb, w Baumgartedrużynę·
l
l
h
f
h
miejsc 11stęnow~'c w a 1l'? me przeTo nao.zym zdaniem musiało się stać ciosami, toteż o k. O. nie byłoby trudno.
nie, Vogcie i Hungem. Jeśli zaś chodzi o
m?sł łód7;ki tOCZ? z~w7, ięt~ ~ampanie najważniej zym celem toruilskiego spotkaLelewski wykazał. te nie wystarcza mu podkreślenip chal'a kterystycznych szczez m!'pcl<r.lą prac~r, ldora uSlhl.le wrma- nia. bowiem ostatnie dni dobitnie wyka· ju~ sil na trzy starcia. Pomimo dobrej tech· gółów wa Ild Niemców, to stwierdzić nale~ać tvch rzecz". na ro przemys1own' I la I~'. ja Ide trudności ma PZB. gdy niespo·
n iki i dutej rutyny popełniał błędy. które ży, że walczyli oni - za wyjątkiem Baumprzy celniej trafiającym przeciwniku mo- gartana i Vogta - bardzo nieczysto, a.
ma .ią· t~'lko .iedna odpowieM.:
"Ni e dzipwan ic iakaś .. gwiaz.da". zawiedzi~.
brylował w tym Wilke. \V sumie jednak
możemy sohie na to pozwolić i nie ma
Chcąc ~yć .potęgą plęśclarsl{ą. me ,-"'y- ~Iy skończyć się fatalnie.
.
starczy m leć .leden zespół, który by ObIjał
Xiemcy o cztery punkty byli we Wrocła
Szułczyń;::ki walczył dobrze a przede
się do czasu zresztą - w spotkaniach wszystkim CZysto w zwarciu. brak mu na- wiu zcll'c~'dowanie lepsi od nas.
międzypal'i;;twowych. Trzeba posiad~ć co
Z Polaków zawiódł kompletnir Klimectom·iast. było' skuteczne~o ciosu i walki l
najmniej jedną rezerwową ale rowno- p6łdystan3u. Nie wid .. ć jut u niego dawnej ki. Po pierwszym starciu możłiwym , w
Notowania giełd
rzt:rlną cJrllżynt:. którą będzie można każ
dwóch pozo~tał~'ch Polak zachował się tak
żywiołowości w natal'ciu.
zbożowo-tow3rowvch
dE'j chwili bez obawy o komliromitację,
beznadziejnie jako bokser, że Vogt bez
Leśniak.
który
zdusił
wagę
do
półc
:ęt
ł, fi d z. 14. 11. P~zf'n;('a 20.50 - 20.75. 7.h. 2C.2:> d.vsponować. Tej rezerwie trzrba dać nawir,kszego
wysilk u
go
zleklasowal.
-20.:>0: Żyto 14.2~ -14.50: ie('zmip/l przpm. t~k
był jak z\'v'ykle szybki, nie pracował
1550' owies T. HU.; 17.2';. n l.i.7~-1Il..iO: In~- Ic7.)'tll opiekę i jak najwięcej wal z prze,- kiej.
Słabo tcż wypadł Sobkowiak, który \V
iednak
skll!rcznie
lewa
ręką. trafił kilkab' p'szenna 6W, 34.75-~~.7.i: mnk~ 0ytn\!, Ii~'"
ciwnlknmi zagranicznymi. Takie zacJanie
zwykłej swej formie mógł wypunktować
24.50 2~.50: otr('hy pRZf'nne ~r. 9,2.) 9..,0. sr. minI') clo spetnienin spotkanie torlll1skie. krotnie swego przeciwnika, ponieważ ten Wilkego. Cznrtrk niestety nie znalazł misię 7.bvt od k n·wał.
_
CZ\.' ono je sprłniło i co wykazało?
9-0.2.'): otr~hy żytnip /i.:iO lU.; .
mo swcj wielkiej przewagi uznania u sę
L w ó w. 14. 11. P.z('ni('~ ('z. jNln. 22 ..)(\Białkow . ki pozostanie wiecznym .ma2:\. 7.h. 20-20.2,,): żyto I._ 1.i.~.i-: 110. lI. H.~~lPrzede wszystkim to. 7.e ł>olysze są na· terlałem". dysponuje silnym ciosem. lecz dziów. T\owalewski slał już z góry na
14.75: jęczmieij przrm. 1.)- 1.,.2.). _pnRt..13.I."- pl'awdę słabym przE'ciwni1dem. zwłaszcza
straconej pozycji. Bodajże najlepiej spisał
14: owi€'s j€'Cln. 1fi.n- 17. zh. 11\.2.,- 11\ .. 1.0: Ir:n- jrżrli chocl7,i o umiejętności techniczne. malo celnym. co odnosi tylko skutek po- !iię Kol('zy,'li'ki, l,tóry nie zawiódł nadziei.
łGwiczny.
ka p~zenna 6:)'1, 3~.~0-:l7: m:!!<n :i.ytn,n !:."/' 0(1 nlcll w\\'orlnicy na5i nic się nauczyć
25--27: ot/'eby p~zennp gr. : (.)-:;-O~ 111 ... 7.·10 . t
.
Reasum ując powyższe, stwierdzamy. te Oslroi.nie i taktycznie mądrze przeszedł z
7.7.). m. 8.75- 11.50: otrchy Żl'tnlf' (.2.) - 7..)0. _
nie mogli. Zaimponowali natomtas meMurach"m pil'r\Ysze starcie, poci wyższa
War 8 z a w n. 14 11. Pszpni"3 ('z. 22.2:- zlVyldll t lVal'do~cią i zaciętością. wy trzy- tylko Lendzin zdał egzamin i ma wszelkie j:,\c SW:lja, pl'zewagę bardzo znacznie w
:!Z.7ii. jedno 20 20,~0 zh. 19 .~0 20: jyt'!. 14.2 .. ml1iqc l(Oncl~'c:Vlnie wszystkie stal'cia do dane na zajęcie miejsca w pierwsze.i dru- drugim . W trzecim był j(>clnak znów slab14.50: icrU1'Ii(,11 1. 1:)-15.~0. II. 14.h -l~: o\\::r~ końca. Ciosy, któl'e by innych zwaliły z żynie o ile ... utrzyma się w lwtegorii mu,;zy, ale w sumie tak obi! J\Iuracha, t.e
l. 16-16.75. II. l~-lii.!iQ: mnk:! p.;'.!'!'na " ..'I,
. D
114.50-116: milka ;i;ytnil!.Il.)·/, 24 2:.>- 2'!,.J:): otr~I?)~ nóg', brali b(>z większego \\'1' a że 111 a.
;yspo: szej.Reszta walczyła zacięcie. lecz poniżej zwycięstwa nawet niesumienni sędziowie
p~Zf'nne gr. 10.2;;- 10.")' śr. 9.2.)- 9.1:). m •• ._u
nowali ;;ilnVI.li CIOsami z obu rqk. hl tymI
mogli mu wydrzeć. Pisarsld zrobił co
_".
jednak za ób;;;zrrnH'. 'V zwal'eiu byli mało dotąd wykazywanego poziomu. Nie pano- nie
-9.75: otrp,by żytni" 8.:;0-9,.00. .
Tlyrlgo~zcz. 14 11. T!,z~nJ(·i!..18.2.) ,!!,7:.>~
procluktywni. Najlepszych za\Yoc.lników wano nad nerwami i zupełnie niepotrze- mógł. Pilat znów zaprzepaścił ol,azję do
zwycir,stwa. Miał dwa starcia. dobre, ni.e
14.2;;: 1:;.2~-15.~0:
j~"zmipii r. 1.).2~- 1.) ..,0: n. lu:) ml'el', f .o t\.·"ze w "iórkowcu Trr!rcrf\IC, któ- bnie pozwalano wciągać się do bi.iatyk.
tyto 14-owie~
-15'
mnka pRZl'nna (\1\'1,
I'
umiał jpclnak w ten sam sposób poprowaToteż poziom zawodów był Słaby i jak
82.50 ~3.:)O: mS\b ~ytnin fi:;'I, 2~.:;0 21.:;0~ I)trę- ry walczył dobrze taktycznie i technicznie,
by pszenne m. 9.7:.- 10.2:;. k
10- 10 ..,0. gr. oraz w Sllllel's;e (waga półcię7.ka), zawod- najmniej chcielibyśmy oglqdać takich dzić WfI Iki w trzecim. Polacy nie przetrzymywali walk kondycyjnie,
spotka11.
1050- 11' ot~('hv b'lnie 9.2:;- 9.7'5.
.K t
r;' "411 . P<zl'ni"a ('7.. 21- 2HO niku niezwykle Op:1110\\'an~·m. o silnych
W myśl umowy wszystkie walki mu(St. Sm.)
jedno a20.7:;~21.2~ . zb. 20.2:; - 20.7:): :i. y to 1:;.2.~- ciosach z obu rllk. wYflro\Yatlza~y('h naj· siały
wyłonić zwycięzcę. Gdyby stosowa15,50: jęczmień pnem. 17-11.',0. past. lll- lq .)0: krót3z9, rlrogą. Zamedbywał on jednak w
owi~_ jerln.; 1}-17.'i.0. z;b. 16.50-17: mg.~a .f~~fnpewnych chwila~h krycia szc~ęk~ i to po· no wyniki remisow€. Łotysze przegrali by Czytajcie 5 abonujcie
11~ R:J'I, 3·.7;)-34 .7i1· mnka t,rtn1R 1).) " _4.,.~ zbawiło go ZIVVclęstwa z Leśl1laklem. Na.1- n:10. Organizacja zawodów zadowoliła.
b
. ,'.
b tL
b
wa
2 " 2"' otrDh:v pczpnnp "r. 10.,>0- 11 śr. 9--9.ilO,
(B. Kl
.UustrBGk POI~ł~
,;..
8.50-9:00: otręby żytnie 8,75--9,25.
5la szym plęsclarzem y em ergs w
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Wielki proces o zajścia

anty.żydowskie

w Dąbrowie - Fałszywy okrzyk
-

zajść

G r o a no, 14. 11. - Nie ma ania,
by prasa nie donosiła bądź o samych
faktach wystąpień przeciw 2ydom,
bądź
procesach z powodu tych

zajść.

°

\Ve wtorek dnia 15 listopada rb.
prow Sokółce pod Grodnem,
dokad wyjeżdia
Sąd OkrQgow'l
z Bialegostoku, by
rozpatrzeć !'pl'awę przeciwko 26 narodowcom. o5karżonym z art. 163 k. k.
o to. że dnia;) kwietnia 1938 r. w Dą
browie. pow. sokólskiego, wzięli udział
w zbiegowisku pub l icznym,
które
wSTlóln~'mi siłami uczestników dopuściło się pobicia kilku osób, zniszczenia kilkunastu straganów z towarami,
\V~'bicia około 300 ram okiennych z
szybami i zdemolowania urządze6.
kilku mieszkań )uciności żYdowskiej.
Jakkoiwiek poza kilkoma osobami
WS7.yscy oskarżeni nie byli dotąd karani. trzech spośród nich zostało dodatkowo oskarżonych o przywłaszcze
nie sobie różll~'ch towarów ze straganów ż~'dowskjch, klóre jakoby miały
zaginąć podczas zajść.
KONTROLERZY SKARBOWI
SZUKAJ-ł TYTONIU U żYDóW
O powodz'ie zajść dowiadujemy sif.'
z uzasadnienia aktu oskarżenia. Jak
zwykle w takich sprawach, rzecz dzieje się podczas jarmarku, na kt6ry
przybyło z górą 2 tysiące osób. Tegoż
dnia, w godzinach rannych przybyli
też do Dąbrowy, p<lwiatu S<lk6Iskiego,
kontrolerzy Brygady Ochrony Skarbowej dla przeprowadzenia wywiadu
w sprawach karno-skarbowych przeciwko Żydówce Chawie Ezrowicz,
która wbiegła do swego domu z pęcz
kiem liści tytoniowych, a w ślad za
nią udali się kontrolerzy dla przeprowadzenia rewizji.
"ŻYDZI CHC~ MNIE ZABIĆ
NA MAC~"
Podczas reWIZJI do mieszkania
wszedł 12-letni Włodzimierz Kalonik,
którego urzędnicy skarbowi zatrzymali znajdując przy nim trochę liści tytoniowych. Chłopiec przestraszywszy
się począł się szarpać z urzędnikami,
a następnie rzucił się do okna, wybił
szyby raniąc się przy tym w kilku
miejscach, wyskoczył na ulicę i począ.ł krzyczeć, że "Żydzi chcą mnie
zabić na macę".
WZBURZENIE TLUMU
Okrzyk ten podziałał elektryzują
co na zebraną na jarmarku ludność
polską,
która chciała wtargnąć do
mieszkania Żydów, by dokonać samo-sądu na rzekomych sprawcach. Tłum
począł wywracać stragany żydowskie,
rozrzucać towar Ży€lów, tłuc kijami
i kamieniami szyby żydowskie. Oczywiście interweniowała policja miejscowa, która jednak nie mogła opanować
sytuacji, przeto zwróciła się· o posiłki
policyjne do Białegostoku.
Bilans strat ustala. że zdemolowano·
killcanaście straganów, a znajdujący
się w nich towar porwano, podęto
lt~b spalono i rzekomo część rozkra.dziono, przy czym kilka osób narodowości żydowskiej lekko pobito. W 141
domach wybito 2.887 sz~'b, wyłamano
292 ramy okienne i 53 okiennice oraz
w niektÓrYch mies7.kaniach zniszczono częściowe urząc17.enia domowe. 2ydzi, jak 7.wrkle. wartość ,ogólnę, strat
podają. przesadnie na ldlkanaście tyzacz~'na się czterodniowy wielki
ces o zajścia przeciwżYdowskie

sięcy złotych.

Po za.jściach na skutek zameldowal1 7.nlowskich areS7.towano wiele 0sób ol,azując je pokr7.ywdzon~Tm Żv
dom. l<tórzv na wiele spośród nich
wskazali jako na t:\lch, któr7.Y mieli
rzekomo w~Tządzić im krznw1ę·
PONAD STU śWIADKóW
Na r07.prawę g-lówną. oTlrócz O5"kar7.on~·rh, z ldór~'cb kill·:;u odpowiada z

Ziemniak pomidorowy
K a t o w i c c. (Tel. wl.) Robotnik
Józef Dnd\'ka z Katowic-DQbu wyhodował w sW\'m ogróclku działkowym nielada ol,az pomidorów. Pomidory te
zaszczepione zostały na naci kartoflanej

więzienia,
świadków,
ważającej

powołał
53
sklada.iąc~·rh się w prze-

prokurator

Obrony

przyczyną

oskarżonych

narodowców

podjął się adw. Olgierd . Daniłłowicz,
prezes Stronnictwa Narod. w Grodnie,
oraz adwokat Stanisław Małachowski
z \Varszawy.
Proces będzie sie toczył w dniach
15, 16, 17 i 18 listopada w Sokółce. (5)

części

z pokrzywdzonych
2ydów oraz z policjantó.w
Oskarżeni powołali sie też na świad
ków obrony tak, iż łI~.cznie ilość
świadków przewyższa. ponad sto osób.

no zostało wstrząśnięte wieścią o dmgim napadzie na ambulans pocztowy,
jadący z Żarnowa do Opoczna. Sprawcy dobiegli do konia i zatrzymali wóz.
Woźnica niejaki Otninowski Tomasz
strzelił kil}{a razy i spłoszył
bandytów, których było trzech. Dzięki ~a
tychmia~towej akcji policji. bandytow
udało' się już aresztować,
lecz ze
względu na dobro śledztwa nazwiska
ich są trzymane w tajemnicy.

I

Samobójstwo ziemianina

War s z a w a. (Tel. w1) Pod Kutnem
znaleziono na polach ziemianina hr.
Starzyńskiego, który popełnil samobójstwo wystrzałem w skroń. Przed tygodniem Starzyllski targnąl się na życie,
zażywając duża dawkę luminalu. Desperata przewieziono do szpitala. z którego
po krótkim czasie się wypisał. 'vV parę
dni po opuszczeniu szpitala ponowOle
targnął się na życie. (w)
l

Dzieci zbudowałY chodnik

War s z a w a. (NAJ) W Słupnie,
powiat Zdołbunów, na Wołyniu dzieci
szkoły
powszechnej post.anowiły w
bieżącym roku szkolnym uczcić Swięto
Niepodległości zbudowaniem chodnika
dla gromady. W tym celu przez cały
październik znosiły z pól kamienie i
układały chodnik. długości około iSO
metrów. a szerokości metr, który łączy
dwa budynki szkolne. W dniu 11 listopada ten chodnik dzieci oddały gromadzie.

Dr med. H. ZIOMKOWSK1
Iłped.

ehorób skór. wen er.

L6dź,

C Sierpnia 2,
Przyjmuje 9-12 i 3-9. W

l moc7.0płcloW}'('b

teL 118·33.
9-12.

niedzielę

n 15099

Poc/zr')(l :::ilr.onnzclwa Narodowego przez ulice Poznania; który odbył się w dniu
13 bm. po zebraniu publicznym, miał imponujący przebieg. Fragment teg(J
pochodu widzimy nil zdjęCiu.

Liczne sprawy o pisma 'i druki
War s z a w a, 14. 11. - Mimo, ii
wybory do Sejmu przeszły, mamy do
zanoŁowania liczne sprawy sądowe; a
w związku z trm i aresztowania nie
tylko na tle art. 156 k. k. o publiczne
nawoływanie do nieposłuszeństwa lub
przeciwdziałania u!"tawom lub prawnym rozpOI'ządzen iom władzy, lecz
także sprawy z art. 157 k. k., który
brzmi: "kto w celu rozpowszechnienia
sporządza,
przechowuje lub przewozi
pisma, druki lub wizerunki, nawołujące do nieposłuszeilstwa lub przeciw-

I

działania ustawom lub prawnym ro~
porządzeniom

więzienia

władzy,
podlega karze
do roku lub aresztu do ro-

ku".
Obok sprawy z tego art. 157 k. k.
maj. Owoc a, o której donosimy na innym miejscu, został aresztowany działacz
Stron. Narodowego w Bielsku
Podlaskim, p. Górski, przy którym
znaleziono ki1ka ulotek nawołujących
do bojkotu wyborów. Pana Górskiego
przewieziono do aresztu tymczasowego do Białegostoku. (s)

Drugi napad na ambulans pocztowy
l
SpJ'UU'CÓll,,'

napadu

O p o c z n o, 14. 11. - Jeszcze nie
silne wrażenie
potwornego
mordu rabunkowego, dokonanego na

minęło

~do1c(no już ująć

śp. Kozerawskim, woźnicy amhulansu
pocztowego i pasażerce Marii Eljaszowej, a już wieczorem 11 bm. Opocz-

A jednak

-

mydło

toaletowe
Tropiko. jest lepsze -

................................................................................................................
PI~KNE

OPAKOW' ANIE PODA.RVNJCOW'E
Pg 8315/18-:t. 1829/47

Losowanie 3 pet Prem. Poi.
Inwestycyjnej II. emisji.
4-<t,.

dzień loo<YW8illia.

Be·z gW8T81!\di. Pie;rws,!~

liCl'Jba OIrdlaCZ8 nr. serii. druga - nr. obhgaCJ1.
Po 500 zł na. ll~ry: 00-30. 440-1Z. 5~-4f\.
610-17. 818-30. 896-12. 1013-49. 1213-17.
1331-26. 1566-17. 1587-12. 1620-30. 1652-26.
1943-49. 2129-26. 2143-12. 2162-12. 2284-12.
22.%-45. 2474-26. 2500-12. 2;')4.1-26. 254.3-12.
26:>6-12. 2827-49. 2874-49. 2996-49. 3023--46.
3099-49. 32,')2-30. 3328-46. 34~26. 3491-49.
3619-26. :li<92-26. 4022-49. 4.jOfr-30. 4320--46,
H?-8-.10 4767-26. 4796-12. 4831-:10. 4862--49.
5036-17: 509S-J2. 5123-26: 5195--30. 5208--41i.
52-:17-17. 1l316-30. 5352-1.2, 5~73--49. 2~OO-12,
5:'13-211. 1>688-11, 5821\-26. 1>878-46. ;)979-12.
UOlłh-ilO. 6482-17. t;6J;;-30. 7103-26. 7136-30.
72J7-12. 72R0-46. 7429--26. 74;;;;'-12, 7.503--46.
7601-12. 7fi26-26 7AA6--17. 7697-49. 7743-17.
7S61-:{O. 7\)11-30. 7994-49J 8040-30. 8081-17.
8382-26. 8457-. 8612-12. 8125--46. 8987-26.
9050-46. 9116-17. 9Zn!-46. 9333-17. 9486-46.
9498--46. 9518--49. 9574-17. 96~3-26. 9615--30.
9641-17. 9662-30. 9707-46. 9768-17. 9893-17.
9916-16. 9916-49. 99%-17. 10151-26, 10164
-49 10206-49. 10215-30. 10311-12. 10347~'lO.
10416--11. 10536--46. 10&67-30. 10728--46. 10815
-26. 11049-12. 11108-12. 111~12. 11391-26.
11442--30. 11~~0-12. 11726-26. 11773-12, 11781
-12. 11850-12. 118:)8-49. 12015~. L?{)22--49.
121;;3-12. 12706-12. 12784-46. 1301\1-46. 13210
-49.. 13575-46. 13i96-17. HOO9-46. 14073-30.
14135--30. 14233--46. 14251--17. 14627--30. 14672.
14n"6-46. 148!lS-17. 15141-17. 15142-17. 1543;;
--2G 1:)763-17. 151>97--17. 15620-30. 11>672--49.
1576-5--49. 15910--30. 15978--46. 160-19-17. 160;;6
-12 16224--46. 16231--49. 16247--26. 16250-26.
16214--17. 16598--12. 16321--17. 16888--46. 17105
-49. 17275-49. 17643--12. 17922-17. 18240-30.
18355--26. 1&512--17. 18602--12. 18628--12. 18770
--49. 18842--26. 18923--30. 18994--17. 19146--49.
19372--49. 19540--30. 19617--46. 19676--26. 19889
--49. 19893--26. 1995~~0. 19991--30. 20111--49.
20118--46. 20267--46. 20274--30. 20427--49. 204~2
-26. 20489-30. 20fi53-49. 20689-30. 209\)7--11.
20998--49. 21004--46. 21046--12. 21144--49. 21~81
-46. 21766-W. 21790-17. 21ą75--30. 22001-17.
22099-26. 22419-26. 22:;'51-17. 22:;70-12. 221382
-46. 22800-413, 22884-26, 22984--46.

Irói~lt małi~ó~~i powo~!m ~~y~n~l~ m~r~~r~twi
Zagadka

zwłok

na torze kolejowym

wyjaśniona

- Mordercami

żona

i jej kochanek

wypadku komisję sądowo-Iekarską, sując dokładnie przebieg zbrodni. Jan
która stwierdziła, że są to zwłoki nie-I Kudzia pracował jako parobek u jej
jakiego Alojzego Polaka, liczącego lat sąsiada Gałuszki, gdzie też zapozna45, pochodzącego z miejscowości Ju- ł& się z nim Anna Polakowa. Romans
szcz~' na poszukiwanego od dłuższego
Polakowej z młodym parobczakiem
czasu przez policję celem odcierpienia doprowadził do tego, że kochankowie
kary za przemyt. Sekcja zwłok wyka- postanowili usunąć njewygodne~o sozała, iż na głowie denata znajdują się
bie męża Polakowej Alojzego. Należy
dwa gl~bokie cięcia zadane jakimś 0- dodać, iż Polakowa jest matką aż 5
stn'm narzędziem, co policję ugrunto- dzieci. 20na pod pozorem przyniesiewalo w pr7.ekonaniu, że denat został nia słomy zwabiła męża do stodoły,
zamordowany a nie uległ nieszczęśli- gdzie czekał już ukryty Kuclzia, któwemu wypadkowi. Sprowadzony z No- ry dwoma uderzeniami siekiery w
Dnia 1 uh. m. przejeżdżająca o wego Targu pies policyjny w czasie gIoVl'ę położ~'l trupem Polaka. Następ
godz. 21.10 lux-torpeda z Zakopanego tropienia poprowad7.ił prosto do stodo- nie zwłoki owinięto w siennik i przydo Krakowa napotkała na torze kole- ly, będącej własnością zamordowane- ~otowane '~zmaty, w~' no~ząc na poblijowym pod Juszc7.yną leżące zwłoki go, a na~tępnie do domu, w którym ski tor kolejowy, ażeby upozorować
mężcz~r zny lat około 45. Motorowy zamieszkała żona Polaka Anna.
samobójstwo;
trzymał lux-torpedę i usunął trupa z
. Aresztowanie Polakowej Anny i jej
Uplanowana zbrodnia jednak dzięszyn, ażeby nie uszkoclzić kołami ciała kochanka Jana Kudzi. pod zarzutem ki przejeżdżającej lux-torpedzie wydenata, a dojeChawszy do stacji kole- dokonanego morderstwa przyczyniło kryła się i kochanków pociągnięto do
jowej Maków Podhalal\ski zawiado- się bardzo do wyświetlenia tajemni- odpowieclzialności . W niedlugim ezamił tamtejszego
naczelnika o maka- czej 7.hrodni. Złamana psychicznie Po- sie przed Sądem Okregowvm w \Vabrycznym odkryciu. Zawiadomiony o lakowa przyznała się w czasie śledz- dowicach stanI). oskal'ż~ni, a:7;chv otrzytajemniczym trupie na torze posteru-I twa do popełnionego czynu wespół ze mać należną. karę.
. '.'
nek wysłał niezwłocznie na miejsce swym kochankiem Janem Kudzią oniWadowice, H. 11. - Do Prokuratorii Sądu Okręgowego w Wadowicach wpłynęło doniesienie z posterunku P. P. w Makowie Podhalańskim
na 20-letniego Jana Kudzię i jego kochankę 34-letnią Annę Polakową z
miejscowości Juszczyna, iż są. winni
7.amordowania męża Anny Polakowej
Alojzego, lat 45, znanego na tut. gruncie przemytnika.
Sprawa tajemniczego morderstwa
przedstawia się następująco.

Strona 8

-

'ORĘDOWNIK, ~oaa, ania 16 listl)paaa. 1938

Numer 262

a~owe ~lU~ oI

•
bydle.
- Panie ładny, szkoda gada6, to jeszcze młody
ścieniak.
Znam
go
od dziecka.
Własnl\
piersią te tak
pow~e~
go
wykarmiłem.
Mądry
Pan!e, Jak Sala.mon, a. w pysku sielny Jak
teścIowa. Pame, to Jest pies, mało pies
on tylko gadać nie umie, bo jak by umiał
- t? by panu powiedział, gdzie pieprz
r?śll1~ na ten przykład, albo gdzie w tyCIe pIszczy.
. - Tak według zewnętrznego spojnema, to nawet owszem, apetyczny.
- Gdzie tam, tre mało, ino duto wody pije, bo lubi niby ją pręd·ko tracić. A
wiatry ma powiadam panu... Z daleka
na powietrze złapie.
- Spodobał mi się ino prawdopod-obnie
za mały.
- Kto za mały?
- Niby pies.
o- A pies. Widać żeś pan frajer.
Pan
~hce kupić, ps~ a zna się pan na nich,
lak koza. na pIgułkach, ale muszę oświe
tlić się szanownemu panu. Panie tyn piesek jest tajnia.k.
- Owszem, ale nie rozumiem.
- Mówię przecie wyraźnif!: tajnit.k.
Teraz. t? un sie ino zataił, ale jak go tylk~ m~m~, to zobaczy pan ,iaki to jest
wIelkI pIes. No zrozumiał pan teraz?
- Właśnie chwestia taka, te niby nie
nie rozumiem. To jak szanowny pan mówi, tajniak?
- A właśnie.
- No no wcale bym nie myślał te niby
taki szczeniak, a tajniak.
No, kupisz Pan go'
- Niby ja?
-:- No przecie, i~ ni~ j.a. Panie, z psami
to Jes.t w ogóle pIeskI Interes, przyjJzie
ta~a Jedna, dr~ga łachudra, obejrzy, tu
zajrzy, tam zajrzy, a potem, abo za stary,
abo za młody, abo za duty, abo za mały
ciut to by go jeszcze obwuchnąt - i ni~
kupi.
kupi. No kupisz pan?
- Pewno nie.
- Czymu nie panłe grzeczny? To la
poto ozór sobie strzępiłem bez pół godziny. teby się to psu na bude zdało? To
nie mógł pan odrazu powiedzieć, te psa
pan nie kupi 'l
Po chwili na psim targowisku powetała taka awa.ntura, te aż musiała. interweniować policja.
W rezultacie starostwo
musiało ukarać grzywną zarówno sprzedawcę ,jak i amatora psów.
Dek-Ta.

Kto

zarobił

na eksperymentach Bluma? - Znamienny głos organu
finansjery

Ł

ó d ź, H. 11. Na tym mIeJSCU
niejednokrotnje wskazywaliśmy
na przykładach, fakŁach i danych,
przytaczaliśmy argumenty,
udawadnialiśmy i przekonywaliśmy, że Francję położYł Blum i klika, która stworzyła "front ludowy".
już

Dalszy

o nadużycia

Znisżczono
podstawy finansowe
kraju, zdewastowano przemysł, zdezorganizowano lotnictwo, które jest
dziś naj słabsze. zanarcb,iżowano życie
społeczne, przez ciQ,głe strajki, wynikłe na tle politycznym, podcięto rozwój życia gospodarczego, wreszcie po-

ciąg

procesu
skarbowe wŁodzi

Wyrok spod:eie'Wany jest 16 bm.
Łó d
procesu

ź,

14. 11. W trzecim dniu
przeciwko b. naczelnikowi 8
Urzędu Skarbowego Julianowi Gl),siorawskiemu, oraz żydowskim przemysłowcom: Flajszchakerowi, Rosenbergowi i MarkiewiczowI oskarżonym o
działanie na szkodę skarbu państwa.
prtez zmniejszanie wymiaru podatku

zeznawali , ostatni świadkowie.
Ze zeznań tych wynika, że Rosenberg był pośrednikiem we wielu macherkach podatkowych, korzystając ze
swego stanowiska. w organizacji kupców żydowskich.
Wyrok spodziewany jest w dniu 16
bm. '

-

,

Herszt złodziei kolejowych
skazany na póHora roku więzienia
Ł ó d ź, 14. 11. ZZ-letni Stanisław
Walczak stał na czele szajki młodo
cianych złodziei kolejowych, która
grasowała ne. odcinku między Widzewem i Chojnami, okradając ładunki

węglowe.

Dnia 16 sierpnia rb.

stra.żnik

jowy postrzelił Walczaka, którego
przewieziono do szpitala, gdzie dłuź
szy czas przebywał na kuratji.
Wczoraj Walczak stanął przed SI),dem Grodzkim i ska,'lany został na,
półtora roku wjęzienia.

kole-

Znowu dwie "plajt," wŁodzi
"Plajciar:ee" #ydQ'Wscy

pos~kodowali

dQstawc61D na

pr~es:e'Q

d
L ó d ź, 14. 11. - W branży galanteCi ostatni nabyli j~szcze w paź~
ryjnej ostatni.o zanotowano znów dwie dzierniku. rb. pow,ażniejsze ilości towiększe niewypłacalności.
Wypłaty warów na kredyt, skład swój znienaczawiesiła firma Aron Drybus z War- ka zlikwidow,ali i ulotnili się.
Łodzi? sz,awy, przy czym zaległości na rzecz
Zadłużenie Kranca
i Szmaragda
L ó d ź, 14. 11. - Ostatnio w Moni- dost.awców łódzkich wynoszą ponad wynosi ponad 80 ..000 zł. Wskutek tych
torze Polskim ukazała się lista 120.000 zł, oraz firma Joel Kranc i Zan- afer h,andlowych, łódzcy dostawcy
odznaczonych Osób z racji dwudzie- wel Szmaragd we Lwowie.
n'. trzymali całkowicie kredyt.
stolecia odzyskania niepodległo§ci.
. W Łodzi między innymi zostali
odznac7.eni:· Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski Kazimierz
Markon, przemysłowiec Żyd, Złotym
Krzyżem Zasługi
Arnold Jan Lewin
Żyd, dyr. naczelny f-my Geyera, i b.
urzędnik ejtingonowskiego Banku Depozytowego, rabin poseł Minceberg.

Kogo odznaczono

I

200

tysięcy

w

60 tysięcy zł
na szkOłY powszechne

Ł ó d ź, 14. 11. - W okresie ..Tygodnia szkoły powszechnej" w Łodzi zebrano 48.900 zł. Ponieważ znaczna,
liczb.a komitetów szkolnych przekazała zebrane sumy bezpośrednio do centra,li, suma zbiórki jest znacznie wyż
sz,a i wynosi około 60.000 zł.

!akłuł nożem

przeciwnika

Ł

ód ź, 14. 11. - We wsi Kopanica
podczas zabawy Jan Michalak na tle
zadawnionego sporu został pokłuty nożem przez Władysława Gruszkę i na
skutek odniesionych ran zmarł w drodze do szpitala..

Na uboczu

P. Timofiejew jeszcze pisze...
Ukazał się 4 z kolei numer "Wymiar6w" o objętości 16 stron. Zgodnie z uata·
loną jut w tym piśmie tradycją., wśród
autorów artykułów nie brak Zydów. jak
E. Ajnenkiel i W. Leyberg.
Interesujące jest, za jakie pieniądze ukazał się ten numer, drukowany, jak poprzednie, na luksusowym papierze.
Jak dotychczas, to "Wymiary" korzystały z subwencji Zarządu Miejskiego i
Funduszu Pracy, a. takte czerPały z kas
wielkiego przemysłU. (Charakterystyczne,
że na ostatniej "czarnej kawie" "Wymiarów" był takte dr Berkowicz, dyr. Związ
ku Przemysłu Włókienniczego w Panstwie Polskim. Co ma. wielki , przemysł
włókienniczy do "Wymiarów"?).

*

Skompromitowane w polskiej opinii
...Wmnia.ry." I ~b:t1iA :w tym n~_

~CI!m&j

żydowskiej

derwano zaufanie Obywatela do pań
stwa, który zaczął wątpić w jego potę
g, i zdolność zapewnienia mu bezpieczeństwa. Najbardziej ~ię zaś do tego
przyczyniło wprowad~enie 4Q-godzinnego tygodnia pracy.
To był niejako gwóźdź do trumny
życia gospodarczego Francji.
Ale socjal-komuna na cały świat
trą.biła i krzyczała., że to są właśnie
najwyższe
zdObycze demokratyczne.
że stanowią zapowiedź socjalistycznego budownictwa, które miało się dokonać w całym świecie.
Nasi lokalni propagatorzy i sztan~
darowcy
marksistowskiego "frontu
ludowego" i systemu blumowo-komu~
nistycznego, ta cała socjeta., która za
wszeJk, mądrość uwaźa to, co *rdłak
francuski uczynił, nie miała sló,," zachwytu dla tych wszystkich demokratycznych urzędzeń I zdobyczy, rozpły
wała si, w zachwycie i uniesieniu, śll
nlla si, w Słowach uwielbienia I pokornych
ukłonach
łamała
sobie
grzbiety dla objawIenfa - Bluma.
Chciała. na. gwałt i u nas wprowa.dzić "'O-godzinny tydzień pracy na razie tylko w przemyśle włókienniczym.
podejmowała. uchwały, słała do ministra opieki społeczne.i W Warszawie
delegacje.
A myśmy twierdzili, że na tym całym blumowskłm szwindlu, z całym
jego "frontem ludowym" I demokratycznymi rz.dami zarobili tylko kapltaUśc1,
międzynarodowa. finansjera.,
żydowscy bankierzy i cała. hołota bez
ziemi i ojczyzny, dla którel-b6Stwem
Jest pieniądz, a ojczyzn. cały świat,
wszQdzłe,
gdzie tylko mozna zarobić
na oszustwie, spekulacji, zwykłym
Złodziejstwie, grabieźy, wyzysku, OSzukiwaniu I okłamywaniu mas robotniczych.
. 'fwierdzili~my; ze stNlciJi na tym
blumowskim szwindlu robotnicy, po.niosło nieobliczalne straty cale gospodarstwo narodowe.
M-fędzynarodowa finans.iera żydow
ska., w cz.asie eksperymentu blumow~
ski ego wywoziła z Francji góry złota,
całe klucze okrętów płynęły z portów
francuskich do żydOWSkiCh banków w
Ameryce: Warburgów, Schiffów, Kuhnów ł Loebów, pełne złota., zebranego
na
kombinacjach
dewaluacyjnych
francuskiemu drobnemu ciułaczowi,
robotnikowi czy urzędnikowi.
Stracił robotnik, bo mimo podwyż
kI wskutek dewaluacji pienil).dza nie
mógł tyle zarObić, by zaspokoić wszystkie swe potrzeby, stracił na strajkach
trwających nieraz całymi miesiącaml
Ale może nam nasi socjaliści nie
wierzą., mo g:,. twierdzić, że robimy to
w celu skompromitowania socjaliżmu.
Żeby ich przekonać, przytaczamy tylko, do czell;O się przvznajlJ. bezwstydnie
i bezczelnie kapitaliści, międzynarodo.
Wa finansjera. Oto, co pisze organ
przemysłu
żydowskiego
w Polsce
"Polityka Gospodarcza''', referując o
stanowisku jednego z angielskich pism
gospodarczych:
'
"Eksperyment Bluma mało (loogólne rozmi,ary produkcji 1
konsumcji. Wywołał on jednak wyraźne przesuni~cie w udziale w dochodzie społecznym miQdzy poszcze-gólnymi warstwami ludności.
"Najbardziej zyskali kapitaliści
- przedSiębiorcy przemysłowi. Ich
uddal w
dochOdzie społecznym
wzrósł dość wydatnie.
"Mniej Zyskała masa robotnicza.
A wszystko dokonało się kos7.tem
g'rup o stał~' ch dochodach - urzęd
ników pal1stwowych, emerytów itd."
tknął

Gazeciarze łódzcy ufundowali dla armii granatnik.

dr Tomczak dokonuje aktu
merze bronić swych straconych pozycyj.
"Wymiary", które walczą o "podniesienie
poziomu kulturalnego Łodzi" (cytat z
"Wymiarów"), argumentują w ten sposób:
"Do akcji tej (przeciw "Wymiarom" przyp. autora) przyłączyli się ci wszyscy,
którzy uznaja, hasło równania w dół i nie
znosza, ws,;elkiego (!) parcia (! 1) w górę.
Zawadza im luksusowy papier, piękne
wydanie i staranna treść (!), Ich gust
jest inny i uznaje do wszelkich czynności
.
:iyclOwych jedynie gazetowy papier. To
wszystko jednak wskazuje nam, te znaj·
dujemy się na właściwej drodze .....
Styl pióra i umysłowości, jaki odźwierciedla się w przytoczonym urywku, styl
tak typowy dla "Wymiarów", zwalnia nas
od wszelkiej polemiki z ludimi typu pana. Timofiejewa.

Na zdjęciu J. E. ks. biskup

poświęcenia

,,':Vymial'Y"

granatnika
zajęły niesłychane

8ta.nopunktu widzenia insprawie Czecho-Sło
wacJI. Za podobne stanowisko władze
zamknęły "Nową Rzeczpospolitą....
P, G. Timofiejew organizował wieczork' n
'.1
l erackie, na których zaChłystywano
Się czerwonym marksizmem i typowo klasowa, poezja. i robił to w tym okresie, ki e\Vystarczy, panowie socjaliści? \Vi ęe
cly r: a ulicach Łodzi pojawiły się portrety
Lemna i Caballera, a :1.:ydowsko-komuni- kto z,arobił? Nie kapitaliści, nie finanstyczna tluszcza wznosiła wrogie Polsce sjera? A kto stracił? Nie robotnicy,
i armii polskiej okrzyki.
.
urzędnicy państwowi I emeryci? Czy
Walory poetyckie p. G. Timofiejewa może zaprzeczycie teraz i dalej będzie..
zakwalifikował krytyk literacki p. Za.wo- cie łga.ć, tumanić i oszukiwać polskie..
dz~ński,. który o red. "Wymiarów", recen- go robotnika, stawiaj~c przed jego
ZU ,jąc pIerwszy tomik jego utworów rym 0oczyma raj blumowski?
wych, napisał ,/grafoman", a analizując
A w czyim to Interesie chcecIe
krytycznie drugI tomik wydał sl\d "ledwo,
wprowad~ć w Polsce łO-godzinnv tvPoniewat mOże ZDAjdują się jeszcze Po- że nie grafoman".
lacy, którzy nie S8, .obeznani z "akcją kulNie ulega w tych warunkach :1.:adnej dzieli pracy, cry nie w interesie kapituralną"· miesięcznika "Wymiary" i jego
wątpliwości, że pilną rzecze, jest uwolnić talistów?
redaktorem panem Grzegorzem Timotie- ł polska, kulturę od "l<ulturtraegreów" w t yZdemaskowaH was i Bluma kapita.jewem, pnypolAin~~
. ~ pie. i kalibrze p; J'imofiejewa.:
. O. ł.} liści. (m;l

*

niesłychane z
tere~?w polskich w

wisk o,

~62

Numer
~ ;Jt

,'\, 1ft

tel. 173-55

Piotrkowska 91,
Godziny

przyjęća

WtOdl~
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termin uzupełniania
list kandydatów

15

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

ORĘDOWNIK. środa.

Upłynął

~istoDad

Wtorek: Gertruda D.,
Leopold
Środa: Ed:nund b.
g aleod8t'Z ~łowt.fllkl
Wtorek: Frzebvslaw
Środa: Radomir
Słońca: wschód 7.12
Wtorek
zach6d 16.01
~
Długość duia 8 fl. 49 .nin.
Księżyca: w5chjj Zł.3()' z'l.:h6d 13.21
Faza: 7 dzień przed nowiem

-

Niektóre listy wskutek niedQpelnieniCl fo,"nł-alności
prau'dopodobnie lumane ~a n;eważne
Ł

ód ź, 14. 11. - Wczoraj zakończył
termin uzupełniania list kandydatów na radnych OkaZUje się że pełnomocnicy niektórych komitetów nie
wypełnili formalności. nakazan~'rh im
przez Główną Komisję Wyborczą. Istnieje zatem możliwość, że niektóre Iisię

~osta'łtt(

st~'

nie zostaną. uznane za ważne.
Obecnie Główna Komisja Wyborcza przystąpiła do przeprowadzania
szczegółow.,·ch badań. Publiczne ogło
s:zenie ważnych list wyborczych nastą
pi dopiero w dniu 11 grudnia rb.

16-17

Przemysłowcy

DYZURY APTEK
Nocy <!zisiejszei dyturują naetęplljące Iptt>ki:
Steke!. Limanowskiego 37. Jankiełowicz (żyd),
Stary Rynek 9 Rtan!l'łewicz. Pomors':~ 91 Borkow~ki. Zawaozka 45 Gruchowski. r-~8.Mltowicza
6 Hamburg i Ska, Główna 50. Pawlo~&k.i Pio~r
k"w~kR <107
TELEFO!'1Y:
Pogotowie P. C. K. 102 ·40.
Pogotowie lekarzy rhrześcijan 111· Ul.
Pogotowie Ubezpieczalni 208-10.
S traiJ Pożarnej 8.
Pogutowie Miejskie 102-90.
TEATRY
Teatr Polski - "Major Balba.ra".
Teatr POlmlarny - "Pan Jowialski".
KINA
Capitol - "Reidi".
Corso - ,.Czarny księżyc".
Ikar - .. Pra wJa zwycięża" i "Dwaj metowie pani Vicky".
Metro - .. Jezebel".
Oświatowy-Słońce "Pensjonarka." i "Rycerz stepu".
.
Palace - "Kobieta, która kocham".
Przedwiośnie .. Druga mlodo~"_
Rialto - "Indyjski grobowiec".
Stylowy - .. Pobrali sie za wcześnie"

KOMUNIKATY
Powtórna rejestracja
Dziś, dnia 15. bm. winni się stawić do
powtórnej rejestracji mężczyźni rocznika
1918 z terenu VI komisariatu P. P. o nazwiskach na litery A, B, C, D, E, F. G. H,
Ch i z terenu XIV komisariatu P. P. o
nazwiskach na litery R, S, Sz. T, U.

KRONIKA MIEJSCOWA
Nadzwyczajne walne zebranie Polskiego
Tow. Społeczno-Lekarskiego
odbędzie się w czwartek. dnia 17 bm. o
godz. 20,45 przy ul. Piotrkowskiej 102. Na
porządku dziennym m. in. sprawa utworzenia I{oła Naukowego przy P. T. S. L.
P. T. S_ L. ku czci MarU Curle-Sldodowskiel
W czwartek. dnia 24 bm. o godz. 20,45
w lokalu PoJsldeg-o Towarzystwa Spoleczno-Lekarsldego przy ul. Piotrkowskie.j 102
odbędzie się uroczyste posiedzenie Kola
Naukowe~m przy P. T. S.-L. ku czci Marii Curie-Skłodowskiej. Słowo wstępne
wygłosi prof. dr W. Dziertyński.
Następ
nie dr M. Welfe wygłosi referaty; "Maria
Curie-Skłodowska". .,Nowoczesne sposoby
radioterapii".
"Bal lekarz,"
W sobotę, dnia 26 bm. o godz. 22 w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 102 odbędzie
się "Bal lekarzy" dla członk6w Polskiego
Towarzystwa Spoleczno-Lekarskiego i zaproszonych gości.
.
Wystawa "Krajobraz Polski"
Wystawa obl'az6w znanego w naszym
mieście art.-malarza prof. A. T. Wippla
.. Krajobraz Polski" mieści się przy ulicy
Piotrkowskiej 113 i otwarta jest ·codziennie
od 10-21. Doch6r1 z wystawy przeznaczony jest na ' Fundusz Obrony Karodowej.
"Dni przeciwgruźlicze" w LodzL
Jak wiadomo "Dni przeciwgruźlic2e"
w Łodzi odbywać się będą w czasie od 16
grudnia do 10 stycznia 1939 r.
Biuro Zleceń
W Łodzi została wprowadzona przez
Polską Akcyjną Sp6łkę Telefoniczną interesująca innowacja w postaci tzw. "BiOJra
Zleceń", dzięki któremu
abonenci mJgą
korzystać z różnych świadczeń w spos6b
dogodny, szybki i tani.
Z .,Biura Zleceń" korzystać mogą naprzykład lekarze w czasie urlopów. Przed
wyjazdem n aurlop lekarz poleca połączyć
swój telefon na "Biuro Zleceń". Pacj(·ntowi, telefonującemu do lekarza, Bil.. ro
daje szczegółowe wyjaśnienie, jak np.
nazwisko zastępcy, godziny jego pl,zyjęć
itd.
Kupiec, kt6ry nie posiada personelu
biurowego przed wyjŚCiem nprz. na miasto zawia(!amla Biuro kiedy wróci. BlUro zlecell notuje wszystkich interesentów
i komunikuje 'kllpcowi po jego powr0de
do przedsiębiorstwa.
Abonent. kt6r:,> korzysta z .. Biura Zleceń" może solJie zastrzec, aby zlecenia t,yły pt'zyjmowanJ tylko za pc..daniem umówionego hasła. Ta innowacja znajdzie niewątpliwie w Łodzi szerokie zastosowanie,
ze wzglę'du na znaczne korzyści, jakie daje abonentowi telefonicznemu.

KRONIKA DNIA
Jan Czech (OdyJica 4) na ul. Stokf)w~k·ej.
ApatiI z roweru i doznał złamania nogi. Rannego opatr'l,yl lekarz pogotowia i przewlózl do
szpitala .
Z mieszkania .EJd1:llunda SzPerlingll. I'rzy 0.1.
W61czaJI.skiej 251 t!lużaca jego imiel\iem ~1i3
-.lua.dła biżuterię wartości ll100 zI i zbiegla..

Ze

zerwali rokowania

ślviata

pracy te

Ł ó d ź, H. 11. W związku ze strajkiem w fabryce Zylberspica, al. Kościuszki 90,
rokowania o dodatkową
taryfę plac w przenlyśle kotonowym
zostały przez przemysłowców zerwane.
Pertraktacje mają być wznowione

Łod.~i

ukończeniu strajku.
W fabryce jedwabiu Lipszyca (al.
Kościuszki 10) strajk trwa.
Odbyła się wczoraj w Inspektoracie
Pracy konferencja w sprawie zatrudnienia bezrobotnych czeladników piekarskich.

po

Z działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Najwięks~ą poc~yt'llościq cies~yl się d~ial

k'"ytyki

literackiej
L ód ź, 14. 11. W październiku rb.
miejska biblioteka publiczna wypoży
czyła ogółem 43.487 dzieł i 60.352 tomów. W miesiącu tym odwiedziło bibliotekę 4.272 czytelników, w tym 2.961
mężczyzn i 1.311 kobiet.
l
Czytelnicy według zawodów rekrutowali się spośród: uczniów szkół śred
nich (1.514), urzędników państwowych
i komunalnych (106), studentów (752),

pracowników biurowych i handlowych
(421), nauczycielstwa (204), zawodów
wyzwolonych (244), robotnikó,'1' i rzemieślników (284),
przemysłowców
i
kupców (45), innych zawodów (702).
Największą poczytnością cieszył się
dział krytyki literackiej, gdzie przeczytano 2.458 dzieł, następny dział to
nauki społeczne - 1.422 przeczytane
dzieła.

Wsprawie oznaczania szyldów
Ra~({ce blędy ortog"'afiC~łłe
Ł

na szyldach pOlcinny

ź, 14. 11. Kwestia szyldów'
ostatecznie wyjaśniona. \Vladze
miejskie, sprawujące nadzór nad szyldami. w praktyce stosować będą następujące normy:
Szyld (tablica) oznaczający nazwę
firm~- winien zawierać imiona i nazwiska wlaścicieli firmy, oraz oznaczenie
rodz.aju przedsiębiorstwa.
Dopuszczalne są dodatkowe oznaczenia firmy (anonimy), jednak pod
warunkiem, iż nazwisko właściciela
jest uwidocznione.
Przy oznaczeniu rodzaju przedsię
biorstwa, należy używać określenia
odpowiadającego f.aktycznemu stano-

ód

została

Wybuch gaśnicy
poranił robotnika
Ł ó d ź,
14. 11. W fabryce firmy
Hammer i Gubar (Kiliilskiego 230)
wskutek nieostrożności powstał p~
żar. Robotnik, 40-letni Kazimierz Gruszka (Bednarska 40) chwycił gaśnicę
zamierzał pożar stłumić.
Wskutek nieumiejętnego obch()dzenia się, Gruszka spowodował wybuchł gaśnicy, której odłamki poraniły goo.
Ogień mimo to zlikwidowali inni
robotnicy przed przybyciem straży.
Rannego Gruszkę opatrzył lekarz Po-

i

gotowia.

Josek Sztajnbok (Śródmiejska 61) zatrzymany zostal na ul. Nowomiejskiej 12 w chwili
kradzieży portmonetki z pienie<lzm i na 5Z:r.,<!e
Stanislawy Bukowskiej (Jerzego 111.
Kazimierz Sitecki (Piwna 12) zostal zatl Zymany na rynku Tanfaniego w chwili. glh z
wozu Stefana Szymańskiego' /Skradł kożuch.
Na ul. Przędzalnianej zost~1 pobity przez
nieznanych sprawc6w 21i-letni Stefan Ziml)r~k
(żelazna 22). odnosząc Iic?!1e rany glowy i twarzy. Rannego opa trzyl lekarz pogotowia.

KRONIKA SPORTOWA
Piłka nożna

K. K. S. - Zw_ podor. Rez. 10;0. Nied~lel
ne spotkanie towarzyskie przynio~lo wys"kie
zwycięstwo mi~trzowi Kalieza w sto~unku 1(1:0.
Plyw/Ulie
Szwedzki Bjoerll Borg ustanowi! wczoraj
nowy rekord krajowy na 1M m st. grzbietowym. uzyskujllc wynik l:07.8 min. Wynik ten
jest o sekundę gorszy od rekordu Europy.
.Lekka atletyka
W Tokio odbyly się zawody. na których uzy·
skano szereg dobrych wyników. M. in. w dysku tiaro K..,jlmll. ul!tanowila. nowy rekord JalIOIlii wrnikięm 40,2l m. _

wi, nie

można

np.

~'I'l;k'llqć

małego

w,arsztatu

oznaczać nazwą "fabryka", lub jak to
pospolicie się praktykuje (wśród Ży
dów .,skład fabryczny".

Nie jest dopuszczalne

oznaczenie

zewnętrzne przedsiębiorstwa
wyłącz
nie godłami (firmą) względnie zamie-

szczeniem napisów nieczytelnych, lub
zawierających błęd.y ortograficzne.
Ten ostatni warunek winien być
szczególnie piln ie przestrzegany przez
organa kontrolne, gdyż w Łodzi mimo
wszystko, w dzielnicach żydowskich
napotkać można szyldy nie grzeszące
popr.awnością formy językowej.

Spłonęły

dwie zagrody

ź, 14. 11. We wsi Płudy wybuchł pożar w zabudowaniach Józefa
Kopcia, przy czym ogień rozszerzył się
na dalsze dwie zagrody, które spłonę
ły doszczętnie.
Straty wyrządzone przez pożar obliczono na 14 500 zł.

L ód

Postrzelenie

kłusownika

L ó d ź, 14. 11. W lasach państwo
wych Sienkowice w czasie nielegalne'go polowania został postrzelony kłu
sownik 26-letni Michał Pią.tkowski.

Samochód najechał
B-letnia dziewczynkę
Ł ó d ź, 14. 11.
Na szosie pod Tuszynem samochód. prowadzony przez
Tadeusza StyczyI'lskiego z Jędrzejowa,
najechał 8-letnil). Stefanię Pakuła, która doznała bardzo ciężkich obrażel'l

Fragment wręczania sztandaru UCZnlom
przez dyrektora gimnazjum im. Narutowicza p. H. Urbana

Tramwaj
najechał na dorożkę
Ł ó d ź, 14. 11.
- Przy zbiegu ul.
Lipowej i Legionów tramwaj nr 17
najechał na dorożkę, którą. jechali 41letnia Jochwetta Perlmutter (Stodolniana 4) ze swą 15-letniG, córką. Belą.
Dorożka wywrócił.a się i obie Ży
dówki zostały ranne.

Przepijała użebrane
przez dziecko pieniądze
Ł ó d ź, 14. 11.
- Helena Szkalej
(K lonowa a5) odpowiadała przed Są
dem Starościl1skim za zmuszanie do
żebraniny 6-letniego swego syna. Uże
brane przez dziecko pieniądze Szkalejowa przepijała.
Sąd StarościJ.'i.ski skazał Szkalejow~ na 14 dni aresztu.

Niechlujstwo
w jatkaCh żydowskich
Ł ó d ź, 14. 11. Ostatnio przeprowadzona kontrola zakładów masarskich i jatek ~twierdziła w ponad 100
w~'padkach
nieodpowiednie urządze
nia i braki, w zwiG,zku z czym wydane
zostały nakazy remontowe, które muszą. być wykonane do końca bież. miesiąca,
w przeciwnym razie zakłady
zo~tam'J, zamknięte.

Wśród nieChlUjnych zakładów trzy
stanowią. zakłady żydowskie.

czwarte

Jaskółki
jeszf,ze nie odleciały
Ł ó d ź, 14. 11. Ciekawe zjawisko
zanotowano we wsi Zawady. Oto jaskółki, jakie tam gnieździły się, pozo~tałv dotychczas nie odlatują.c.
Ornitolodzy tłumaczą. to zjawisko
tym. że wieś nie znalazła się na trasie pr7,elotu jaskółrk, nie mniej jednak ptaki według wł,asnego naturalnego roz,voju odlecą., gdy nastanie
zimno.

Samochód najecha1

na rowerzystę

Ł ód ź, 14. 11. Na szosie z Łodzi
do Lasku samochód prowadzony przez
Edmunda Hofmana zLodzi (Abramow~ka 3'2) najechał na rowerzystę Stanisława
Sandclews:kiego z Belchatowa.
Sanoplewski odniósł ciężkie obraże
nia ciała.

Pml1v~łowv OSlllSt
Ł ó d f.,
Zieliński

14. 11. - 40-1etni Franciszek
karany poprzednio za oszustwo i wielokrotne awantury w
ciała.
rrudniu 1937 zgłosił się do wice~taro
sty grodzkiego Giełcz~- ńskjego. proprzeklmić urzędnika sząc o pomoc w uzyskaniu posady.
L ó d ź, 14. 11. Jakub Per]muUer, Twierdził przy tym. że jest WAchmistrzem or1znaczon~'m krzyżem Virtuti
właściciel składu manp.faktury i jego
buchatler Abram Fiszeltraub, w dniu Militari. Na dowód tego 7.ip!iJ.1ski zło
25 sierpnia rb. podczas rewizji skar- żył książeczkę wojskową. która - iak
bowej spostrzegli, że rewizja przybiera się pó7.niej okazało - zo~tala skradzioobrót niepomyślny. Wówczas podło na Janowi Barań·skiemu.
żyli w kopercie 100 zł, by w t.en spoPierwszą. kartę Zieliński wyrwał t
sób odwieść urzędnika od dalszych wkleił własną kartę i ponadto dopiposzukiwań.
sał. iż odznaczony jest krz~'żem VirtuObaj Żydzi stanęli p.rzed Są.dem ti. Militari, gdy odznac7enia takieg"
Grodzkim, który skazał Perlmuttera i nH' miał.
Fiszeltrauba kai,dego na trzy miesią
Za to fałszerstwo Sąd Okręgo~v w
ce aresztu.
Łocl7i qkazał Franciszka Zielińskiebo '
na rok wiezienia

Chcieli

'ORĘDOWNIK, ~o-da, ania

strona 8

Wygrany

"am,bicjq" i

R y b n i k, 14. 11..
Donosiliśmy
już przed kilku dniami o tragicznej
śmierci zamieszkałego w Radlinie Rudolfa Caniboła, który zmarł wskutek

pr~yplacil

to

~yciem,

porcyj wypije i nic mu nie będzie.
Jak to zwykle w takich ",-ypadkacb
bywa, Caniboł zakład wygrał, lecz w

zatrucia alkoholem. Przeprowadzone
przez pOlicję dochodzenia ujawniły
niezwykle interesujące szczegóły tej
sprawy.
Caniboł, mężczyzna ni~zwykle małego wzrostu,
przybył
w dniu 31
października do jednej z miejscowych
restauracyj, gdzie wypił duszkiem ósemk'-'l wódki. Znajomi jego oświadczyli w żartach, iż taki mały człowiek
nie powinien takich dużych wódek
pić, bo się prędko upije. Ca!l.iboJa uraziła ta uwaga i niewiele się namyśla-I
jąc odrzekł, że z.ałoży się, iż 10 takich

lisŁopa-da

1938

:r-7umel'

262
Rozprawę
prowadził sędzia Kwiatek. Na wstępie rozprawy są,d odrzucił 5 wniosków obrony oraz wspólną
tezę obrony i prokuratora, że oskarżo
ny rozdał komunikat oficjalny S. N.
i to tylko wśród 3 członków Str. Narodowego. Sędzia Kwiatek skazał majora Owoca na 2 mies. bezwzględnego aresztu z § 156 i 157 k. k., zaznaczają,c
ponadto w motywach wyroku, że nie
zawiesza kary oskarżonemu gdyż ten
nie może rokować żadnej poprawy w
swym postępowaniu.
Wyrok WYWOłał powszechne komentarze społeczeństwa polskiego.

pewnej chwili zasłabł. Kompani wyprowadzili go przed gospodę i poszli
do domu. Słaniają,c się na nogach doszedł Caniboł do sieni domu piekarza
Rojka, gdzie usiadł na ławce, z której
po pewnym czasie spadł na kamienną,
posadzkę i zmarł. (p)

zakład przypłacił śmiercią

Uniósł się

16

Mjr Owoc skazany na 2 miesiące
~a nawoływanie

do\bojkolu wybm'ów -

Kro s n o, 14. 11. - Dnia 9 bm. odw Krośnie sensacyjna rozprawa przeciw majorowi W. Owocowi,
członkowi Rady Naczelnej S. N., oskarżonemu o nawoływanie
do bojkotu
wyborów. Majora Owoca sprowadzono
pod eskortą policyjną, z więzienia w
Brzozowie, gdzie siedział od chwili za-

Pr~ebieg ro~prawy

aresztowania.
Obrony oskarżonego podjęli się
wszyscy adwokaci Polacy z Krośnań
ski ego na czele z adwokatem dr Ćwiokiem, dr Wojnarem, Szwają" Pudło i
Wojtyczkiem. Salę rozpraw zapełnili
liczni działacze narodowi z Krosna i
okolic.

była się

Wracają

do ojczyzny

R z y m. (P A T). Wicekról Abisynii
ks. Aosta zezwolił szeregowi abisyń
skich dygnitarzy którzy w czasie wojny wraz z rodzinami opuścili kraj, na
powrót do Abisynii.

I

OTOMANY - TAPCZANY Pracownik biurowy

FOTEL-ŁÓZKO, KANAP~-ŁOZKO
fotele klubowe, leżanki, materace itp. poleca
Dnia 12 listopada H38
r. po dtugich i ciężkich z
anielską cierpliwością znoszonych cierpieniach. spodobało się Panu Bogu zabrać
do /"Tona S-.' .'ych
Aniołków.
naszą ukocba-

ną córeczkę.
wnuczkę, ś.

siostrzyczkę.

p.

TADEUSZ

PAWEŁCZYK

ŁÓDŹ, KILlŃS KIEGO 218 (róg Napiórkowskiego)

~~~~;;;;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~F~I~Lin~Nil~E~'iP~O~S~JA~D~A~M~1~~~~~~~n~2;wi4;9
Instytut Racjonalnej Kosmetyki

O G

"PAN~"

Ł

ze znajomością buchalterii, stenografii j pisania na maszynie potrzebny zaraz do kantoru.
Szczeg6łowe oferty pod .Pracownik biurowy·
do administracji "Orędownika" w Łodzi, ul.
Piotrkowska 91.

......................................~..............

O S Z E N I E

Zarząd Miejski w Łodzi ogłosza przetarg nieogranicza-

Marii Rohozińskiej. Łódź, ny na .do~tawę 500 kg chleba żytniego i 11100 litrów mleka
Nawrot 1 m.2 usuwanie zmar- dla dZl,ecl uczęszCZ~)ących do szkół powsz~chn:ych.
.
szczek, maseczki odmładzające.'
O~olne warunIn przetargu są do prze)rzema w bmrze
w 5 wiośnie życia. Pogrzeb
Pl'elpgnac)'e włoso'w l' t P
WydZIału Gospodarczego, ul. Zawadzka 11, front II! p.,
odbędzie się
we wto~ek."
••
kó' 59
d'
.
dnia 15. bm. o godz. 15.30
" 21968
po J
, g zle można zasIęgnąć bliższych inform3.cyj
z domu żatoby _ Sola cz.
oraz otrzymać wzór oferty.
Nad \Yierzbakiem 3r na
Oferty składać należy do skrzynki nr. 2 (na chleb ao
cmentarz parafialny. .
J
godz. 12) i do skrzynki nr 3 (na mleko do gcdz. 13) w wyMsza św. odprawi sie
żej wymienionym Wydziale do dnia 23 listopada 1938 r.,
w środę o godz. 8 w kościele w Solaczu.
o,az towary bławatne poleca w nieprzejrzystej i zalakowanej kopercie, nie uwidaczw wielkimwybo,ze skład faniając na niej nazwy firmy.
W ci~żkim smutku
pogrążeni
bryczny
Otwal'cie ofert nastąpi w Wydziale Gospodarczym w
·ce.
.rt
godzinach wyżej wymienionych, dnia 23 listopada 1938 r.
rodzl
Poznań
Łódź, Zgierska 56
Ló
1
(Bałacki kgnek)
d Ź, 4, listopada 1938r.
.---...;.-;....-_ _ _ _..:.:
Zarząd MiejSki w ŁodzL

REsrL.l
7'T''Kl

I

M. W ASIK

n21962

••••••••••••
lIIiil
Nagłówkowe

słowo

(tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
ł, w,. z, a. - ka2:de stanowi 1 słowo. Jedno ogloszema me może przekraczać 100 słów, w tym

5
Ul

nagłówkowych.

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

ft

-
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MAJĄTKI

I

I
I

OGŁOSZENIA

-

DROBNE

Ogłoszenia wśród drobnych: t-lamowy milimetr 30 groolizy.

-

S prze d am
M aszynę
Kup l'ec
lat 27. religijny. bez natogu. po- zar z
_i
t
d .
szewską ptaską do cholewek :;,i"dający wtasny interes pozna
ll , z po:,o 'u s'p at, ro ,~I-nn;vch. kupię. 'Oferty Orędownik. 1'0vanne miłą .• sympatyczną. celem lU~Jąt.ek okolo 411l morg z,em~. w/znań zd 15653
ozenku.
Posredmctwo
krewnych
kPolowle
zoo no -. w
buraczaneJ,
w . ..IIIIIII~"""'IIIIII!II_""_
'1
'd .
Ł
k
f
u tu,rze. psBu.dynkl
dobrY'lU stainw 8Jl!tarz zd' YWY i. martwYI~18. DZIERtAWY
?j~e~o:~ik~aWozna~s zari5~4irty nie't
wys arczaJący.
OlU mIeszkalny _
__
Z·
..
8 .pokoi. ogród. torf. Stada ko_lemlanin
leJowa 6 klIn, powiat mog-ilellS1ki'j
Młyna
la~ 27. 100 morgowym. ~zoro- Cena 30Q zt morga. Pośr!!dnicy wodnego. dzierżawy szukam. Po~'ym gospodarstwem pr!igme po- yłączem. Oferty Orędawruk Po- dać okolicę warunki _ Oferty
~n~ć pannę o bard~o mltym cba- mań zd 1'5791
.
Orędownik' Poznań zd 15799
1 akterze.
celem ozenku . Rzecz
.
traktuje sie poważnie. Pośrednictwo krewnych mile widziane. Laskawe zgłoszenia Orędownik
Poznań. zd 15648
'

a

Środa, 16 listopada.
6.~0 aud. poraJll1l.e; 11.00 audycJa dJa saJkót: "Ktopoty, ktopoty. .z szukani,em roboty" - s·l'uchoV/oIJS-kO; 11.25 uwertury i fa.ntazje
z oper fancus'kich (ptY'ty)' 12.03
audycja południawa; 15.00' "Nasz
.kclTIcert - audyda dla dzieci: _
15.30 mu.zyka w wyk. Orko Roog!.
L~'ow&kiej SeredYńsokiego; 16.00
Wdowiec
dzieckiem. przedsiębiorstwem _ dZIennik i wia<l. gwpodarcze; szuka dobrej żony. matki. Ofer- 16.20 .,Dom i .. sZlkola": "Kilka
ty Orędownik. Poznań zd 15 300 spraw p.alą<:ych - gawędu 16.35

I[

7.

SPRZEDAtE

_tI

~~l!te~i~ti~r~a~~~r:n~lh~u~

koleb-ki wojska P lok' k 'od!
I . _ od
• 1701~ I R lep
~

~ tJa4ltów"c:::t:.Kr·ól t~nce!~r,~a:.:

po ddyr. LudWIka Kwaśnika i
pio~ell.ki z płyt.
Katowice _ 5.30 aud. poo-anne'
14.00 mu,zyka w wyk. Orko Rozgł:
Katowickiej Le<;zczyńs-kiego; _
14.50 giełda; 18.00 koncert kameo
I
1825
t 2200 O
l
~~e n~~darku sg~{ofow~go "w ~~le~
owocami poluodniowymi" _ pOog.
21.10 koncert ~'la.~y. Orko
~v~_

"O,

ROZlg-!.
Katowickiej; LoozczyńSi~iego, Franca Morni - Ś/piew, K.

Szafranek - a.koillopani ameJ'.t.
Kraków _ 6 57 aud
.
14.00 muzyka ~ Kal\:~i~~aI!C:ó
pogadanka dla kobiJet: "Ćieka' ~e
S1Zcze-góty o skórne IUJdl2lkiej"; 14.55 s'pra.wy gOOPQod'alrcze: 18.00
.. Skrznyka .t~ch~czna::;. 18.10 •. Z
nąs~ych PlesJll ..• wY'k.
M.
Blenkowska (s{)pT.) , J. Gaczek
(akom.p.):. 22.00 sport; 22.05 ,.Z
~rYlą'Un~ litera.tów l aortY'&tów", au0ryJa IIteraoOka; 22.20 koncert po·
pu arny w wY'tk. zes,pol'U salooowe§o ~w. ~aw. MUizyków pod kier.
t. y'ryl Y.
Lódź - 5.30 aUJd. rparalllne; 11.%5
ptyty; 14.00 "Pod batutą sla.wnych
dyr;v.gentów:
Th01Il1as
lleecham i Bruno \Valte>r (pty1y)
14.50 giebda: 18.10 ,.Ży'Ci€ m. łA'
dzi" _ ,,'I'I'!ZY listopaody lóil?Jkie"
- felieton; 18.10 muzyka (plJ"ly);
18.25 SlPort; 22.00 pog. aktu3 Il,na:
22.10 redtal s,k!'zY'Pcowy A. Miillera; 22.45 .. ~n9czenie z~połu Ji,lera.ckiego w życ i u miasta" - felieton.

18.00 audv-cja dla wsi' 1 Elektryfi'k acja "';'si przoo
ótd··!·
lektryf.ilkacyjone _ ~~g 2'llltrr;;,:yke~
(płyty) 3. Samorząd a'opieka spoteczna'_ pOog' 1830
NaSI/: jezyk"· 18 40 'byslk'utuj~y" Czy
kiono 'jest' &zt-i;,ką" _ dia.log· 'i900
k(l1ncert rouywkowy M. O.'P.·R
f'1:ostry :ęmsikie: 20.35 audycje in·
Zakład
forma<;YJne;
21.00 k<mcert chOlPifryzjerski w Gilyni sprzedam. Oferty Orędownik. Gdynia .. 1500" 110:"" •• 1>1 w Wy,~. Raula KoczaJsk lego: 21.~~ hter?-tura ~ Polsc.e
n 21 800
qd.rodzoneJ - wlecz6r lJ.teraokl;
2:!.OO WolIga.ng AmadeuSoZ MoSkład
~art (ptł'tY);.22.55 pr~egląd prasy
towarów krótkich. zaprowadzony I oota,tmB wJaodomoścl.
przy ruchliwej ulicy 1\ powodu
cboroby sprzedam lub zamienię
.
KRAJOWĘ ,' . .
na mniPjsza nipruchomoi'\ć. Oferty do Oredownika. Poznań
Toruli
- 6.57 aud. wranne: zd 1:;469
10.00 kOirlCert l'oZlrywkowy (p-tyty);
11.25 z muzylri wspótczoonpj (ptyRestaurację
ty); 13.50 wiadomości: 18.00 !l.naurządzeniem mieszkaniem. dobrze czenie odmiaiJl w sad<l'wnictwje pog.; 18.10 "Abraham - kMzuhprosperującą tanio sprzed am.
Siki bojownilk o wolność - odczyt:
Adres Orędownik. Poznań
15.10 Lipsk - K<l'nC'e>rt kwinte18.25 sport; 22.00 ze<;ipó' sa.l onowy tu. 15.15 Frankfurt - Koncert kazd 15886
W

centrum
warsztat mechaTIlczny 20 X 13 mtr. domem mieszkalnym jedno piętrowym do
sprzedania. Oferty .. Warsztaty
Mechaniczne". Orędownik. Łódź.
n 20 947
Ł,odzi

żelazny

•
Ogo ł OSZenla

Znak oferty naprzykład: I:

i to ci. = l

18923,

D

słowo.

2745, CI 1790

Drobne ogłoszenia w dnI powszednie pnyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedświl\teczne przyjmuje si., 00 godz. 9.25.

.

.

dzierżawyP~:~~:U~~onialnegO, 1[26. SZUKA POSADY" Cl,IkiernO<!tw~!~kk~~~a rziemieśl-

pe""
. . Wles
· • k-o ś cle
. l
· do 30 słów ~la P08ZU- mczą
poszukuje posady. n Oferty
",ne] egzys t
encJI.
- OI1:.łoszerua
Orędownik. Grudziądz.
22174
na lub miasteczko powiatowe. - kUJących posady w teJ rubryce
-o
Oferty Orędownik. Poznafi
obliczamy po jednej trzeciej cenie
Panlenka
zd 1~ 240
drobnych.
począbkująca rz; 8 mie6ięczmll nau'u
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ką.
-I-~-~·I·entkl· w ~kta.>-;.e
rze"=~"",,"
~
>Ulb
'"

]1_____________

Kawaler
Porporzanin 28. wysoki 1,80 przystOJTIY brunet. państwowa posada z braku znajomości szuka żond Y d l a t 30 z 1-n. 000 zl. Oferty
o
rędownika. Grudziądz.
n 22173
•
P rzystOjna
blondynka .. lat 33. 5 tysięcl:, wya
prav-.:
za mllż. Wdowy me . wYJdz:e
Cj
wykluczeni. Uferty Urę(ownik. Poznań zd 15800

-

,

Ogrodnictwo

G~<!ifY. P~feUr.ktuyjeOr~ods,;.~ruY·k.tepjzo·~
...

b) Inni

vn

znań zd 115 796

bandiowe. bll'sko Poznanl'a, 20 vrawcowa
ml·słrzyni ::::.:..:o:..:...=~~S:='z"'-e-w-s--=-k-=l-----m6rg. dobrej ziemi oddam w .D.
zaraz. Uferty Urę- poszukuJO'e posady. może wyjechać pomo.oni·k PwzuJ;;uje stalej pracy
downik. Pozllan' zd 1~ 619
Oferty
rędownik. Poznań
na dobre meskie. Zgtoszenj.a Oreu
zd 14 906
downik. Poznal] zd 15880

dzierżawę

meralny. 15.30 Sztutgart - Soliśc:' 16.00 Koenigsw. _ l\fuz. p' 0południowa. 17.20 Ryga - Koncert popnola,rny. 18.00 Bruksela fr.
Utwory Pucciniego z ptyt. 18.20
l{ocnigsw. - Trio a-moll CzajIwwskiego. 18.30 Lahti - Sona ty
fon. Beethovena. 18 ..4~ Ham~urg
Muz. op~rowa. W. E'ffla.- I\on·
ce~t orlne"tr.aw~. 19.1~ 'Y,edeń śPlewa Bemammo GIgI!. 19.15 Roenigsw. _
.. ZrupolTIJnIa,ue gto.
sy" _ aud. stowno-muzyczna. Ko.
10uia - l\!UIZ. Wl').o·zorna w wyk
orko i sol. 19.25 Sofia "Sprze~
d~Jla narzeczona" Op. Smetany.
19.30 Sztokholm - Koocert orkiestrowy .. 20.00 'V. Eiffla - Kon·
<:e-rt trIa (W proP,"r. Haendel,
Schubert. i Roussel). ~O}O Lipsk
- "R~quJem .memleokle Bra~m
sa. 20.30 Pans PTT Recl,tal
fOirtepianowy (utwory Chopina).
20.55 Hilversum II - Koncert uroczysty muz. bellgidstkie..i z Amste-r·damu. 21.00 Beromuenster _
Muz. i tańce ludowe. Bruksela fi.
Koncert sYI?;f. Rzym.- .. Simon
Boccane>gra OIP.. VerdIego. (tr: z
teatru w Bol<mll). 21.15 DrOltwlch
:- Koncp.rt Bymf. z Queens·:ę:al
lU. Ha~burg - TItwory F~lIk6a
Draesp,ke. 21.30 LIII~ - WIeczór
orer. Strasburg - K,mcert symf.
2V 51 Ue~<;nes Kapce,:t Bymf.
p(' e;ler. ,. clil;I,J.bert I 'erdl). 22.00
arlll. PTT - MulZ. Bymf. 22.15
KolOnIa - K<mcert solistów. 22.~1l Sztutgart Kwa.rte1 Es·
r!ur Beethovena. 'Vieden - KMC'crt nocny. 2:UHI Koenigsw. - Z
W iNlnia.
Frankfurt. Kolonia.
Kr6lewiec Z Wje:l.nia. 23.05
Y-,uksemhllrg - M IZ. ope.relIlmw8.
24.00 Frankfurt i Sztutgart
Koncert nocny. Saarbriicken _
KO'Ilcert nOC'TIy.

Fryzjerka
kursistka z praktyką szuka posady
(żelazkowa _ trwała _
wodna - manicure). Oferty M/ynasz6wna. Krotoszyn. ul. Piastowska 20.
zd 14 727
• •
KSIC).zkowy
tartacznik z dluższa
praktyką szuka posady od zaraz lub 1. 1.
1939. Oferty Orędownik. Poznań
zd 15252
•

100,-

dam za otrzymanie posady m/'ynaraza. Świadectwa b. dobre. Oferty Orędownik. Poznań
zQ...1!>,-~.:..:f9'-08:----::-c-_ __
Elektrotechnik
inteligentny.

wszelką pracę.

żonaty.
pI'zYJomle
Oferty Kurier Po-

z.nański pg 841H-4'5.91

I[

li

27.WOI·NE MIEJSCA

POSZUkUję

posady stróża nocnego. lub robotFryzjerka
nika do koni. Mogę ztożyć kaucję dzielna na żelazkowa i wodną
Znam wszelkie reparacje samo- potrzebna od 1. 12. 19 8 z podachodu i . ewentualne. ogrzewanie. niem warunków J6zef Pacek _
Zgłoszema Ored~wnIk. Poznań
Zaktad Fryzjerski. Czersk (1'0zd 10509
morze) .
ng 22152

-----;H:::::::::.-.::..:.;~-----.::::..::..:~~------!!!......:::::...::=

umor zagraniczny

Fakir: -

O, rety! Pluskwa!

•
'(M)
(Ric et Rac, Paryż).

lub !litr<> mielec. kosztuje: w sW7czajnych na .tronle II-la·
Prenumerata w PoJ.ce • odn<!uemem.W&.Zet7 do domu mieslecznie ('I raz)' w blrodniu)
mowej 15 IrlOllZY, na atronie redakcyjnej (4-lamowe;): a) przy końcu cześcl
- - - - - - - - %,50 zł. . . grlLlllcą mleeleCznle od S.OO zl do 6.00 zł (zależnie od k j)
redakcyjnej 30 groez:v, b) na atronle czwartej 50 groszy, c) na atronie drugiej 60 IrroSZY,
Adres
~~~oakcjl. I a~!Dinlstra~j.1 centralnej: Pozna1\., ~W'. Yarci; .70: Telefony: 40-72 ~~.~fI·
dl na stronie wiadomości miejscowych 1,- zł. Drobne oglo~zenia (najwyżej 10{) ałOw. w tym
. d . l 7, 4461. 3a-24, 35·2a, po godz. 19 oraz w medzlele I śWIęta tylko' 40-72 R' d kt •
5 naglówkowych) slowo naglówlrowe drukiem tłusbm, 15 groszy. każde dalsze slowo 10 groszy.
t k I
Lo .. e a. or
(' d powIe zla ny: Jan Plazak I Poznania. Za wiadomości i
Wlad~slaw Maciąg, ł;iÓdt ul. Piotrkowska 91. Za ,I{ronike ~i~ll~: OZ ; - .
d~i odpow!ada
Ogloszenia wieksze wśród drobnych poczynając od ostatniej strony, 1-łamowy milimetr 30 groFrancIsze~
Przytarslrl
1\
Poznania.
Za
ogloszenia
I
reklamy
odpo~iadaO~ta
szy. Ogłoszenia skomplikowane. 51 zastrzeżeniem miejsca -- od poszczególnego wypadku 20'/.
n I tdfo~la.d8
z Poznallla. RekopisOw niezamOwionycb redakcja nie zwraca
e.nlewlCZ
nadwyżki. Ogl08zenia do bieżącego wydania przyjmujemy
do godziny 10,30, a d" wyl1ań
dkó ':V, spowodowanych silą ~·yższa. przeszkód w sakladzie strajków 'itp- wyd rl!~a Wf·
p3
niedzielnych I 8wiątecmycb 00 trOdzlny 9,80 rlJlo. Za biedy drukarskie, kt6re nie zniekształcają
o poWIada za dostarczenie pisma. a prenumeratorzy nie miti. prawa domagan!lwnl.c wO. ndJe
treści ogłoszenia. admiIristracjlL nie odpowiad", Ogłoszenia przyjmujemy tylko za oplatą z góry.
starczonych numer6w lub ods;;kodowania.
,-,_,t
la Ilę Dle ()o
Nakład I ezclonld: Druh.mla Polska 8. A. w Poznaniu. Konto P. K. O. Poznań 200149. Pocztowe konto rozrachunkowe: Pama1\. II, numer kartotek 03.
l-łamoWJ' mllłmetr
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Strona \)

3)
- Pani Margerito, co to za czło
wiek? - zapytał.
Załkała
i w milczeqiu spućciła

głowę.

Ksiądz Ancęlin

Proboszcz zwrócił się do nikczemnika.
- Pan jest Forestier? - zapytał.
- Tak, jestem mężem tej kobiety.
- I byłeś jej katem. Dlaczego
przyszedłeś
zakłócać
spokój tego
domu?
-- Mam prawe wejść wszędzie,
gdzie się znajdl).je moja żona.
- Prawa męża mają moc o tyle,
o ile . on wypełnia obowiązki względem zony.

głębi,

był

oburzony do
cenę chciał dom

lecz za wszelkę.
Margerity uwolnić od nędznika..
Pani Margerito - rzekł - podczas
gdy ja zostanę tutaj dla dotrzymania
towarzystwa temu intruz~wi, pani
uda się po policję...
Na te słowa zerwał się Ferestier z
miejsca i idąc ku drzwiom mruknął:
_ Nie chcę być powodem skandalu!
Potem zwrócił się do żony i rzekł
z ironią:
Nędznik
czuł się oni::śmielony
_ Pani za wiele na tym cierpiałasłowami kapłana.
by, gdyby była zmuszona wyganiać
- Panie - ciągnął proboszcz da- męża z pomocą policji.
lej głosem uroczystym - przybywszy
Z tymi słowy wyszedł, rzucając
sama jedna, aby tu zamieszkać, Żor::l. jednakże ukośne spojrzenie w stronę
twoja oddała się pod opiekę władzy komodY.
miejscowej. Pan jest tutaj niezna- Dowidzenia pani Margerito nym człowiekiem, który nie może po- rzekł ksiądz Ancelin - spodziewam
woływać się na swój tytUł małżonka. się, że jutro będę mógł tu powrócić.
Ja jeden tylko wiem, że się nazywasz
Ksiądz wyszedł za Forestierem,
Forestier i że jesteś małżonkięm pa- którego dopędził o jakie dwieście kroni Margerity. Wiem również, jaki z ków od domu.
ciebie hultaj i radzę ci, abyś dom ten
_ Panu tf'raz nic innego nie poopuścił, bo wszedłeś do niego jak zostaję _ przemówił _ jak wyjechać
_ ZłOczyllca.
z Savignac co prędzej.
_ Nie potrzebuję niczyich rad _
- Dom żony jest domem męża odparł Forestier.
odparł nikczemnik.
- Raz jeszcze powtarzam, że masz
_ Niech i tak będzie, ale muszę
ten dom opuścić, jeżeli żona cię nie pana ostrzec, ::.:! zostanie pan aresztozatrzymuje.
w&.ny, jeżeli jeszcze jutro rano pan
- -Nie, nie zatrzymuję - zawołała tu będzie.'
kobieta - księże proboszczu uwolnij
_ Nie można aresztować podróżmnie od widoku tego człowieka!
nego, który ma czyste sumienie.
- Słyszał pan? zapytał pro_ Włóczęgów zawsze wolno aresztować.
boszcz.
Forestier zaśmiał się szyderczo i
_ A Więc kapłan, który wie, że je- s.tę.ł ·w miejscu.
stem mężem Margerity, kazałby mnie
- B.oże, Boże! - westchnęła mlo- aresztować jako włóczęgę.
da kobIet~.
_ Dla nędzników nie mam miło· ForestIer nienawistnie spojrzał na sierdzia.
zonę , potem b~zcz~lny wzrok zwrócił ł
Z tymi słowy wyminął ksiądz Foa nroboszcza l USIadł.
restiel"a który wpadł w odludna uliczk~ i znfkn"}.
.
nobrr.e mi tu - rzekł i zostanę.
...

n

UKARANE

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

M~rg-erita, znalazłszy się sama, w
obaWIe powtórnego napadu starannie
z~mknęła drzwi i okiennice, następ111e zabarykadowała wejście do ogrodu, obok którego znajdowała się przystawka, służąca za spiżarnię, oświetlona wąskim okienkiem, zabezpieczonym żelazną kratą. Przez myśl nie
przeszło jej nawet, aby otworem, którym tytko kot się czasem wkradał,
można było dostać się do wnętrza domu.
Wr6ciła do pokoju i gorzko zapła-

Przybyły wyglądał najwyżej na. lat
pięćdziesiąt. Czoło miał szerokie, myślące, twarz poważną, spojrzenie jasne i głębokie, cechuj~ce wyjątkową
inteligencję. A uśmiech jego miał coś
niewysłowienie dobrego.

_ A, doktorze, jestem szczęśliwa
z · pańskich odwiedzin _
zawołała
Margerita. - Witaj w moich skromnych progach I
- Chyba nie przypuszczałaś, bym
opuścił te strony, nie odwiedziwszy
ciebie.
_ Czy już pan wyjeżdża, doktorze?
- Tak jutro, albo pojutrze.
- Jak się miewa chory, do którego sprowadzono pana z Paryża?
- Już nie grozi mu żadne niebez-

kała:

- Nie płacz, mamo - prosiła Lili
-;- już będę grzeczna.
- Ależ drogi mój skarbie, przecie
nie zrobiłaś nic złego odparła
matka, całując dziecko gorąco.
- Mamo, ten pan bardzo niedobry,
brzydki!
- Ach, moja pięszczoto - mówiła
- bOdajbyś się nigdy nie dowiedziała,

pieczeństwo.

że jesteś córką nędznika!
· . Do roboty nie mogła Margerita się
JUz zabrać. Ręce i nogi bolały ją. jak
połamane. Bezwładna i nieruchom a
siedz.iala pogrążona w ponurym mil-

czemu.

Długo w noc nie mogła zasnąć, a
gdy zasnęła, obudziła się dopiero o
siódmej rano.
Odkąd mieszkała w Savignac, pierwszy to raz słońce zastało ją w pościeli.
· Margerita
otworzyła
okiennice,
drzw~ jednak zostawiła zaryglowane.

ModlItwę poranną odmówiła, klęcząc
łóżeczku dzieci.
Modlitwa jest
ucieczką dusz zbolałych. które w niej
znajdują najwyższą pociechę.
Około godziny ósmej ujrzała prz('z
okno idącego doktora Villarceau. Z
nagłą ulgą w sercu pospieszyła otworzyć drzwi.
Znakomity lekarz przyszedł ją odwiedzić przed powrotem
swoim do

przy

Paryża.

Choć uradowana jego widokiem.
nie była w stanie ukryć smutku rozlanego na twarzy.

ł

- 0, pan jest nie tylko wielkim lekarzem, ale i człowiekiem wielkiego
serca.
- Margerito ...
- Jest pan najlepszym z ludzi. Kto
drugi opuściłby Paryż i odbył tak dalekl;t drogę na prośbę matki '1
Doktor spostrzegł łóżeczko i zbliżył się do niego.
- Czy to twoje dzieci? - zapytał.
.- Jedna jest moją córką, a druga
dZIewczyna oddana mi iostała na
wychowanie.
- Zatem wyszłaś zamąż, nie uwiadomiwszy mnie wcale ...
- Wyszłam zamąż wbrew woli mego ojca, nie bacząc na jego mądre
przestrogi; przyjaciele naszej rodziny
nic nie wiedzieli o tym.
- Co robi twój mąż?
- Ach, co on robi ...
Młoda kobieta spuściła głowę, a
twarz jej oblał żywy rumieniec.
Lecz nag!e wyprostowała się z błyskawicą W oczach i zawolała:
- Mój mąż to nędznik ostatni!
- Co mówisz, Margerito?
_ 0, jak straszliwie jestem ukarana. za nieposłuszeństwo! Ojciec nie
życzył sobie tego przeklętego związku
poznał nędznika pod pozorami czło-

jakiś bardzo bogaty pan zachWYca się
mnę., że młodość i piękność kobiety
jest takim samym towarem jak każdy

I

inny i że ów milioner gotów jest zawieka dystyngowanego. Ja kochałam płacić drogo za moje pieszczoty ...
- Ach, nikczemnik I - wykrzyknął
go. Z jaką sztuką on potrafił mnie oszukiwaćl
Podbita,
oszołomiona, doktor.
- Tak, panie doktorze, niegodziwchłaniałam w siebie jad słów jego
kłamliwych,
uwierzylam fałszywym wiec chciał z żony zrobić prostytutkę·
- Potwór, nie człowiek I I pot~m
obietnicom, ukazującym mi przyopuściłaś go?
szłość szczęśliwą. Kochałam go. Nie
- Tak, tym razem przebrała. się
pojmuję, jaki szatan mnie opętał,· strajuż miara.
ciłam rozum, oszalałam ...
- Czy jeszcze kochasz tego nędz
- Biedna Margerito!
- Przed panem doktorem, który nika?
Młoda kobieta dumnie podniosła
znał moją matkę przeclwcześ~ie zmarł~, kt.óry bYł zawsze dla mme dobry, głowę.
- Zapanowałam nad sobę. 1 odzyme m*'; ukrywam. . .
.
skałam rozum - odparła. - BrzyddUmIlkła n~ chwIlę I znów mówIła
łam się nim już od dawna. i miłość zagłosem zdławIonym:
stą.piŁa pagarda.
- Zaledwie sześć miesięcy upłynę- Jak on przyją.ł to rozłączenie!
ło od naszego ślubu, kiedy odkryłam,
- Ja nie wiem. Uciekłam z Clerże mąż mój to próżniak i rozpustnik;
mont i schroniłam się w Mende. Tam
całe noce spędzał przy zielonym stoli- przyszła na świat moja córeczka Ludku, oddał się nie'yybrednY!ll uciechom, wika. Po wielu ciężkich przejściach
które 9płacał ~?Im posa~Iem . .. Cz~ przybyłam do Savignac, gorąco polesto powrac.ał pIJany, a kIedy od~ÓWI cona proboszczowi tutejszej parafii.
łam mu pIemędzy, które trwomł na Wynajełam ten domek i umeblowa..orgie, przychodziło między nami do łam, a proboszcz dostarczył mi robogwałtownych scen i wtenczas nie ty. Pojmujesz, kochany doktorze, że
szczędził mi wyzwisk i razów.
nie daleko zaszłabym z pieniędzmi, ja- Ależ to potworne - rzekł do- kie mi pozostały po urzą.dzeniu ma.łe
ktor - a czyż udałaś się pani pod 0- go swego gospodarstwa.
piekę ojca?
- Bardzo dobrze, jesteś dzielną ko- Nie, cierpiałam bez skargi dla bietą.
- Znalazłam tutaj dużo współczu
ukrycia niegodziwości męża. Poczucie dumy i wstydu, łatwe do zrozumie- cia i przyjaźni, żyję nieznana i była
nia, powstrzymywało mnie od tego. bym zupełnie spokojna, gdyby nie mój
Powtarzałam sobie z rezygnacją: "po- mąż.
- Drogie dziecko, czy po 'u rodzenoszę słuszną karę".
niu córki pisałaś do ojca!
- Nieszczęśliwa kobietol
- Nie, panie doktorze.
- Przez pewien czas żyliśmy w
- Dlaczego?
ten sposób. Następnie przenieśliśmy
- Z tego powodu, o jakim jm
-się z Paryża do Clermont, gdzie mąż
mój miał otrzymać jakąś posadę. Póź- wspomniałam.
- Zastanów się, Margerito, czy nie
niej dopiero dowiedziałam się, że był
pod nadzorem policji i dlatego uciekł jesteś w błędzie.
Smutnie potrzą.sneła głową..
z Paryża. Skromne nasze środki szyb- Zasłużyłam na cierpienie i nieko się wyczerpały. Pewllt'go razu, kiedy w sposób grubiański zażądał ode chaj się los mój spełni!
- Słuchaj, Margerito, czy pozwamnie pieniędzy, odpowiedziałam mu,
że nie mam. Skłamałam poprostu, bo lasz, abym napisał do twego ojca lub
przemówił za tobą?
schowałam trochę gotówki na wszel- Nie, kochany doktorze, proszt
ki wypadek. Byłam w odmiennym
stanie i myślałam o dziecku, które cię, abyś się za mną wcale nie ujmomiało przyjść na świat.
W jaki spo- wał.
- Jesteś niomiłosierna dla siebie
sób żył mój mąż przez czas jakiś, tego
ja nie wiem i wiedzieć nie chciałam. samej!
Ja znalazłam pracę i zarobek mój wy- Do końca chcę ponosić karę za
swoje winy. Ale dość już o mnie, postarczYł mi najzupełniej. Lecz wstretny ten człowiek pragnął wciąż pienię zwól kochany doktorze, zapytać o pa.dzy. P('W\10lł;O razu powiedział mi, że nią Villarceau i o pllnią. Delteil.

NIESZCZĘŚLIWA
- Zdrowe obydwie. Co do mnie,
nie mam najmniejszego powodu do
skarg na swój los, nie dość, że mi się
powiodło nad wszelkie oczekiwania,
że zyskałem rozgłos do jakiego koledzy moi mieli równe prawo, ale i w
pożyciu domowym mam zupełne zadowolenie. Jestem zdrów i zamożny.
Zięć mój, także lekarz,
dawny mój
uczeń, to człowiek pracy i głębokiej
wiedzy. Doktor Dalteil ma wspaniałą przyszłość przed sobą.
- Panna Walentyna bardzo kochała, doktora Delteil.
- Tak, kochali się wzajemnie, żonie i mnje nie pozostawało więc nic
innego jak ich uszczęśliwić.
- Czy pani Delteil nie ma więcej
dzieci prócz jednego synka?
- Zaczynam przypuszczać, że zostanie on jedynakiem.
- Wszak Lucjan mu na imię?
- Tak.
- Jaki musi być już duży!
- Zuch chłopak zaczął rok dziewią.ty.
'
Margerita zdumiała się: Jacy oni
wszyscy szczęśliwi, a ja, Boże, Boże!
- Margerito - odezwał się doktor
przyjaźnie jeżeli mogę ci być w
czymś użyteczny, śmiało udaj się do
mniel
- Dobrze.
Doktor Villarceau zbliżył się do
łóżeczka i przez chwilę przypatrywał
się uważnie dwom jasnym główkom.
- Która z dziewcząt jest twoją
córką? zapytał.
- 0, ta - odparła młoda kobieta.
- One są prawie w jednym wieku,

KOBIETA

lObie ładne, a świeżość ich cery oznacza wyborne zdrowia
- Tak, tylko .. ,
- Co ci jest Margerito!
Z trudnością powstrzymując łzy
odpowiedziała:

- Nie wiem, jakim sposobem mąż
mój dowiedział się o moim schronieniu w Savignac i przyszedł do mnie
wczoraj wieczorem.
- Jakto, był na tyle bezczelny!
- Panie doktorze, on się na wszystko odważy.
- Co zaszło pomiędzy wami?
- Straszliwa scena, byłby mnie udusił, gdyby mu nie przeszkodziło nadejście księdza proboszcza.
- Błedne dziecko, nie jesteś już
bez~ieczna i w tym samotnym domostWlE~!
.
.
.
- KSIądz Ancelm zagrOZIł mu policją.

- Trzeba było kazać natychmiast
go aresztować.
- Na nieszczęście jest on ojcem
mojego dziewczęcia.
- Tak, ja to pojmuję.·. Biedna
~ ciebie kobieta, nieszczęsna matka!
Zal mi cię z całego serca.
-Gdybym nie miała córeczki i tego niewiniątka, które mi powierzono ...
- Co uczyniłałyś?
- Odebrałabym sobie życie. ·
- Margerito - surowo zgromił ją.
doktor - myśl podobna nie jest godna ciebie! Burze przeminą i powróci spokój.
Usiedli oboje.
(Ciąg dalszy nastąpi\
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Z pasterza prezydentem republiki '- Wszkołach wojskowych - Działalność rewolucyjna - Na polach bitew
Organizowanie ruchu narod owego tureckiego - Radykalne refonny społeczne
. Twórca nowoczesnej Turcji, Kemal
Atatiirk, urodził się w 1880 r. w Salonikach jako syn niższego urzlldnika celnego Ali Riza beja, pochodzącego z chłopskiej rodziny w Anatolii. Jego matka Zubejde-hanuma wywodziła się z muzułmanów bośniackich. Będąc jeszcze uczniem
szkoły powszechnej, utracił ojca, a Zubejde-hanuma przeniosła się z synem i córkil, do pobliskiej wsi Lagazin, do swego
hrata. Tu mały Mustafa, takie było właściwe imię późniejszego prezydenta republiki tureckiej, pasał przez dwa lata bydło. W 12 roku życia wzięła go ciotka do
Salonik, gdzie jeden z przyjaciół ojca jego uzyskał dla chłopca bezpłatne miejsce w internacie niższej szkoły wojskowej.

"Udoskonalony"

w

szkole tej Mustafa zwrócił na slebie
na.dzwyczajnymi zdolnościami matematycznymi. Profesor matematyki nazwał go dzięki temu "Kemal". co znaczy
"udoskonalony". Po ukończeniu niższej
szkoły wojskowej przeszedł do wyższej w
Monastirze. Podczas wakacyj przyj~dżał
stale do Salonik, gdzie w szkole francu·
skich ojców franciszkanów pobierał naukę
języka
francuskiego, jedynego. którym
prócz tureckiego władał biegle. Po ukoń
czeniu wyższej szkoły wojskowej wstąpi!
w Konstantynopolu do "harbii" (akademii
wojskowej), a potem do szkoły sztabu generalnego. którą ukończył ze stopniem kapitana.
uwagę

Tajne

związki

W owych czasach bezwzględnego absolutyzmu sułtana Abdula Hamida wychowankowie "harbii" utworzyli tajne kółko
o tendencjach wybitnie naCjonalistycznych, nawia,zując kontakt z ruchem mło
dotureckim. Jednym z naj czynniejszych
działaczy między nimi był Mustafa Kema!.
Sprzysiężeni oficerowie na jednym z tajnych zebrań otoczeni 1:ostali przez tandar·
merię. rozbrojeni i aresztowani. Dzięki interwencji wpływowych krewnych skończy
ło się tylko na przydziale do odległych
garnizonów: Mustafa Kemal dostał się do
Dama.szku. gdzie odznaczył się w walkach
z powstańczymi Druzami. Wezwany przez
tajny "Komitet jedności i postępu", wyj&chał bez pozwolenia do Salonik, dowiedzia wszy się jednak w porę o zamiarze
aresztowania go, wrócił do swego pułku
w Jafie, skąd go zaraz wysłano na front.
Tam odznaczył się tak dalece. te otrzyma!
awans na "kol-agasija" - kapitana sztabowego.
Zimą 1907 r. osiągnął Mustafa Kema!
upragniony cel: przydział do sztabu gener.
III armii w Salonikach. Tu jako oficer dozoru kolejnictwa stał się łacznikiem mię
dzy centrala, tajnego komitetu i oficerami
na prowincji. Jego mieszkanie było tet
jednym z głównych ognisk młodotureckie
go ruchu rewolucyjnego. l
Kiedy 13 kwietnia 1909 r. doszło w stolicy do kontrrewolucji. zorganizowanej
przez reakcjoni,Stów. stworzył Mustafa Kemai w Macedonii, jako szef sztabu Mahmut Szefketpaszy.. ,baraket ordusu" - armię wyzwolenia. Armia ta zjawiła się
według jego planów w Konstantynopolu
tak niespodzianie szybko, że zajęła miasto
bez przelewu krwi. Zdetronizowano suł-
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Nocna przygoda
\\-laściwie szopa ta nie była nikomu
potrr.ebna. Rozlatywała się wszak nieledwie i raczej przeszkadzała nam w codziennych meczach piłki nożnej, rozgrywanych ku utrapieniu sąsiadów na podwórzu. Nikt jednak nie myślał jakoś
o jej rozebraniu - więc stała.
Któregoś dnia minął właśnie wtedy
szał piłkarski i zaczęliśmy bawić się w
Indian - wykombinował któryś z nas, że
z szopy będzie świetna twierdza. Naleteliśmy do ludzi, u których słowa i czyny
stanowiły jedno. Zabraliśmy się ochoczo
do pracy.
- Forteca 't To musi być takie coś,
żeby nikt nie mógł do niej wleźć wywodził Lutek.
- Czyś ty zgłupiał?! A jak my wejdziemy?
- My to co innego! My wtajemniczeni!
Nie było w tym wtajemniczeniu nic
z masonerii. Po prostu - zgodnie z planem Lulka (właściwie: Lucjana)
,.twierdza'· była istotnie dostępna tylko
dla nas. Stało się to w ten sposób, że z
boku szopy wycięliśmy spory kawał deski, zaopatr2!yli go w blaszane zasuwki,
umożliwiające jej wyjmowanie w razie
potrzeby. Przez powstały w ten sposób
otwór, który po założeniu deski doskonale był zamaskowany, zamykaliśmy drzwi
"twierdzy", od środka. Było to konieczne,
bo wszak przcch o ,,"y\\aliśmy w 'n aszej
"twierdzy" cały acsena.ł 1f postaci &gni-

I

tana Abdul Hamida, a panowanie po nim
objął brat jego sułtan Muhamed V. Ruch
młodoturecki zwyciężył ostatecznie. a obok
Mahmut Szefketpaszy wysuna,ł się na
pierwszy plan Enwerbej. Mustafa Kemal
zaś zapomniany wrócił do Salonik. Na początku 1911 r. wysłano go jako dowódcę
pułku na prowincję. po czym przydzielono
do głównego sztabu gener. w Konstantyn~u.

Świetne zwycięstwo

Po przyłączeniu się Turcji w r. 1914 do
wojny po stronie państw centralnych, Mustafa Kemala idzie na front. i kiedy wojska
sprzymierzonych mocarstw wylądowały
w kwietniu 1915 r. na Galipoli. odnosi
świetne zwycięstwo w pasmie górskim
Ariburnu. Jeden ze szczytów tego pasma
nazwano na cześć jego .. Kemalieri". Drug!e z.wycięstwo dywizji Mustafy Kemala w
bItWIe pod Anafarte decyduje o ostatecznej poraŻCe Anglików na froncie dardanelskim. Enwerpa-sza. zazdrosny o sukcesy
Mustafy Kemala, powierza mu dowództwo
o podrzędnym znaczeniu na froncie kaukaskim. a później - już w randze paszy
- przydzielono go niemieckiemu generałowi Falkenhaynowi. który miał odzyskać
utracony Bagd~d. Widząc beznadziejność
tego przedsięwzięcia. Kemalpasza wraca
do Slambulu. biorąc dłuższy urlop zdrowotny.
W lutym 1918 r . towarzysząc następcy
tronu Vahid edinowi. odwiedził niemiecką
główną kwaterę. gdzie przekona! się o beznarlz : ejnoś c
pozycji pallstw centralnych.
Gdy zaprzyjaźniony z nim książę Vahided in po ś mi e r c i sw e ~o poprzednika 3 lipca
1918 r. wstępuje na tron jako Muhamed VI.
Kemalpasza uzyskuje większe wpływy na
dworze. Jednak Enwerpasza powoduje
przez s \voje intryg i powierzenie Kemalpaszy na fron cie syryj skim dowództwa armii, i s tni e ją ce j na papierze. Głównodowo
dza,cym jest tam niemiecki generał von
Sand ers. 18 września 1918 r. przełamują
Anglicy front syryjski , a Turcy cofają się

o 400 kilometrów aż pod Haleb, gdzie Mustafa Kemal tworzy nową linię O<Poru. stanowia,cą do dnia dzisiejszego granicę pań
stwa tureckiego. Po ustą,pieniu gen. Sandersa obejmuje Kems.l-pasza naczelne dowództwo tego frontu.
Po podpisaniu zawieszenia broni 30 patdziernika 1918 r. Kemalpasza, znany już i
sławny.
powrócił
do Konstantyno-pola,
gdzie jako adiutant sułtana wywierał
wielki wpływ polityczny, powołano rząd
złożony w dużej mierze z jego zwolenników. Podejrzywając Greków o zamiar
opanowania Azji Mniejszej. ułożył plan
stworzenia tam nowego ośrodka zbrojnego
oporu. Uzyskał nominację na generalnego
inspektora armii i wielkorządcy kilku prowincyj w Azji Mniejszej. dokąd wyjechał
15 maja 1919 r. W międzyczasie Gre~y za
zgodą Rady Naczelnej konferencji pokojowej zajęli Smyrnę. gdzie ludność grecka
zniszczyła rozbrojony garnizon turecki.

Organizowanie
ruchu narodowego
Zajście to wywołało ogromne wzburzenie w całej Turcji i ułatwiło Kemalowi
zor!!anizowanie ruchu narodowego tureckiego. Wszędzie odbywały się burzliwe manifestacje z żątlaniem wolności dla narodu tureckiego. Nadchodzące z Konstantynopola nakazy zaprzestania agitacji nacjonalistycznej zlekceważył Kemalpasza w
zupełności. Na 23 lipca 1919 r. zwołano
wielki kongres delegatów narodowców do
Erzerunu. a ł września do miejSCOWOŚci
Siwas. Proklamowano walkę z państwami
sprzymierzonymi i określono nowe. etnograficzne granice Turcji. Był to ruch rewolucyjny, skierowany również przeciwko
rza,dowi w Konstantynopolu, ulegającemu
zupełnie wpływom angielskim.
Kemalpasza, nie uznając ważności zawal·tego rozejmu. rozpocza,ł działania wojenne, powstrzymując ofensywę grecką i
zdobywaja,c na Francuzach Cylicję. W
Londynie zdecydowano .się wobec tego wysłać ekspedycję karną przeciwko TurCji.

"Zlo'-y Róg", widziany ze starego cmentarza
łych jabłek, garnków z wodą, gwoździ itd.,
a więc broni potrzebnej do odpierania ataków nieprzyjacielskich. Boje staczaliśmy
wszak zacięte, - i... nieraz krwawe.
Przypadek zrządził, że pomysł Lutka
spowodował kapitalna, i naprawdę humorystyczną przygodę, a stało to sią tak:
Którejś nocy na "nasze" podwórze zakradli się złodzieje. Zanim dostali się do
piwnic zwęszyly ich psy, które też
wszczęły alarm. Złodzieje jak to złodzie

je: noc ciemna, deszcz leje, to niech sobie
psy szczekaja,. I tak nikomu nie będzie
się chciało wyjść z domu na taka, psią
pogodę. Pomylili się jednak.
Okno pierwszego piętra otworzyło się
na oścież i gromki głos groźnego profesora zawołał:
- Kto tam?
Gdyby złodzieje byli dobrze wychowani, na pewno odpowiedzieliby:
- To my, zlodzieje ...
Ci jednak goście nie byli dobrze wy~
chowani, więc milczeli. Woleli oddać głos
psom - które te~ s korzystały z niego
chętni.e i ujadały aż milo i aż pobudziły
wszystkich.
- Kto tam? psiakrew! - profesor zaklął groźnie i wykombinowawszy nie bez
słuszności, że jednak ktoś na podwórzu
jest, wypalił dwukrotnie z dubeltówki na
postrach.
Od razu ożywił się dom i podwórze.
Dom, bo w kilku oknach ukazały się gło
wy p s ilujące prz e bić wzrokiem ciemność
i poszukać trupów, a podwórze - bo zło
dzi eje nie lubiąc widocznie hałasu i strzałów, ruszyli z kop y ta, by ukryć się i zbiec.
- Ha! Uciekają draniel - krzyknął
gromko profesor. - Hejte za nimi!

mahometańskiego

- Za nImI
powtórzył drugi profesor i trzeci nie-profesor, no i ruszyli się
istotnie.
Za chwilę w sieni spotkało się trzech
panów. w koszulach, płaszczach, kożu
chach l laczkach nocnych, a wiec ubranych niezupełnie kompletnie - a'l e za to
ś\~ietnie uzbrojonych. Pierwszy profesor
mIał d?be.ltówkę, drugi profesor siekierę,
a trzeCI me-profesor laskę i latarkę elektrł'czną. Tak. uzb,rojeni i słowy odważny
ml z~grzewaJąc ~Ię (było wszak zimno) do
walkI - ruszylI na podwórze. Latarka
1;'oz'poczęła trwożne zwiady, wąską strugą
sWlatła przeszukuJa,c po przez strugi de.
szczu podwórze.
Złodziei nie było.
- Moźebyśmy poszli spać, co? Uciekli!
bąknął nieśmiało nie-profesor.
. - Co? Nigdy? - zahuczał profesor
pIerwszy :- oni tu gdzieś sa.,. Nie mogli
daleko ';1Clec. Szukajmy jeszcze!
ZaWZIętość profesora pierwszego była
o tyle uzasadniona, że niedawno okradziono go gruntownie, a powtóre ... miał
on dubeltówkę, odwaga więc gościła w jego sercu. Tak się więc stało że trzej pa~ow.ie ruszyli mimo niekompletnego stroJU l deszczu na poszukiwanie złodziei.
Szczękali przy tym zębami: oczywiście
nie ze strachu, ale z zimna.
Szukali chwilę, aż natknęli się na. szopę, nową "twierdzę".
- Może tu są?

- Eee, chyba nie ...
- No, zobaczymy .. .
- Oh! Zamknięte! .. .
Latarka natychmia t zgasła , a trzej
panowie cofnęli się przezornie i w milczen~u. o parę kroków.
Zawsze to bezpieczmej ...

Skoncentrowano flotę sojuszników i zajęto
Stambuł. Sułtan. ulegaja,c wpływom angielskim, skazał zaocznie Kemalpaszę i towarzyszów na karę śmierci Kemalpasza.,
nie troszcza,c się o to. rozpisał sam nowe
wybory, zawezwał nowowybrany -parlII...
ment do Ankary. gdzie uchwalono .. prowizoryczne" przejście najwyższej wladzy
w państwie na parlament. Marszałkiem
parlamentu wybrano Kemalpaszę, który
równocześnie
został
premierem nowego
rządu w Ankarze.
Teraz dopiero nadeszły dla nowej Turcji chwile najtrudniejsze. 22 czerwca 1920
roku rozpoczęła się ofensywa liczebnie o
wiele silniejszej i świetnie uzbrojonej. armii greckiej. Front tureckJ załamał Slę 1
Turcy musieli się cofnąć aż do linii kolejowej. prowadzącej do Bagdad.u. Po dłu
giej wojnie pozycyjnaj cofnęli SIę Turcy. s
kolei do linii rzeki Sakarii, lecz tu w Dlesłychanie krwawej bitwi~, trwającej 22 dni,
KEmlalpasu zmusił Greków 13 wzreśnia
1921 r. do odwrotu. Zwycięstwo to przygotowane było wysiłkiem całego . narodu tureckiego. z nieletnimi dziećmi włącznie.
Dzieci bowiem nosiły amunicję aż do
pierwszej linii strzeleckiej. Niemal po
rocznej przerwie w działaniach wojennych, 26 sierpnia 1922 r. wydał Kemalpasza rozkaz do ostatecznego natarcia. Przebito front grecki i już 9 września wojskO
tureckie wkroczyło do Smymy. Z Konstantynopola z3lbrali się Anglicy a razem
z nimi sułtan Muhamed VI ze swym rzą
dem i ha.remem. W Lozannie zawarto
24 lipca. 1923 r. nowy tra,ktat pokojoW!o z~
pewniający Turcji cały obszar etDlczDlfl
tmed;,.i. Parla.ment nadał Kemalowi tytuł
zwyc!.tzcy "Gad".

Radyl(alne reformy
Po zapewnieniu granic państwa Gazl
Kemalpasza przystąpił do przeprowadzenia reform, 7JIIlieruja,cych do całkowitego
:;modernizowania TurcjL Zabrał się do tego nie tylko z niezwykła, energiI\, ale nieraz i z bezw7lględnością. Ze szcl':~ó!n~
brutalnością uderzył w podstawy rellgll
muzuł:mańskiej, odrzucając wszystkie normy koranu i prawa szeratskiego w dziedzinie życia społecznego i prawa. 29 patdziernika 1923 r. ogłoszono republikę i
wybrano Gazi Kemalpaszę prezydentem
republiki.
Trudno wymienić wszystkie te reform,.,
które prze-prowadzono w Turcji celem
zmodernizowania państwa. M. in. wprowadzono szwajcarski kodeks cywilny. wło
ski kodeks karny i niemiecki kodeks handlowy, przeprow'adzono reformę agrarną i
stworzono nowoczesne
ustawodawstwo
socjalne. W 1'. 1925 zakauno utywania kobietom "czarszafów", znosząc kHkusetletnie zakwefienie Turczynek, zakazano
umieszczać krat.y w oknach miesz~ań, zakazano używania strojów wschodmch, noszenia fezów. Wlp rowadzono alfabet łaciń
ski w miejsce arabskiego, oczyszczono ję
zyk turecki z naleciałości arBibskich. wprowadzono kalendarz gregoriański, 1:niesiono
wszystkie zakony derwiszów, przeprowadzono równouprawnienie kobiet. zniesiono
ustawodawstwo małżeńskie według -przepisów Koranu a więc i wielożeństwo, zaprowadzono wreszcie nazwiska rodowe, dotąd w Turcji nie istniejące. Gazi Kemalpasza przyjął wówczas dla siebie nazwisko
Ataturk.
- Mamy ichl - sapnął po chwili profesor pierwszy. - No, śmiało!
- Wychodźcie, bo będziemy strzela~1
- zagrzmiał po chwili
Cisza.
- Liczę do dziesięciu. Jeżeli nie wyjdziecie, będziemy strzelali bez litości i podziurawimy was na sito! - groził.
Cisza.
- Raz, dwa, trzy ... pięć, dziewięć ... i ...
Cisza. W szopie nikt się nie ruszał.
Profesor nie kończył liczenia.
- A może tam nikogo nie ma? - bąknął nie-profesor.
.
.
- Jakto? Jakto! Przecież widzi pan,
że zamknięte, a zawsze są drzwi odchylone. Przecież to pusta rudera! Naprzód!
Powoli, krok za krokiem, grożąc zlodziejom niechybną śmiercią, zbliżyli się
trzej panowie do szopy. Profesor pierwszy
staną.ł z tyłu w odwodzie z dubeltówką,
nie-profesor z boku z latarka" aby oświe
cić niecne zamiary złodziei. a profesor
drugi rąbnął raz i drugi siekiera, w drzwi
szopy, aż się rozleciały. Potem zaległa ·~i
sza.
W szopie jeszcze nikt się nie ruszał.
- Zapal pan latarkę'
Światło wpełzło do szopy, oświetliło
jej wnętrze i...
- Pusta! - zawołał zgodny chór.
- 0, psiakrew! - zaklął profesor pierwszy, drugi i trzeci nie-profesor. - Duchy, czy co,

*

Nazajutrz dużo było śmiechu ale nową "twierdzę" rozebrano. Za duż~ wstvdu
przyniosło stars1.ym panom, no, i ka·tar.
A wszystko przez to, że byli oni. .. niewtajemniczeni. (ich)

