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żydów błaga

o wizy wyjazdowe do Ameryki w obozach koncentracyjnych
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miejsc

B e rl i n. (PAT.) W amerykań mocnicz~" obozy koncentracyjne. W armii austriackiej i którzy posiadali praskim Konsulacie Generalnym w Ber- Bremie obóz ten znajduje się w zabu- wo noszenia mundurów, zostali pozbalinie zgłasza się dziennie od 1.500 do dowaniach "Północno - Niemieckiego wieni tego prawa.
2.000 osób, przeważnie narodowości Lloydu··.
K o w n o (A TE) Dziennik ,.X Centu"
żydowskiej, celem uzyskania zezwoleKanclerz Hitler wydał zarządzenia. donosi, że w ostatnich dniach 550 Żydów
nia na wyjazd do Ameryki. W ame- na mocy którego Żydzi. którzy służyli w obywateli litewskich powróciło do Litrykańskich konsulatach
na terenie dawnej cesarskiej armii niemieckiej. w wy z Niemiec i b. Austrii. Zydzi koNiemiec złożono do tej pory ponad 140 nowej armii niemieckiej. w b. armii wieńscy utworzyli fundusz pomocy utys. prośb o wizy wyjazdowe do Ame- austro-węgierskiej oraz w federalnej chodźcom z Niemiec.
ryki. Jednak kontyngent roczny prwwiduje tylko wyjazd 27.000 obywateli
z Niemiec do Stanów Zjednoczonych.
Ilość aresztowanych Żydów w Niemczech w ostatnich czasach wzrosła tak,
że zabraklo chwilowo miejsc w istnieją
cych już obozach koncentracyjnych,
zwłaszcza w Sachsenhausen pod Berlinem oraz w Buchenwald pod WeiJak wiado.,.'Ilo, pl'e~es K, KO'U'f11sld ofill.'o'·?;OJlY jest o pl'ol)amarem, doką.d głównie kierowano Ży
ga"'łd~ bu,il"otu wyborów (lo pal'lf1llH?,ttU.
dów. W kilku miejscowościach, a m.
in. również w Bremie, powstały "poWar s z a w a. (Tel. wl.) Kancela- propagandę bojkotu wyborów parlaria H Są.du Okręgowego ogłosiła, że m~:m tarnych.
dnia 7 grudnia odbędzie się ciąg dala pierwszym posiedzeniu sąd poszy
rozprawy
przeciwka
adw.
Kazimiestanowitdopuścić
świadków
obrony.
podróży
rzowi Kowalskiemu, prezesowi Stron- Adw. Rowalskiego - broniło 20 adwoG d y n i a. (PAT) Wedle depeszy,
(w)
J8ka nadeszła dziś do Gdyni, statek nictwa Narodowego, osk.arżonemu o katów.
szkolny państwowej szkoły morskiej
.,Dar Pomorza" zawiną.ł wczoraj rano
do Barbados. Na statku wszystko w

NOWY

"Daru Pomorza"

porządku.

Postój .,Daru Pomorza" na wyspie
Barbados potrwa dwa tygodnie.
Dnia 3 grudnia rb. .,Dar Pomorza"
odpłynie na wyspę Portorico, do portu
Mayagues, gdzie przewidziany jest postój do 9 grudnia. $więta Bożego Narodzenia spędzi załoga "Daru Pomo:rza" w Cartagenie (Columbia), dokąd
należy wysyłać pocztę.

podc~as

walii: - 20 tysięcy osób
nad glou'Cf:

T o k i o. (PAT) Ofiarą. olbrzymiego
w m. Czangsza (stolica prowincji Hunan) padło 2.000 zabitych, w tym
wielu oficerów i urzędników chińskich.
20.000 osób straciło dach nad głową..
Pożar powstał podczas walk pomiędzy

straciło

l

dach

wojskami centralnymi a odprowincjonalnymi.
Wczoraj rozstrzelano dowódcę garnizonu m. Czangsza, dowódcQ jednej
z dywizyj oraz komisarza policji, których oskarżono o wywołanie tych starć.
działami

Straszliwy wybuch na statku
P o r t o A l e gr e. (P AT) Donoszą
de Janeiro, że na statku podwodnym "Tupy" nastąpiła eksplozja w kabinie akumulatorów, wskutek której
Jeden marynarz stracił życie, a drugI
odniósł poważne obrażenia.
'

z Rio

Trlęsienie

ziemi na Formozie

T o ki o. (PAT)

Dziś

o godz. 16 oddość silne
'trzęsienie ziemi, które jednak nie wyrządziło większych szkód.

.Schuschnigg

będzie

zwolniony 1

Spowiednika kancler~a ~e,lano do obo~u koncentracyjnego
te Dachau

Warszawa.

(Tel. wł.)

Według

doniesień z Wiednia, kanclerz Schuschnigg, pozostają.cy obecnie w więzieniu

I

Dżuma

szaleje

R i o d e J a n e i r o. (P AT) W miejscowości Miguel Pereira wybuchnęła
dżuma, której ofiarą padły cztery osoby. Dzięki energicznym środkom, zastoRowanym przez dyrekcję higieny,
epidemia nie rozszerzyła się. Jest jeszcze 5 osób chorych, lecz tym nie grozi
n i ehezpi eczeństwo.

Przed poqrzebem królowej
norweskiej
Londyn. (PAT) Król Norwegii
Haakon i następca tronu książę Olav
powrócą. do Norwegii okrętem wojennym jednocześnie ze zwłokami królowej Maud. Tym samym okrętem ma
udać się do Norwegii ksią.żę Kentu,
który będzie reprezentował króla Jerzego na uroczystościach pogrzebowych-

•••

amy ali ~I!

K a t o w i c e. - W związku z 0statnimi zajściami w Niemczech przeciwko ludności żydowskiej bielscy
Żydzi uchwaIi.li bojkot języka niemieckiego. W gminach żydowskich, gdzie
stale posługiwano się językiem niemieckim, tak samo na zeb:roniach, odczytach i w bóżnicach odtąd stale uży
wany ma być język polski. Język niemiecki ma być w ogóle wyeliminowany tak z życia prywatnego, religijnego
jak i handlowego. W sklepach na widocznych miejscaCh pojawiły się karty z napisem: Rozmawiaj tylko po
polsku.
Nie potrzeba chyba zaznaczać, że
ta trochę spóźniona "miłość" Żydów
do języka polskiego, którego się ctotą.d
zapierano, bynajmniej nas nie
wzrusza.

I

w hotelu "Metropol", gdzie mieści się
lokal "Gestapo" nie będzi~ postawiony
przed są.d specjalny tak przynajmniej.

czuto na wyspie Formoza

(w)

Niemcy U~~~~~POISkU -

chińskimi

pożaru

FINLANDII

zapowiadają. czynniki miarodajne, ale
zostanie z 'olniony z więzienia i w'!-'puszczony na wolność w nalbliższych
miesiącach, jednakże bez prawa opuszczenia Rzeszy.
Spowiednika kanclerza Schuschnigga, profesora teologii na Uniwersytecie Wiedeńskim Holsteinera, zesłano
do obozu koncentracyjnego w Dachau.

2 tysiące osób padło ofiarą pożaru

.Po?;ar powstal

POSEŁ

P. Bruno Kivukoski (z lewej), nowy
poseł Finlandii w Polsce, złożył w sobotę listy uwierzytelniające Prezydentowi R. P.

7 grudnia proces
prezesa adwokata K. Kowalskiego

Z

dnia 23 listopada 1938

Q

••

flWllfl! aWln

Ił ~ ~

Francja nie chce być zlewiskiem żydowskim - JugosłaWia zamyka granicę - Meksyk
nie chce uchodźców żydowskich - Prześladowania 2ydów nawet w Sowietach
P a ryż. (PAT) Według niedyskre-,
cyj, jakie przeniknęły do kół prasowych,
min. Bonnet poruszył w swoim exposć
na ostatnim posiedzeniu Rady Gabinetowej sprawę projektów dotyczących
znalezienia ujścia dla emigracji żydowskiej.
Francuskie koła rządowe zachowują
w sprawie projektu załatwienia kwestii
emigracji żydowskiej, podniesionej zarówno przez Holandię, W. Brytanię i St.
Zjedn .. dużą rezerwę . Według przypuszczeń kół politycznych, Francja przy la.-

czy się do rozwiązania podjętego C'6y to dotycząca imigracji znacznej ilości uprzez Londyn, czy przez Waszyngton, z chodźców żydowskich do Meksyku, wyzastrzeżeniem jednak, że główny ciężar
wolała gwałtowny sprzeciw w parlazagadnienia nie spadnie n,a Francję, lecz mencie.
na W. Brytanię lub Starty Zjednoczone.
L o n d y n.
(ATE). Korespondent
B i a ł o gr ód. (PAA) Konsulaty ju- moskiewski "Manchester Guardian"
gosłowiańskie w
Niemczech, Polsce, nadsyła swemu pismu sensacyjne inCzecho-Słowacji, Węgrzech i Rumunii
formacje o prześladowaniu Żydów w
otrzymały polecenie wstrzymania wiz
Sowietach. Akcja Żydów zagraniczwjazdOWYCh do Jugosławii Żydom.
nych, mająca na celu osiedlenie uN o w y Y o r k (ATE) Według wia- chodźców żydowskich na roli w Sowieclomości z Meks:yku propozycja. pewnego tach, została wstrzymana...
ugrupowania Zydów amerykatiskich,
iaa
......-r

l

Strona! -

ORĘDOVV1'l,'lK. środa, dnia 23 listopad-a. 1938

<-

-

Numer 26S

zdania., że min. obrony narodowej Pirow, nie będzie zważał na odgłosy, jakie wtóruję. jego podróży, ale po bezpośrednim omówieniu zagadnienia kolonialnego z Hitlerem najlepiej będzie
mógł ocenić całość problemu.
"R e l a z i o n i I n t e r n a z i o n a l i"
organ włoskiego instytutu studiów nad
polityką międzynarodową, zamieszcza
artykuł pt.: "Niemieckie rewindykacje kolonialne - problemem aktualnym".
Autor artykułu dzieli proces niemieckich żądań kolonialnych na trzy
etapy. Pierwszy - propagandy wewnętrzno-państwowej polegał na wychowaniu w narodzie woli odzyskania kolonij i zakończył się już w r.
1926. W okresie drugim niemieckie
żądania kolonialne stały się zagadnieniem międzynarodowym. Obecnie jest
w okresie trzecim i pod każdym wzglę
dem dojrzało do rozwiązania. Analizując obecne położenie, autor dochodzi
do wniosku, że tylko Francja zajmuje
wobec postulatów niemieckich stanowisko nieprzejednane. W. Brytania.
jest w tej chwili niejednolita, lecz zdaniem autora podejmie dyskusję.

lutonom a·· ~łowa[ii i ftu~i 'o~karla[kiei
Szczegóły

muszą ustąpić

uchwalonych przez Sejm praski ustaw - "tydzi

miejsca

Słowakom"
Praga (ATE) Ustawy o autonomii
i Rusi Podkarpackiej UChW'llona przez parlament uległa - jak już
donosiliśmy pokrótce zmianie w komisji
konstytucyjnej
w
kierunku
wzmocnienia władzy centralnej.
M. in. postanowiono, że członkowie
rządu słowackiego biorą udział tylko w
tych posiedzeniach rządu centralneg~,
na kt6rych omawiać się będzie sprawy.
dotyczące Słowacji. Wspólne wydatki
pokrywać się będzie z wpływów z coł i
monopolów, z dochodów ze wspólnych
Słowacji

przedsiębiorstw

ogólnopaństwowych

kiej postanowiono wbrew poprzedniemu projektowi, że język urzędowy i język nauczania określony zostanie przez
przyszły sejm krajowy. Dalej postanowiono, że dla dzieci narodowości czeski ej i słowackiej stworzone będą,
względnie utrzymane na Rusi Podkarpackiej istniejące już szkoły z językiem nauczania czeskim lub słowackim.
r

•

•

•

•

Oswladczenle premiera Tlso
P r a g a. (PAT) Premier Tiso udzielił redaktorowi "Słowaka" wywiadu, w
którym mówiąc o przyszłym Sejmie słowackim stwierdził, że posłowie nie będą pobierali specjalnych diet

podkreslił, ~e kobieta musi powrócić n~
lono życia rodzinnego. Rząd słowacki
otoczy specjalną opieką to życie, bowiem rodzina stanowi biologiczną i moralną komórkę narodu. Z tych samych
powodów rząd będzie występował z całą
bezwzględnością przeciwko rodzinom
rozmyślnie niepłodnym.

W dalszym ciągu premier podał wytyczne polityki dla odbudowy słowackiego handlu i przemysłu. Obcy element
musi. ust~pić z instytucyj kupiec~ic~.
rzemIeślmczyc.h, przemysłowyc~ l . f~
nansowych. ZydZI muszą ustąpIĆ mIeJsca Słm,:akom..
.
.
W kO!lCU pr~~ler ośw~adczył, ze .rząd
słowackI pOdejmIe energIczne krokI celem uproszczenia całego aparatu administracyjnego.

oraz z wpływów z opłat pośrednich, któ. re określi Zgromadzenie Narodowe.
Wpływy ze sprzedaży
majątków pań
Przechodząc do sprawy podwójnych
stwowych w Słowacji mogą być przeznaczone tylko na amortyzowanie dłu posad w życiu społecznym, premier
gów całego państwa, a jedynie w wyjąt.
kowych wypadkach i to za zezwoleniem
zgromadzenia Narodowego, na zakupienie nowych majątków.
Upadł w ten sposób paragraf projektu ustawy, przewidujący, że utworzona
zostanie parytetowa komisja czesko- sło
wacka, która zbadać ma krzywdy, jakich doznała Słowacja w zakresie inwestycyj państwowych itd. w ciągu 20 lat
W kwestii emigracji żydowskiej interesy Polski nie mogą
istnienia państwa.
być pominięte
Dalej postanowiono w zmienionych
L o n d y n (A TE) Korespondent war- dowski w ten sposób, że drastyczne za.tekstach, że czeskie urzędy oraz władze
czeskie korespondować mogą z władza sZ<I;wski ,,~anchester Guardian", nawia,- rządzenia niemieckie otrzymałyby nami słowackimi i zwracać się do nich w zUJąc do mterwencji rządu polskiego w grodę w postaci pomocy w usunięciu
głównych stolicach europejskich i \V Zydów z Niemiec.
języku czeskim.
Zagadnienie żydowskie - pisze koCzesi natomiast odstąpili od wysu- Stanach Zjednocznych t.ej treści, że rząd
polski nie dopuści, aby przy dyskUSJI respondent - szczególnie z gospodarczeniętego przez siebie w ostatniej chwili
postulatu, aby centralny rząd' miał wy- zagadnienia emigracji żydowskiej inte- go punktu widzenia jest o wiele powazniejsze w Polsce aniżeli w Niemczech
łączne prawo decydowania w sprawach, resy Polski były pominięte.
. łI~us~ałaby powstać jak naj bar- i powinno być traktowane jako wielkie
dotyczących waluty, handlu zagranicznego, organizacji skarbowości, spraw dZIeJ mezdrowa sytuacja, gdyby mocar· zagadnienie międzynarodowe.
bankowych, spółdzielczych itd. Stanęło stwa starały się załatwić problem żyna tym, że we wspomnianych sprawach
będzie co prawda decydował rząd praski,
jednak dopiero po uzyskaniu zgody Sejmu słowackiego. RIŁądowi słowackie
mu przysługuje wyłączne prawo rozpisywania wyborów do tego Sejmu. PoWar s z a w a. (Tel. wł.). We wczoZebrania ściągnęły wielkie tIumy
za tym Słowacy zastrzegają sobie udział rajszą niedzielę odbyło się w Warsza- wyborców ze wszystkich warstw spow zawieraniu umów międzynarodo wie, w różnych punktach miasta, 11 łecznych; przemawiajfJ.cych mówców
wych oraz prawo wysIania swego wla- wielkich zebrań Stronnictwa Narodo- entuzjastycznie oklaskiwano. Na zasne~o posła do "Vatykanu.
wego, poświęconych wyborom do sto- kończenie odśpiewano wszędzie Hymn
W .odniesieniu do Rusi Podkarpac- łecznej Rady Miejskiej.
Młodych.

.
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Tajna misja
gen. Bodenschatza ?

żydowska
poważniejsza wPolsce niż wNiemczech

Sprawa

11 wielkich

zmarła.

Komunikat meteorologiczny

Wzrost zachmurzen "la

W !:,olsce panowała pogoda ~łonecz!la
o ?ffilarkowanY?D zacbffi~rzenlU. WIał
umiarkowany WIatr poludmowy, a temperatura wynosiła od 2 st. na północy
kraju do 13 st. na podgórzu (wpływ wiatru halnego). Na Kasprowym Wierchu
zanotowano minus 1 stopień w chmurach
p,rzy bardzo silnym wichrze południo
wym.
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG
POGODY NA WTOREK:
Rano pogodnie i dość ciepło przy silnych wiatrach południowych. UT r;f'r,u
dnia, począwszy od zachodu kra}.,. str,pniowy wzrost zachmurzenia, obfite dcs::;cze i ochłodzenie przy silnych, porv71·isf1fch wiatrach ~ sechodu. Widzial1 'J Ś Ć oslo biona.

narodowych wstolicy

Groźne zajścia antyżydowskie

Katastrofy
podczas wyścigów
B u e n os A ir e s. (PAT). Podczas
wyścigów samochodowych w miejscowości Tres Arroyos jeden z kierowców
musiał zatrzymać wóz na trasie z powodu pęknięcia opony. Pędzące jeden
za drugim z zawrotną szybkością dwa
następne samochody
nie zauważyły
stojącego wozu z powodu tumanów
kurzu i wpadły nań, przy czym nastą
pił wybuch.
Wszystkie samochody uległy doszczętnemu zniszczeniu,
jeden z kierowców ' zginął na miejscu, a dwóch
innych i mechanik są ciężko ranni.
Wstrzymane natychmiast wyścigi
spowodowały
drugą katastrofę.
Następny z kierowców, dojeżdżający do
miejsca wypadku zatrzymał w porę
samochód, jadący natomiast za nim
Fermin Martin, któremu towarzyszył
Michał Zatuszek,
Polak pochodzący
ze Lwowa, nie zdołał tego uczynić.
Nastąpiło zderzenie, a oba samochody
. zakreśliły łuk w powietrzu i wpadły
pomiędzy
stojących widzów,
raniąc
ci~żko kilka osób, z których jedna

zebrań

L on d y n. (PAT).
~n.
Bodenschatz, najbardziej zaufany i najbliż
szy współpracownik m.a.rsz. GóTinga,
oficjalnie szef Mi.n. Lotnictwa przybył
do Londynu.
Oczekiwali go tylko
attache lotniczy i attache wojskowy
przy ambasadzie niemieckiej. Gen. Bodenschatz zamieszkał u ambasadora
von Dircksena.
Na temat tej wizyty dzienniki angielskie snują rozmaite domysły, zaznaczając, że gen. Bodenschatz przybył
z tajną misją. Prasa angielska twierdzi, iż w przeddzień angielsko - francuskich rozmów w Paryżu przybycie
gen. Bodenschat'T.a posiada pewne znaczenie i porównuje tę wizytę z pobytem
kpt. Wiedemanna w swoim czasie w
Londynie.
W kołach zbliżonych do ambasady
niemieckiej twierdzą, iż wizyJa gen.
Bodenschatza była już od pewnego
czasu przygotowywana, ale że posiada
charakter prywatny. Mimo to generał
niewątpliwie spotka się również z odpowiedzialnymi czynnikami brytyjskimi. Był on już w Anglii przed dwoma
laty na. wielkim pokazie brytyjskich
wojsk lotniczych.

W

Polowanie wRambouil et

w Rumunii

P a ryż. (P AT) Król Karol rumuń
ski, prezyd. Lebrun, książę Michał i towarzysząca im świta, odjeChali wczoraj
o godz. 10 rano z dworca Montparnasse
do Rambouillet, gdzie odbyło się polowanie, urządzone przez prezydenta
republiki na cześć królewskich gości.

R~es~ycy wysad~ono

w po wietr~e synago gę - W Lugo~u
podpalono żydowską fabrykę

C z e r n i o w c e. (P AT) W Rzeszycy
w Siedmiogrodzie usił{)wano wysadziĆ
w.powietrze synagogę za pomocą podłozenia dużej ilości ekrazytu.
Jedna
ze ścian synagogi zwaliła się oraz us~kodzo~e zostały znajdujące się w sąsledztwle domy, będące również własnością

Żydów.

przeprowadziły

Władze

liczne

rumuńskie

aresztowania

wśród ludności.
Jednocześnie prasa rumuńska

do-

że w Lugozu próbowano podpalić
żydowską. fabrykę wyrobów tekstyl-

nosi,

Ks.

nych przez rzucenie na dach suszarni
bomby zapalającej. Jedynie dzięki temu, że dach suszarni był skonstruowany z materiału niepalnego. zamach nie

Regent ~:ugosla
książę Paweł
wraz z małżonką
księżną Olgą przybyli do Londynu.
wii

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

Król belgijski

Pierwszy krok do unarodowienia
adwokatury
skreśliła ~
tów-Żydów

listy 40 aplikan-

Zmarł

I

"Zasłużony" wi~!ień
c z e r n i o w c e. (P A T) S ą d w

czenie europejskie. Uważamy, że opanowanie afrykallskiego kontynentu
jest wspólnym zdaniem Europy. W załatwieniu
tego zadania połączonymi
'iłami' może się najlepiej urzeczywistnić wspólnota losu mocarstw europej-

K1uzu skazał niejakiego Alberta Tere ze
Smyrny na 6 miesięcy wi ę zi enia za
nielegalne przekroczenie granicy.
Tere posiada_!'wego rorha iu rek ord.

H
•

t-: iC.ll1ic cka

opillia

publiczna jest

przywódca ArCłhów

Jerozolima. (PAT) Szeik Abdul
Rahman el I{hatib, przewódca umiarkowanych nacjonalistów arabski. ch,
zmarł dzisiaj na skutek ran, odniesioT!ych w ubiegły czwartek.
W m. Ramleh willa, stanowiąca
własność wydawcy arabskiego dzicnnika "Falastin", została podpalona.

Niemieckie roszczenia kolonialne
. . . ],!"h

Hotandii

A m s t e r d a m. (P AT) W poniedztałek po południu pr·zybył L. wizytę.
do Am~terdamu belgijski kroI Leopold III.
Ludność zgotowała królowi belgijskiemu manifestacyjne prz~' jęcie. Miasto przybrane jest bogato flagami. Po
przyjęciu zagranicznych gości w zamku odbył się wieczorem obiad galowy,
wydany przez królową holenderską.
Królowi belgi.i i'ki.emu towarzyszy premier i minister spraw zagranicznych
Spaak.

Kra k ó w, 21. 11. Krakowska Rada brzmieniu metryki, bez żadnych skróAdwokacka powzięła na posiedzeniu tów, poprawek, tlumaczel1 itd. Dzięki
w dniu 18 bm. uchwały, które będą temu zarządzeniu żydowscy adwokaci
miały bardzo doniosłe
znaczenie dla nadużywający imion polskich będą
odżydzenia stanu adwokackiego w musieli powrócić do swych imion wła
ściwych. Dalej Rada postanowiła skreKrakowie.
Na podstawie memoriału, wniesio- ślić z listy aplikantów 40 aplikantów
nego przez Zw. Adwokatów Polskich, Żydów, nie mających roku a.plikacji.
Rada w~'dała zarządzenie, nakazujące Uwzględniono natomiast wszystkie poadwokatom i aplikantom uwidaczniać dania znajdujących się w podobnym
.
.
.
.
na tabltczkac~, l.lst:;tch, 'plecząt~ach ltd. położeniu aplikantów Polaków.
P e ł n e g o lmlema I naZWIska w
.________- - - - - - - -

Berlin. (PAT) Zagadnienie kolonij nie schodzi z łamów prasy. \V
związku z wizytą. Pirowa w Berlinie
i w odpowiedzi na echa, które ta podróż' wywołała, "National Zeitung" tak
określa stano,,-i~- ~{O Niemiec:
"Stwierc' -' ~ ' '' :: jl'"no i r]"bitrJ!('. że
l ' la nas zaga lillicllie kolollij ma ZllJ.-

w londynie

L o n d y n. (P AT)

udał się.

Rada A.d'w okacka w Krakowie

Paweł jugosłowiański

l
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.Czego wymaga obrona kraiu 1

Stronnictwo Narodowe przed kilku
w rocznicę "Cudu nad Wi8łą.", wezwało społeczeństwo polskie do
k "
.
.
. d
a CJI, zmIerZającej
o u su n ięcia
e l e m e n t u ż y d o w s k i e g o z 0k o l i c ś w i ą t Y ń C h r z e ś c i j a ńskich
i
o b i e k t ó w w o J' s k 0miesiącami,

Apel ten, mający głębokie
w y c h.
uzasadnienie w stosunku 1:ydów do
komunizmu, który swą działalnością
zmierza do ~niszczenia pierwiastków
katolickiej kultury i umysłowości oraz
zdezorganizowania puklerza obronnego
narodu - armii, z dniem każdym zyskuje na aktualności.
Z dniem każdym silniej ugruntowuje się też przeświadczenie o koniecznej potrzebie uwolnienia obszaru koszar, magazynów wojskowych, zakładów przemysłu wojennego od miek . ó 1: d'
f;Z anc ~
y oW'.
.
Do hlstorycznego rejestru "wm Juay", charakteryzującego udział 1:ydów

I tak np. komunikaty wojenne sztabu generalnego z 1920 roku mówią.:
"W Siedlcach wzięto do niewoli 0c h o t n i c z y oddział tydowski, rekrutujący się z miejscowych Żydów-komuni
stów (dn. 19. 8. 1920 r.).
"Po zajęciu przez l-szą dywizję leg.
Białegostoku trwały w samym mieście jeszcze przez 20 godzin zaciekłe walki uliczne z przybyłą na pomoc z Grodna 53
dyw. sowiecką i m i e j s .: o w ą l u d n 0ś c i II, t Y d o w s k ą, która wydatnie zasilała szeregi sowieckie (dn. 24. 8. Hr20 r.)."
A marszałek J. Piłsudski (list przytoczony.w ksią~2e Leona Wasil~wskie
go "J. PlłsudskI - str. 182) stWIerdza:

I

"Gdym na drugi dzień Swiąt (Wielkanocnych - 1919 r.) przyjechał do Wima
przez parę dni wi~zi~łem cał~ mias~o pła
czące ze wzruszema I radOŚCI. Pomimo 0gromnego wygłodzenia miasta, ludność
wpychała tołnierzom wszystko, co miała.
"Wszystkie te fakty zawiązały pomiędzy wojskiem a ludnością serdeczny, długo trwały związek.
"Znacznie gorzej bylo z żydami, którzy

przy panowaniu bolS'Zewickim byli warstwą

rządzącą.

"Z wielkim trudem wstrzymałem pogrom, który wisi po prostu w powietrzu
z pown 1u tego, te l u d noś ć c y w i l n a
tydowska strzelała z okien i
d a c h ó w i r z u c a ł a 8 t a m t "d r ę c zne granaty."

o pełnej wrogości postawie, jaką.
1:ydzi zajęli wobec wojska polskiego,
pisze także obrońca Lwowa, brygadier
Mączyński,
w swych pamiętnikach,
niedwuznacznie stwierdzając, że element żydowski zwarcie poparł "ukraiń
ców". Wypadki strzelania 1:ydów do
żołnierzy polskich były na porzą.dku
dziennym.
Dokumenty te wyraźnie wskazują.,
czego się można spodziewać od 1:ydów
w momentach rozprawy orężnej z wrogiem zewnętrznym.
Czas z tej lekcji historii wyciągną.ć
wnioski. Czas wyprzeć 1:ydów z terytcriów, okalających obiekty wojskowe

w~~ikom~~~~n~ii~~mn~
do Polski, do polskiej armii, życie wpi- ~=================================~
suje stale nowe fakty. A we wspomnianym wykazie widnieją, jak wiadomo, takie dokumenty, jak komunikaty
wojenne sztabu generalnego, jak 0:świadczenia najwyższych zwierzchników wojskowych.

Nowoczesny Polak Roman Dmowski
Na lamach .,Kuriera

Poznańskiego"

kazał się piękny artykuł

upt. .,Nowoczesny

"Katolicyzm nie jest dodatkiem do
polskości, zabarwieniem jej na pewien
sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiło
wanie u nas oddziełenia katolicyzmu
od polskości, oderwania narodu od re-.
ligii i Kościoła jest zniszczeniem samej istoty narodu. - Najlepiej tę prawdę potwierdza dzisiejsza doba w :tyciu Europy, połotenie, w jakim znajduja, się narody protestanckie i wpływ
jaki upadek religii wywiera na narody katolickie."
"Ważkie to zd.anie wypowiedział w rozprawie swej "Kościół. naród i państwo"
największy nowoczesny Polak.
Od wczesnej młodości wnikliwym rozumem wchodził w głąb duszy narodu, poznawał jego
dzieje i posłannictwo w przeszłości i na
dalekie jutro. Wszystko, co wielkie jest,
dzielne i wspaniałe w geniuszu narodu,
wchłonął w siebie na to, aby imać się 0fiarnego apostolstwa w ponitanej i ciemiężonej ojczyźnie.
O swoje sprawy nie
dbał nigdy.
Kochał pewna, surowość tycia, chociat w pogodnym, dalekim od posępności nastroju.
"Kocha młodziet, nie sielankowym uczuciem, ale jak gospodarz miłuje swój
zagon ziemi, która, kraje ostrym pługiem,
szarpie broną, aby się stała sposobna, do
przyjęcia szlachetnego siewnego ziarna na
plon stokrotny, nie dla siebie, ale dla
Wielkiej Polski.
"Awersję ma do wszelkie adoracji. Jest
dziwną syntezą arystokraty
duchowego,
mędrca i chłopa z roli: nowoczesny Polak! Roman Dmowski!
"Młodemu pokoleniu Polski dal najbogatsze dziedzictwo: wywiódł je, niby ojciec chrzestny. z chłodnych cieniów pozytywizmu i socjalistycznej jałowizny, a
wprowadzit do Kościoła z prośbą i żąda
niem, aby nauczył je dogmatu i zasad
moralnych.
"Walczył potężnie i zwycięsko z masonerią oraz anonimowym mocarstwem t ydowsldm wtedy. gdy stały u szczytu potęgi i umia1y oraz mogły zmiatd:tyć przeciwn ika. Zl'ęc7.nie wycia,t z narodowego
organizmu zaczynający się w nim tworzyć wrzód międzynarodowości,
a popchnął ożywiający obieg krwi narodowej.
"Bez patosu i deklamacji siu tył na codzień narodowi mądtością, trudem, bólem, zdrowiem i tyciem. o które drteli w
czasie wersalskich zmagań towarzysze
pracy i przyjaciele."

ną. rewolucję!).

Ale obronność kraju wymaga nie
tylko zabezpieczenia obiektów wojsk~
wych i punktów militarnie ważnych VI
ścisłym tych pojęć znaczeniu. T r z eb a u w o l n i ć o d ż y d o w s k i e głll
wpływu
wszelką
wytwólloOl
c z ość, k t ó r a m a z w i ą z e k z GIlI
b r o n ą. kra j u (należy np. przejąć ..
rą.k żydowskich panowanie w przemyśle włókienniczym).

I dopóki się to nie stanie w całej
tego rodzaju zarzą.dzenia, jak z a k a z z a t r u d n i an i a w p r z e m y Ś l e, m a j ą c y m
z n a c z e n i e d I a o b r o n y kra j u,
r o b o t n i k ó w - 1: y d ó w, tak jak nie
przyjmuje się 1:ydów do fabryk amunicji.
Obronność kraju wymaga - co d~
brze wiadomo - nie tylko zmobilizowania elementów bezpośrednio koniecznych w okresie walki, ale takża
zneutralizowania i zabezpieczenia si~
od agresji czynników wewnętrznych.
Ma.jąc zabezpieczone obiekty wojskowe
np. od nalotu samolotów nieprzyjacielskich - chcemy też ubezpieczyć je od
akcji komunistycznej.
Stąd postulat: trzeba 1:ydów wyeliminować z okolic obiektów wojskowych i obiektów militarnie ważnych,
trzeba uwolnić od 1:ydów wszelkie
dziedziny życia i wytwórczości, mają.ce
zwią.zek z obroną kraju.
pełni, należy poczynić

JAN WYGANOWSKI

Polak" pióra ks. prał. J. Prądzyńskiego.
~rtykul omawia sprawę katolicyzmu mlodE'go pokolenia. W pierwszej części artykułu czcigodny autor poświęca gorące sło
wa Romanowi Dmowskiemu. który wielkie posiada zasługi w skierowaniu mło
dego pokolenia ·polskiego ku religii, ku
Kościołowi.

i in!!tytueje militarnie ważne (siedziby,
wszelkich urzędów). Czas rozwią.za6
zagadnienie żydowskie w stolicy (pa.miętamy o tym, jak 1:ydzi zagraniczni
publicznie robili swym ziomkom w
Warszawie zarzut, iż w roku 1920 w
czasie walk pod stolicą. nie wzmocnili
uderzenia sowieckiego przez wewnętrz

Cały

Prasa od krecie prasowym

naród jest

powołany

do obrony wolności słowa dm kowanego i nieskrępowanej
prasy

JednOKrotnie znajdujące się 'Y Jaskrawej
Zapowiedź ogłoszenia dekretu pra-, zbiorową "redaktorów całego czasopisprzeczności
z kierunkiem l ideologia,
sowego wywołała w całej prasie oraz sma" stwierdzają.c, iż danego organu. W jaki sposób autorzy
w opinii publicznej żywą. reakcję. Najdekretu wiątą ten obowiązek
bardziej w tej sprawie zainteresowane
"Ta odpowie.dzialność z.bior.owl!:' trud- projektu
bezpłatnego
ogłaszania
artykułów presfery, a więc zarówno zorganizowani n~ do pogodzema ~ o~'gal1lza~Ją l tec~ zesa Rady Ministrów
z zasada, wolności
dzie n'k'
. k .
",
mką pracy redakCYJnej, w duzym stopnIU
prasy, trudno odgadnąć. W naszym przel
Z?rgallIzo~any
uniemożliwia prasie pełnienie jej obo• . n I al ze, .ja
sW.lat wydawllIczy, uznają~ - ~le ~d wią7.ków i w naszych warunkach poli- konaniu jest to jak naj dalej posunięta.
dZ1ś zresztą potrzebę UjednolicenIa
tycznych, wraz z nowymi przepisami o ingerencja każdorazowego rządu w weprzepisów
prawnych,
dotyczących
zawieszaniu czasopisma, st~wia zagwa- wnętrzne stosunki prasowe, granicząca
z mieszaniem się do treści czasopisma
działalności prasy, wypowiedziały się
rantowaną pr7.CZ k.onstylucJ~
:~'o lność
wcale nie ze względu na wymagania kojednak zgodnie, mimo że w obu orga- prasy w bardz.o swoistym ŚWietle.
deksu karnego. Jest to pierwszy krok
nizacjach reprezentowane są. różne
na drodze do etatyzacji prasy."
Podobnie ocenia ","V. Dz. Narod."
kierunki i rozbieżne nawet tendencje
polityczne, w sprawie projektowanego obowiązek zamieszczania w piśmie u"Kurier Poznański", organ narododekretu, stojl;l.c zdec~' dowanie na stano rZf;;dowych komunikatów w rozmia- wy ziem zachodnich, zwraca uwagę
wisku wolności prasy. Temu stanowi- rach do 300 wierszy, nadsyłanych na na łl;l.czenie kilku na raz udzierzeń kar
sIm daje wyraz prasa wszelkich odła podstawie zarządzenia premiera.
nych w jednym i tym samym wypadmów.
ku:
,,'\V ten sposób - pis7.e ,,'\V. Dz. N." ,,'\Varsz. Dziennik Narodowy" zwra- czytelnicy będą dostawać w swoim pi"Przewiduje się bowiem pociągmęcI9
ca m. in. uwagę na odpowiedzialność śmie obszerne wywody premierów, niedo odpowiedzialności autora danego artykułu
czy doniesienia, - równocześnie
redaktora naczelnego względnie faktycznego redaktora działu za "nieoględność"
(o ile nie odpowiada on za same autorst\','o w razie nieujawnienia autora), ostatecznie takie wydawcy, jeżeli grzywna nie jest do ściągnięcia od redaktora.,
a w pewnych wypadkach także właści
ciela drukarni.
"Jeżeli chodzi o odpowiedzialność dodatko.va, rE'daktorów za .. nieoględność",
sięga ona do trzech lat arrsztu i trzech
tysięcy 7.1 grzywny. W ogóle zaś ma przy
orlpowieozialnoiici redaktorów. 7.arÓwno
7.a sprawstwo. jal< za nipoględność. obowll17.ywać przepis.
że gdy
nie określono
~okłarlnie działu, którego dany osobnik
Je?t redaktorem, albo gdy chodzi o oboWiązki. które nie są. związane z określo
nym d7.ia1em. uwa:l.a się wszystkich redaktorów 7.a reoaktorów ru1rgo c7.asopi~ma i pociąp:a się wS7.ystkich do karnej
odpowirdzialno!ici 7.a jrc]rn C7.~7n. Ponadt~ pro.irktowan:v ockret pr7.rwirluje przy
lnlkak~otnym (zdaje się trzykrotnym)
skazamu danego redaktora pozbawienie
go prawa uprawiania zawodu dziennikarskiego.
"W wydawnictwo zaś godzi wspomniane przerzucenie na11 w danym razie
grzywny, nałotone.i na redaktora. ponadto system zajęć i konfiskat. a w wypadOto Roman Dmowski - wielki w poku. U7.nan~'1Tl za ?:b1"odni~, zawieszenie
tędze swojej
najszlachetniejszej służby
pis!TIa. Pr7.~ tym uRtala się. że przy zaJęclU czasopIsma postępowanie możą bxć
dla Polski, pełnej oddania, bezinteresowtzw. przedmiotowe . bez ścigania sprawc7,
KATAFALK Z TRUMNA, ATATaRKA
ności i skromności,
Słllłby. aiste. Błew pałacu Douna-Bakcze w Istambule
docenianej.
.-l
_,-Ii.....
(Dokończenie ne. stl:. łj.

Strona

Samorząd

ł

ORI',DOWNIK

21. 11. - W ub. njedziew Poznaniu w cyrku ,,0limpia" wielkie zebranie przedwyborcze Stronnictwa Narodowego. Na zebraniu tym wygłosił przemówienie
kierownik wydziału samorządowego
przy Stronnictwie Narodowym p. Haroi Wierczak, którego wywody podajemy w streszczeniu.
P o z n a ń,
l~ odbyło się

Idziemy do wyborów pod hasłem:
przez n.arodową gminę do pmlstwa nal·odowego. To naczelne hasło powinno każdemu wyjaśnić, że czas skoń
czyć z biern'ością, że wszyscy jak jeden
mąż winni stanąć w wyborach
przy
Stronnictwie Narodowym. Jeśli jest
obecnie taka sytuacja, że nie mamy
wpływu na rządy, to musimy to uczynić przez samorząd.
Trzeba przy tym
pamiętać, że Wielkiej Polski nie zbuduje się takim czy innym dekretem,
lecz można to uczynić przez fundamentalną pracę w samorządzie, realizując t.am zasady narodowl1/5o programu politycznego.
Niezwykle
ważną
rolę
samorządowi
przypisywał
zawsze ruch
wszechpolski, a szczególnie Jan Ludwik Popławski, który widział w pracy samorzą. dowej szkołę obywatelską,
mobilizującą
niespożytą
siłę ludu w
służbie narodu. Obóz wszechpolski we
wszystkiCh zaborach prowadził niezmordowaną walkę o samorząd, jako
kuźnię pracy niepodległościowej.
Rezultaty teJ pr.a cy i walki okazał~T się
w pierWSZYCh latach niepodległości.
Lecz dziś na 20-lecie niepodległości
moż-emy powiedzieć, że samorząd polski przeszedł serię niszczycielskich
eksperymentów dokonanYCh przez lewicę i "sanację".
Dzieło biurokratyzacji samorządu ukoronowano wprowadzeniem gmin zbiorowych, po,""ięk
sz.ających niesłychanie kos zta administracyjne, oraz l~omisarycznych zarzą
dów. Wybory dotychczasowe zasługi
wały na jedno mLano f.ałszywej gry.
Rezultaty tych eksperymentów "s,am<>rządowych" oglądaliśmy w serii procesów starostów, wójtów i sołtysów.
Jeśli obecna
ordynacj,a wyborcza
do samorządu daj,e pewną możność
swobodnego wypowiedzenia się i wyboru dróg w pracy samorządowej, to
właśnie idziemy
do wyborów, ażeby
realizować nasz program, ażeby speł
nic wszystki,e zadania, stojące przed
narodowym samorządem. Nie chodzi
nam tylko o przeprowadzenie zasad oszczędnego i celowego gospodarowania
groszem publicznym, o walkę z przero-

Dokończenie

Numer 268

W tym więc stanie rzeczy wszystkich Pol.aków bez wyjątku ' obowiązuje
jeden imperatyw - w wybor.ach samorządowych oddać gł~sy n~ lIstę Stronnictwa Narodowego 1 tą J~dyną drogą
wprząc samorząd do słuzby n.arodowej, do
budowy Wielkiej Polski.

I

monop-artyj n o-"ozonowym ")
dyktuje?

"Kurier Poznański"
zwraca także
na "fakt zaskoczenia projektowan~ ' m dekretem nie tylko szerszych
sfer społeczellstwa, ale na,vet organizacyj zay\' oc1owych" dziennikarr.y i
wydawców, którzy o sprawie dekretu
dowiedzieli siC dopiero wówczas, gdy
pro.iekt brł już gotów i jest bliski 0gło::::zenia.
Na wymowę tego faktu
zwraca także uwagę wilellskie, konserwatywne "Słowo" , pisząc m. in.:
" ... nie

powiedziano, dlaczego ta ko(ujednol irenia przepisów prasowych - przyp. nasz) s1ala się aż tak nagIe paląca w obecnej chwili, że rząd nie
chciał czekać nawet kilku dni, dzielą
cych nas od sesji parlamentu. Jeż e li
istotnie dekret prasowy jest konieczno·
śeią
paJ1 s byową,
to dlaczego minister
sprawiedliwości
nie uwzględnił go dotychczas w swym programie prac usta'Vszak min. Grabowski
wodawczych?
nie piastuje swej teki od niedawna, ale
już przeszło od dwóch lat.
dekretu prasowego
,,'Vydanie więc
nie da się pogodzić ani z duchem, ani z
literą konstytucji."
nieczność

"Słowo"

ją

Wizyta przedstawicieli
dziennikarzy
War s z a w a. (Tel. wI.) Dziś o
godz. 10 prezydium Zw. Dziennikarzy
w osobach: prezesa Ścieżyńskiego, wiceprezesów Gielżyńskiego i Wierzyń~
skiego, sekretarza gen. Kozłowskiego
oraz prezesów syndykatów warsz-awskiego Wiewiórskiego i wielkopolskiego Kędzierskiego udało się do Prezydium Rady Min istrów, ażeby spełnić
uchwały niedzielne. Od godz. 9 obradowała Rada Ministrów, dlatego w
imieniu p. premiera przyjął delegację
dyrektor Biur.a Zadań Specjalnych Lepecki. któremu deleg,acj.a przedstawiła
uchwały niedzielne. Dyr. Lepecki 0świadczył, że postulaty t& przedstawi
p premierowi. (w)

stwierdza:

"Kurie'r Polski" zasta.nawia się nad tym, sl,ą.d rodzi się owa
"ostrożność" przed Sejmem
(nieomal

co

"Konstytucja kwietniowa - pisze "Kurier Polski" - w art. 55, punkcie 3, postanawia, że wydane w okresie bezparlamentarnym dekrety "mogą być zmieniane lub uchylane tyl1w aktem ustawodawczym". Nje jest to droga łatwa, a
przy obecnym Sejmie na wet bardzo trudna i mało budząca naclziei.
"Zdaje się jednal" te ta droga obrony
nie bp, clzie mogła być zaniechana. Stare
przyslowie polskie glosi,
że
.,tonący
chwyta się brzytwy". Prawo prasowe
sięga głęboko
w życie publiczne kraju,
bierze prasę, jak pisze sJusznie krakowski "II{C", w stalowy gorset, zawiesza
naci jej bytem mlecz Damoklesa.
,,'Vszystkie zatem środki obrony legalnej są tu konieczne, nie tyllw w interesie prasy, ale przede wszystkim w najż y wotniejszym
interesie tych wielkich
wartości moralnych,
oświatowych i kulturalnych, które w życiu narodów symbolizuje prasa nieskl'ępowana.
,,'iVolność
słowa
drukowanego jest
bronią,
i zdobyczą caJego narodu. Cały
naród też powolany jest do jej obrony."

uwagę

I'
l

REUMATYZM
ischias oruz wszelkie nerwobóle usuwa.
SAPOMENTHOL" Matuli. Ża,.dać w aptekach i dl'ogeriach.
n 22283

Z satyry politycznej
PodwieczorelC
Wczoraj pan premier zaprosił . p~asę
Na podwieczorek, o kt6rym wzecze,
W czę~ci wokalnej" mówiono masę
O tym prasowym nowym dekrecie.
Pan premier orzekł bardzo uprzejmie .,
Tak, jak przystało u siebie ~ domu! ....
Że dekret ten się nie znajdzte w Seprltle.
Bo z Sejmem nigdy nic nie wiadomo ..•
Jedno więc dręczy dziś w sprawie tej n:'-!ę
Pytanie proste, bardzo na cza~ie:'
Tyle się w prasie mówi o ~eJmw, .
Czemu nie mówić w Sejmze o praste? .. ~,
"Kurier 'Varsz."

w

ze stronicy 3

w przypadkach między innymi "mniejszej wagi". Umożliwia to rozliczne konfiskaty z powodu spraw, które dekret
sam określa ja)(Q kwestie "mniejszej wagi", tak jak w ogóle elastyczność zasad
dekretu toruje drog(j wielkiej dowolności
w ich stosowaniu.
"Co dla dziennikarzy, zarówno, jak
dla wydawców oznacza niejawność obrad sądów przy przestępstwach prasowych, tłumaczyć nawet nie potrzeba."

RÓ\l,'nież

W a r s z a w a. (PAT) Pan Prezydent R. P. przyjął dziś premiera Sławoja Składkowskiego i ministra sprawiedliwości Witolda Grabowskiego.

Konfiskata rezolucji
dziennikarzy

a r s z a wa. (Tel. wł.) Tekst rezolucji zarządu głównego Zwilj,zku
Dziennikarzy R. P. w sprawie projektu dekretu prasowego uległ ;w warszawskiej prasie porannej konfiskacie.

Prof. Kot zaprzecza
pogłoskom

'.
Witosie

°

K l' ak ó w, 21. 11. - W związku· z
pogłoskami
o powrocie Wincentego
Witosa do kraju prof. St. Kot, uchodzą
cy za jednego z twórców linii politycznej Str. Ludowego, ośwjadczył, że Pl>'"
głoska ta jest najzupełniej bezpodstawna, jeżeli idzie o inicjatywę Str. Lud<;)wego. Nie jest jednak wykluczone, że
powrót ~T itosa brany jest w rachubę
przez czynniki rządowe jako taran do
wzajemnych walk wewnętrznych.
Bezpodstawne są też pogłoski o rozmowach Str. Ludowego z "Ozonom~' i o
przymierzu ludowców ze "sławkow
canli".

W "ozonowym" Z. M. P. :
znowu rozłam

Cała działalność "ozonowego" Zw.
Młodej Polskl w Krakowie polega, jak
się zdaje, na rozłamach. \V sobotę znowu doszło do rozłamu, którego przyczyną tym razem jest p. T. Arendt, "komendant" Związku. Większość człon
ków Z. M. P., nie 7. gadzając się z jego
działalności ą, opuściła szeregi niefor-

tunnej organizacji.

W Stanach Zj ednoczonych było w 1936 r. 61
osób. któr!' zgloRiły czysty doch ód ro czny w w y·
sokości miliona alho t eż wi<:cej. 'V 1935 r. bylo
tych milionerów 41, zol< w 1929 r. 530.

*

Ze zwierzy!'\cll. nil. jeonym z PTZr:>dmieśC< Londynu uciekła lwica. \V ś ród ludno ś ci wylHlchla
panikn. Z~nim zoołano schwytać lwicę , pogryzła
ona dotkliwie chłopca oraz str6ża miejskip!!o,
kt6rych w stanie cieżkim przewieziono do szpi·
taIli..

*

Pr~Ra fiflRkll. dono si, że policja
I1olityc?;t'l1l
wykryła w Hel Rinkach
bandę
szpiegowską,
składającą się z 20 ngent6w jednego z pań s tw o-

ściennych.

winy.

5 aresztowanych

przyznało · się ,

do

18931

Not.o wania

giełd

zbożowo-towarowych
K a t o w i c e, 21. 11. 1938. Pszeniea es.
21-2J..60, j. 20,75- 21.25, zb. 20- 2Q.50; żyto 15.25
do 15.50; jeczmień przem. 17-17.50, past. 16 do
16.50; owies j. 16.75-17.25, :>Jb. 16.25-16.75; ma·
kil pszenna 65'1, 33.75--34.75; ml!Jka żytnla w'l,
24.7;;- 25.25: otręby pSiZenne I:r. 10.50-11, śr. 9
do 9.50, m 8.50-9; otręby żyt:nie 8.75-9.25.
B y d g o 8 Z C z, 21. 11. J938. - P8ze.n!Cll lS.25
do lS .75; żyto 14- 14.25; jęczmień I 15.10- 15.35,
II 14.(;0- 14.83; owies Fi.23- J5.GO; m!ł-ka pS7.enna Bo'l, 32.;;0- 33.;:;0; mąka żytnia 63'1, 23.50 do
24.50; otl'Elby pszenne m. 10- ;10.50, Śr. 10 do
10.50. gr. lO.~O-lJ: otręby żytl1le 9.2.'5- 9.75.
Ł ó d ź. 21. 11. 1938. Psze'Ilica 20.50- 2075,
zb. 20- 20.50; żyto 14.25- 14.50; jęozmień prZE'm.
15- 15.50; owies I Hi,50- 17. II 15.75- 16.5U; mn·
ka )Js.zenna 65'1, 34.50--35.50: mąka żYtnia 65'1,
31.50- 23.,30; otrp,by pszeJme gr 9- 9.25, śr. S 75
do 9, m. 9.75- 10; Oll'eby żytnie 8.75- 9.
IJ w ów, 21, 11. 1938. Pszenica cz. 8zkJ.
21.75- 22.25. j. 19.23- 19.50, zb. 18.50- 18.75; Ży
to I 14- 14.75 II 13.25- 13.50; ;ęczmień przem.
15.25-li>..iO. past. J4.25- H.5O; owies j. 16.75 do
17, zb. 16.25- 16.50; mąka pRze nna 65'1, 35 do
86.50; milka żytnia 65'1. 25- 27; otr'ęby pszenne
gr. 8.75- 9, !<r. 7.50- 7.75, m. 8.75- 9.50; otreby

s:-. .

7.2::1- 7.50.

1938 _.

Prasa o dekrecie prasowym

"Posunięcie rządu jest nie tylko ant yparlamentarne, aie jest i "antyozonowe".
Jeśli "Ozon" chciaJby u początku swycł)
prac parlamentarn~'ch wstępnym hojem
niejako podnieść wysoko autorytet nowowybranych Izb, Zi1. które wzifl;ł całko·
wilą odpowiedzialność, to winien przeciwstawić się
ogloszeniu dekretu prasowego, względnie w razie ogłosz enia go,
wyciągnąć w stosunku
do resortowego
ministra odpowiednie lWl1sekwencje."

żytnie

ll~topada

rowy organizowało wyłącznie Stronnictwo Narodowe przy sporadycznej
pomocy samorzę,du ziem zachodnich
i osiągnęło poważne rezu(taty.
Dziś czas nagli, procesy te trzeba
przyśpieszyć i rezult.aty zwielokrotnić.
W wysilku l,~.aliz,acji programu narodowego musi wziąć udział s.amorząd.
Stanie się to tylko wówczas, gdy s,amorządowi nadamy charakter narodowy,
gdy głos w nim decydujący ~ędzie
miało Stronnictwo Narodowe. Nie ma
obecnie miejsca na złudzenia, że ktoś
kolwiek inny poza nami rozwiąże te
kapitalne dla Polski zagadnienia. Dekl,a macje antysemickie i antyniemieckie "sanacji" i tzw. pseudonarodowców kończą się n.a zbier,a niu żydow
skich i niemiecklch glosów.

~g,.oma

st.ami biurokr,ę.cji i nadużyciami, dalej
o to, co nazvhemy sprawnym funkcjonmyaniem machiny samorządowej z
dnia na dziell ,lecz także w ramach Ramorządu musimy podjąć szereg wysilków o zasadniczym znaczeniu dla narodowYCh interesów w chwili obecnej
i na przyszłość.
Są k\yestie niezwykle ważne, którym samorzo,d winien okazać zainteresowane czynne i twórcze. Są to m.
in.: kwestia żydowRk,a, inaczej zagadnienie przyśpieszeni,a procesu un·arodowienia wszystkich dziedzin życia
zbiorowego w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem życia gospodarczego,
rozwiąz.anie sprawy bezrobocia przez
tworzenie nowych warsztatów pracy,
sprawa wzmocnienia polskiego żywiołu na ziemiach wschodnich.
D otYchczas w tych dziedzinach wysiłek ~bi<>-

A dalej

nI:

dnIa 23

wsłużbie narodowi

p,.#emówienie red. KaJ"ola Wie,.c~a.ka na wielldm
d~eniu S. N. w Po~naniu

I

~roda,

W fi r' s z a w n. 21 11. 19~8 , - PS7.tmira cz.
22.25- 22.i5. j. 20- :!O.:iO. zh. 1!l.~O 20 00: żyt.~ I
14-14.25; ięczmi e ll 1 1~.2:)-15.;;O. II W - 15.25;
olV1!e.s I HI--16.50. II 15--15.50: m~ka. Dszenna.
M'I, 34.50-36; mak8 htnill lWI, 24.25--24.75; otręby pszenne gr. 10.25-tO.75. ~r. 9.25-9.75, m.
9.25- 9.75; otrtJbv żytnie 8.30 9.

Pełne

stanowczej konsekwencji uchwały wielkopolskiego kupiectwa w sprawie od. żydzenia gospodarki Polski
.

P o z n a ń, 21. 11.
niedzielę obradował

Dni.a 20 bm. w
w Poznaniu jesienny zjazd delegatów kupiectwa
wlelkopolskiego. Na zJeździe tym uchwalono rezoluc.ię w sprawie unarodowienia życia gORpodraczego. Rezolucję tę pod,ajemy poniżej:

-

Jesie,n ny zjazd delegatów Wielkopolskiego Związlw Chrześcijallskich Zrzeszeń Kupieckich stwierdza. że:
1) w pal1stwie polskim gospodarzem
powinien być naród polski i Polacy IV
pi();rwsz~'m rzędzie powolani są do tego, by
piastować urzędy w wszystkich wJadzach
państwowych. instytucjach państwowych.
ja.k władzach I in stytucjach samorzf\ lo·
wych.
2) prz('mysł i handel, jal,o jedne z nnj·
ważniej s zyrh dziedzin jl:o:;;pocInrki narodowej. od rozwoiu których l A ' ~ Ż\' h)' t pnJlst\va nasz ego,
puwiuuy li)ć
1!l'z etle

wszystkim uprawiane przez rdzenn~c~
Poiaków. Tymczasem Żydzi i inne mmeJ'
szości narodowe posiadają, przewagę ka·
pitałową w handlu i przemyśle, stojąc na
przrszkodzie tei zdrowej tendencjI.
3) pl'zybiel'ające na sile i rozmiarach
wysilId społf'czellstwa polskiego. zmierzające do unarodowienia naszego życia go·
spodal'cze'go nie doprowadzą do osiągnię
cia zamierzonego celu. jeżeli akcja ta nie
będzie wYJ,'a7.nie poparta.
odpowiednimi
poczynan iam i władz pailstwowych i sa·
m01"Ządowych.
Mając powyższe

na uwadze jesienny
zjazd delegatow Wielkopolskiego Związku
Chrr.c!Ścijal'lskich
Zrzeszell KupIeckich.
opierając się o uchwaly Ogólnopolskiego
Kongrr'-\ll Kupiectwa. Chl'ześeijn(lski('g'o,
wzywa Naczelnq Radę, by przystąpi/a. nie7.wlocznie do realizaCji . rezolucYi o unarodowi eniu hanrilu. Poza tym zwraca się
rIo :\[1 (' zrI11 0.1 Da rl), z ż8r1an it' n1. hy ta pono
jt;la oLlllU\\ icLlllie ;; lal'Ullia \~ r z ądzie i lam

gdzie nale~y , by dodatkowo zostały zrealizowane nasl ę pujące postulaty. mające za.
zadanie przyśpi e s z yć unarodow ienie ży
cia gosporlarczego:
a) usunięcie wszystkich Żydów z kierowniCZYCh stanowisk w urzędach pań
stwowych oraz usunięcie ich z samorżądu
gospodarczego i terytorialnego,
b) stanowcze przeciwdziałanie napły
wowi elementu żydowskiego z zagranicy,
c) nakazanie drogą odpowiednich lEarządzeń władz wszelkim instytucjom tzą
oowym jak i samorządowym dokonywania zakupów wyłącznie w przedsiębior
stwach rdzennie polskich,
d) wprowadzenie zakazu osiedlania się.
uprawiania handlu, przp.mysłu i rzemiosła przez Żydów w pasie granicznym.
Prócz tli'go zj8zd z\Hócil " i ę do ku'piectwa i spolec'zeJl stwa poJ, k :elgo, aby pop-ieI' a lo towar polski'plozy Zakll'pac:h jak i przy
Slll'Z e Llaży.

- 'Nume.r 268

Szatański

Zamordował

-- tlRF;DOWNIK, ~roaa, ~nia 23 listopada 1938 ... !!tron. S

plan zbrodniarza

sobowtóra, pozorując swoje samobójstwo - Sensacyjny proces
kiego mordercy

Ł ó d ź, 21. 11. - Przed Sądem 0kręgowym w Piotrkowie odpowiada}
jako oskarżony 26-Ietni Władysław 1-

gnacy Pasternak, mieszkaniec Łodzi,
oskarżony
o dokonanie zabójstwa
swego sobowtóra Zygmunta Jaskólskiego.
Tło sprawy przedstawia się jak
następuje:

P as terna k- przy b y ł d o L ocl Zl· W
r. po odbyciu kary 8-miesięcznego

Zygmuntowi, którego zabrał z sobą powszystkie dowody i
do szkoły leśniczej.

Szat3ński pian

(Wólczańska

lecz Pasternak zdefraudował 1.056
firmy i
o czym
Pasternak nie wiedział.

86),

zł, jakie podjął z PKO clla
t;biegt. Rodzina pokryła straty,
".Jestem

Pasłernal(

popełniam

z Łodzi,
samobójstwo"

Dnia 7 września rb. w lesie Wierzenieckim przy szosie Piotrków - Sulejów wieśniacy zbierający grzyby znaleźli zwłoki mlodego mężczyzny. Pol1cja ustaliła, że śmierć nastąpiJa wskutek dwóch postrzałów w serce i lewą
skroń. W kieszeni marynarki trupa znaleziono kartkę z napisem: "Jestem Pasternak z Łodzi, popelniam samobójst\1\'o".
Wprawdzie ślady nasuwały poważne
wątpliwości co do samobójstwa, jednak
'doktór przeprowadzający sekcję nie wykluczył możliwości samobójstwa. Rodzina Pasternaka z fotografii zwłok rozpoznała również zaginionego Pasternaka.

"Czesiel( :o:

Pińczowa"

łódz

•

Obozu Wszechpolsk-Iego
Z Rb·
V nlka przed s~'I dem

~~~~~fe.zaTo~z~:j;{~~i~~;:~ay~n~ęw:Jń~
Członkow·le
w firmie Piekarski
pracę

'

.

.

R y b n i k, 21. 11. - Sąd Okręgowy
w Hybniku rozpatrywał w ub. pią.tek
sprawę 8 narodowców, członków Obozu
Wszechpolskiego w Rybniku, oskarżo
nych o znieważenie hymnu państwo
wego.
\V swoim czasie odbyła s'ię w Rybniku manifestacja antyniemiecka, w
czasit> której po wspólnym odśpiewa
niu "Roty" zehrani członkowie O. \V.
zaintonowali H~' mn Młodych. \V chwilę później kierownictwo wiecu zarzą
dziło odśpiewanie hymnu państwowe-

ZMARŁA

go. Narodowcy odśpiewali swój hymn
do końca, nie słysząc zresztą, że zaintonowano hymn państwowy. Zostało
to uznane za zniewagę hymnu pań
stwowego i 8 członków Obozu \Vszechpolskiego zostało skazanych przez sąd
starościilski na kary pieniężne.
Zasądzeni odwalali się
do sądu,
który na rozprawie przesłuchał kilku
świaków, po czvm rozprawę odroczył
do dnia 23 listopada. Sprawa oskarżo
nych narodowców budzi w Rybniku
i okolicy dnże zainteresowanie. (p)

Nie

Dobrze oczyszcza naskórek mydło Tropi ka
i dlatego Tropika jest podstawą higjeny

Tylko wizy warszawskie
War s z a w a. (Tel. wł.) W konsulatach amerykańskich zalegało kilka
tysięcy podań o udzielenie wiz wjazdowych do Ameryki. Uzyskanie tych
wiz było bardzo trudne, wobec tego jadący udawali się za granicę i tam uzyskiwali wizy. Obecnie na mocy porozumienia z konsulatem polski.m wła
dze amerykańskie będą respektowały
wizy wjazdowe dla obywateli polskich
wydane jedynie w Warszawie.
(w)

..............•......................•....................................................................•..•....
PZEKNE OPAKO'\V ANZE PODARUNKO'\VE

matkę
popełnił

samobójstwo

Banda kasiarzy lwowskich
zlikwidowana na
stwou'ego Instytutu P edagogic;;!nego

K-a t o w i c e, 21. 11. - W nocy na
29 października rb. dokonano zuchwałego włamania kasowego do kancelarii Lecznicy Spółki Brackiej w Katowicach, gdzie po rozpruciu kasy zrabowano ponad 1000 zł w gotówce. W
tydr:ień później, w nocy na 5 bm., dokonano wlamania lmsowego do Państw.
Instytut Pedagogicznego w Katowicach przy ul. Szkolnej. \V tym ostatnim wypadku kasiarze zostali spłosze
ni przez woźnego, przy czym wywiq,zała się walka między bandytami a synem woźnicy.

Wypadki te

udało się żydofilom?

War s z a wa. (Tel. wł.) Władze
Politechniki Warszawskiej nie udzieliły dotąd zgody na legalizację now'ej'
drugiej instytucji samopomocowej. Org.anizowanie jej usiłowali podjąć delegaci młodzieży "sanacyjnej", nie zga"
dzający się na wprowazdenie paragrafu aryjskiego.
(w),

'Dobru oczyszczony noskórek
podnosi samopoczucie
każdego kulluralrlego człowieka.

Skarcony przez

Nie wykryto
tajnej radiostacji

T o ruń, 21. 11. - Jedno z poznań
skich pism zamieściło wczoraj wiadomość z Inowrocławia, iż w jednym z
majątków własności obywatela ziemski.ego, narodowości ohcej, wykryto na·
dawczą stację radiową·
Jak stwierdzają tutejsze
wiadomość ta jest zupełnie

władze,

niepraw-

dziwa.

Wolą być bezpaństwowcami
War s z a wa. (Tel. wl.) Dawni obywatele byłej Austrii muszą, wymienić
obecnie swe dowody osobiste. Niektórzy i d.a.wnych obywateli, na przykła~

Sląsku

Żydzi, wolą się stać bezpaństwowcaml
korzystać
z paszportów nansenow-

i

ujęci

(w)

skich.

postawiły

na nogi policję kryminalną Katowic i wywiadowcy
\Vydziału Śledczego po skrupulatnych
dochodzeniach stwierdzili, że w tej "robecie" na Śląsku uczestniczyli wyłącz
nie .k asiarze lwowscy. Szczegółowe dochodzenia, przeprowadzone na terenie
Lwowa doprowadziły do ustalenia, że
na wyprawie w Katowicach byli wielokrotnie karani kasiarze: handlarz starzyzną
Antoni Paradiuk ze Lwowa,
Jan Szwec, murarz ze Lwowa, Józef
\Vańczuk ze Lwowa oraz Paweł Bożak
ze Lwowa, ten ostatni karany 22 razy

Wybuch W fabryce broni

ryż. (ATE) .Na jednym z przedBarcelony wyleciała w powietrze wielka fabryka" broni. Ilość ofiar
katastrofy dochodzi do 400 z,abitych.
Przyczyną katastrofy był wybuch ~
natu, upuszczonego przez robotmka.
Wielka ilość ofiar tłumaczy się tym,
że robotnicy f,abryki myśląc, iż przyczym~
wybuchu jest bombardowanie
przez samoloty nieprzyj,acielski~, rzucili się do ucieczki, z,ami,ast zaJąć się
gaszeniem pożaru .

Pa

mieść

.Manifestacyjny pogrzeb Kemala
W poniedziałek oddano ostatni hołd odnowicielowi Turcji I zagranicznych - W uroczystościach żałobnych wzięło udział
A n kar a. (PAT) Dziś odbył siC w
Ankarze uroczrsty pogrzeb zmarłego
prezydenta TUl'cji Ataturka.
Truml1a ze zwłokami wystawiona
była w ciągu ub. nocy przed gmachem
parlamentu. Dokoła oświetlonego pochoclniami katafalku stała honorowa
straż oficerów z obnażonymi szablami.
O godz. 9 rano dowódca orszaku ża
łobnego generał piechoty Fahr~ttin
przeszedł przed frontem delegacYJ za• granicznych. Okolo godz. 10 zgroma-

KRÓLOWA NORWESKA

za włamania kasowe. Wszyscy oni z·Q.
stali rozpoznani przez tercjana i syna.
Jego. Wszystkich czterech włamywa
czy aresztowano i osadzono w więzie
niu katowickim. (AJS)

Tymczasem 12 września rb. znajoma
Pasternaka Michalska z Łodzi otrzymapg 8063 18311·~. 1817135
ła list datowany wprawdzie datą 25
sierpnia rb. i podpisany "Czesiek z Piń
ezowa", ale na liście znajdował się stempel z l i września rb. Do listu dołączone
były dwie fotografie Pasternaka. rzekomego samobójcy. Michalska z\vrócila się I
do policji, która ustaliła, że fotografie
wykonał fotograf uliczny w Łodzi i w
wyniku obserwacji policja żatrzymala
A1Jtbihłeyo ln'oclziellca ~dola'lło u)'ato'ł.cać
Pasternaka dnia 15 września rb. w Ło
L i p i n y, 21. 11. - Robert Gawenda Tutaj stanął pod płotem, odkorkował
dzi. Dopiero wówczas uja\vniono naduz Lipin Śl., 17 -letni chłopiec, zbroił coś, butelkc i napił się trucizny. Niedługo
'życia Pasternaka i powody jego zbrodni.
za co też matka sprawiła mu najpierw wystąpiły okl'opne bóle żołądka, które
kazanie, a następnie udzieliła mu kil- chłopca zwaliły z nóg. NieprzytomneSliradł rewolwer
ka napomnień rózgą.
go zllaleź] i pl'zechocln ie, którzy wePaf4ternak nie mógł po nadużyciach
Skarcony rh lopak tak się t~' m prze- zwali ])oi!otm,'ie rattlllknwe. Za kiLka
w . firmie Pielzarski w f..,odzi otrzymać jął, że po!"zerH do pobliskiej apteki, ku- minut Jeżał on już w łóżku szpitala w
-pracy, zbiegł i wałęsał się, aż wreszcie pił ługu stolarskiego i nast~lmie udał Godnli. Dokom.no nat~'chmiast operazostal przyjęty do pracy w leśnictwie. się w stronę ogródków działkowych. cji, co uratowało mu życic. (AJS)
Po pewnym jednak czasi.e okradł leśni
czego zabierajc 130 zł i rewolwer, po
czym zjawil się u innego leśniczego, którego również okr'adł. Wreszcie wylądo
wał u dróżnika Jaskólskiego w MaleniI
~y, pow. opoozyńsldego.
. Tu występując w mundurze le~nika
zuolal sobie zaskarbić względy i przyrz"f:kł wyrobić pracę synowi Jaskólskich
Sprawcy u~lamania "lo Lec~nicy Sp611(,i Brackiej i do Pań·

MIN. PIROW lV BERLINIE
'Minister Unii Południowo-Afrykańskiej
dr Oswald Pi1'ow, z pochodzenia Niemiec, przebywa obecnie w Berlin!e,
gdz'ie przyjęty zostal m. i. przez mm.
Ribbentropa.. Na zdjęciu (oA lewej ku
prawej): dr Pirow, min. Ribbe'!"tr?p'
i poseł Unii Południowo - Afrykanskze]
W Berlinie dr Gie

W NORWEGIC

jego papierami, pozorując własne samobójstwo.
Po ujawnieniu tych faktów Pasternak przyznał się do zbrodni.
Wyrok w tej niecodziennej sprawie
zapadnie w dniu 22 bm.
.
Zaznaczyć wypada,
że wkrótce Pasternak będzie miał. w Łodzi drugi proce~ o l?rzywl~szczeme . dokonane w flrmle PIekarskI w ŁodzI.

le('ając, by wziął
260 zł, na wpisowe

Jaskólskiego Pasternak wyprowadził
do lasu i tam pod groźbą rewolweru
zmu.siJ do roz~brania się i przebrania w
SW?le . ubr~nJe, po c~ym zastr.zeli~ Ja1937
\ skGlE'klelW l postanowIł poslugnvac SIę
.
wię-

żAŁOBA.

dzili się w sąsiedztwie gmachu parlamentu członkowie rządu, delegacyj zagranicznych oraz posłow.ie do naj wyższego zgromadzenia. Trumnę Ataturka
przeniosło 12 posłów z katafalku na la-

Ałałiirka

Liczny

przeszło

udział

200

delegaoyj
osób

tysięcy

Za trumną post~powała siostra Atatiirka p. Makbule, jako najbliższy czło
nek rodziny zmarłego. Za nią kroczyli:
nowy prezydent gen. Ismet Inonu wraz
z rządem oraz szefowie delegacyj za·
wetę armatnią· Następnie uformował J granicznych. Kondukt żałobny postę
się kondukt żałobny, na którego czele
pował wśród 2oo-tysięcznego szpaleru
postępowały oddziały wszystkich rolUd110ŚCi aż do muzeum etnograficzi.'iedzajów broni armii tureckiej. Lawetę go, gdzie prowizorycznie złożono ullmz trumną ciq,gnęło 100 tureckich żoł- nę zmarlego prezyąenta do czasu ostanierzy, po bokach zaś kroczyli gene- tecznego wybudowania mauzoleum.
rałowie i admirałowie.'
" .

j

_

'alvlko4-05

Gwiazda filmowa
-- Moje uszanowanie panno Maniu.
- Co za poufałość tak przez nirzego
prawdopodobni.ęż
panno Maniu, przez
dynkstycji.
- Przez czego przepraszam? Nie za-

- Przez dynkstyncji, tak na grand e,
panno Maniu? Tyż.
- A .właśnie, nie szkodzi, ale przyniosą tylko zapomniałem.
- Czego?
- A no tlynkstyncji. A jak nie panna
Mania, to z kim mam okoliczność na ten
przykład.

- Okoliczność owszem, ale panna Kazia jezdem.
- O właśnie pomyliłem się, a mnie na
złudzenie oczkowe, trzymałem pannę Kazię, za pannę Manię, jak pragnę słowika.
Jezdem Józef Magik z zawodu fotograf i
jednocześnie zbieram lanszafty do kina na
artystki.
- To niby jak?
- A no chodzę i szukam kobiet, co Ey
miały twarz :onogembiczną, potem fotografuje i wysyłam do Halawudu do ki~a
i robię artystkę i taka potem na płótT,le
odstawia kawalki Z panny Kazi ty~ by
był fajny lanszaft.
- E odkrochmal sie pan na sztywno,
co pan myśli panie, na frajerke pan natrafił, co zaraz pan będzie bujać w te i nazad?
Hunorowo słowa nie bujam, wyc~uwam przewaźnie u pani wielką zdolność na artyst.yczne od\Va~anie kawałków
w roli dziewicy we ~zach Jako dr8;m? tyczkę. Abo umierające.) wdowy z mlłoscl fe
jeszcze mąż pijaczyna do domu. zabarło
żywszy się gdZlf'Ś. po. dr.odze n}e wraca
pod pagórek rankl~m I wIecz?rklem. :\b~
w roli zawiedzione) kochankI, gdy WIdZI
swego drania ze spoczywającą głową na
.jenszym łonie.
Naprawdy, ach panie Józiu, .ale b'y~
zagrała to wszystko ino źeby mme WZIDl.
- Co jes t, jak ja mówi e, to śk?da mówić. Juz ja wim, kto moźe odstaWIać !ole,
abo nie. Ino spojrze. Co pa?na myślI,. te
niby ja mam czas z bele klm gadać Jak
nie przymierzając w tyn moment z panną
Ka.zią. Za co mnie pani trzymasz, za pęta
ka, który na byle gębe leci? Ja mam oko.
Jak spojrze to juź wim kto j~st na .wuz
za wuz, choćby się czterema klechamI na
gębe nakrył.

O tak jak pani,. niby nie. Jeden, drugi
nawet ~~e splunął w te. strone,
. gdzie panna Kazia siedziała, :'1 Ja zaraz
jak tylko spojl'załem na pamenkę. tak
mnie coś tgło w ątróbkę, że znalazłem taką twarz,
że
to już prawie przypomina
troche Magdalene 'Vytrych i właśnie Lez
to pozwoliłem sobie za pardon zaczepić.
- A gdzie pan ma preparat na fotografie?
- Przy sobie nie posiadam, gdyż zdję
cia wykonywuje osobiście prywatnie w
mieszkaniu damy. Właśnie gdzie mam okoliczność zrobić z,djęcie? Proszę o adres.
- Dała by mnie stara, jak bym z panem przy·s zla, by nas na pysk ze schodów
tylnymi schodami spuściła.
- A panienka tam u te.i cholery ma
za okoliczność za młodszą czy za starszą?
- Sama jezdem.
- A kiedy sama w domciu?
- We środę starzy do teatru idą, to
będę sama, to może pan Józef z preparatem we środe o 8-ej na wieczór od tyłu
po schodach do kuchni, a potem przebiere się w kiecki starej i już ala dama w
salonie ze szykiem pan mnie uskuteczni.
-- Owszem czemu nie, masz panna
recht. Ino adresik z przyjemnością.
Al. Kościuszki 72, drugie piętro.
A w parę tygodni po pamiętn e j śl'odz:e,
sędZ'ia grodzki pytał:
- Imię j nazwisko?
-- Józef Szprotek.
- Zawód?
- Przez zawodu.
- Czy oskarżony pnyznajf' się do winy, źe w dniu 4 maja 1938 r. wziął biźu
terię znajdującą się w sypialni u p. Biał
kowskiego?
- Przyznać to się nie mogę, bo nigdy
na oczy nie widziałem, a co do tych kolczyków, to ino chciałem je pożyczyć panny Kazi, dla wię·kszego fasonu, kiedy sie
miała fotografować ino zapomniałem
je
oddać, gdy opuściłem prywatne mieszkanie.
Sędzia grodzki nie 'dał wiary słabej pamięci Józefa Szprotki i skazał go na jeden rok więzienia.
.'~,
Dek-Ta,
I.-;.--. I ~I
poszedł

II

ysięcy

~

bezrobotnych
z pomocy zimowej

Ł ó d ź,
21. 11. Ukazało się spra- rzy uczestniczyli w 73 pet, najniższy
wozd.anie z.a czas .od 1. 7. 1937 r. do 31. natomi.a st na h.andel 25 pct i drobny
5. 1938 r. z .akcji pomocy bezrobotnym przemysł 22 pet.
prowadzonej przez obywatelski komiPodkre-ślić · najeży, że dr.obny przetet w Łodzi.
mysł i handel jest opan.owany przez
Ze spraw.ozdania tego w.arto przy- Żydów, którzy, jak widać, nie bardz.o
t.oczyć kilka cyfr. Otóż przede wszystsię kwapili do pomocy bezrobotnym.
kim jeśli chodzi o udzi.ał w świadcze
Z sumy 2.991.000 zł, która została
niach na rzecz pomocy zimowej naj- wymi·erzona płatnikom ściągnięto tylwiększy przyp.ada na robotników, któko 1.547.000 zł, co daje z.aledwie 50 pet.

Socjaliści łódzCY zbierają składki

na "ofiary hitlerowskie"
Znajdujq

się os~uści, któr~y składki clwłcajq
'~ies~eni

Ł ó d ź, 21. 11. - Różne zbiórki przeprowadzane są obecnie przez ż y dowskie organizacje przeważnie bez żadnego zezwolenia władz, na co te ostatnie
zwrÓCiły uwagę. Przy tej okazji wyszło
na jaw, że socjal-klasowcy dla potrzeb
robotnika polskiego nie są nadmiernie
czuli.
Okazuje się bowiem, że nawet wśród
robotników w faprykach przeprowadzane są zbiórki i to nie tylko w fabrykach, gdzie zatrudnieni są Żydzi obok

do

f Polaków,

ale i w innych, gdzie deI egaci klasowi wskazują., iż ze względów
solidarności należy poprzeć ofiary fa1>zystowskiego niemieckiego reżimu.
Niezależnie od tego jednak stwierdzono, że są oszuści, którzy korzystając
z tego, iż zbiórki prowadzone są nielegalnie, a co za tym idzie, niezbyt pod
ścisłą kontrolą, sami do własnej kieszeni zbierają datki, rzekomo na rzecz
ofiar hitlerowskich.

T o m a s z ó w, 21. 11. Donosiliśmy
o śmiałym napadzie rabunkowym,
dokonanym wieczorem unia 5 bm. na
zagrodę Anny Janeczek we "wsi Gaj, gm.
Żlechin. Bandyci wtargnąwszy do mieszkania wieśniaczki i po sterroryzowaniu jej zrabowali 117 zotycb.
Powiadomiona o napadzie policja
wszczęla
dochodzenie celem
ujęcia
sprawców napadu, których wkrótce udało się ująć. Roztoczona obserwacja
nad podejrzanym osobnikiem, który
swego czasu grasował na terenie tutejszym, doprowadziła do aresztowania jego wspólnika, z czasów wspólnych wypraw złodziejskich, niejakiego Piaskowskiego Władysława, klóry niedawno pO-l
wrócił z zakładu
clla niepoprawnyell
przest.ępców we Wronkach.
już

W czasie dochodzenia,

Piaskowski

wzi ę ty w krzyżowy ogień pytań przyznal się do dokonania napadu na zagradę Anny Janeczek, jak również wydal

wspólników, biorących udział w napadzie.
Aresztowani zostali: Feliks Zimnicki, zamieszkały w Zaosiu nod Tomaszawem; Jan SkibiIlski, mieszkaniec wsi
Janków, gm. Ciosny, którzy razem z
Piaskowskim powrócili z zakładu dIn
niepoprawnych przestępców we Wronkach. Jako miejsce obfitego łupu ,,-'skazal bandytom zagrodę Anny Janeczek
jej sąsiad, G. Iskierko.
Wszyscy zostali aresztowani i przewiezieni do Rawy Maz. i przekazani do
dyspozycji sądu w Rawie.

Ni1eudana masówka socjalistvczna
w Radomsku
R a d o m s k o, 21. 11. - W dniu 20
bm. z okazji otwarcia domu robotniczego im. Dasr.Yllskiego miejscowa P.
P. S. razem z Żydami i skomuniz.owanymi "Wiciami" urządziła w Rad.omsku wiec połączony z pochodem przez
ulice miasta.
Mimo niezwykłei reklamy i propagandy, ł.ałmo iż rozklejono mnóstwo
afiszy, n? wiec przybyło zaledwie .olwło 300 ludzi, W tym większość Żydów
i deleg.acrj Stronnictwa Ludowego i

Z z.apomóg komitetu pomocy zimowej lwrzystalo przeciętnie miesięcżnie około 5000 bezrobotnych.
Największą

z

ilość korzystających

pom.ocy zimowej wykazuje marzec rb.,
a mianowicie 6:220 zł .
Jest to liczba znikoma w porówna..
niu z ilością bezrObotnych, jaka jest
w Łodzi. Przypominamy, że oficJalnie
z.arejestrowanych bezrobotnych w Ło
dzi jest 20 tysięcy, niezarejestr.owanych również około 20 tysięcy, co wraz
z rodzinami stanowi około 100 tysięcy,
osób, które potrzebują takiej czy innej pomocy, toteż .akcj,a pomocy zaledwie w znikomym procencie ulżyć
może nędzy łódzkiej i jest tylko ćwierć
środkiem nie rozstrzygającym zagadnienia całkowitej p.omocy dl,a bezrobotnych.
W związku z nadchodzącą zimą
wojewódzki komitet odbył już posiedzenie organizacyjne, na którym po
sprawozdaniach za rok ubiegły przystąpiono d.o wyboru władz.
Przewodniczącym wydziału wykonawczego został Gustaw Geyer, wiceprzewodl1iczą
cym J. E. ks. biskup dr Tomczak, naczelnik dr Wrona, dyr. dr Rzadkiewicz. I{omitet pomocy zimowej rozp.ocznie swą działalność od 1 grudnia
rb.

I
własnej,

Sprawcy napadu rabunkowego
pod Tomaszowem jęci

I

Wici.
Na uwagę zasługUje niezwykle bezczelne przemówienie jedneg.o z krzywonosych towarz?szy, który m. in.
powi edział o niepodległości Polski, że
to zasługa żydowskiego i polskieg.o
proletariatu.
Bezczelne to \"rstlJ,pienie spotkało
się z licznymi głosami
protestu ze
strony zebranych Polaków nawet S.ocjalistów.

kiem Niepodległości pieśń "Gaude I\Iater
Polonia" oraz złożono wieniec. Dalsza
część uroczystości odbyla się w lokalach
poszczególnych kół.

Z zabawy Mężów I Kobiet katolickich
W niedzielę, ub. począwsz y od godziny
4 po poł. odbyła się w pięknych salach
Domu Katolickiego przy ul. ks. Piotra
Skargi zabawa urządzona przez Stowarzyszenie Mężów i Kobiet Katolickich celem
zasilenia funduszu na budującą się Instalację centralnego ogrzewania w koście
le św. Mateusza.
Zabawa "Andrzejki" wypadła ładnie.
Reklamowanie wystawy przy pomocy
dorożki żydowskiej

Od paru jut dni gości w Pabianical'h
w sali strażackiej objazdowa wystawa
różnych wynalazków
i sprzętów nowoczesnych do gospodal'stwa domowego. Jakież było zdziwienie licznej publiczności
w niedzielę w godzinach południowych,
gdy ostatnie dni pobytu tej wystawy reklamowało dwóch ludzi, objeżdżając całe
miasto na dorożce ży{!owskiej.
Mamy nadzieję, że wystawa ta wędru
jąca do innej
miejscowości skorzysta z
dorotek chrześcijallskich.

Dalsze ofiary na braci zza Olzy
W dalszym ciągu złożyli ofiary na braci naszych zza Olzy: Zrzeszenie Kupców
i Przemysłowców Chrześcijan w Pabianicach sumę 411 zł, ponadto dzieci szkoły
nr 19 zebrały między sobą sumę zł 8,38
dla sierotki po poległym w walkach o
Śląsk Zaolzański harcerzu śp. Regerz:!.

I<RONIKA SIERADZA

iM

Zabawa w Stron. Narodowym
Sb·on. Narodowe urządziło \V sobotę,
dn. 19 hm. zahawę taneczną dla r>;łonków
i sympatyków. Zabawa odbyła się w miłym nastroju przy licznym udziale ucze ~ t
ników.
Wyjaśnienie

W notatce pt. "Na drugiej scsji"

w
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Ucz(zenie bohaterów
powstania styczniowego wpow! brzezińskim
PO'Inniki

llOłl,stał'iców

w Kolacinliu i w Woli Cyrusowej

Z e z i n y, 21. 11.
W
powołany został do życia

B l'

Brzezinach
Powiatowy ,
Komitet Obchodu 75 Rocznicy Powsta·
nia Styczniowego, ktÓ17 postawił sobie
za zaclanie uczcić 11ami Qć bohaterskich
bojowników o niepodległość z 1863 1'.
przez pobudo"'anie pomników na miejscach bitew w powieCie brzezillskim,
CZQściowa realizacja tej uchwały
odbyła się \V niedzielę,
dnia 20 bm.,

przez uroczyste odsłonięcie i poświę
cenie pomników Powstańcom z 1863 r.
w I{olacinku pod Rogowem, oraz w
Woli Cyrusowej pod Glownem.
Poza t~' m w 'Voli Cyrus owej odbyła
się uroc~~'stość wręczenia przedstawicielowi armii sprzętu wojennego, ufundowanego przez społeczeństwo powiatu
brzezillskiego.

KRONIKA PABIANIC

w

AHA'.i. M!iHill1!l1li\

śpiewacze ku czci św. Cecylii
ok a zji prz ~' pad a Jfl c eg-o w e wtorrk.
22 bm. rlniR św. Cen· lii. wszystkie
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Bogaci przemysłowcy żydowscy nie kwapili się 'z pomocą bezrobotnym
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tysięcy korzystało

uważyłem.
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Migawki łódzkie
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ORĘDOWNm:, środa ,

Stronll l:':
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Z
clniit
Towarzystwa
Okręgu Tow.

śpiewa c ze

należ ąc e

ŚpiewaCZYCh i

. clo I
Muzycznych

obchodzHy w niedzielę
Rano zebrały
s ię Towarzystwa śpiewacze ze sztandarami w lokalu Tow. Śpiewu "Lutnia", skąd
wyruszono pocbodem do) kościoła św.
Floriana na urocz yste nabożelistwo. W powrocie chóry odśpiewały przed pomni·
Pabianicnch

uh. ś więto swej Palt'onki.

Piotrowicz, a nic Franciszek.

Skazanie narodowca
Ł

ód ź, 21. 11. - vV kinie "Nasze"
ul. Rzgowska urządzony został wiec
przedwyborczy Stronnictwa Narodowego. Po wiecu jeden z uczestników KazimieI'z Brefkowicz (Kwiatowa 45)
wznosił okrzyki: "Precz z Żydami ,", za
co policja sporądziJa mu protokół, a
wczoraj Sąd Starościński ~'kazał Brefkowicza za zakłócenie spokoju publicznego na 7 dni aresztu.

Zjazd dyrektorów szpitali
wPiotrkowie
Ł

ó cl

Ź,

21. 111. - Dnia 19 grudnin.
w Piotrkowie Trybunal~kim
zjazd dyrektorów szpitali,
pORwięcony aktualnrm zagadnieniom
szpitalnictwa, na terenie ''1'ojewództwa
łódzkiego. .
.

rb.

odbędzie się

Num!'r 2651

•
lemon

zz

Klemens p., Lu

krecja
Kalendarz
Wtorek:

słowiański

'Vi'lzemlła

Środa: M'lywój
Słońca: \\,,,f'h6d 7.24

Wtorek

zachód 1552
Dłu~ość 1ma
11. Z8 min
KSiężyca: w"chód 7.42, zachód 16.18
Faza: _'ów o 1 godz.

"-...

'n~re~ re~ak[ii i a~mini~tra[ii Wtodt

tel. 173-55

Piotrkowska 91,
Godziay

przyięć I

11 -13 i 16 -11

l>Ytl'RV A P'I'IlJK
Nocy dZ'!:'IE'hzej dyżurują nS8tepującE' 8pteltl
Pasto.owa LRg'E'wnic\<H 9/\ K~b8m' (Żyd) L'
manow,skiE'go 80 Koprow"ki Nowom 'ejska 15
Ro~enb!'Jm (Ży,lI ~rńrlmiej"kR 21 RartoszPwE'ki
P:otrkowSlb 95 Czyń'\<l Rok:c! ń~ka ;;'3 Z~·
Krzewski. Klltna 54 ~inip"ka Rl.gowska 51
Trawkr>;.vska R~zeziń"k8 56.
TELEFONY:
Pogotowie P. C. K. 10240.
Pogotowie 'ckarzy chrzeŚCIjan 11t ·t9
~
Pogotowie Uhezpieezalnl 2(}8·10.
: Straży Pożarnej 8
Porotowie I\fiej~kle 102 90.
TEA11lV
Teutr Polski - , Skapiec".
Teatr Popularny - .. Ska Imil'lrunki"
KINA
Capiłol .. ParyżlInka".
Corso - .. Zbrodr.ia w Monte Carlo",
Ikar - .. Alarm na morzu" i "Złote koblDt·

ki".

Dalszy

o nadużvcia

.. CiC'ni(' Pary ta".
- .. Pensjonarka" I .. R,

.. Kobieta . kt6rą kocham".
Przedwiośnie - .. Toni z W:ednia"
Rialto - .,Tango ·otturno·'.
Stylowy - .. Córka znachor8" .

KOMUNIKATY
"Kryżacy" na scania robotnlouJ

SekcJa teatł'alna przy Klubie Pra'cowników
Zjednoczonych
Z!lkladów
Scheiblera i Gł'ohmana ,"ystawia w niedzielę, dnia '27 hm. o ~oclz: 19 sztukę pt.

"J{rz~'żacy".

Przedstawienie
68.

Przędzalnianej

odbędzie się

przy ulicy
'

Echa Tygodnia obrony przeclwpotarowej

Jak wynika z opracowanego ostatnio
sprawozdania Tygodnia obrony przeciwpożarowej w 1'.0 (17. i
w eza~i(' j('p:o trwania puepl'owl1flza nI.' zhi6rkl i organizowane impl'e7.~' <1nly flumr, 2ft .tys. 3 zł,
która po pokryciu kORzt6w adminis!I'acyjnych będzie! obrócona na potrzeby
st.raży pożarnrj.

Odczyt gen, E, de

Hlinłng-MłchaeIls

nief!zieJ~,
dnia 20 bm. w lokalu
Związku Oficerów R('z. przy ul. Moniu!'>zki 1 a, odbylo. ię zebranie l'eferatow('
Stowarzyszenia Dowhot'ezyl,ów na okr~g'

\V

Ł

Pięk

'V sobotr" dnia 19 bm. odhyla się herbatka towarzyska uczniów Szkoly Sztuk
PilJknych im. C. Korwicla. Role gospodarzy pełnili profesorostwo Dobrowolscy. Ze zczrgól!H\ pomyslowością udekorowano sal~. gdzie się odbyła zabawa.
Obecny b~'ł m ir,c1zy innymi pt'e-zes Syndykatu Dzienni!'f1l'zy Łódzkich, red. Czeslaw Gumlwwski

KRONII<A DNIA

Na ul. StnroTlIskiej 4. zostal pobity w oZIl~ip
bójki 54-letni Szc7,ppan Kotp('k : i odniósł rnny
tluczone gtowy l twarzy. Rannl'go opatrlylo
pogotowie.
W fabryce O ssera przy ul Kilillskicgo 222
doznaln po~zal'pania dloni w czasie pracy Stanistawa Fabiszpwska z ul. ł'llcznpj 57. Ranną
przewieziono do szril a la.
Z m ieszkania 0U"eSa FarbY (Bl'rka Josele·
WiCM 17) skrarlziono przy pomocy wlamania maszyn!} do szycia i inne rzeczy wartości 60') zl.
Zygmunt Ja cek (Rtl'zelc<iw KSlliowskich 8)
zameldowala. że Marian l\fnlkiewicz (OclYllca
34) p"zybyl do niego z dwoma innymi koleg~mi
w cetu kupna bl'yc7.kl. raczy li sic wóclk/i. 1!,ly
zasnal, skrarlziono mu 40 zl.
Z przedpokoju micRzkania 'Vl1c1awa Koźmiń
skiego (Kiliń,ki('l,(o 9:3) nicznnni "prawcy skradli palto wal'to~ci 300 zł.
Z lJI ie,,-zka na J ńzcfy Pi"trugz('wskiej (KiJiń
skie~o 1:\2) skradziono m;\~zyn~ do szyci~ wnrtości 200 zl.
Franci~zek BurczyfiskL tcchnik drogowy. ~a
meldował.
~e z narożnika
uhc 'ru,>zyńskiej i
Kaplirz!l('j skl'adziono tal'czę kiprunkową warto,sci 15 zl.
Do mie_zl<anin },cl('!i II()lłl~ (PahianlC'ka 60)
"Rkrnrl! się RtHni.alw Dchill,ki ? uL Napiól'kow~kipgo 239. Ipc7. 7,ostal za b'zymany na Korącym
uczynkll kra dzieży i O~R <lzony w a reszcie.

Robotnik przywalony
kamieniami
Ł ó c1 Ź, 21. 11. Na uJ. GdaI'l!lkiej
19 przywalony zORtrlł l<amieniami i
piaskiem w wykopie fUlldamentu robotnik 33-letni Antoni BUl'zn1!lki.
Odkopano go w porę. Okazało się
jednak, że doznał złamania. rą,k i że
ber,

ciąg

procesu
skarbowe wlodzi

ź, 21. 11. Okręgowym

ód

Są
został

Wczoraj przed

dem
wznowion~r
proc.es przeciwko b. naczelnikowi VIII
Urzędu Skarbowego Julianowi Gęsio
rCJwskiemu, oraz Ż~' dmvi Flajszhal,erowi, Rosenhergowi i l\farkowiczowi, oskarżonym o działanie na szI,odę skar-

bu pa11stwa przez obniżanie wymiaru
podatku.
Po wznowieniu procesu sąd dodatkowo badał biegłych sądowych, po
cZ~' m przemavviał prokurator,
W dniu dzisiejszym przemawiać ma
obrona, tak, że wyrok zapadnie prawdopodobnie dopiero 23 hm.

Memoriał

m jsłrów fabrycznych
do Min. Opieki Społecznej

Pracou''Ilicy U'I11!js7ou'i dO'lllC1f/(.t.jff się specjalnego ;nspektora prllcy (lla swoich sln'u'w
Ł 6 d ź, 21. 11. \V t:wiązku z po- ników l,;myslowych
' kierowała
ze
nowną konferencją odhytą w Inspekto!'\wej strol\y memoriał, w którym poruracie Prac~', Związek ~Ia.l8trów Fa- :"za niedomagania w stanie zalrudniebryczn~'ch wysto:-;ował
za pośredni c- nia pracowników umysłowych i domatwem inspektom pracy do r.linister- ga siO wyznaczenia specjalnego inspekstwa Opieki Społecznej memoriał, któ- tora ella spraw pt'acowników umy lory wskazuje na !'\zereg holączek.
wych,
Również
nia Związków Pracow-

Wizytacia W Łódzkiej Delegaturze
Okregowej Rady Adwokackiej

łódzki pod przewodnictwem p. rołmistr1.f1
Micherski('g'O.
Gruntm"nie opracowany
wykład
"yglosił
znakomit y strategik
gen. de lIaning - Michaeiis nit temat:
"Pokojowe pogotowie Europy".

Herbatka ucziów Szkoły Sztuk
nych im. C, Norwida

IW!"___ -. _

JVyrok ~u1Jufl'łl;e pł'au'dopodob 'n;e 23 bm"

Walne zebranie Łódzkiago Chrześcijań,
skiego Tow. DObroczynności
odbęnzie się w poniedzialek, dnia 28 bm.
o godz. 18 w lokalu przy uL Narutowicza nr 60.

KRONIKA MIEJSCOWA

StronA 7

&ł

cp

=1

Ł ó d ź, 21. 11. - Po pl'zerwie w obradach komisji mieszanej, spowodowallej odll1owllym stanowiskiem przem~
sIu katon owego, k tón' domagał SIę
przerwa n ia strajkU we fabryce Zylber!"pica, obecnie - po likwidacji tego
strajku - rokowania zostały wznowione i l<onferencj a wyznaczona została
na 23 hm.

Oświatowy-Słońce

cerz -tepu".
Palace _

dnia 29 listopRrla Hl3

Niech C/wjny nie uc/wcI~({ za gmi'nę, cIo /rtół'ej n;e dofu'r la
akcja lJOI'~({dkou'a
Ł ó d Ź, 19. 11. SamorZąd gminleży tego załatwienia, to kwestia odpony nie może nadąż~'ć za potrzebami wiedniego oznaczania ulic. Trzeba
stale rozwi ,:ajy.cych się Chojen. Braki wiedzieć, że większość ulic na. Chojgospodarki widoczne 5<) ~zczególnie nach n te ma na rogach Ol'ten tacy jw dziedzinie prac nad uporządkowa nych tablić.
niem ulic.
.l est to zanieclban ie, które przyspa" ' prawdzie w ostatnim czasie do- rza wiele kłopotów. Jak na przykład
prowadzol1v do porzą.dku l,ilka ulic- w nagłych wypadkach wzywane pojednakże to bynajmniej nie załatwia gotov.-ie lekarskie ma zorientować siQ
zagadnienia drogowego Chojen, Dla- w labiryncie nieoznaczonych ulic?
czego np, nie uporzą.dkowllno ulic\' Ja- l\lieszla1l1cy bardzo cz(,':-;to udzielają
gielloIlskiej,
która
prowadzi' na błędnych wskazówek, orientując siO
cmeJJtarz? Na ulicy tej codziennie, a zalerlwie w nazwach najbl iższych uzwłaszcza w deszczo,ve dni, gl'zor.nle
lic. W dziell łatwiej jeszcze dojść do
w błocie nie t"lko niebo'zcz,-k z l,;a- tadu, ale w nocy sytuacja staje się nieI'a"'anem, ale ( orszak pogrzebow~'.
jednokrotnie wprost beznadziejlla.
Zdaje się nie ulegać żarlnej wątpli
Brak tablic orientacyjn~ 'c h na uliwości, że winno się przede wszystkim
cach to zwykłe zaniedbanie i opiest:adoprowadzać do POI'Zł;ldkll u lice, pro.
łoŚć . " ' ~'fltarczy odrobina dobrej woli,
wadzące clo kościołów, szkół, cmentaa klopotli\\'y brak można usunąć.
rzy - ulice siłę, rzeczy licznie UCZQNiechajże Chojnv
nie uchodzą. za
szczane.
gminę, gdzie nie dotarła akcja porząd
Niechże sobie
te wypowiedzenia kowa.
węźmie pod uwagę wydział powiatoZamieszczając te słu, zn~ uwagi jedwy.
nego z nasZ~' ch Czytelników - jesteDruga spra\\'a, która wymaga na- śmy przekonani, ze odniosę. one pożą,-

..

Metro' -

środa,

Rokowania w przemyśle
kotonowym

Wtorek: Cecylia p., FiŚroda:

ORĘDOWKIK,

Na (hoinach brak tablic orientacyjnych

t< lendarz rzvm.-kat.

Ll.;;topad

-

nBund" protestuje

Ł ód Ź,

21. 11. - "Bund" zamienał
w dniu 22 hm. dwa wlece
cel0m l10c1j~cia protestacyjn)'c h uchwał
l1rZf'riw W~'l-; tąpieniom przeciw Żydom
w Niemc7.pch.
St01'o:-;!",o Grodzkie zezwoliło tylko
na jeden wiec.
zorganizować

Nowi obywate'e niemieccy .

ł~ Ó d 7..21. 11. wezwał wsz~'fltki('h

Konsulat niemiecki
nowokreowanych
cbnyateli niemieckich, zamieszkałych
w ' Łodzi, ktÓt'zy z t~'tulu prz~' łączenia
Sudetów nahrli prawa do obywaŁel
stwa niemirckif'go, ahy w dniu" gru.
dnia rh. zgłosili w }wnsulacie swe uprawnienia przez ad(lanie głosów w
czaflie zarządzonych dodatkowych wy·
borów,

o"raWO ja7 dy dla woźniców
Ł ó d Ź. 21. 11. Związek
źniców postanowił wznowić

wprowadzenie 'Przez władze ohmviązku
posiadania przez woźniców zawodowych ze1.woleń na prowadzenie zaprzę
gów konnych tzw. "praw jazdy" na
wzór szoferów.
Spl'av,ra ta jest przedmiotem zabiegów od roku z górą, dot~'('hczafl jednak
nie r.nalazła załatwienia i Zw. Zaw.
"'oźniców zamierza jeszcze raz pod.h!~
interwenrjr. u władz rządowych na.
miei;;;cu i w \Varszawie.

Wsprawie anten zbiorowych

J. ó d ź, 21. 11. - \Vladze zwrócily
uwau'!,', że whrew w~'l'a'ln~'m w tej mierze zarzadzeniom wielu wlaścicieli domów rloh'rhczas nie urządziło zbiorow,'ch anten, a szczególnie na przed.

m'i('~riarh.
\V nadchodzl!c~- m t~' R'odniu przepl"owal17.ona ma być kontrola i winni niewykonania zal:ządzei\ władz w kwestii

111'zac1zcnia zhiorow\'rh anten hl,'dą pocil~gni~ci do odpowiedzialności karnoj,
ł~

kiej u'

n'(tł's~uu,ie rl~ie/uHt

(ul 'w. Leon A'ou1o,hl'oJ'ski, wicec~follel-:. Ba(lu rtflu'Qkackiej

Hlell"" i

(UlIl', Je)'~1J C~eł'w;J,ski

Ł

ó d 'l, 21. 11. - Do Łodzi prz~'b~-dla dokonania wizytacji Łódzl<iej
Delegatury Okręgowej RacIy Aclwoka.
ckicj delegacja prezydium Ok rogowej
Rady Ad,,"okuckiej w 'Ysrszawie w 0sobach: d7.ie],ana, aelw. Leona Nowodworskiego, wicedziekana ad",l, Z"gmunta Blenaua i członka Rady Achv.
Jerzego Czerwillskiego.
Przedstawiciele Olu'ogowej Rady
Adwokackiej z/ożyli wizyt~, w porze
przedpołudniowej prezesowi Sadu Okr(,'gowego Jano\\'i Maciejewflldemu i
prok. drowi Wspólnil\Owi. \V zastępstwie nieobecnego prezesa Maciej ew!lkiego przrjął Prezyr!ium Okręgowej
Rad~'
Adwol\:ackiej wiceprezes Świła

cler~ki.

Wizytacja

Łódzkiej

Delegatury odcalego zez kiCl'ownikiem
nelegatur~'

bywała się prz~r
społu

obecności

ad",. \Vitoltlem

Kotowskim na czele,

człollków
Sądu
członków komis~r .i

D~'scyplinarnego,

i s~c\ownictwa polubo\\"nego. Z prac delegatury zloż~' li
sprawozdania: kiel'ownik Delegatury
adw. \Vitold
Kotowski, kierownik
działu finansowego
adw. Gajewski,
kierownik działu go~podarczego adw.
Kos!lakowsl,i . Po złożeniu sprawozdań
omó"'iono aktualne sprawy, \Vieczorem w !lali "Klubu 1886 r." odbył się
bankiet wydany przez Łódzki Oddział
Zwią.zku Adwokatów Polskich.
a
bankiecie
przemawiali:
dziekan
Leon Nowodworski,
prezes Związku
Adwokatów Polskich w Łodzi adw.
Ti'I'allcisze]( Szwajctlcr,
wicedziekan
Blenau. kierownik ł~ódzkiej Delegatury adw, Kotowflki, oraz członek Delegatm-y adw. Dusz~·ilski.

Nowy zatarg u Horaka

ó d 7., 21. 11. - ~. zakładach Horaka w nudzie Pabianickiej powstał
zatarg- na Ollclziale !ll<rl;'calni, na tle ni~
unormowania waru)lków pracy.
Na 23 hm. zostala zwolana konferencja celem zlikwidowania sporu.

Podpisanie umowy zbiorowej

w przedsiębiorstwach

JJ7i~ytac.ii cIokOJwli ~ ł'ctmie'llirt Okre.goU'ej BlIcIy Adu..'OkacdziekaJł (ulw. ZYf/UIłUłt

zaw, WOM
r.ahiegi o

Ł

transportowych

ó d 'l, 21. 11. - Wczoraj odhyła się
u insl1ektora pracy konferencja w 81,rawie unol'mo\Yania warunków pracy w
przedsic:hiol'stwach transportow~T ch.
Ustalono, że praca trwać będzie w
ek!lpect~'c.iach, pl'acując~' ch na jednlJ,
zmianę, od ~ do 19 z przerwą dwugodzinna na ohiad, za~ w zatrudniaj/)...
c~'ch (lwie zmian~' dla nierw!lze.j zrnia.
ny ocl 9 do 19 z przerwą międz~' godz.
13 i 15. oraz dla drug-iej zmiany od 1Z
do 21 z przerwą ocl 15 (lo 16.
Na tei 110dstawie podpisano dodat·
KOWV uldad.

SPORT

M"OTOCY KL I ZM
Osiemnaście nowyrh rl'k()Tdó"" hrh,ł~'łV,.~b
1l,.tHno\\"i1 \\ MC'rlio-IHfl i~ WIMh Omooon i T~'!'!"Ji ,
\V 1i-C'zhi" tPj znnjtlnje ~ir: !l nowyC'h rpkorrlr'>w
kategorii 2:,0 rClIl i n - katego.rii !I~O rcm. ~.,.
WP rl'kor,ly u,tanO\\-in.llE' zoo<tn.ly na rł:;st~n'-ach:
5 km l ~ mi,1 ~.' c<tartll lotnego. na 10 km i 10
mil. !'i0 km i 50 mil. 100 km ! 100 mil. Wr"",zci",
nowy rcckord świata P3111 w jf'7,dzip g'()rl7.in'llei.
'l'onni pc;kryl \\' tym czasie r]y,;;,ta,ne 180.502 km.
NARCIARSTWO
Mi~trzoqłwn świata, któr~ IV rokll l!)~n oil"~dtl Ri4' IV 7.n,kQpnn('m. I'Z\\'Nl'Zlki zwillz/'k nnr• ('inl'~ki zn.miel'za II sip('uic zorl:'aniwwać VI' r!)ku
1941. (Pa t.)
p IEACI ARS'J'WO
.Tc(lcnoq[e spotkanie PoIRka-NI~mf'Y. U~,t a
rownika związku p. Romana Kotasiń
<I~fi.nit y \\"ll ie. Żł' 11 mip.clzYll"ń~twf)"'8 FP ... tskiego przemawiał prezes zarządu okI'. lo.rw
kanie pomierhy rl'pr('zentao('jnmi ,'i...mif'e i PolZw. Zaw. "Praca Polska" p. Henryk c<k.i rozpgranp ZQotMlip W \\'arszawio w d,n,iu "
pz9t'wr9 19l1!l r. (Pat)
~7.ulc i członek zarządu p. Rajmund

Wielka uroczystość
"Pracy Polskiej" w Brzezinach
B r z e z i n y, 21. 11. Zw. Zaw. Pracowników Użyteczności
Publicznej
"Praca Polska" w Brzezinach obchodził pj~kną uroc7.~':-; tość trzeCiej rocznir~' qW(\go powsta n ia.
Na llroczyl-;tości te pl'zyhyli drlegaci zarządu okl'r.gowego "Praca Polsl,a".
Po nahożeilstwie w sali straży pożarnej
odb~'ło się zebranie, na które pl'zyhyło
ponad dwieście osób.
Po zagajeniu zebrania przez kie-

Gacek. Z kolei odbyła siO C7.p'ŚĆ wokalna, w czasie której c!pklamacje wiersz~' Dohrz~ ' I'tskiegQ wyglosiIi pp. Janowski i Wojtacka.
\Vieczorem odbyło się przedstawienie i zabawa.
t

s

_

PJl~KA NO~NA

No zakońl'zenlc sezonu IV ~kRrJiy",ku K~m.
l'OZ('g)rono oMntill!p R!lotkanip o mi"t"z<:J>-'lV\'o li!!;i
C),kl'(\~O\\"('j W07.PN. l)omi0fhs' r1"llż~lnRmi C. W.
S. "a,'~zawn i mi('js"owym Granatem, zakoń.
C7lO11:; 7Jwyci~"twp.<m lfos,podarzy 4:2 (l :1). Bramki
al" Gra'Mtu zi\{)hyli~ Mu"le.Ja,k (2) Zbroja (2).
au dla O. W. S. <>bie Szewczylk. w tym jf"dPol II k~.nn~go. R~rh:it\w~ł !'l. L~!lll,ewioz a Wufói.awy, Wliidzów okolo 800 osób. (:be)

N'umer MS

o.pięściarskie drużynowe mistrzostwo Polski

Tegoroczne drutynowe mistrzostwa
Polski w okręgach nie wzbudziły większe·
go zainteresowania. czego dowody mieliśmy w Poznaniu. g-dzie odbyły się zaledwie dwa spotkania w tej konkurencji.
Pierwsza niedziela rozgrywek elimina'cyjnych w l{1"upach przyniosła wyniki,
które w dalszym ciągu obniżą znaczenie
mistrzostw. Dwa zespoły. których wystę'
py ściągały zawsze dużo widzów. zostały
wyeliminowane. Nie odbędą się jut dal·
sze spotkania w Warszawie ani w Łodzi,
gdyż mistrz Warszawy. Okęcie, wyelimi·
nowany został we Lwowie. mistl"Z Łodzi,
IKP. natomiast w Wilnie.
W rezultacie Elektrit w dniu ł grudnia
przyjechać będzie musiał do InowrQcławia .. do mis!rza Po.mo,rza ~oplanii, Lec~ia
goścIć będZie u SiebIe mIstrza Wołyma,
,Warta wyjedzie do zwycięzcy spotkania
.
.
LWS 1 WI~ła.. które będZie p0!l'tórzon~ w
przyszłą nIedZIelę, wobec wyniku remiso-

25.000
5.000

weg<l w dniu wczorajszym. Hep natomiast zakwalifikował się jut do finału.
Goplania niewątpliwie pokona u slebie
Elektrit. Warta wyjdzie jako zwycięzca
grupy czwartej 'tak. te w finale walczyć
będą trzy zespoły okręgów zachodnich:
Warta. Hep i Goplania. oraz prawdopodobnie lwowska Lechia. Niestety wątpić
należy. czy ta koncepcja finałów wy trzy·
ma kalkulację finansową. wobec kosztow·
nych przejazdów do Lwowa oraz małej
atrakcyjności spotkań z Lechie,. Bez przesady moiemy stwierdzić. te wczorajsza
niedziela postawiła PZB przed trudnym
zadaniem. Tegoroczne mistrzostwa dru·
tynowe Polski są poważnie ugrotone.
•
•

lechia -. .OkęCie
10:6
.

I

L w 6 w - W.medzlelę WIeczorem. rozegra.ne
zostało we Lwowle grupowe spotkanIe o druzy·
nowe mistrzostwo Polski pomiędzy Okeciem z
Warszawy a lwowską Lechią.

zł

.a nr 141689 oraz

zł

na nr

98753

padły dzisiaj w mojej kolekturze
ona aż dziesięciu gracz6w, moich stałych klient6w.
Zaiste, Fortuua jest bezustannie szczodrą opiekunką mej kolektury.
nr 21164-5

Uszczęśliwiła

STEFAN CENTO\IJSKI. Poznań, Plac Wolności 10
Nagłówkowe słowo '(tłusto)

15 JrGeSY, kał de
dalsze słowo 10 groszy, S liczb :oz Jedno słowo,
l. w, z. a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogroszenie nie mote przekracza~ 100 słów, w tym
5 nagłówkowych.

Ogłoszeuta wśr6d

.-

~wa

Ogłoezerua do 80 ał6w dla poszu·

nowQbudowane
żabikowie kujących posad,. w tej rubryce
600 rocznego dochodu
morga "obliczam,. po jednej trzeciej cenie
ogrodu bez ciężar6w 6060. wplaty
drobnych.
4 0-;)0,- z powodu starości eprze. - - - - - - - - - - - - - dllm. Znaczek. Oferty Orędow· b) lnn~
nik. Poznań zd 18 180
•

................

....

02ENKl

_

E me~.t
sam kDPiec przYJmIe jakiekol·
wiek zaję"cie. skromne wynagro·
Poznam
dzenie. Uferty Orędownik. Po·
pana do lat 50. cel matrymonlal. znań n 21769
ny. Oferty Orędownik. Poznań
zd 18481
~

..........
MEBLE
komplety i pojedyncze na
dogodnych warunkach poleca
własna wytwórnia

F.

.

dwuletmą

drobnych:

czeladnIczą,

I

moczopłciowych

teL 118·33Przyjmuje 9-12 i 3-9. W niedziel 9-12.

IKP - pokonany w Wilnie

W i I n o Spotkanie rozegrane w niedzięł4
wieczorem przyniosło niespodziewane ZWYClę
stwo bokserów wilellskich w stosunku 9:7.
W wadze muszej Lenrlzin (gl wypunktował
Szwerla: w koguciej Łukmin (El przegrał na
punkty z Marcinkowskim;
w piórkowej MalinowRki (El pokonał na
punkty Bal'tlliaka: w lekkiej Kulesza (E) uległ
na punkty Kowalewskiemll:
w pół~redniej Borys (lj]) pokonany został na
punkty przez Taborka: w średniej Unton .fĘ)
wygrał z TrojanowRkim przez dyskwalifikacJę
tego ostatniego w trzecicj rundzie po trzech napomnieniach za trzymanie przeciwnika:
w półciężkiej Polakow (El pokonał na punkty Frontc7.aka:
w ciężkiej Blum <El zremisował z Pietniakiem.
Sędziował w ringu p. Kaleński, zainter_
wanie duże, sala ośrodka w. f. była przepelnio·
na.

Ostrzegam

oszczerców, rzucających fałszywe i szkodliwe wieści taK ala:
meg'Q interesu jak i agentury. Oszczerców pccia"gnę do c.dpowiedzialności sądowej.
ng 22 «6
Ludwik WiIczyńskl, Kostrzyn.

SZKŁO

OKIENNE

tanio - solidnie - terminowo

Wgkona;emg kompl. oszkleuia budowI.
n 19118
Sp. z Wały Zygm. Augusta l •
•••••••••• "
o. o. Telefon 39-40 II&' 3409/tO

pATRIA"

18923, n %7~ j 1'790
1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dnł powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni przed~
teCZDe przyjmuje się do godz. 9.25.
Znak oferty

DROBNE

l-łamowy

Szklarz.

praktyką

obeznany szlifierstwie. fabrykacji
luster. własną receptą. szuka z
powodu likwidacii warsztatu. POsady. Łaskawe zgłoszenia ątani.
sław Florczak, Leszno. PIlsud·
skiego 55.
n 21887

S7VS-Łddź
Brzezh'i.ka 40

OGŁOSZENIA

26. SZUKA POSADY . .

Domy

Mecz zakończył lIię sensacyjnym zwyclę·
stwem Lechii w stosunku 10 :6.
Dzięki zwycięstwu temu Lechcia zakwalifi·
kowała się do dalszych walk o dl\użynowe mi·
strzostwo Polski.
Wyniki techniczne notujemJ:
w wadze muszej Bodziński (L) zdobył 2 punk·
ty bez walki wskutek niedopuszczenia przez le·
karza SeroczYI1skiego do walki;
w koguciej Olbert (L) wypunktował Millera:
w piórkowej Czortek (Ol zwyciężył Sidelni·
kowa w 2 starciu przez techniczny nokaut;
w lekkiej Kozłowski (Ol zmusił Jagodziń,
ski ego do poddania się w drugiej rundzie; w
półśredniej Bakowski (Ol znokautował w dru·
gim starciu Szmyda;
w średniej Podkowicz (L) wygrał na punkty
z Greinerem·. w półci6żkieJ' Szkwarkowski (L)
'<
wypunktował Leoniaka:
w ci~~łdej Baranowslrl (Ll zwyciężył na
punkty Urbana:
Sędziował w ringu p. Wójcik (Lw6w). Punk·
towali .pp. Sadłowskj z Katowic, Moskal z Kra-I
kowa l Łukaszewskl ze Lwowa.
.

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
specJ. chorób skór. wener.
L6dź, [ Sierpnia 2,

Daprzykład:' J:

i t. d..

mlUmetr 31 grony.

=

Czeladnik

..

.

stolarsk~ z klltkuJetmą
nil .former6wkę szuka

prakt-rką

odD OWl e9'
nIeJ posa~y. Łaskawe zgłoszenI!,:
PNlSze ~Ierować do ekSlPedycJI
Orędow:nika. Poonań zd 1'1989

_

27 WOLNE MIEJSCA . .

Kierownik',eleoktrowni z koncesją znaJącY do·
Młodszy
brza d2liał elektrotechnior.ny i motory Diesla. Zmieni P<lSadę do
.
k
. k'
elektrowni l~~b wiekszej fa,brykJ. czeladnrk
rawlec l. pOtrzebny
Zgłoszenia do Oredownjlka. Po· zaraz. <?rochowalskl. Kiszkowo.
n 22 4li0
znań zd 18560
pow. GnIezno.

Wdowiec

lit 47. poszukuje p ann,.. be'.!:'
d:/lietnej wdowy z ogt6wka celem
ożenku. Oferty Oredownik. Poznart zd 18 449

I[ 7.

SPRZEDA2E

_:I

Zakład
fl')"Zjel'8Im w Kałiszu korzystnie
!!przedam. Oferty Orędownik, Poznań zd 18 227

Sprzedam

moją nieruchomość w Osiecznie,
dom piętrowy. 2 obszerne składy
nadaJące się na każdą branże ,
duże. podw6rze .obszerne zabud()-

wam/!-. wszystko mas;nyne. ogr6d
rola l laka. Antoni Kaczmarek,
L eszno. Piłsudskiego 1.
n 21888

Nieruchomość
li relrtauracją i oErodem 1IPrzedam. Zgtoszenia \Vo~iech()wska,
Rozstepniewo. pOW. Rawicz.
n 22 449

GospOdarstwo

97. buraczanych cena 35 000,amortyzacja 12 OÓO.- Oferty On:.
d;;0.:..wn~~ik::;.~P~o:..:ZI1=a::ń::.....:z:.:d~1:.:8:...45=9_ _ _
-

I

70
pszennej. żytniej. masywne ~abu·
dowanie wpłaty 75QO,- Mikołaj
czak. PO,' - ·"wie. Rzamotuly.
zd 18557

Dzierżawy

mniejszego gospodarstwa. skła·
dem kolonialnym - bez poszu·
kuję. Oferty Oręnownik. Poznań
zd 17384

Piekarni

celem n7.lerżoVl'Y. w
na w i. Podać warumki. Wojcieszak. Mło.doein :po.ezta Barcin.
zd 1'714-4

lPO.92lukuje

mieście ł'ub

Bruno Waltera płyty: 13,00
dla każdego coś łBJdrnego - płyty;
13,50 wia,domości z Pomwza;
Środa, 23 listopada
16,30 chóry reweJlel'SÓw - plyoty;
"0
d
plan pracy w PrzY9!>OSobie6 ." au ycje poraJlllJ.e: 11.00 au· 18.00
niu Rolniczym _ pog. rolm.: 18,10
dycja dla szkól: .. J aJk kra.wiec .. Samorząd mia-sta Grudziądu"
KrawczyńSJlri szył zWlierzetom no- _ odcz~t·. 18,25 wiadomości EiP()T.
we futerka" - obraze!k słucho'
wiskowy: 11.15 koncert popu,13Irny !:owe z Pomorza: 22,00 gra zespół
(płyty); 11.57 sY\81llał czaEiu: 12.03 maiIld01hnitsl1:ów .. Bi-s" - pod dyr.
audycJ'a poł'lld'l1iowa'. 15.00 .,Nasz Edmunda Szum a ńs,k'i ego.
~
657
d
810
K ra k uW
kvncert" - audycja d.la młodzie·
•
au. por.:,
ży w wyk. orko rozgl. wileookiej: piyta za płytą oraz waz w,i ado·
15.30 m'\LZyka obi,a,dowa w wyko- rr,ooci bieżące; 11,15 muzyka
nłłJllin Orkńootry pod dY'l'. Toma- plyty; 14,00 m'lllZy·k,a ob.iadowa w
sza KJiesewettera (z Łodzi): 16.00 wY'k. orkie~·bry Rozg'!ośni Kato·
d.ziennik !>O'PołudnJowy. 16.05 wia- wickiej (z Ka,towi.c): 14,40 "ROll:'
domości gospodarcze; 16.15 .. Zęby ~6j histoo'YCZlllY sll1tru)J'zadu w
naszydi dzieci" - pogadanka: _ Polsce" pog. s,połeczma; 14.55 Bpra
16.30 mu.zy·ka skandyn3lwska (pły' wy gosa>Oda·rc-t.e: 16,30 płyty z
ty): 17,00 Polska a wojska oku. Warszawy; 18,00 .. Ży'Cie w ameg·
palfl1tów w pierwSlZy"h dUliach nie· docie": 18,10 z obcej tWÓTczo'ci
podłeg.lośCJi _ odczyt: 17.15 kan. operowej.
Wylkonaw'<:y: Stema
tata Jana Sebastiana Bacba: _ LiJllk·Darecka (śP!iewl. Jerzy Ga·
"Schleicht g,pielende Welle'T1" _ ozek ak()mlP; 22,06 lak.alne wi~ilo(Dramat na urodl7Jiny Augusta mośoi Iloort()we; 22,05 .. Porząo·
III. kr61a polskiego księoia sas' kując stare ksiąÓlki. .... ; 2.?,20 mu:
k:egol: 18.00. aUdr:cja dla wsi: - z~1k.a tanecmna w wy·k. Ja.rwweJ
18.30 "Nasz Język : 18.40 .. D~ku· ol'1k.loobry "Wesoła 13'1Slbka .
twmy".: .. Czy naprawde w zdro·
Lwów _ 6,57 'l.u d. por.: 8,10
WYf!1 CIele -:- zdrowy duch?" dys: .. Dzień dobry naÓmłodmym". O·
~UsJe zag:aJ!I Le<ln Kruc2lkow~~1 .PQwia,danie OLgi 'V,róblew.,kiE'ia dr Kam'ffilerZ Wyka .('1' Krako- Us·tUJp&kiej pt. ,,.8tudni,a na TO!ffi
wal: 19.00 .. Odgłosy !taIli" - kon· ulicy" or3lz melodie i pi<>sen.ki dla
cert rOOJrY'Wlkowy (z WiJlflal: 20.35 il2lieci' 1116 koncert pClIrmla.rny z
audycje iniormacjne: 21.00 opo· \Vall"&~awy' 14 00 mnzYlka symfowieM o Chopiil1ie: .. Polone'.!:Y": - !liczna '11: J,!!yt: 14,4li ,.PrzedrLał.
21.45 "TeIlliPeramem,ty" - pO'wieść nictwo /I. porzNnys.1 l'llJdowy" _
1JJ~W'iona AntoniegQ C wojdJ2liń· I)Oog.: 14.50 gliel.cJ.a 1w.; 16.30 z
s'k!egQ; 22.00 muzyka francus.ka i \V.wy; 18,00 wiad. bież. z mias.ta
polska Gplytyl: 22.22 audY'cja z .i prow' 1805
Mlod2lież Irwow.
okazji uroczystości 40·lecia odkry· Sika ~ea IhH,,~fonem": obrazE'lk
c!a radu przez Marie Skłod.owską· IPt ..Jaeuś Nieroba" w.g su.tuki
Ou.rie i Piotra Curie .. 1.. Słowo W'iq:helma Raorta w o<prac. A,ly
wstępne. 2. PrzemówIenIe Pana Artzt w wy!kOlTlsm,iu
u>CZlIli6w
PrezY'denta Rzeczy'pospolitej Pol- I!I2lkoły JlOVI'Szeochmei męskiej im
skiej prof. dr Ignacego Moście· §w Antonie~ we LWQWie' 22,00
kiego. (Tramsmi.ja do Paryża). 3 ....... ia,domOŚCi
s/PQII'OOowe IOka,llJ1p'
Przem6.w:ienie Pana. ~rezyde'T1t8 22.05 mUlzy,k a tamĘ'C.ZI1a w wy'k:
RepubhIm Fra.ncuo:kl.eJ Alber~a ork Roz,glłol'rli Lwow.'kiej ornlZ
LebrUln. -:, ~ransmlsJa .Z ~ary~a T~neu"za Fali!<ze1w!',kiego - Jl<io·
z akadem~" mangu.racY;JneJ ]'flę' "t>nki i Leona Je<;.kie-go - f(wter1r.!ynaroilowego Ty~dJllla do wal·;
W
. . _. f l' t . \".
k
k ' " 22 40
k
I p.an.
. (pl.Zeil 1I ,le (' le 0Il1. ., e"n·
s'~a z i rfrd,~~I;ka '(pl~)~Y22~55P~ ły pt.: "Pa'n Antoni P&io('zek".
przegll\d prasy; 23.00 os·t atnie
Lódf - 5,30 aud. PO'l'.: 5,35 mu·
wiad()mośCti.
zyka porallllJ1a płyty; 11,1~
11,57 konct>rt popula'rny - płyty
I'l W-Wy; 14,00 z c~hl. "Najle·
ps:ze ,zoopoły
tamecrzme" Dnke
KRA OWE". ,.. Rllilngton.
IIei,nz Hu,ppertz i Cab
płyty; 14.50 łó,l<Zlka
Toruń - 6,57 aud. por.: 10.00 Calleway wesoły koncert płyty: 11.15 giełda:16/:l0 z W"wy: 18.00 .. Po·
Luclwik van Beethoven: Koncert moc spo[eczna ja,ko ohowiąlZp.k
skrzypcowy D·dlU· - wyko.na J. glminy" - png.nn.; 18,10 muzyka
Szigeti z tow. orkQootJry pod dY'r. - płyty; 18,25 wi·adomości spoir·

OGÓLNOPOLS~IE ,

wwe loka.l ne; 22,00 poga,ilailllka
3lktuaillna; 22,10 koncert soliJSt6<w.
'Vy'kona'Wcy Bronisław Na!l'u·jerwsk' - wiolOll1czela, Alrtw WeiJlt·
13nd - fOl"tep,ja<ll; 22,45 ~ W k()pal'lli" - audycja IiteraC'ka.

PROPO~UIE.ryIY

(,

' .. l.AMt>b,WICZOM· .
15,30 Saarbriicken - Konc. sol.
(w progr.: Brahrru;. Schuman i
Choplinl. 16,00 Kiinigsw, _ Kon'
_ .... NIEDOŚClGNIONA DtU6A ltWOTNOŚĆ
cert p()p()l'lldniowy. \Viedeil1 00 L' k
"DAIMON" Polska Fabryka
Weso4e popołud:nie.
7,
lpS
Ogniw i Bateryj, Sp. z o.. o..
- Koncert kwartetu Liszta. 17.15
Medi()lan - Recital skrzypcowy.
Starogard.
18,05 R. Paris - Koncert o.rkie·
strowy. 18,30 Frankfurt - Reci·
p
Ok f
• kO
P
'k f
tal fortepianowy. 1835 'Viedeń
omocnl
ryZ)erS I
omocnl ryz e.-ONU
- Wesołe melodie dawnych cza· pierw~rzed~a !lila w. salonie ewentl . . wodną potrzebl!T. Pod~
s6w w WFk. orko i sol.: 19,15 1(0' damskIm m02e Się zgłOSIĆ od zą· warunkI: OtrębowIcz. Na:klo.
lonia - Utwory R. Straussa (ply' raz na ~tala pos/Hlę .. Puk F~an!!l'
zd 18558
ty). R. R()mania - Arie opero· s.zek. ~\elsk Podlaskl. ul. Mlcl~IS'°
•
we w wyk. Mary Sobolelvs.kiej. \llcza _.1.
zo 18 ;).)!)
KraWieckich
Rzym - Muz. ~pe~owa i o<per.ei1:·
•
°
2 czeladnik6w potrzebuje Kras..
k?wa. 19,35 ~r.OItwICh - AnglelKuchmistrzyni
Marszałek. Jarocin. Mam. PiIska mUQ:. kośclE!!l:na. 1.9,50 Sztok· siła pierw&zorzedna z dobrymi po. sudskiego 30.
ng 21) 896
holm -. Raoood'la rad'IO\''.'a na te' leceru'lllmi. potrzebna zaraz do do.
ma.ty LI€,zta~ 2?,OO Laht~ mu pryvyaLnego w Poznaniu. _
Blacharz
lWlu)}'~~retkoK
e w t 'y~~<?rk. Qferty PI~mienne .. Par". Al. Mar· instalator samodziel'l1Y potn:ebDJ:
. f tl) a
C>Ił cer ~o. t
lew cmkowskles;:o 11 pod ..46.129".
Oferty Orędownik. Pozna1\
2010 I
Ol' • t
e20015u~ e~ P 8542-46.129
zd 18 495
oncer wc> a lny.,
ODlgSW. - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- Koncert z Gewandhaus pod
dY'r. Abendrotha z ud~; sol. Cas'
sado ( sk.rz.) 20,30 BerlIn - .Kon·
cert ~rklE'1Strowy: . FI.?rencJa ,.~a SI·rena deI vl.oll'l1o wt. J;.<~.
z' ego .. 21,00 MedIołan - S<?lt"~J.
W,. Elf.n~ - K0l!cert . 60!I~tów
(!'>Plew I forU 21,1" DrOltwlch Konr ert jym§. tZ tQuetens • It"rR,JJu
z ur Z • • 0.
z u gar
"' uz;
wsp6łcze.na w wyk. kwartetu I
sol;
21,3?
Bruksela
f!. .•
L~łEscaub
orat. b Ęenof·Vt; a.
I e. aW'lle p.rze oJe ralfl·
~~14~leso~f::se~- J~~nce[t
8ym
2?'OO R P '
....Tcer
Sy??;
f~I'."
. UTIS - "·~I~ p.arY~ 13POJ
~ I
muo;. rozr~1\ ,o,", a. ,,~ ..
Frankfurt ~.{onachll1m i " 'iede(l
- K;o~ce;t' r02lrYlvkowy z ud,~.
orko I ]"c7iTlych sol. tow. Saarhru·
Ck,,!! - Kcm('!".':t .mu~. w.,p6Icze·
"neJ. 2~,OO .l{O'!lgSW., Gdańsk,
MonachIum I 'Vletle(1 Muą,.
rozrrw·kowa. Sztutgart - Pły1y.
23.05 Lu~~emburg Konc.er.t
muz. belglOiOko . lu,kse-mburskleJ.
- Pana wytrwałość, panie katarynianu jest nadzwy23,30 HilveTsum II - Muz. orga· czajna, ale nikt pana nie słyszy, bo "tutaj j~st zakład dla
nowa. Droitwich - Kabarf't ta'
(M)
necz,ny. 24,00 fliJveTsnID II - głuchoniemych!

I

i

_'I-.

M:·

k

k

..

Humor zagraniczny

~W

lWlLU

1·

I

płyty.

(Lustige BliHter", Berlin).

•
Og ł O S Z e nla

l-lamow,. milimetr lub jego miejace lI:oeztuje: w IWJcsajnych na .tronle 8-1.·
Prenumerata w Polsce I odn~sze.ni~m. gaze.ty do domu miesięcznie (7 razy w tygodniu)
mowej 15 groszy, na stronie redakcyjne! (4-lamowej): .) llrZ1 końcu czeAc!
2.50 zl. I I granIcą mleSleczme od 8.00 zł do 6.00 zł (zależnie od kraju).
redakcyjnej 30 <rroazy, bl na stronie czwartej 50 groSZY, c) f\8 stronie drugiej 60 groszy,
Adres
redakcji I Ild,!Ilinistra~ji centralnej: Poznań. św. Marcin 70. Telefony: 40·72 14.76
d) na stronie wiadomości miejsoowych 1,- zł. Drobne Ogł03Zenia (naJwyiej 100 lł6w. w tym
d
. d .SS·07, 44·61, 3a-24, 35-20; po godz. 19 oraz w niedziele I święta tylko' 40-72 R~dakto'
5 nagl6wkowych) slowo nasl6w,,"owe drukiem tłustym, 15 gros:!:y. katde dalsze slowo 10 grosz,..
() powIe zlalny: .Jan Płazak I 'poznania. Za wiadomości I artykuły z m. Lod2lj 'odpo . dr
Władysław Macląg. ł.6d:t ul. PIOtrkowska 91. Za I'Kronike Wielkiego Pomorza" odpo wla j8
Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając od ostatniej Itrony, 1-łamoWT milimetr 80 gro·
Francisze~ Przytarski z .Poznan,ia. - Z,a ogłoszema i. rekl~my odpowiada AntonI Leśni:~:i' ~
sZy. Ogłoszenia skomplikowane, ~ zastrzetenlem miejsca -- od poszczeg6lnego wypadku 20'/,
I
Poznani II. RelioPls.6w nIezam6w~onych redakCJa nIe zwraca. _
W ra7!ja wc.
nadwyżki. Ogłoszenia do bieżącego wydania przyjmujemJ
do godziny 10,80. a d" wy<fań
padk6w. spowodowanych SIła wyższą. przeszk6d w zakładzie strajk6w itp wydawnict
niedzielnych I świątecznych do godziny 11,80 rano. Za błędy drukarskie, kt6re nie znleksztalcaj~
odpowiada za dostarczenie pisma. a prenumeratorzy nie mają prawa do;nagani8 ai w~i ~ e
treści ogłoszenia. administracja nie odpowiada. Ogłoszenia pr:zyjmujemT tylko za oDlatą z g6ry.
starczonych numer6w lub odszkodowania.
•
e oNakład l czcionki: Drukarnia Polska S. 'A'. w Poznaniu. - Konto P. K. O. Poznań 200 149. Pocztowe konto rozrachunkowe: Pomań 8, numer kartotek 03,
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W trzy tygodnie po ślubie Walentyny odbył się ślub Leonii.
Pan Villarceau złożył w ręce rzeźbia
rza dwanaście tysięcy franków. Taką
sumę przeznaczono od dawna na posag sieroty.
. '- Dwanaście tysięcy franków, co
to znaczy?
Nowe to dobrodziejstwo wydało
się Leonii npr' nę. jałmużnę..
Taka to istota podstępna, pożerana
zazdrością, powołana będzie do odegrania głównej roli w tym opowiadaniu i przejdzie ona namiętna, ponura
i stra&zna poprzez dzieje tego dramatu.
Doktor Villarceau rzucił się na fotel, podparł czoło na ręce i siedział
pogrążony w myślach.
Przypomniał wszystko, co zrobił
w swym życiu, i przekonał się że sza-

daleko była lżejsza
szala dobrodziejstw.
Wstał.
Twarz jego przed chwilą
zmęczona przybrała
wyraz zwykłej
la

wdzięczności

niż

dobrotliwości.
Zadzwonił.
Zjawił się służący.

- Powiesz pani Delteil, że pragnę
z nię. pomówić i czekam w swoim gabinecie.
Doktor czekał na córkę, chodząc
nerwowo po pokoju.
Za chwilę nadeszła młoda pani.
- Masz do mnie interes ojcze? zapytała, dając mu czoło do pocało
wania.
- Tak. pragnę pomówić z tobą odpowiedział doktor. Chodź, moja
droga, usiądź przy mniel

Doktor uśmiechnął się słodko.
Walentyna.
Walentyna była niespokojna.
- Aha - pomyślał doktor - by- Walentyno - mówił doktor, uj- łem tego pewny.
mując rękę córki "{ domu naszY·l
A głośno dodał:
dzieje się coś, co martwi mnie i twoją
- A żona zawsze jeszcze tak jak
matkę.
Powinnaś
zrozumieć, że tak
dawniej zazdrosna...
dalej być nie może, dosyć już zmar- Ojcze ...
twień i niepewności.
Po krótkim milczeniu doktor cią- Ojcze...
gnął dalej:
- Matka cię pytała, odmówiłaś
- Walentyno, czy nie mylą cię powyjaśnienia, a teraz ja pytam i mam
zory? Czy nie jesteś zbyt łatwowier
nadzieję, że nie będziesz milczeć, bo
na? Łatwowierność nie jest wadą.
dłużej tego znieść nie możemy. Chcę,
jest dowodem dobroci, lecz nie trzeba
żeby dawny spokój zapanował w 1'0we wszystko wierzyć na ślepo. Czy
dzinie. Walentyno, odpowiedz ojcu, co nie myślisz, że ubliżasz sobie, mnietobie dolega, wymagam tegol
mają.c, iż twój mąż ma kochankę? SaWalentyna zalała się ł~ami.
ma się krzywdzisz i poniżasz, Walen- Nie łez żądam od ciebie - rzekł tyno. Jesteś piękna i młoda i sądzisz,
pan ViIlarceau łagodnie - lecz zau- że mąż m()że cię ()puścić dla innej.
fania. Dosyć już napłakałaś od dwóch Popatrz na siebie i powiedz, czy Deltygodni, podziel się z ojcem cierpie- ten znajdzie kobietę, którą. mógłby z
niem, a będzie ci lżej na sercu! Do- tobą porównać? Zazdrość cię opanomyślam się, że cień jakiś stanął powała i nie umiesz trzeźwo sądzić; na
między tobą. a Filipem, zapewne jaczym opierasz ostatecznie oskarżenie
kieś nieporozumienie, lecz trzeba wszyswoje 'I
stko naprawić. Dalej tak być nie mo- Ojcze, jestem pewna...
żel No, Walentyno, co twój mąż za- Jeżeli tak, to sprawa zaczyna
winił, co masz mu do zarzucenia?
być poważna. WaleI}tyno, jaki masz
Oczy Walentyny zaszły znowu dowód niewierności Filipa'
łzami.
- Ależ ojcze, nie ma tygodnia, że- On mnie oszukuje - zawołała. by nie jeździł potajemnie do Ville
- Oho - rzekł doktor, kręcąc d'A vray.
głową.
Potajemnie? Może ma tam pa- Mój mąż ma kochankę - dodała cjenta?

I -

- Ma tam
bardzo ładną

kochankę,
kobietę, z

TRAGICZNE OOKRYCIE?

ojcze,

wystąpić,

unikałaś

samotnie,
i matkę. Z

OJCIEC I CÓRKA

'CZYŻBY

odważnie

tłumaczenia, wolałaś płakać

młodę.

cierpieć i martwić męża
twojej winy sytuacja, stała się poważ
na i nie wiem doprawdy, jak mam

- Tu go przyniesiono?
- Nie, odebrałam go we drzwiach
kościoła, wychodząc z nabożeństwa.
- Od osoby nieznajomej ?
- Od eleganckiej pani w podeszłym wieku.
- Albo nie wiedziała co robi, albo na.leżała do zmowy.
- Zbliżyła się do mnie mówiąc:
- Wszak pani Delteil?
- Tak - odpowiedziałam.
- Polecono mi oddać to pani.
Przy tych słowach wsunęła nieznajoma list w rękę.
- A ty nie miałaś nic pilniejszego,
jak tylk() nic nie mówiąc męż()wi i
matce; przeczytać list w sekrecie. Za-

postąpić.
- Więc

ojcze jesteś przekonany..•
- Zachwiałaś moją wiarę w Filipa - rzekł doktor z miną tajemniczą·
- Ojcze, błagam cię, tylko bez
skandalu, nie unoś się gniewem na
mego męża!
- Jednak moja córko...
- Gdyby mnie i dziecko porzucił,
umarłabym z rozpaczy.
- Dobrze, dobrze, Walentyno, bę
dę ostrożny.
Nikły uśmiech

przebiegł

po war-

gach pana Villarceau.
- A czy masz ten list?
-Mam.

DOKTOR VlllAR CEAU NA TROPIE
- Dobrze, trzeba być zawsze przygotowanym na odpowiedź. Gdzie jest
ten list, Walentyno, chciałbym go
przeczytać ...
- Proszę
rzekła Walentyna,
wyjmując list z torebki.
Doktor czytał uważnie list bardzo
zręcznie
napisany, w którym pod
kwiatami stylu czuć było jad wężowy.
Nie oburzył się na to, lecz zdziwił

na córkę z miłością - serce masz zło
te, charakter wzniosły, nie zdolny do
fałszu i nie wierzący w przewrotność.
Jesteś prawa, uczciwa i nie przypuszczasz, żeby ktoś mógł być inny. Wolę, że jesteś, taka,
niż przedwcześnie
rozczarowana i nieufna. Z wiekiem
pozbędziesz się złudzeń, poznasz świat
i przekonasz się, że nie wszystko jest
dobre w tym życiu. Więc nie posą
się boleśnie.
dzasz nikogo ze znajomych o autor- Nie - mówił do siebie - nie stwo tego listu?
znam tego pisma.
- Nie, ojcze, nikogo.
- Ani ja mój ojcze.
- Otóż ja, moja Walentyno, sądzę,
- A jednak osoba ta, nie chcąc że twoja przyjaciółka pani Lebrun wie
dać się poznać, sama zna cię doskocoś o tym anonimie ... który ja nazynale, Walentyno. Musi się ona szcze- wam po prostu podłością.
gólnie zajmować twym szczęściem i
- Co mówisz ojcze? - krzyknęła
honorem naszego domu.
Walentyna, patrząc na ojca zdziwiona.
Walentyna nie zwróciła uwagi na
- Słyszałeś przecie.
ironiczny sąd doktora.
- Ach, ojcze, ojcze!. .. lakto może
- Pozwolisz, że ten list zatrzy- być, żebyś ty, taki dobry, sprawiedlimam? - rzekł ojciec - i nie czeka- wy coś podobnego myślał. W jakim
jąc na odpowiedź, schował papier do
celu przyjaciółka moja robiłaby to?
kieszeni.
- Walentyno, w głębi serca Leonii
Przez jakiś czas milczeli oboje.
panuję.
dwie straszne namiętności:
- Walentyno - odezwał się dok- zawiść i chciwość.
tor nagle - nie podejrzewasz, kto jest
-;- Więc to ją obwiniasz? Nie poautorem tego listu 'I
znaję cię, ojcze L ••
- Nie, ojcze.
- Przekonasz się, czy mam rację.
- Czy nie pomyślała§, że to ta
. - Ojcze, Leonia była dla mnie
sama osoba, która pisała do ciebie zawsze najlepszą i najserdeczniejszą
prz.ed twoim zamęściem?
przyjaciółką. Znam ją i pewna jestem
- Jakto, ojcze? Przypuszczasz ...
jej przywiązania i poświęcenia i po- Córko moja, skoro jesteśmy wo- wtarzam, że twoje podejrzenia są
bec tajemnicy tak zamaskowanej, krzywdzące.
wszystko można podejrzewać. M()ja
- Walentyno chciałbym się mylić
naj droższa - ciągnął doktor, patrząc lecz niestety nie mylę się ...

N'EOOWIARSTWO WALENTYNY
-

- Wytoczymy przeciw niemu skari uzyskamy separację.
Młoda kobieta zbladła śmiertelnie.
. - Jes~cz~ raz .ojcz~ powtarza~, że ł
Ojcze, jesteś okrutny!
- Powtarzam, że Leonia jest chci- Ach, ojcze, tylko nie to! - za- nIesprawledh,,!y ]estes dla LeOnII.
- Obrona ta dowodzi dobroci twe- wa i zazdrosna ...
wołała w uniesieniu.
- Jednak moja córko ...
go ser~ak'e same mam serce J'ak ty
- Och, ona jest nam tak wdzięcz- Lucjan jest jego synem .. i
a l
na. Ona wie dobrze
że gdybyś ją
- Co nas to obchodzi?
ojcze.
ojcze nie przygarnął, byłaby musiała
- Nie zawsze, jak widzisz. Czy by- zostać szwaczką, albo sługą po prostu.
- Ależ ja go kocham, kocham zala u ciebie w tych dniach pani LeDoktor uśmiechnął się i kiwając
wsze...
głową, dodał:
- Pozwól sobie powiedzieć, Wa- brun?
Była w ubiegłym tygodniu.
lentyno, gorzką prawdę, wy i tak ży
_ Co mówiła?
- Ona wie o tym, ale chciałaby
jecie ze sobą, jakby was już prawo
- Zmartwiła się, że jestem smut- z~pomnieć. fJt.Óż, dziecko moje, jeżeli
rozłączyło ...
na i mizerna i całując mnie serdecz- me chwalę tych, których los obdarzył
Nastało milczenie.
nie, pytała mnie o powód smutku. pozycją i majątkiem, gdy pogardzają
- Walentyno - odezwał się nagle Upewniłam ją, że to lekka niedyspo- w'ydzie~ziczonymi, to znów tym ostatdoktor - chcę wierzyć, że pan Vio- zycja, która szybko minie ... Mówiły- TIlII.1. me w'yb~szam, gdy zazdroszczą
chot bez żadnej złej intencji doniósł śmy o naszych dzieciach, Lucjanie i wyzeJ oel SIebIe postawionym czy to
ci, iż twój mąż jeździ często do Ville Pawle, przyznając, że z nas bardzo prze zur?dzenie, czy przez zasługę i
d'Array, ale to niem()żliwe, aby on cię szczęśliwe matki. Leonia chwaliła Fi- prac~. NIeraz zapytuje siebie, czy poinformował ...
lipa, uznając w nim najlepszego męża stąpIłem dobrze przez to, co uczyni- No, nie, to nie on, ojczulku...
i ojca. Mówiła także o tobi.! ojcze i o łem dla Leonii.
- Więc kto inny?
wszystkim, co tobie zawdzięcza...
- Ojcze, czy będziesz sobie wyrzuWalentyna milczała, a doktor móDoktor słuchał tych słów z czołem cał dobroć swoją?
miąc ręce.
wił dalej:
zmarS7rzonvm.
---: Być może, \Valentyno. Nie zasta- Co jeszcze?
- Ja muszę wszystko wiedzieć,
- Pani Lebrun za dużo i za głośno nowlłem się, jaki będzie rezultat z
- Ta kobieta ma dziecko.
Walentyno. Obraziłabyś ojca, gdybyś mówi o tym, co dla niej zrobiłem.
wycho'wania Leonii.
- Co, z twoim mężem?
- Tak dziecko, pochodzące z tego cokolwiek przed nim ukrywała.
- Czy masz jej za złe ojcze jej
Nie. ~rozumiałem niebezpieczeń- Ojcze, ja odebrałam list...
wdzięczność?
stwa! Jakle groził() jej w towarzystwie
zbrodniczego związku.
- List? Od kogo '/
~"ktor
przybrał
surowy wyraz
- Nie, lecz chciałbym, żeby ją kolezanek bogatych, r()zprawiających
- Od osoby, któr-ą sźczęście moje skromniej wyrażała...
o pow()zach, spacerach, balach wydatW't."rzy.
- Walentyno - odezwał się z po- obchodzi.
- Nie rozumiem ci~ ojcze dopraw- wanych w pałacach ich rodziców. Nie
zrozumi.ałem, że wystawiam ją na po- Dziwny sposób za.jmowania się dy. . .
wagą jeżeli mąż twój zdradza cię
twoim szczęściem ... Kto to taki?
- Prawdziwych uczuć nie afiszuje równama bolesne, które sa źródłł.'m
rzeczywiście, to i mnie on oszukuje.
- Nie wiem.
się w ten sposób, moja córko, robi się zmartwień, a także i występków. Ile
Jeżeli stał się niegodny twej miłości,
- Więc anonim?
to inaczej. z większą powściągliwością. razy musiała mówić s()bie: dlaczeo-o
nie zasługuje na moje zaufanie i nie
Walentyna spuściła głowę.
Przykro mi, droga Walentyno, że roz- ~oje koleżanki są bogate, kiedy Ja
może dłużej pozostać pod moim daKiedy ten list otrzymałaś?
wiewam twe złudzenia, lecz ja obser- bled~a. ~estem tak samo jak ()ne pjpkhem; trzeba, aby się jak najpr ę -,
- Przed dwoma tygodniami.
wuję dokładnie Leonię i mogę śmiał" , na, mtehgentna, dlaczego los je fawodzej wyniósł.
- W niedzielę?
Walentyna zadrżała gwałtownie. I
powieel;~icć. Źfl .if'st to n~:1)r" ('wrotnie.i - ryzował?
- Tak.
Doktor zaś mówił dalej:
sza z kobiet, jakie "potkałem w i,yeiu.
,(Cilj-g dalszy n.astlillli).
którą

przepędza długie godziny. Mieszka ona w
ślicznym domku nad jeziorem i sama
otwiera drzwi Filipowi, gdy do niej
przybywa... Potem spacerują w ogrodzie, ona wsparta na ramieniu Filipa
i zamieniają czułe wyrazy.
- Do diabła - mruknął pan ViIlarceau. - Czy widziałaś to na wła
sne oczy?
- Nie, ojcze, niegodna byłabym
nazywać
się
twoją
córką,
gdybym
miała się zniżyć do roli szpiega. Dowiedziałam się wszystkiego od przyjaciela mego męża pana Vi ochot, że
mąż jeździ często do Vi11e d'A vray.
- Co? - zawołał doktor zdziwiony
- pan Viochot zdradził w ten sposób
przyjaciela?
- Nie obwiniaj go ojcze, on powiedział to nie w złej myśli, ale to
jeszcze nie wszystko - zawołała, ła

gę
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Pierwsze znaczki polskie - Nadruki - Prywatne drukarnie wania znaczków
Pierwsze znaczki polskie, które ukazajeszcze za czasów władz okupacyjnych, zawdzięczać należy inicjatywie
Warszawskiego Towarzystwa Artystycz- .
nego, które pod koniec 1917 roku ogłosiło
konkurs na serię znaczków pocztowych, ilustrujących dzieje Polski. Znaczków tych,
po rozstrzygnięciu konkursu, jednak nie
wypuszczono w obieg w obawie, aby dochód z ich sprzedaży nie stał się udziałem okupantów_
Dopiero w roku 1919 ul,azała się pierwsza emisja polskich znaczków pocztowych, których wartość była
wyrażona jeszcze w markach i fenigach.
W czasie wojny światowej ukazały się
pierwsze trzy typy znaczl,ów: pierwszy
typ, wydany przez polskie władze wojskowe, a mianowicie przez pocztę polową
Legionów oraz przez korpus gen. Dowborł-Iuśniclciego,
lIalej
znaczki
Polskich
Włarlz Miejskich, wreszcie edycja znaczków władz okupacyjnych z lat 1915-1918.
Po odzysl,aniu Niepodległości pozostal
znaczny zapas znaczków pocztowych. który wykorzystano w ciągu krótkiego czasu,
umieszczając na nich nadrul,i w języku
polskim, godła państwowe itd. [{olejno ukazywały się znaczki wydawane przez Mini<:terstwo Poczt i Telegrafów, poczo.wszy
od roku 1919; były to emisje pamiątkowe,
wydane z okazji otwarcia Sejmu Ustawodawczego roku 1919, z powodu uchwalen ia Konstytucji w r. 1921, dalej znaczki
dopłat, urzędowe, poczty lotniczej, ob szały się

nie znaczków pocztowych przejęła Polska
Wytwórnia Papierów Wartościowych. Do
roku 1928 znaczki wykonywano sposobem
typograficznym (drukarskim), początkowo
na maszynach płaskich, a w miarę wzrostu zapotrzebowania - na maszynach rotacyjnych. Kiedy jednak odbitki typograficzne okazały się za mało przejrzyste,
wprowadzono w roku 1920 metodę wklęsłodrukową która daje gwarancję całko,

rów plebiscytowych, jak Sląsk Cieszyński
(rok 1920), Górny Sląsk (rok 1921-1923),
Litwy Środkowej, polskich urzędów pocztowych poza granicami państwa (Lewant,
Odesa).
Do roku 1919 znaczki pocztowe były
wykonywane w drukarniach prywatnych,
zaś w roku 1920 powstały pierwsze Zakła
dy Graficzne Pocztowe przy Ministerstwie
Poczt i Telegrafów; od roku 1929 wykona-

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

I zachowamem
witej dok!adności. i wie!~ości rysunkU z
naJ?robmeJszych szczegó-

łów; wklęsłodruk Jednak wymaga odręcz
nego przygoto~ania matryc s.talowych c~y

miedzianych l dlatego te:!: Jest znaczme
kosztowniejszy. Tym sposobem wykonano 8 edycyj zn:'lczków w l~t~ch 1928-1~33.
Były to znaczIn, przedstawlaJące po wlęk
szej części sceny histor;yczr: e , dlate.go t:e:!:
użyto metody stalorytmczeJ dla 08lągmęeia .większej precyzji rysunku.
OdrokuW~wykon~e~ęma~i~wyłącznie metodą stalorytniczl\Tą
techniką wykonano w przeciągu ostatnich
czterech lat jedenaście nowych typów
znaczków; są to wszystkie znajdujące się

wie

Wystawa
pl. "Dawna polska grafika myśliwska" w
Muzeum Wielkopo~
slcim. "Polowanie
na jelenie" - rysunek z misy glinianej, znalezionej
w
praslowiallslciej osadzie
bagiennej w Biskupinie
(wczesny okres żelaza,
l. l. 700 - 400
pr:.ed Chr.)

Dział

polski na

wysł

jeszcze w obiegu, lub nawet częściowo wycofane znaczki, przedstawiające sceny historyczne, widoki kraju, zabytki architektoniczne, podobizny wybitnych mężów stanu itd. Równocześnie kilkakrotnie ukazały się tzw. bloki, stanowiące cenny obiekt dla filatelistów z powodu małej ilości
egzemplarzy wydanych przez władze pocztowe. '
Je~eli chodzi o sumaryczny dorobek filatelistyki pOlskiej w ostatnich dwudziestu latach, mo:!:e się on wyrazić cyfrą około 350 znaczków typów zasadniczych. Urzędowych znaczków wydano 2() rodzajów,
dopłatowych przeszło 100, plebiscytowych śląskich w latach 192C-1923 około 45,
agencji pocztowej polskiej w Konstantynopolu (Lewant). zlikwidowanej w roku
1921 - 32 znaczki, wreszcie Litwy Srodkowej - około 100 znaczków. Cyfry powyższe obejmują ostatnie edycje z okazji
20-lecia Niepodległości. (Om)
.

wie w Nowym Jorku

Plan udziału Polski w wystawie przewiduje wielostronny pol(az, obejmujący historyczny
rozwój Polsld aż do czasów naj nowszych
War s z a w a. (Tel. wł.) Dotych-I
czasowe pJ'ace nad pawilonem polskim na wystawie no,,-ojorskiej przewidl!jn wielostronnv pokaz obejmujący miallo\\,]('le histor'~- czny rozwój
Polski, pl'z~' szły rozwój gospoclarczr
kra.iu, kiJka monumentalnych dziel
sztuki 11,'r,eszlości, prze]{rój wsnólczesnej sztuki plast~'r7ne.i, rzeźb~T i grafiki, celniejsr.e ol,azy przemysłU art~- stycznego i kompoz~' c.ii wn~trz, obszern~- dział kiJln1Jlastu grup nauki 'I
demollslrarin szeregu instrumentów,
dr.iał Polaków w Amen'ce. tun'st~-ld
polskiej i Sjlorłów. roz\\'ój kOm1ll1ikncji morskiej j polskiej f10tv handlowej,
najważnie.isze akcent\' oświaty w PolPOMNIK LOTNIKÓW
Oryginalny pomnik w Michalowicach sce, ciekawe momentv zaczerpnięte z
pod Warszawą na miejscu katastrofy opieki społecznej, architel,turę i urbaprzylotniczej, w której przed dwoma laty nistykę Polski historycznej
zginęło dwóch oficerów rumuńskich i
szłei.
dwóch polskich. Pom.rzik ten zostal obecDalej następuje dVv'adzieścia kilka
nie poświęcony.
działów przemrsłowei prOdukcji pol-

NASZA NOWELKA

było

przynajmniej kilka przedmiotów
wybitnych na skalę świato~ę. oraz
szereg unikatów.

sld<>j, m. in. grupa masz~' n, grupy
mniejSZYCh w~Tobów meta1ow~'ch, wyrobów precrz~'.in~·ch, wyrobów optyczIlHh, s z kła. porcelany i ceramiki, wyI'Oh ('ny

tel\st~' lnrch

\V~' dawni"hv i g-rflfiki llż~·tkowe.i. mehl i, \y n 0hów elel{trotechnic7.nych, che
miC7"\'r 1l. hrmareut~-cz11\'ch i pertul'l1en' h,-rh. "'''robńw spoż~'wczych, all - n'l n1n""-rh
i rll 1;;""Tlirz\'rh. grupy
rolnictwa, grupy mOdy
wiele inn\'('h.
N:1dl'pnie przewidziany jest pięk
IW dział przem~-słu ludowego, kładę.cy
głównie nacisk na etnograficznie polską. sztukę ludową., wreszcie sala przem~'słn clrzewnego z ldnem, w którym
hędzie w\'Świet1anybarwny film o
Polsce i dla informacji handlowej

YVidzimy, że przeglą.d t~-ch działów
dł'. je
kompletny obraz Polski, przy
czrm starano się, by w każdym dziale

I

---

Ekonomia malżelistwa
Rozmowa dwóch przyjaciÓłek:
- Ja popieram plan rozwoju produkcji krajowej, ale mój mąt opowiada się
za polityką oszczędościową.

i g-~ll1nten'in~·ch.
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Tak, rzeczywiście, siadła tu~ obok mnie.
Dzwonki. Wchodzę do sali. Akt trze- • białych zębów... Ciemności potęgowały
Ale cóż to mnie obchodzi? - Oczy mo- ci zaczął się właściwie już przedtem, za- piękno, pozostawiając większe pole do
X
· W
• .
je zawędrowały gdzieś na sufit, na kur- nim orkiestra grać zaczęła, zanim kurty- działania wyobraźni.
!
tynę, przed siebie. Przed siebie...
na w p:órę się podniosła. Sąsiadka zdaje
Akcja staje się wstrząsająca. Nagle poI
Zaczął się akt drugi, przynosząc nowe się także zwrÓciła na mnie uwagę, - bo czułem, że ręki mej chwycił się ktoś kurwzruszenia i nowe melodie. \V pewnej - st)vierdziłem to z całą pewnością, - od czowo. Drżąca, ciepła dłoń ... dłoń - są.Zająłem miejsce; zaraz te~ myśl moją.
chwili poczułem silną chęć spojrzenia w czasu do czasu zwracała głowę w bok, po- siadki. Ostrożnie spojrzałem w bok. Jak
zajęły sprawy dalekie, bardzo dalekie i
bok, na sąsiadkę. Przez chwilę walczy- zwalając sobie przy tym na krótkie, lecz zahypnotyzowana wpatrzona była. w scebardzo różniące się od tematu "Cygane- łem z tym uczuciem głupiej ciekawości baczne spojrzenie na mnie. Ja postępo- nę... Usta lekko rozwarte - pra~ ' ą rękę
rii", którą za chwilę miałem usłyszeć i aż wreszcie uległem. Ujrzałem ją w mro- wałem podobnie. Nic mogłem spokojnie przycisnęła do piersi - lewa zaś trzymaujrzeć. Z zamyślenia wyrwały mię sło"'a:
ku - patrzyła na scenę. Zdaje się, że już siedzieć. Scena zajmowała mnie tyl- ła się mego ramienia ...
_ Przepraszam pana ... pan, zdaje się, jest piękna... Tak, piękna. Nagle sąsiad- ko na kilka minut. Potem przychodziła
Z zamyślenia wyrwała ją burza okIaszajął moje miejsce...
ka drgnęła, zwróciła głowę ku mnie. Spoj- nagle nieodparta chęć spojrzenia na nią. ków. SpOjrzała zażenowana na mnie _ Ach, rzeczywiście _ odparłem obo- rzały na mnie małe, blyszczące oczy. Na- Tuż kolo mnie napotykałem na błyszczą- widząc jednak moje wesołe oblicze odpojętnie, spoglądając na numer krzesła _
tychmiast odwróciłem się, zwracając od- ce. ledwo widoczne w ciemności oczy są- wiedziała uśmiechem.
Oklaskiwaliśmy
najuprzejmiej panią przepraszam _ i sia- tąd uwagę tylko na scenę i grę·
siad ki, zwrócone - ku mnie. One to przy- aktorów raz"m, uśmiechając się i do dzię
rlłem obok, na mój numer _ 63, nadal zaTak upłynął akt drugi. Przerwa. Wy- wracały mnie zaraz do przytomności: kującycl1 aktorów i do siebie. W pewnej
jęty myślami, które wybiegały poza tea- szła sąsiadka - po chwili wyszedłem i ja. muzyka, śpiew, scena.
ch ,y iIi spostrzegłem, że sąsiadka już wyWe foyer publiczność tworzyła koroSympatia do sąsiadki jednak stale szła.
tralną salę, - do codziennych kłopotów, wód, sunący wolnym, polonezowym kro- wzrastała.
Po chwili wciągałem plaszcz, rozglą
pracy i trudu; nie spostrzegłem nawet do- kiem. Spojrzenia, uśmiechy... Wmiesza\V przerwie spacerowała we foyer. Ja da.iąc siG za nią. Stała przed lustrem zabrze, z kim zamieniłem te słowa.
łem się w płynący szpaler. Patrzyłem, ob- , także. Taka sobie przechadzka wśród pinając bogate, piękne futro. \Vidok' boPo kilku minutach ozwała się orki e- serwowałem, podziwiałem. A, a, - oto gwarzącego tłumu ludzi - i od czasu do gatego futra trochę ochłodził me zapały
stra, kurtyna wspięła się w górę. przed- i moja sąsiadka. lvIija mnie - rzucam czasu spojrzenia na siebie. Tak, jak w - postanowiłem jednak działać. Staną.
stawienie się zaczęło. Muzyka i śpiew spojrzenie. Piękna, piękna... Po kilku poprzedniej przerwie.
Jedno tylko się łem tak, że musiała mnie dostrzec. I dobyłv sztukami. które mię szcz"gólnie zaj- spojrzeniach znałem ją już dobrze, cał- zmieniło: oczy jej. patrząc na mnie, tro- strzegła.
l1śmiechnąłem się ostrożnie.
mowały, któlTm oddawałem się całą du- ki<,m dobrz!'.
cllę jakby marząco się powiększały, usta Chwilę popatrzyła na mnie potem zluszą., przed którymi nie opierałem się niByła piękna. Smukła brunetka, odzia- zaś nabieraly uśmiechu bardziej wyraź- strowała mnie od stóp do głbwy tak zimgdy; porywały mnie one swoistym cza- na w brązową, prostą krojem - lecz jak- nego. Cóżby to miało znaczyć? Szkoda nym i szyderczym wzrokiem, ~e poczurem piękna, głębokiego i subtelnego. Mu- że przyjemną dla oka suknię, wyróżnia- tylko, że przerwa była taka krótka.
łem lód w kościach. Spojrzała w lustro
zyka ... Czułrm i teraz jej tragizm, jej 1'0- jącą)ą spoś:6d tłumu. kObi?t, odzianych
Ąkt czwarty i ostatni. .Ak~ja z P?cząt- -:- i jeszcze raz szyderczo w moje oczy,
mantyzm, jej wesołość.
w wlęl,;szoŚ.CI w kl'zyl,lJ\\'e, lmpertynecko ku desperacko we~ola sta:le ~lę trB:g!cz.n~. Jeszc~e raz sprawdziła moją wysokość i
Akt pierwszy się slwńczyl; oklaski, bogate stroJe. Głowa mała, ksztaltna, usta Słuchacz otrzymuje wrazellla najsIlmeJ- podll1ósłszy dumnie głowę wyszła szybdługie oklaski;
zabłysnęło światło, puwąskie, złożone w dziwnym, trochę dumsze. Na sali szalony spokój i cisza. Do- kim krokiem.
bliczność ZAczęła wychodzić.
Zostaję na
nym uśmiechu rozmarzenia, wywołanym minuje muzyka i śpiew. Sąsiadka moja
Stałem, jak posąg z kamienia.
Przez
sali. Wra7.<,nia scęny powoli mijają, nie- przez masę napływających wrażeń. No- przyjęla pozycję jak najbardziej wygodną. chwilę nie mogl<'m zrozumieć co się wlasforne myśli uciekają znowu gdzieś ~ek subt.elny, oczy. mał~, po:vażne, rz,uca- Si~dła głęboko w fotelilw; rę.ce wy~ią- ściwie stało.
Nagle świad~mość moja,
poza salę, na światlo dzienne... Marze- lące wokoło błyskI spojrzema, czoło mte- gmęte oparła na kolanach ... Cóz za dZlw- przeszyła Jasna jak błyskawica mvśl:
nin...
!igentne, spokoj.ne. Chodz.H~ wolno, tak, n~ trans .... Tra~~, przery:vany ~pojrzenia- płasz~z! Tak, płaszcz... Letni, wytarty,
Wezwał je stamtąd odgłos dzwonka.
Jak chodza, ludZIe o wysokIej kulturze du- mI na mme. I\.ledy spOjrzała Jeszcze raz krótkI płaszcz ... letni płaszcz w listopaPubliczność zaczęła napływać na salę:
ch owej, ludzie opanowani. Wspaniała ko- - lekko się uśmiechnąłem... Lekko, niby dzie ...
panowie z minami często nonszalanckimi, bieta! - to było moje jedyne określenie, nieznacznie, a jednak... Zauważyła! Jest
Podniósłszy kolnier7. wyszrdłrm z te apanie najczęściej kokieteryjnie, z uśmie-l oddające wszystkie jej cechy. Takie ko- i odzew, - uśmiech, jakiegom w życiu l tru z zaciśniętymi zębami . .I. 'a ulicy była
chem na ustach. Uwagę moją zwróciła biety rzadko się na ziemi spotyka... Z ka:!:- jeszcze nie widział. Uśmiech delikatnie zimno - padał deszcz.
młoela kobieta ... Brunetka. Tu, zuaje się.
cl:rm spojrzeniem na nia, niepokój w mym wysubtelniony, zawierający w sobie omoja sąsiadka... Jej zająłem miejsce... sercu rósł, dziwnie wzmagał się.
grom smętku. ukazujący rząd małych,
la. .WELMICKL
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