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Nabożeństwo żałobne za duszę Papieża w kościele św. Piotra

Chwila. zamykania pot1'ójnej trumny ze zwłokami Piusa Xl
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Niesły[hanyatak

na zmarłego Papieża

Zaburzenia
w angielskiej Gujanie

G e o r g e t o w D. (PA T) W Zachod·
niej Gujanie brytyjskiej doszło na jedBezprzykładny ton prasy niemieckiej - .Jakim prawem bezbożnicy śmią się wtrącać
nej z plantacyj cukrowych do zaburzeń, w czasie których zabite zostały
w sprawy Kościoła!
3 osoby, w tym 1 murzyn, a kilkunaPrasa niemiecka nie ustaje w zu- ł czy się ze zmianą osoby, zasladafQcej mlec, czy w wojnie, czy tv pokoju z na- stu policjantów odniosło rany.
chwałych napaściach na Kościół, a
na tronie papieskim, czy też walka stępcą Piusa XI.
przede wszystkim na zmarłego Ojca będzie kontynuowana lub nawet jesz"Te słowa pożegnalne rzucamy czteśw.
Organ Himmlera "Das schwarze cze zaostrzona. W każdym razie sto- rem kardynałom niemieckim, udają
nieufności
I\orps", wydawany dla członków szta- imy na posterunku teraz i na zawsze cym się w drogę na CODclawe do
L o n d y n. (P A T) Izba Gmin odrzufet ochronnych (SS) w niebywały spo- dla narodowo-socjalistycznych Nie- Rzymu".
ciła wczoraj
wieczorem 344 głosami
sób napada na śp. Piusa XI:
przeciwko 146 wniosek Laoour Party
o wyrażenie rzą,dowi nieufności w
: "W osobie Piusa XI widzimy czło
związku ze sprawą, bezrobocia.
wieka, który jako głowa Kościoła
Rzymskiego zajął w ostatnich latach
R z y m. (P AT) Dziś rano przybył tu
W katedrze Notre Dame
wyraźne
stanowisko przeciw pań
P ar ż. (P A T) W piątek rano w
stwom totalnym w ogóle, a zwłaszcza podsekretarz stanu w MSZ p. SzemBerlin. (PAT) Jak słychać, preprzeciwko narodowo - socjalistycznej bek, powitany na dworcu przez charge kościele Notre-Dame odbyła się uroRzeszy. Wszystkimi stojącymi do Jego d'affaires przy Watykanie Janikow- czysta msza żałobna za duszę Ojca mier Goering zamierzał udać się na
urlop wypoczynkowy na
wzięli udział pre- trzydniowy
~yspozycji środkami starał się on za- skiego. członków obu ambasad R. P., świętego, w której
pobiec połączeniu Austrii z RzeszQ. konsula generalnego w Rzymie Mazur- mier Daladier oraz liczni członkowie Capri, zamiaru tego jednak zaniechał
wobec pilnych prac.
rządu i przedstawiciele korpusu dyploPodczas kryzysu ' światowego w jesie- kiewicza i przedstawicieli kleru.
matycznego.
ni 1938 roku stanął on wyraźnie po
Nabożeństwo żałobne
Msza odprawiona była przez arcystronie Czechosłowacji przeciw Niemw polskim kościele
biskupa msgr. Beaussart.
com. Od końca 1938 roku prowadził
R z y m. (P A T) Dziś rano ks. biskup
War s z a w a. (Tel. wł.) W wykoon akcję przeciw faszystowskiemu uW Sofii
nywaniu ustawowego obowiązku nad·
stawodawstwu rasowemu Włoch. Na- Dubowski odprawił w kościele św. StaS o f i a. (P AT) Dziś rano w tutej- zoru nad przygotowaniem zawodowym
tomiast sympatyzował zupełnie otwar- nisława mszę św. za spokój duszy Piucie z frontem ludowym i wielkimi de- sa XI. Na nabożeństwie obecni byli m. szym kościele katedralnym delegat a- aplikantów adwokackich, Rada Adwoin. ks. kardynał prymas Hlond, pod- postolski odp-rawił uroczystą mszę św. kacka w Warszawie uchwaliła wpromokracjami.
sekretarz stanu Szembek, charge d'af- za duszę Ojca świętego, na której obe- wdzić tzw. dzienniczki dla aplikan"Bez względu na to, kto będzie no- faires Janikowski i delegacja uniwer- cni byli reprezentanci rządu, ducho- tów. Podobno dzienniczki takie zosta·
wą Głową Kościoła,
wierni zasadzie, sytetu Józefa Piłsudskiego z rektorem wieństwa prawosławnego i korpusu ly już wprowadzone przez Rady prowedług której postępowaliśmy, będzie
Antoniewiczem na czele.
dyplomatycznego.
wincjonalne. (w)
my także z nowym Papieżem walczyć
nieubłaganie
o jasne rozdzielenie
spraw kościelnych od politycznych.
"Każde nadużywanie religii dla ce·
lów politycznych będziemy jak naj.
ostrzej piętnować bez względu na to,
czy takie nadużycie stwierdzimy u
duchownego na wiejskiej kazalnicy,
czy u nowego Namiestnika ChrystuZ kim pójdzie gen. Franco'l- Stawiali na prze grywającego konia
stusa (słowa namiestnika Chrystusa
(d)
R
z
y
m
(PAT).
"Informazione Włochy odpowiedziały na pierwszy a- bez względu na to, co może się wydauięte są w cudzysłów) na tronie paDiplomatica"
omawiając
sprawę uznapel gen. Franco.
rzyć."
pieskim. Nie od nas zależy, czy okres
"Dnia 18 listopada 1936 r. Włochy
Głodnych nakarmić ...
walk politycznych, do których Pius XI nia lub nieuznania rządu w Burgos
łącznie z Niemcami uznały rząd gen.
B u r g o s. (P AT) Minister spraw
prowadził
hierarchię
katolicką Nie- przez Francję i Anglię m. in. pisze:
"Jeśli Francuzi i Anglicy zdecyduFranco jak o r z ą d c a ł e j H i s z p a- wewnętrznych rządu narodowego 0miec i katolicyzm światowy, za końją się ostatecznie uznać zwycięzcę, bęn i i. Francuzi i Anglicy stawiali od- świadczył przedstawicielom prasy, że
dzie to zgodne z logiką rzeczy. Jedna- tąd przez 30 miesięcy na przegrywa- zagadnienie wyżywienia .wcią.ż napły
kowoż sposób, w jaki to się odbywa, a
jącego konia.
wających z Hiszpani~ "czerwonej" umianowicie
wahania
od
pochwal
do
"Jeżeli
chodzi
o
legionistów
wIochodźców nie natrafia na żadne trudprzyjeżdża
pogróżek, wykazuje całkowitą, nieznaskich - te kilka dziesiątków tysięcy ności.
\V a r s z a w a. Polska Ag. Tel. jomość psychologii narodu hiszpań- nieustraszonych kombatantów powróW najbliższych dniach przybędzie
oficjalnie komunikuje:
skiego.
ci do ojczyzny wtedy, gdy gen. Franco do Hendaye 3 tysiącee dzieci. które
lDnia 25 bm. przybędzie do Polski
"Rzymskie koła odpowiedzialne do- oświadczy, że zadanie ich. zostało spel- skutkiem zbyt pospiesznie odbywają.
z rewizytą. minif;ter spraw zagranicz- brze znają linie kierownicze polityki nione, nie wC7..eśniej jednak. W stylu cej się ewakuacji rozłączone zostały z
nYCh Italii hr. Ciano z małżonką. Po- gen. Franco oraz żelazne konieczności \Vłoch faszystowskiCh jest maszerowa- rodzicami i znajduję. się we francutej polityki. luż dnia 27 lipca 1936 nie razem z ł'l'Zyjaciółmi aż do końca, skich obozacb koncentracyjnych.
b~·t w Polsce potrwa " dni.

Odrzucone wotum

\V hołdzie Ojcu ~więtemu

Goering nie jedzie na Capri

Dzienniczki dla aplikantów

Braterstwo broni nie minie bez śladu

25 hm.

min. Ciano
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Ilr~n· [l~ni~ ~wo~o yrn[~u Wni!m[l~[~
Pracownik

przywiązany

jest do Iniejsca pracy - Pracodawca pozbawiony prawa doboru
ludzi - O wszystkim rozstrzyga Urząd Pracy

(d) Berlin. (PAT). Pełnomocnil<
do planu 4-letniego marsz. Goring wydal c1n ja 13 bm. usta\vę o rynku pracy,
uzupełmającą ustawę z czer'vvca r. ub .
(Donosiliśmy o tym krótko we wczorajszym wydaniu wieczornym.
Red.),
Znaczenie tej ustawy poleg.a głów
nie na stworzeniu podstaw prawnych
do faktycznego wciągnięcia do szeregów wszystkich zdolnych do pracy z
j€dnoczc sną możnością
przydziel,a ni,a
- według uznania UrzQdu Pracy - sil
roboczych do pracy "odpowiec1niej".
Od w-cjścia '" życie ustawy każdy
pracownik fizyczny i umysłowy w Rzeszy związany jest ściśle z wyznaczonym mu przez Urząd Pracy miej cem
z,a trudnienia, z dl'ugiej zaś strony pra·
codawca zmuszony jest do zatrudnia·
nia prz~'dzielonych mu sil roboczych
Urząd Pr,acy posiada wedlug ustawy - nie tylko prawo powoly",;ania
wszystkich zdolnych do pracy, ale i
prawo przenoszenl.a zatnldnionych już
pracowników do innej miejscowości.
Cala ustawa stOI pod haslem "zapewnienia sil roboczych dla celów o specjalnym p,allstwowo-polit~'cznym znaczeniu".
Obejmuje
ona wyraZnle
wszystkich mieszkańców Rzeszy. Obywateli zagranicznych ustawa nie do·
tyczy jedynie w mierz·e przewidzi,anej
przez układy pal'lstwo\Y8. bądź też
przez uznane w Niemczech reguły prawa

międzynarodowego.

Konieczność

wydatków
zbrojeniowych Anulii

Londyn (ATE). Ogłoszenie
która przewiduje preLminal'z budżetowy na cele ohl'ony w
wysokości
piQciuset kilkurl7.icsiQciu
milionów funtów szterlingów, wywoła
łe silne wrażenie w' opinii i prasie angielskiej. Dzienniki wątpią cz~' pokrr'
de tych ,vydatków będzie mogło nastąpić w drodze operac~lj kredytowych
i przewidują możliwość zwiQkszenia
podatku dochodowego.
"Daily Telegraph" pisze, że
wydatki na zbrojenia są bardzo duże.
lecz rząd może mieć pewność, że cały
naród jest gotów ponosić wszystkie
ciężary, ahy zapewnić bezpieczełlstwo
kraju.
(d)

"Białej Rsięgi",

Oburzenie w Rzeszy
(dl Berlin (ATE). Nowy projekt
finansowania ohrony angielskiej, przyj<;;to w Niemczech z niezadowoleniem,
jak o t~' m świadczą komentarze prasy
niemieckiej.
"Angriff" zaznacza: "Del<laracja zawal'ta w memorandum angielskim
stwiel'd7.ająca, że Anglia jest również
i w prz~'szlości gotowa przystąpić do
roko"'a11 o ogl'aniczen i e zbroj e1'1. jest
albo sZ~7derstwem all~o głupotą".
\V podobnym tonie piszą inne dzienniki.

Pod ostrym

-

liątem

PAN NAPIERALSKI

l ••• SIÓDME PRZYKAZANIE
Żydowski "Głos

Poranny" piórem swe·

go żydowskiego współpracownika p. St.
GeI. podaje taki oto obrazek z posiedze-

nia Rady Miejskiej w laodzi:
..... W dalszej części r. Szwajdler
oświadcza, że jego klub dołoży starań.
aby nie doszło do rozwiązania
Rady Miejskiej; gdyby jednak spro.
wokowano endeci~. to mogą powtórzyć sil)
sytuacje, jak w roku 1936,
Będzi(' walczyć mówi on - o Pol.
ske narodową i katolicką.
R. NAPIERALSKI:
A
siódme
przykazanie pan zna? ("N i e za·
b i i a j I") (podkreślenie "Głosu Porannego").
Nam z kolei nie pozostaje nic innego,
'ak zapytać P. Napieraiskiego:
A "drugie" przykazanie pan zna?
("Nie mów"). W uproszczeniu to bJ;zmi:
"Nie mów idiotyzmów". .
Że pan Napieraiski jako socjalista nie
zna dekalogu - to rzecz zrozumiała, ale
że jego obrzezany współtowarzysz
p. St.
Gel. tak bardl:o ignoruje Mojżesza - to
już trudno zrozumieć.
Ale że chrześcijańskim obowiązkiem
'est pouczanie maluczkich. więc pouczymy p. Napieraiskiego. Siódme przykazanie brzmi
"N i e kra d n i j I"
panie
Napi€ł'alski ,.N i . kra d n i j !"

KADE

Druga część ustawy, wiążąca pracownika z miejscem zatrudnienia, uz,asadniona Jest w następujący sposób:
"Ogólna fluktu.acja sił roboczycb w
Niemczech wynosi miesięcznie półtora
milion.a ludzi. Tak olbrzymi.a liczba
powoduje oczywiŚCie wielkie straty,"
"Ustawa stwarz,a6 może - j,ak 0-

tu - w poszczególnych wyp,a dkach ob ci ąż'eni,a, ale wymagania
państwowo-polityczn€ muszą być przede wszystkim brane pod uwagę. Waga
ustawy plJleg,a głównie na możności
zmobil izowan ia w razie
potrzeby
wszy tkich męskich rezerw siły roboczej w Rz·e szy."

..
Po~n ty1n tut. f"o1ltach his~l'Ialiskich spokój
W cię.gu
(d) P a ryż (PAT). Zarówno komu- dziły ewakuację dzieci.
nil<at kwatery . głównej wojsk gen. czwartku transport złożony z kilkuset
Franco jak i komunikat sztabu wojsk dzieci został wysłany do Albacete. Z
republika11skich, ogloszone przez radio, władzami miejsldmi wspóldziała w zazgodnie stwierdzają, że na frontach w kresie ewakuacji dzieci szwajcarski
Hiszpanii nie zaszło nic godnego u- lwmitet pomocy Hiszpanii.
W czwarte}\: o godz. 15 nad Walenwagi.
I(omunikat sztabu madryckiego do- cją ukazała się esl{adra samolotów podaje, że Madryt bombardowany był wstal'lczych, złożona z 10 samolotów
przez artylerię gen. Franco; ofiarą po- typu "Savoia". Samoloty zrzuciły 0cisków padlo 5 zabitych i 20 rannych, gółem przeszło sto bomb. Dotychczas
przeważnie cywilnych.
brak jest informacyj o ilości ofiar i 0\Vładze miejskie
l\fadrytu, wobec ceny wyrządzonych szl<ód.
nieustającego bombardowania,
zarzą.-

Prawda owyborach na Rusi Podkarpackiej
Opór ludności -

Pod tel'roren't bagnetów - Żydlfi ~all:s~e
lojalni
U n g war. (PAT> Napływające tu wych warunków, wstrzymała si, calw dalszym ciągu wiadomości o nie· kowicie od głosowania. W wielu mlejdzielnych wyborach do sejmu na Rusi scowościach w czasie trwania głosowa
Podkarpackiej potwierdzają w całości nla urządzono demonstracje antywoło
pierwsze doniesienia o nieprawidłowo- szynowskie.
ści ich przebiegu.
W Slatinskich Dolach ludność odJak już donoszono, komisje wybor- mówiła wzięcia udziału " wyborach,
cze składały się wyłącznie z zaufanych wobec czego silny oddział żandarmerii
ludzi Wołoszyna, którzy "regulowali" spędzał przemocą wyborców do urny,
głosowanie według wskazówek, zawar- w wyniku czego doszło do starć, podłych w poufnym okólniku, wydanym
czas których aresztowano 15 osób.
pnez rząd Wołoszyna. Ludność karpato
W Ruszcie doszło również do deruska, pozbawiona własnych przedsta- nlOnstracji antywyborczej, w rezuItawicieli w komisjach wyborczych, nie cie której żandarmeria aresztowała 17
mając możności wyrażenia w tych wyKarpatorusinów. W Buszcie na ogół
borach swej woli, zasłosowała samo- głosowali tylko Czesi, żydzi i zwolenobronę w
formie bądź to oddawania nicy Wołoszyna, pny czym ci ostahli
podrobionych ruskich kart wybor- po kilka razy z rzędu oddawali swe
czy ch, bądź to pnstych kopert, a w wie- głosy w miejsce nie głosujących Karlu wypadkach, zależnie od miejsco- patorusinów.

----------------------Afera mysłowicka

War s z a w a. (Tel. wI.) W najczasie będą podjęte rokowania handlowe z Grecją i Łotwą w sprawie ustalenia kontyngentów, wygasają.
cych w kOllCU marca. '" stosunkach
z Grecją chodzi nam o zwiększenie
eksportu wQgla i wyrobów metalurgic7.nych, a z Łotw}~ o zwięks7.enie
eksportu wyrobów włókienniczych. (w)
bliższym

Gangsterzy hulają
wAmeryce

Nowy Jork. (PAT) WSoułh NOl'walk (w stanic Conner.ticut) 4 uzhl'ojon~'ch bandytów napadlo w biały dziel}
na 2 inkasentów bankow?ch, którnn
towarz~'szył policjant. Bancl~'ci zrabowali 40 tys. dolarów i zdołali zbiec.

Nie ma na świeci. człowieka, którgbg przynajmniej raz tv iyciu nie zaznał "zcz(ścia.

LOSÓW

Do aabycia
I. KLASY zaprasza uprzejmie

Stefan CENTOWSKJ
Poza.a.· pl. Wolności

K a t o w i c e. 17. 2. (ajs) Proces apelaCYJny o nadużycia na Centralne]
Targowicy w Mysłowicach przeciwko
dyr. Kazimierzowi Kazoniowi i tow.
został na czas nieol,reślony Oc1l'OCZOIIY,
albowiem wnoszQcy w tej sprawie
of'karżenie prok. dr Stankiewicz ob-

to

ag letS.o

świ .adczają

Bombardowanie Madrytu i Walencji

Rokowania handlowe
z Grecją i Łotwą

J

Dokoła

misji Berarda

(d) B u r g o s (ATE). W związku z
jakoby ponowne wysłanie senatora Berarda do Burgos było równoznaczne z uznaniem de facto
rządu gen. Franco przez Francję,
w
mial"Jdajnycb
kolach hiszpal1skich
podkreślają"
że
interpretacja ta jest
jednostronna.
Narodowy r~ąd hiszpański nie jest zainteresowany w u·
znaniu de facto. Obecny stan rzeczy
nie ulegnie zmianie, dopóki Francja i
Anglią. nie uznają. rządu gen. Franco
de jure.
wiadomościami,

Stany Zjedn. jeszcze czekają
Was z y n g t o n. (P A T) Ze źródeł
miarodajnych donoszą. że rzą,d argentyllSki . zwrócił się do departamentu
stanu z prośbą. o wyjaśnienie stanowiska 'Vaszyngtonu w sprawie uznania.
gen. Franco.
Stanowisko St. Zjednoczonych, jak
słychać, nie uległo zmianie: uznanie
nie może nastąpić, zanim gen. Franco
nie będzie sprawował kontroli nad ca..łym terytorium hiszpańskim i zanim
nie będą wypełnione ogólne warunki
uznania.

Estońska

placówka
dyplomatyczna wBurgos
Rzą.d estoński postosunki d~rploma·
t~'czne z rzą,dem narodowej Hiszpanii.
\v tegorocznym budżecie paI'lstwowym
przewidziano kwotę potrzebną na za·
łożenie
placówki dyplomatycznej w
Burgos.

T a l l i n. (PA T)

stanowił nawiązać

Przypusz,czaią,

że

w

najbliższym

czasie wstanie mianowany charg~
d'affaires. prawdopodobnie jeden 2\
" w~'ż:'lz~'ch wojskowych.

światową
zbrojownią

Ameryka

Now~r Jork. "(PAT)
"New York
Herald" donosi z 'Vaszyn~onu, że rzą
d~r aUi"tralijski i Indy,i Holenderskich
zakupiły ostatnio w
Stanach Zjednoczonych serię samolotów bojOWYCh VII
relu wzmocnienia swych sił lotniczrch.
'Au\V ed ług' "N ew York Herald"
stralia nabvła 50 samolotów bomboa Indie Holender·
Wych "Lockhead"
skie 12.

Wyroki

śmierci

w Palestynie

(d) L o n d y n. (ATE). Z Jerozolimy
łożnie zachorował.
clonosz.a: Sad woil'kowv w Haifie wydał w ci~Hn; ostat'niego' ty!!,odnia 7 wy·
roków śmierci mI. part~lzantów arah(d) G d Y n i a (Tel. wi.) Zaku11ione sl{irh. Takfl sarnn ilość wyroków
przez Gd~'nia-Ameryka Linie Żeglugo śmierci ",,"(lal l'loc1c'z,as ostatni~h dwu
we statki motorowe .,Rio Negro" i "Rio dni sad woisko"",, w Jerozolimie. 'V
Parclo" otrz~'mają nowe nazwy. Pierw- ~l'oc1ę 'bowic'm f'1,R7.A.n1l w JC'ro?;(')limie
szy będzie pł~-wał jal<o ,.MoJ·ska '''0- nil. li::'ll'l" śmi('rri :3 .\l·ahr'lw, a w rZWA.r·
la", drugi nazywać siQ b~dzjc "Stalowa tck 4. Skarani hmli ucl7,iał 'IV rozmrliWola:' .
h"rh aktach tel'rorYstw7,l1vch i zo>'tali
Poclllil."sienie handery polskiej na ,~·z.ięci clr) nie,,"oli ,,; lJhiegł~'rn f;'godniu
,,~lorskiej \Voli " odbędzie się
w nie- prze:>: oc1l.hial angielski na południu
dzielę· (PI
r>r1 Rf'tlf't>m .

Nowe motorowce

onferenda palestvńska rozleci sie.
Angielskie obietnice -

Arabowie niezadowoleni, tydzi

menty drugiej, Wskazuje to wyraźnie
na chęć doprowadzenia do tradycją,
dzie11 obrad.
uświęconego brytyjskiego kompromiże w ciągu
tego tygodnia zrobiono su, który prawdopodobnie polegać
jakieś
poslQpy. Co prawda należy hQdzie na udzieleniu Żydom zapewniewziąć pod uwagę truclności technicz- nia, iż Anglia nie dopuści do utworzene, jak np. okoliczności, iż rząd bry- nia całkowicie niepodleglego pa11stwa
tyjski w istocie rzeczy prowadzić mu· arabskiego. Arabom z drugiej strony
si dwie równoległe konferencje pale- ma być zagwarantowane ograniczenie
styńskie: jedną z Arabami, a drugą z żydowskiej imigracji.
Żydami. Dalej - posiedzenia z ArabaFakt zgody rządu brytyjskiego
mi przedłużają. się również wsJmtek na tego rodzaju komisję oraz na.
konieczności tłumaczenia każdego slo"\va opublikowanie
trzymanej dotą.d w
Mimo to jednak uwzględniając, Że tajenmicy korespondencji dowodzi. że
prawie codziełl odbywały ~i~ dwa po- w Londynie istllieje tendencja pewsied~enia wynik pierwszego t~'godnia n~-ch ustępstw na rzecz Arabów. Przyjest bardzo nikły. Taktyka rządu bry- pU!'lzczają.. że o ile rzęd bl-ytyjski nie
tyjskiego polegała głównie na tym, zgodzi sir: na call\Owitl;\. niepodległość
aby jednej delegacji przedstawić argu- Palestyny jako l"amoc1zielnego pail(d) L o n d y n. (PAT).

palestyłlska

Konferencja

zako11czyła pięrwszy ty·
Nie można utl'zymywać.

I

t~kże

stwa arabskiego, to jednal, gotów bę.
dzie przyznać pewnego rodzaju statut
autonomiczny, w którym byłahy zdacydo"'una pl'zewaga Arabów i w którym Żydzi byliby zagwarantowaną.
pod każdym względem mniejszością.
W kołach żydowskich panuje wiei.
kie rozgoryczenie. Odgrażają się, iż
ze swej strony przejdą do taktyki sabotażu oraz terroru, o ile taka tylko
polityka popłaca. NegatY'wne stanowi~ko posunąć się miało tal- daleko~ że
Zydzi - jak twierdz~ w sferach poinformowan~-ch odmawiaj:;\. dalszego
udziału w konferencji. Tym też ma się
tłumaczyć fakt, że wbrew zapowiedzi
nie odb~'ło się w czwartek po~iedzellie
rządu brytyjskiego z delegacją zydowską..
.

Numer

n
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Z NASZEGO STANOWISKA

"I nie usłaniem wwalce"...

W dniu 6 marca mInie rok od pakongresu Związku Polaków
w Niemczech. Najbliżej naszych granic
żyje
p ó I t o r a m i l i o n o wamasa
ludu polskiego, nierozdzielnie związa
na z narodem polskim już wyzwolonym. Najpotworniejszy ucisk tępi ten
lud z dnia na dzień.
A m y n łc
-p r a w i e n i e w i e m y o j e g o l os i e c o d z i e n ny m, u i n a wet o
i ego
wi elki ch
ś w i ę t a c h.
Wszak do prasy polskiej przenikają
tylko bardzo rzadko jakieś luźne komunikaty, obrazujące jakieś potworne
akty zbrodni, gwałtów, krzywd ludu
polskiego w Kiemczech. Jedynie prasa
narodowa poznańska i pomorska daje
jaki taki obraz życia Polaków w Niemczech.
Poza tym nie tylko nie wiele wiemy, ale wprost b I ą dz i m y w c i e mn o ś c i a c h. Oto w "Polonii" z dnia
31. I. br. ukaz al się artykul piętnujący
nowe metody organizacji Polaków w
Niemczech na postawie odczytu działacza polskiego za kordonem, Baczewskiego.
miętnego

Jakież

to są te nowe metody organizacyjhe i jak wygląda życie Polaków w kraju swastyki?
Organizacją, uznaną

Wisły

Związek
zasięgiem

i Krakowa, jako duchowej stolicy Polski. Odznaką tenże znak "wiary
i wytrwania".
_ Programem pięć prawd Polaków:
Jesteśmy

Polakami
Wiara ojców naszych jest wiarą
[naszych dzieci
Polak Polakowi bratem
Codzień Polak narodowi służy
Polska Matką naszą - o Matce
[nie wolno mówić źle.

Duszą

tych treści "Polactwa waljest młody poeta i dziennikarz Edmund Osmańczyk, któremu
właśnie władze niemieckie odebrały
paszport bez prawa wyjazdu do Polski.
czącego"

I
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ZYCIE POLITYCZNE
KONSULAT NIEMIECKI
WE LWOWIE
Konsulat niemiecki we Lwowie powstanie w ciągu marca. \V ogóle ujaw
nia się żywsze zainteresowanie terenem
Ziemi Czerwieńskiej. Rz ecz osobliwa, że
duże zainteresowanie okazali także Ja.
pOńczycy,
którzy posiadają tam własny
konsulat. Jest to oczywiście zjawisko
czysto polityczne. Nie ma bowiem nikt
złudzeń, że dla Japonii teren czerwonoruski nie stanowi terenu ekspansji gospodarczej.
Teraz równolegle z Busztem ma powstać
we Lwowie konsulat niemiecki. Tutaj
już zbyt jasne. iż chodzi o placówkę, która ma śledzić ruch ukraiński.
Może nie hędzie bez interesu wspomnieć,
że w Rzymie islnieje instytut ukraiński, wyelający swe publikacje i zajmujący się rozwojem
tego 7.agadnicnia.
Nie przypuszczamy, by i Rzym zechciał
we Lwowie stworzyć wlasną placówkę.
Ale sam fakt istnienia instvtulu ukraillski ego jest zjawiskiem, godnym podkre-

za oficjalną rePolaków w Niemczech,
jest
Zwi ązek
P o l ak ó w.
Ilu
członków liczy?
Trudno to określić.
W każdym razie, jak na półtora miliona ludności, nadzwyczaj mało.
Ale
związkowcy uważają, że nie przynależność organizacyjna decyduje o polskości.
Kogo Związek reprezentuje?
Polaków ze Śląska, Babimojskiego,
Krajny, Kaszub, ziemi Malborskiej,
Warmii, Mazurów, zlem połabskich,
Westfalii i Nadrenii. Choć statystyka
oficjalna niemiecka wykazuje w roku
1925 - 802934 osób narodowości polskiej, a nawet w r. 1933 tylko 440 168, ślenia.
jednakże ta sama statystyka wykazala
Przed wojną konsulat niemiecki róww r. 1910 - 1517440 Polaków i dwu- nież istniał we Lwowie. Ale z ujawniojęzycznych osób polskiej narodowości.
nych tajnych dokumentów "OstmarkenCo się dziś dzieje z tymi Polakami? vereinu" wynika, że właściwe stosunki
Tu nie przedstawią rzeczywistości żad przewódców ukraińskich z Niemcami odbywały się przez czynniki hakatystyczne.
ne opisy.
Najwyszukańsze krzywdy,
Konsulat załatwiał jedynie sprawy np. roeksterminacje, bezprawia, wysiedla- botników sezonowych.
nie, wyrzucanie poza granice, obozy
Dla Polaków konsulat niemiecki był
koncentracyjne, napady, wszystko o- symbolem wrogiego dla polskości pań.
parte na prawie i autorytecie władz stwa. Toteż niejednokrotnie wówcr.as
państwowych to określenia w ję mlodzież i spoleczeństwo demonstrow?ły
przed tym konsulatem po wszelkich
zyku powszechnym. A l e n a m ę k ę przejawach polityki antypolskiej wzglę
rdzennego
ludu polskiego dem społeczeństwa zaboru pruskiego.
w Niemczech
nie ma słów
w codziennym
ludzkim ję_ ZNACZENIE KONFERENCJI
zyku.
prezentację

Więc łeż nie dziw, że Polacy nie~łeccy zaczynają opierać swoje życie
na misłycyźmie, na ucieczce w krainy

ducha, na poezji. Przywódcami stają
się najczęEciej ludzie o duszy pelnej
ideałów. Wprawdzie nie brak i takich
działaczy, jak chłop Arkadiusz Bożek
:z Markowie, ale i ci zwolna stają się
manycielami. Cały kongres Polaków
w roku ubiepłym, to był przede wszystkim jakiś olbrzymi festiwal poezji i
muzyki. Wszystkie wydawnictwa opracowane są w sposób poetyczny, pełen artyzmu. Ośrod.kiem akcji polskiej
stają się chóry ludowe.
Związek
Polaków za symbol ma
stylizowany znak biegu
"rodło"

Polaków obejmuje swym
wszystkich rodaków za zachodnim i północnym
kordonem.
Opracował' już wielokrotnie tysiące
skarg. Jest ich kilkadziesiąt tomów.
Wszystko pozostało bez skutku.
A u nas prusactwo hula. Jakiś zły
czar przeszłości trwa nad nami.
Ale gdy się widzi tę mękę Polaków
w Niemczech bez łez i ten zaciekly
wyraz oczu, które patrzą na wschód,
słyszy
się słowa hymnu Polaków w
Niemczech:
I nie ustaniem w walce,
Siłę słuszności mamy
I mocą tej słuszności
Wytrwamy i wygramy.
JAN BIELATOWICZ.

do skutku z inicjatywy Anglii, której jako sprawującej z ramienia Ligi Narodów mandat nad Palestyną - walki żY·
dowsko - arabskie przysparzają wiele
trudności.

Wyniki obrad

w
ostatecznym rezultacie nie dadzą one załatwienia kwestii palestyńskiej.
W ogóle
bowiem w sprawach, wiążących się z emi.
gracją Żydów, wszelkie konferencje mię
dzynarodowe są bardzo drugorzędnym I
mało
skutecznym sposobem
ich roz·
strzygnięcia.
Zakulisowe wpływy żydo
si wa, działającego przez tajne organiza·
cje i oddziałującego pośrednio na wyniki
J,onfrl'encyj powodują, że sprawa żydow
"ka nie rusza z miejsca, lub rusza w fał·
sz)'wym kierunku.
Konferencja londyńska dotyczy tylko
zagadnienia Żydów w Palestynie, a nie
obejmuje całokształtu kwestii żydowskiej,
Widać w niej dążenie rządu angielskiego
do kompromisowego załalwienia sprawy;
z jednej strony chodzi o to, by zapewnić
Żydów, że Anglia nie dopuści do powstania całkowicie niezależnego państwa arabskiego w Palestynie, a z drugiej, by
nikłe.

Można

są jak dotychczas
też
przypuszczać,
że

umożliwić Żydom
imigrację do tego
nie ma zakończyć

ograniczoną ilościowo

kraju. Takie załatwie.
walki w Palestynie.
Pod tym względem jednak tradycyjne
słosowanie
przez rząd brytyjski "złotego
środka" prawdopodobnie zawiedzie, gdyż
I antagonizmy żydowsko - arabskie mają
zbyt głębokie podłoże, by mOżna je usunąć drogą sztucznych kompromisów.
Polska interesuje się konferencją pa·
lestyńską o tyle, o ile konferencja ta po·
zostaje w związku ze sprawą emigracji
żydowskiej w og61e.
Mamy bowiem najwięcej żydostwa "na eksport" ze wszystkich państw Europy, jeśli nie całego
bwiata.
PALESTYŃSKIEJ
Musimy przy tym pamiętać, że organiOd tygodnia odbywają się w Londy- zacja emigracji żydowskiej nie jest dla
nie Obrady konferencji palestyńskiej, a nas rzeczą najważniejszą. żydzi tę emi.
ściślej mówiąc. dwie konferencje: angiel-, grację zorganizują ~?mi, gdr się im w
sko-arabska
l
angIelsko-żydowska
w drodze ustaw i akc]l w krajU pobyt w
sprawie Palestyny. Konferencja doszla naszych granicach uniemożliwi.

Wielkie Romana Dmowskiego zwyciestwo
Organ 00. jezuitów ,,\Viara i Ży
cie" pisze w pośmiertnym wsponmieniu o Romanie Dmowskim:
- Aż do kr.mca XIX w. drogi myśli
narodowej w Polsce wyglądały jak
porwane ścieżki, gubiąc się gdzieś w
odmętach
gąszczy i dzikich pól.
Po
nich to błąkał się nasz zdrowy, ale
rozchełstany,
niepogłębiony, a często
bezmyślny, sentyment.
Myśl polityczna Polski dusiła się.
Prz~'s zedł wreszcie człowiek, który
wysiłkiem . genialnego
umysłu przebił się przez owe gąszcza i bezdroża,
począł karczować je i orać, począł u-

prawiać
leżące
odłogiem ugory polskiej myśli. Wytknął jej nowe drogi,
pobudował
na skrzyżowaniach tych
dl'óg slupy, pozawieszał na nich drogowskazy, ujął wielkie dzieło w kol'ytO etycznych umocowań. Począł siać
- nie troszcząc się wiele, kto i kiedy
będzie zbierał plony.
Po łatwe, wio
doczne efekty nie sięgał, nie miał
szczęścia do politycznych
rozgrywek.
Największe
złomy pod budowę pal'lstwa kto inny rzuci...
On sięgał po
(Iusze.
W miarQ jednak jak karczował, jak
przeorywał
polski grunt, umiał się
sam przekonać, jak głęboko sięgały w

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Roman Dmowski mówi:
Ruch narodowy polski, będący żywym prądem, wyrazem postę
życia i postępu myśli, ani na chwilę nie stał w miejscu. Sformu·
łowawszy
swe zasady przed (lziesiątkami lat, poddawał je nieustannie próbie życIa i zgodnie z postępem życia rozwijał.
pu
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Prezes Związku Polaków w Niemczech
ks. patron dr Bolesław Domallski (na
katedrze znak rodła)

*

Ten, kto znał dawno już ustalone zasady ruchu narodowego,
zrozumie dzisiejsze jego zachowanie się w odbudowanej Polsce i dzisiejsze jego stanowisko wobec przewrotu światowego. Cała
jego polityka z drobnemi może, przypadkowemi odchyleniami, wy·
nika z organicznego rozwoju te go żywego prądu, którego źródła
głęboko
tkwią w moralnej istocie narodu. Marzyć o zatamowaniu,
o zniszczeniu ruchu, mającego ścisły związek z rzeczywistością
i wypływającego z ewolucji życia i myśli polskiej, mogą ·· tylko ludzie bardzo niedoświadczeni, nie zdający sobie sprawy ze źródeł
życia i przyczyn śmierci dążeń politycznych.
łatwo

("Przewrót")

Zbiór najważniejszych zażaleń Związ
ku Polaków w Niemczech za okres lat
1933 - 1936, liczący 3.600 stron, załączo
ny do memoriału, złożonego przez Zwią
zek Polaków w Niemczech kanclerzowi
Hitlerowi 5 lisopada 1937 r.
nim opary pozytywizmu i laickich zasad. Widział, że te opary na kształt
Ciemnej chmury
przysłaniały nasz
narodowy widnokrąg, kładły się na
mózgi, ciążyły nad umysłami, naciekały wszystkimi porami do dusz ówczesnej inteligencji.
W tej to atmosferze on się narodz'ii
i wyrósł; i nie rychło spostrzegł, że
nią sam oddychał. Dopiero kiedy poją'!, jak bardzo wyjawia ona naszą obyczajową glebę,
rozkłada
sumienia i
rozkleja charaktery, z których pragnął
wykrzesać wolę narodowej potęgi uderzył
taranem w nałogi myślowe
swego pokolenia, zatargał trzewiami
i sumieniami Polaków.
Obudził Naródl - roztrącając równocześnie nagromadzone nad nim chmury pozytywistycznego zasklepienia, przez które
przedzierało się z trudem wyższe, Boże
słońce. Nie spoczął. On, który szedł z
uporem i samotnie, który nicze~o sobie nie przyswoił, czego sam nie przetrawił i nie
przemyślał,
przemierzył
sam oddzielnie żmudną, długą drogę:
od koncepcyj pozytywistycznych, aż
po zdecydowaną afirmację
katolicyzmu. To b~'ł bodaj ostatni krok jego
pracowitego żywota: zawieszenie znaku krzyża na polskim firmamencie.
Danym mu jeszcze było oglądać,
Jak "niebo się przetarło", a nad mło
dym pokoleniem słońce inaczej świe
ci.ć poczęło. W Jego świetle dostrzee;ł
nawet lekkie zagięcia, jakby ślady
rozdwojenia włn!OlneJ myśli etycznej,
które z właśclwQ sobie rzetelnością
wyrównał.

Z punktu w'dzenia religijnego podu tego Tytana myśli
dwa momenty. Najpierw to, że wlą
czyw~zy polski ruch narodowy w koryto religijnego prądu, ustrzegl nasz
nacjonalizm od skrzywień i załama
nia, a Polsce oszczędziI rozdarcia, którego nie untkuęJy inne kraje. Jest to
doniosły moment apostolski.
Na.,;tęp
nie fa~_ t, że CP, jeden z najwybitniejszrch w św;ecie przedstawicieli myśli
IJol ;tyczncj , krocząc wiernie za linią
l"m-wo.iu tejże m,' śli, dochodzi w rellllta ("i e do szr.2:erej afirmacji osobistej
Chrystusa i jego religii. Jest to znów
moment wybitnie apologetyczny.
Wielki Chorąży odszedł! Ale prądu.
któremu On otwarł na oścież tamy,
nic już nie powstrzyma. Ziarna, które
On posiał, jeszcze nie wszystkie
wzeszły, wiele z nich dopiero kiełkuje.
I nie zdobył za życia całego społe
czeństwa; jeszcze w chwili jego pogrzebu odezwała się ciemna strona
polskiej duszy.
Ale ideologia, którą
głosił, zapadła głęboko w umysły Polaków, weszła nie~ako w krew narodu
\ nasyciła całą atmosferę kraju.
Jego "myśli", zniewalające serca
"nowoczesnego Polaka" podbiły już
młodą inteligencję, zdobywają zwolenników w reszcie współczesnego pokol enia.
Zdobędą pokolenia następne.
Te pokolenia będą należały do Niego,
jak do nikogo innego więcej.
I to jest Jego Romana Dmowskiego - wielkie za grobem zwycię
stwo...
kreślić pragr:i~my

ZaprZYSiężenie

nowego rządu węgierskiego
B u d a p e s 7. t. (P AT) Dziś w pią
tek o godz. 11,30 odbyło sic zaprzysię
żenie rządu Telekiego
przez regenta.
W godzinach popołudniOWYCh odbyło
się pierws7.e posiedzenie gabinetu.
W najbliższy ,,'torek odbędzie się
posiedzenie parlamentu, na którym
premier Teleki wygłosi mowę programową· Mowa ta jak twierdz::).. w buc1apesztel'tskich kołach p{)lit~' rzn~'rh _
nie będzie zawierać żadnYCh nowych
elementów polit~' cznych.
Regent Horfh~' w~'stosował do b.
premiera Imrecl~- ego pismo, w któn' m
w serdeczll~' ch sło,"ach w,n'aża mu pl).
dziękowanie za jego prac~.

-
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Atak prof. Bartla na młodzież

Dr med. H. ZIOMKOWSKI
spccj. chorób ·skór wen er. i mot'zoplt'iowYt'b
Łódź,

6 Sierpnia 2,
Przyjmuje 9-12 i 3,:.9.;...W

teL 118-33.
9-12.

niedzielę

są

naszymi wierzycielami oraz import
kOl1sumcyjnych.
W .a r s z.a wa. (Tel. wł.) Komisja nia. Na skutek rozmaitych zaniedbań toczono dyskusję nad budżetem przeBudżet Ministerstwa Przemysłu i
mysłu i handlu.
Handlu przewidu.ie w wydatkach ÓO,5
.budż.etow,a Senatu od rana do późne-I odpadło 36 pct słuchaczy.
Referent sen. Kobylański poruszył miln. r.ł, a w dochodach 31,5 miln. zł.
go wieczora obr,adował,a nad budżetem
W zakończeniu mówca z,aatakował
.Min. W. R. i O. P. Jednym z najbar- młodzież za wystąpienia antyżydow sze!'eg postulatów, dotyczących bilan- \Vpływy z przedsiębiorstw przyniosą
dziej interesujących momentów obrad skie i polityczne i apelował do mini- su handlolWego. Postulatami w dzie- 6 wilno zł.
Min. H.oman w swym przemówieniU
było wystąpienie byłego premiera Bar·
str,a, ażeby położył kres anarchii na dzinie naszej polityki traktatowej są:
czynne saldo z krajami, z którymi ma-I zwrócił uwag\, na konieczność roztotla. .
wyższych uczelni,ach. Specjalnie także
Prof. Bartel stwierdził, że m!odzi,eż poruszył p. Bartel stosunki lwowskie my ujemne saldo płatnicze z tytułu, iż czenia opieki. nad rzemiosłem. (w)
na ogół nie kończy studiów, że ledwo i ostatni strajk oraz z.achow,anie się
1/3 studentów kończy je normalnie, a rektora uniwersytetu lwowskiego Buprzyczynę takiego stanu widzi w nielandy.
dostatecznym przygotowaniu w szkoGdy senator prof. uniwersytetu
fi
łach średnich. Mówca sam zadał kilka lwowskiego
Kolankowski
przerwa!
pytań studentom. Okazało się, że 58 mówcy i zapytał, czy rektora Bulandę
II
procent studentów nie wi,e działo w ogó- nie należy wysl,ać do Berezy, sen. Barle kim był Poincare. Studenci wydzia- tel odpowi,edział, że rektorami tego tyłu . architektury uw.ażali, że akwaforta pu, co Bulandy, powinni się z.ająć proto ujśde wodociągów. 35 pct w ogóle kurę.torzy.
nic o akwafo~cie. powiedzieć nie moSen. Kolankowski założył w imieniu
gło. 48 pct mc me słyszało o Ryszar· wszystkich wydziałów Iek;arskich w
NIVEA - to hasło stało
dzie Wagnerze. Przy takim stanie Polsce prot,est przeciwko zakładaniu
się
słusznie
pojęciem racjonalprzygotowama wyższe uczelni'e stawia- Akademii Lekarskiej w Łodzi.
nego
pielęgnowania
skóry, a słało'
ją. młodzieży cora.: większ,e wymagaSen. Rembieliński w odpowiedzi p.
Bartlowi dowodził, że aby usunąć róż
się nim dlatego, :te NIVEA zawiera
ne niedociągnięcia i z.amieszki trzeba
Eucerył. Dzięki temu składnikowi
zwalczać przyczynę zła, a nie tylko jeGIEŁDA
wnika
NIVEA głęboko w tkanki
go objawy, Największ,e ekscesy są we
z dnia 11. 2. 1939 r.
skóry,
wzmacnia ją i czyni mło
Lwowie, a nie ma ich natomiast w PoDewizy:
trans.
kup. sprzed.
Belgia
89,60
89,38
89,82
znaniu.
Przyczyna prosta, bo we
dzieńczo świe:tą i jędrną. Przy zaBerlin
-,212.01
213.01
·'Lwowie jest najwięcej Żydów, a w PoGdańsk
-4',;;;;
99.75
100.25
kupie zaleca się przeto żądać wyAmsterd8Jm
28 "" 283,78 285.22
znaniu ich nie widzimy. Obok Żydów
KDPenhaga
_ .'8-5 110,67 lH,23
rożnie kremu .. N I V E A ". a nie
przyczynę. zła na wyższych uczelniach
Londyn
24
24.78
24.92
Nowy Jork czek
5,28
5.31
są. konspiracje i przesadny kult tęży.
tylko.kremu."
Nowy Jork kabel
5~28'"
5,31'!.
zny.
.
(w)
Oslo
124,58 125.22
budżetowej

Obrady w komisji

Senatu - Protest przeciw Akademii Lekarskiej w

Słowo

Łodzi

artykułów

kram nicz mówi nicsłowo

M
IVEA"natomiast
"
wszystko

WARSZAWSKA

1
/:

Paryż

14,02
14.10
Praga
- 18.06
18.16
Sztokholm
127:80 127,48 128,12
Zury-ch
- , - 120,00 120,60
Mediolan
-,27.78
27.92
Helsinki
-,10.92
10,98
Montreal
5,25 '!. 5,27'"
Tendencja niejednita. '
Waluty:
kup.
sprzed.
Belgi belgijskie
89,35
89.82
Dolary amerykańskie
S,26 /t
5,29
DFolar y kanadyjskie
5,23'
5.25 !.
loreny hDlenderskie
20 .,50
285.22 '
Franki fra:ncuskie
14,00
14,10
Franki szwaicarskie
119,80
120.60
Funty 8n&"ielskie
24, 76
24,92
Guldeny gda1\skie
99.7~
100.25
Korany duńskie
110.45
·111.23
Korony norweskie
124.30
125,22
Korony szwedzkie
127,30
128.12
Liry wloskie
16.30
16.80
Mar,ki f,ińskie
10,70
10.98
Marki niemieckie srebrne
70.00
73.00
Obligacje I papiery warto~ciowe:
4" ='1. wewnętrzna 66 75
3'/. !nwestycyj:na lem. 90,75 seriei 95,25
SOf. mwestycyjna II em 91.75 serie 9650
4'1. premiowa dolarowa 44 25
'
5% koonyersyjna 71,2.5 69,00 os t, setki
S'I, koleJowa 69,00
k0T!soli-d.JIcyjna 68,00 67.75 ost. drobne i setki
4
ZI-emS1~e seria piąta 64,00 64,25 ost. drobne.
. TendenCJa dla pożyczek nieco mocniejsza dla
lIstów utrzymana.
'
Akcie:
Bank Polski
132,50
Hank Handlowy

4:'',."lo

Węgjel

3:),25

Modrzejów
NOl"blin
Ostrowiec
Starachowice

59.75

39,00 39.25
19,00
104.75

77.00

57.00 56.75
82.00

~eleniewski

83,00

rard6w
Haberbusch
T ,e ndencja niejednolits.,
7v

RIU;o

69,50

Notowania qield

zbożowo-t(llwarowych
B :r ~ g o s z c z, 17. 2. 39. Pszenica 18.50

Posiedzenie

piątJ(owe

War s z a w a. (Tel. wł.)
dzeniu senackiej komisji

budżetowej

(;} 17, .past. 16-16.25' owies j. 16-16.25. ~b.
~;).50:-1o)}5; mąka pszenna 65% 34-35.50: milka
zytl1la 6l!' 2~26; otr€by pszenne gr. 10.75 do
11. lir. 9.o0-9.7a, m. 10.75-11; otręby żytnie 8.50
do 8.75.
ay s.z a w a, 17. 2 39. - Pszenka cz. 22.25
do 22.7~, J. ~.25:---20.7!5, zb. 19.75-20.25: żyto I
st. 14.2')-14.10; JęczmlE'ń I st. 17-17.25. II ~t.
16.70-17; owies I st. 14.75-15, II st. 14-14.50:
mą~a PRz~nna 65'1, 33.50-35; otr~by pszenne gr,
12.2a-~2.7<l.' śr. _11.2:;-11.75, Dl. 11.25-11.75; 0.tręby zytme 9.7;)-11).50.

'V

Nowe żydowskie sposoby wywozu walut
i:ydzi w eksporcie towarów zgłaszają towar dobry jako rzekome ramsze lub braki, obniża
jąc wartość eksportu i pobierając nadwyżki należności za granicą Czas położyć kres
żydowskim oszustwom·
Ustawa, ograniczająca wywóz dewiz za granicę, wprawdzie wydana została dla wszystkich bez różnicy obywateli, ostrze jednak jej z natury rzeczy skierowane jest głównie przeciw
kapitał. obcym, a przede wszystkim
tydom, którzy Olbrzymie nadwyżki,
krwawicę robotnika polskiego wywozili za granicę.
Dziura, przez którą wypływał majątek !laro~owy pols~i, został.a zatkal~a,
ale Jak SIę okaZUje rueszczelnle.
·Wskazuje na to, w pierwszym rzędzie
fakt, że już dW';lkrotni~ zmieniono (obostrzono) przepISy deWIzowe.
Myliłby się jednak ten, ktoby sądził,
że obecnie już Żydzi nie. znajdują sposobów na obejście przepisów dewizowych. Różnym Goldmanom i Kauf·
manom nie wystarcza oczywiście 200złotowa dawka na to, by się bawić na
wybrzeżach morskich, w zagranicznych kąpieliskach, w kasynach gry. A
przecież potrzeba pieniędzy również
na poparcie kolonizacji żydowskiej w
Palestynie, bo to jest tajne, ale nie
mniej ważkie zobowiązanie, którego
żaden potentat nawet żydowski nie od-

zonowych) w7qlędnie braków lub tak
zwane secunda.
PrzeciQtuy kapitalista żydowski,
oczywiście, z tych największych, cieszący się pełnym
zaufaniem, deklaruje taki eksport braków czy ra.mszów po 15 proc. rzeczywistej wartości. Korzysta nawet z premii wywozowych. Wszystko pozornie jest w porządku.

Za

granicą

jednak w Londynie,

CO TO JEST MILION?
Prace

Sądu

Konkursowego

Prace Sądu Kon], ursowego, którego zadaniem jest pr7.yzLanie nagród za pięt
naście na.jlepszych odpowiedzi
na pytanie: "Co to jest milion ?'.
dobiegają
końca. Dotychczas przejrzano i posegregowano przeszło 58.000 odpowiedzi.
W skład iury wchodzą pp.:
nedaktor Gielżyński, b. prezes Syndykatu Dziennikarzy Warszawskkh;
Tadeusz Dołęga-Mostowicz. 'lliany powieściopisarz;

,ruco Sp. ~K. • '0'-"."""

SPRAWY GOSPODARCT '"

d,? !9; zyto 14.7ft-15.25; jęczmień I st. 16.75 do
1/.2", II st. !6.2o-16.75; owies 14.25-H.75; maka ]?!zenna 6,,010 ~2-33; otrę~y pszenne m. 12 do
śr •• 12-12.i>0. gr. 12.7,,-13; otręby żytnie
112.~,
0.7<>-11.50.
K a t o ~ i c e, 17. 2. 39. - Pszenica cz. 21.25
do 2J.7~, J .. J2(1.~0-21, zb. 19.75-20.25: ŹytD 15
do 15.25; JęCZUlleń przem. 17.25-17.75' past
16.25-16.75: owi~~ j. 16.:50-17, zb. 15.50-15.75;
maka pszenna 60 I. 32,2;>-33.25' otręby pszenne
gr. 12.50-12.75, śr. 11-11.25 u{ 10-1050' otręby żytnie 9.75-10.25.
•.
.,
łJ ód Z. l}. ? 39. -. Pszenica j. 2O.50--2().75, · waży się niedotrzymać.
zb. 20-20.2.'>; zyto 14.2{l-14.50; jęczmień przem
Jednym z takich sposobów - bo
1~J6.50; owies 1st, 16.25-16.7ii. II st. 15.25 dó
12.70): n:aka.~szeJma 65'1, 33--34; maka żytnia
jest ich prawdopodobnie więcej
6il/,. 24.DO-2;).;)0;. otręby pszenllle gr. 11.50 do
~17~'2.1~~· 11-11.25, m. 11.25--11.50; otręby żytnie jest wywóz ramszów (towarów poseL w. ów. 17. 2 .39. - Pszenica cz. 22.50 do
23.50. J. 20.2a-20.50, z),._ 1~.25-19.50; żyto I st.
~4-14.25 . II st. 13-13.2D; Jeczmień przem. 1675

, T,lko w znanych orygInalnyc," opokowonlod
00 cenIe od zł 0,40 do 2.60

Na posie-

Profesor Tadeusz Sierzputowski, znany
matematyk;
Dr Henryk Friedrich, t'.systent katedry
polonistyki na U. J. P., oraz
Szef Działu Marian Szajowski, zastęp
ca Dyrektora Polskiego Monopolu Lotery jnego,
ng 6961166
Wyniki konkur~u podamy w najbliż
szych dniach natychmiast po uk)ńczen i u
prac jury.

czy New Jorku siedzi przedstaWiCiel]
eksportera i sprzedaje towar po normalnej cenie, bo rzekome ramsze i
braki,. to towar ~ pełni do~ry, ba ?~wet meraz Wyjątkowo PIeCZOłOWICIe
wyk~nany.
.
Bmro deWIzowe ma zadekl~rowane do roz~a?h:unku z. ,z~graD1cą 15
proc. ,!artoscl l oczywIscle te sumy
wpływają ": rozrachun~ach z powrotel~ do k,raJu w posta?I czy to el~spoltu SUI owca, czy tez walut lub 1l1nych artykułów. Reszta pozostaje za
g.ranicą na koncie eksportera, kapita-

I

lIsty-przemysłowca.

Spekulację tego rodzaju potwierdza
zjawisko spadku eksportu. W czasach
spokojnych nawet eksport włókienniczy w Łodzi przeciętnie wynosił 2,5-3
milionów zł.
W czasie rozpoczęcia
wojny domowej w Hiszpanii, a następuie
starć
japOllsko - chińskich
zwiększył się nawet, ostatnio zaś mimo, że ilość wywozu w kilogramach
nie zmniejszyła się, a nawet wzrosła

w . niektórych wypadkach, wartość
wywozu spadła i nie dosięga nigdy
2 milionów.
Nie było przecież w ostatnich czasach wybitniejszej . zniżki cen tkanin
czy przędzy? Wiadómym jest, że z reguły w dobie przygotowań wojennych
i niepokoju na terenie międzynarodo
wym zapotrzebowanie wzrasta. że·
eksport w tych warunkach winien· powiększyć się choćby z tej racji, że .~d
dają poważni konkurenci z kraJow
pośrednio
zainteresowanych
w
pr~ygotowaniach wojennych.
.
.
Wszys~lue . te. wzgl~dy dosaarue
stwi~rclzaJą, ze Jedna .le.st przyczyna
zjaWIska spadku wartoscl e~sportu:
przemycaD1e wa!ut w pos~acl towarow
deklarowanych Jako braki.
Czas położyć kres temu obchodzeruu prawa, w p.rzeciwnym razie ust~.
wa ·dewizowa pozostałaby martwą literą prawa, ograniczeniem jedynie
dla maluczkich.

b!

społeczno-zawodowa
ludności Polski

Struktura

T1.onieczne jest przesunięc'ie ludności zawoclo'wo czynnej
do handlu, rzemiosła i prze.,nyslu
(ss) Oblicze ludności naszego kraju
inne jest, aniżeli krajów zachodnio-europejskich pod względem struktury społecz
nej i zawodowej. Można by o nim powiedzieć, że jest ono typowe ella państwa o
gospodarce przejściowej, zaczynającego
dopiero podlegać procesowi uprzemy sło 
wienia, Związek Obrony Przemysłu' Polskiego przeprowadził zestawienie, doty.
czące wzajemnego stosunku do siebie róź
nych grup ludności.
Badania statystyczne z r. 1931 wykazują, że ludność r o l n i c z a Polski stanowi
5~ pct całej ludności (16.531 tys.), a łącz
nie z robotnikami rolnymi, których jest
9 pct (2992 tys.) stanowi ona 61 pct lud-

ności.

Najliczniejszą grupę pod względem zawodowym po grupie rolniczej - stanowi
ludność l' o b o t n i c z a, licząca 6.548 tys.,
a więc około 20 pct. Z lej cyfry jednak
mniej od polowy zwiQzana jest z przemysłem, reszta zaś pracuje w handlu, rz'emiośle, słuźbie publicznej itd.
11 pct ogółu ludności stanowi d r o bn o m i e s z c z a ń s t w o, a ,yięc właści
ciele drobnych warsztatów pracy, rze-

mieślnicy, drobni kupcy itd., liczący' ogółem 3.536 tys.
Ostatnią z większych grup społecznych
stanowią
p l' a c o w n i c y u m y s ł o w i,
tworzący 5 pct ogółu ludności z 1.534 tys.
Połowa osób, mieszczących się w tej cyfrze żyje z pracy w administracji państwo
wej, samorządowej itd.

Wreszcie - g r u p y p o z o s t a l e, a
ziemianie. zamożne mipszczaństwo,
ducl1owieilstwo i wolne zawody slnnowią
2 pct ogólu ludności i liczn, 008 tys. osób.
Uderza w tych cyfrach jedno: mały
udział robotników i pracowników umystowych w pl'zemy~le. Powód jest prosty:
małe uprzemysłowienie kraju.
Toteż konieczne jest takie przegrupowanie spolecz. ue i zawodowe ludno ści, by odciążyć warsztaty . pracy n.a r?Ii niejednOkrotnie ~byt
male l zbyt IIczme obsadzone pracownikami - a przesunąć tę nadwyżkę do hancllu, rzemiosła, a zw~aszcza przemyslu polskiego.
W ten sposób oblicze zawodowe i społ ~czne ludności nabierze zdrowia i zbliży
SlEl swą strukturą do Europy zachodniej.
więc:

Numer

ł1

ORĘDOW;\IK.

niedziela, dnia 19 lutego 1939
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1500 osób spalili "czerwoni" w cementowni
Na wzór bolszewickiego GPU

szalał

w Hiszpanii "czerwonej" "Sim"

wróciło już wcale z więzienia. ł koło Barcelony, gdzie ponad 1500 osób
!,czerwo. W~ród nich było wiele nieletnich spalono żywcem.w wielkich piec~ch
neJ słuzby szpIegowskIej "SIm" wy- dZiewczyn.
cementowni.
"SIm" miał 50 specJalkazało, że organizacja ta terroryzoSpecjalna izba tortur urządzona nych miejsc, na których nocami grzewała Barcelonę i całą Katalonię w tabyła w fabryce cementu w Mondada
bał swe ofiary.
ki sam sposób, jak to czyni G. P. U. w
Rosji Sowieckiej. Metody tortur i
okrucieństwa, stosowane przez "Sim",
w niczym nie ustępowały metodom
bol~7ewickiej "Czeki".
W jednym z barcelońskich wię
zień znaleziono dokumenty, z których
wynika, że "Sim" zatrudniał 100 tys.
lfriell.i lJł·oce.s 16 oficeł'ół" tni(:(by"m·odou:ej bryg(uly Liagentów, w tym 15 tys. kobiet. Głów
stera toc~yl się 'll'e Francji
nym zadaniem tych agentów było prowokowanie ludności i fabrykowanie
P a ryż. (PAT) W czwar1ek odbyła broniąc się, iż te przedmioty wartonowych ofiar dla "Sim u".
Odkryto się w Ceret rozprawa sądowa przeciw- ściowe należały do skarbca rządu
też jzby tortur, przeznaczone wyłącz
ko 76 oficerom międzynarodowej bry- "czerwonego" i miały być przewiezionie dla urzesłuchiwania bezbronnych gady Listera, oskarżonym o przemyce- ne samochodami
ciężarowymi
do
kobiet i dziewczyn,
które wśród nie na terytorium Francji sztab złota Francjl Ponieważ jednak drogi wiodę.
straszliwego znęcania się zmuszane oraz klejnotów wartości kiJkudziesię- ce do granicy francuskiej były już zabyły do obciążania swych mężów i
ciu milionów franków.
71 oficerów jęte przez powstańców, polecCJDo oficebraci.
Po takich "przesłuchach" ko- skazano na kary więzienia od miesiąca rom podzielić między siebie skarb i
REWIZJA W MIESZKANIU
biety były zazwyczaj gwałcone i roz- do 2 łat, pięciu zaś zwolniono. Złoto przenieść go do Francji.
MUFTIEGO
strzeliwane.
Jakkolwiek mieszkanie wielkiego mufi klejnoty zostały skonfiskowane przez
Sąd nie dał wiary temu przedsłaStwierdzono, że z takich na prze- władze celne.
wieniu rzeczy przez oskarżonych oft- tiego Jerozolimy (przebywającego na
słuchy zabranych kobiet ponad 2 tys.
wygnaniu w Syrii) położone jest w obrę
Oskarżeni
oficerowie oświadczyli cerów.
bie meczetu, a więc miejscu czczonym
jako święte, niedo8tępne dla "niewiernych", władze palestyńskie przeprowadziły tam bardzo dokładną rcwizję popOCiągu
szukując broni
iU ę.~ob6jc~yllię ska~ano na 9 rniesięcy wię!ł!ienia
Wad o w i c e, 17. 2. (an) Na przeG d Y n i a. Sąd karny w GdańPo dokonaniu tego zamknęła mieszkajeździe
kolejowym w 'Vadowicach z sku skazał 35-letnią Franciszkę Melle-I nie, udając się do Oliwy. Meller zmarł
powodu nie zamknięcia w porę zapory rową za zamordowanie własnego wskutek upływu krwi.
przez budnika kolejowego nastąpiło 62-I~tniego męża na 9 miesięcy więPociągnięta do odpowiedzialności
chłilpca
zderzenie pociągu z samochodem. Sa- zierua.
żona twierdziła uporczywie, że działaWar
s
z
a
w
a.
(Tel.
wł.)'
13-letni
mochód firmy "Zakłady Chemiczne" z
Pożycie małżonków było fatalne.
ła w obronie własnej a sąd przychyKwaczały
powiatu
chrzanowskiego Mellerowa często upijała się i docho- lając się częściowo do jej wywodów, harcerz Zenon Czermiński z Ujścia został
odznaczony za ratowanie życia
wpadł z impetem
na pędzący torem dziło mi.,dzy małżonkami do częstych wymierzył jej tak niską karę.
młodego chłopca Mariana Grusa, któawantur. W czasie jednej z nich, po
pociąg towarowy. Skutkiem tragicznery wpadł do przerębli. Czermiński bez
go zderzenia samochód uległ rozbiciu, dłuższej kłótni, Mellerowa chwyciła
namysłu w ubraniu skoczył do wody
a szofer i inkasent firmy, szczęśliwym nóż kuchenny, zadała mężowi silny
i uratował toną,cego. (w)
zbiegiem okoliczności, nie ponieśli cios w piersi, po czym dającego słabe Czytajcie i abonujcie
oznaki życia męża zawlokła na łóżko.
"Ilustrację PoisIl....
śmierci, odnosząc jedynie liczne kontuzje ciała. Rannych przewieziono do
też
przyjęto
szpitala.
War s z a w a. (Tel. wl.)' Przy 0statnich wpisach na listę aplikantów
adwokackich pominięto - co podnosi
'v a r s z a w a. (Tel. wł.) Zauważo
prasa żydowska - także 3 kandydano bardzo ciekawe Objawy w kilku potów, którzy nieda\vno zmienili wyznawiatach
województw
wschodnich.
nie, przechodząc z mojżc~zowego na
Mianowicie wobec wygasającej ka('hl'~-,.,tiahizm.
(w)
dencji gmin, gdzie po przeprowadzeniu nowych wyborów gromadzkich i
Pożar
gminnych zachodzi możliwość zmiany
G d Y n i a. (PAT).
W połUdnie na
także i wójtów. zaszło kilkanaście w\'statku fińskim "Figge", stojącym przy
padków, że wójtowie sami zgłaszali
nadhrzeżu
angiebkim obok magazyJ'ez~'gnację i te same gminy w~'brały
nów śledziowych, powstał pożar, któich na przeciąg now:'-'ch 5 lat. ('IV)
rego przycz~r ną byla eksplozja wiszą
cej lampy naftowej nad otwartymi
,hiornikarni z ropf.! i naftą, które tak(d) G d y n i a (Tel. wł.) Rumunia
że ek>;plodowały, powodując
rozlanie
eksportuje do Anglii znaczne ilości
palarej się ropy na halę maszyn.
jaj . Ponieważ Gdynia posiada bardzo
Zaalarmowana portowa straz podogodne połączenia, przeznaczone wła
żarna przybyła niezwłocznie na miejŚnie dla przewozu
towarów sz.ybko
sce i po energicznej akcji pożar szybko
psu.iąc~·ch się. więc jaja rumuńskie już
uga>;iła.
Rtrażacy zmuszeni byli praoawno były aJ·tykułem, o którego poz~'
wwa(1 na statku w aparatach tleno~kanie zabiegano.
wyrh.
Transporty w swoim c7..:łsie szły
. Szkody , wyrządzone prze:>: pozar są
przez Gdynię, ale niestety później kiestosunko\\'o niewielkie. Jeden z pala;"'oncescy skoc:zlw/I'ip Ilfl sl.. oc3ni znkopirJllsliiej. Od l~L'ej: Otlden Olav, Ho((s·
rowano je przeważnie na porty nieczy tego statku doznał oparzenia i zaóakl;cl! Olav, Fosseide ,llagllar i Kvanli Emil
mieckie. Obecnie odzyskano te trans(Fot. ~Walasz c \Vs ki).
czadzenia.
porty. (p)

B a r c e lon a. -

Ściślejsze śledz- ł nie

tw~, w sprawie .działaln.o~ci

I

Oficerowie ,,[zerwoni"
kradli złoło i klejnotv

Nożem zabiła męża

Zderzenie
z samochodem

Odznaczenie
bohaterskiego

Przechrztów

nie

Sami wójtowie rezvnnuja

na statku

O'dzyskane transporty

Nie wolno nosić sukien
z celofanu

Spłon~ł osobliwy "zamek zoologiEzny"

C z e r n i o ,,, c e. (P AT) Rumuńskie
min istCl'stwo zdrowia wydało zakaz
sporządzania sukien dam5kich z celofanu ze względu na łatwą zapalność
tego materiału.
W ciągu bieżącego karnawału wyo.arz~·ł się już w Bukareszcie w~rpadek,
iż od papierosa zapaliła się celofano"",'a suknia jednej z pań, co w następ
stwie pociągnęło 2 ofiary śmiertelne w
ludziach.

Groźny żywioł zniszczył zupełnie

(ATE).
Gwałtowny pożar
niemal doszczętnie jeden z
najwspanialszych i naj osobliwszych
zamków w Normandii, a mianowicie
w Creres niedaleko Rouen, własność
P a

ryż.

zniszczył

Przesądy

I

Ludzie przesądni wierzą w tajemniczą
siłę rzeczy martwych. Wierzą w to, te nie
należy klaść kamasza na stole, bo to przy·
no"i nie;;zczp,śrie. t.e stłuczone lustro wró· I
ży chorobę lub zgon. że pierścionek z opa. I
lem przynosi ",łaś( icielo\vi niepowodze.\
nie itp.
Jest też SpOl'O takich, któl'zy nie wie·
rzą w .. zły wzrok" kamaszy, lusterek, opa· .
lów, a nlimo to mają swój indywidualny
przesąd na wla sny wyłącznie utytck. Ci
twiel'dzą z całą pewnością. że ich szczGśli.
wym dniem jest np. czwartek, że cyfra 7
przynosi pecha, a J - szczęście. że spot·
kanie się z panem X czy panią Y wróży
nieomylnie pechowy dzieIl itp. I na w!lzystko mają dowody, przykłady.
W życiu, w zastosowaniu praktycznym
pl'z e,; ącly prowadzą do zabawnych a C1.p,slo. fa ta Illyeh \\'r<l1l ner'!. \V Mon te Carlo

I
l

np. jaki:5 graez. nie mogąc się zdecydować
na jaki numer I'z:.lcić stawkę, zapyta! się
swej są&iadki, ile ma lat. PostaWił na 27
i przegrał. Jego vis-a-vis, widząc to, obliczy! ilość guzików pny kamizelce i marynal'c~, posta\,:ił na . 8 i te~ prze/?ral.
Gdzle chodZi o zJedname SObH! przychylności losu, tem przypisuje się często
dużą
rolę
wróżbie.
pechowi , działaniu
pl·z~sądów.
n 69;)2
Z tym wszystkim może si ę nie liczyć
ten, .który kl~SZąC si.ę o yŚJ!li e ch F?,rŁt;ny
- bierze udZiał w CląglllClllU Loterll 1\.la·
50wej. Tutaj każdy ma jednakowe szan·
se, każdy może b~' ć szcz ę ';liwym. bo wy·
grana jest d7.iełem czystego pl'zypadku. To
tez nie należy zaniedbywać okazji poprawlenia sobie bytu i nabyć los nie zwlekając, gdyż ciągnienia J klasy H-ej Loterii
Klasowej rozpoczn ie się 23-go lutego.

cenne zbiory owadów, bibliotekę i rzadkie Razy zwierząt egzotycznych

milionera, zoologa p. Delacourt.
Osobliwości, zamku w Creres było
to, że dolne jego piętra, podobnie jak
i duży park zamieszkiwały najrzadsze
okazy zwierząt egzotycznych, sprowadzanych przez p. Delacourt ze wszystkich części świata. Zwierzęta te, wśród
których są ptaki, jakich nie posiada
żat!cn zwierzyniec w Europie, zostały
ur .. towane głównie, dzięki temu, że
tylko mała ich część była umieszczona

Chcieli
D 'm aj
\\. a r s z a w a. -

porwać

w gmachu centralnym.
Zupełnemu
zniszczeniu uległy natomiast cenne
zbiory entomnlogiczne, przywiezione
przez p. Delacourt z podróży i wypraw,
jakie on co roku urządzał do Afryki
i Brazylii. Zniszczona została równieź
jedna z najbogatszych bibliotek, dotyczących zoologii.
Z zamku w Creres, w którym według legendy miała być więziona
Joanna d'Arc, pozostały tylko mury.

p.

s~anta~yści sfat'l,ęli

Przed

tutejszym
Sądom Apelacyjn~'m toczył się proces
<lwu bezrobotnych urzędników pryv,ratnych, \Viśniewskiego i KulpiJlskiego, oskarżonych o szantażowanie ks.
;\1 icbała Hadziwilła oraz inż. Godlewski ego.
Oskarżeni przyznali . się do winy.
Zażądali
oni od ks. Michała Radziwilla 5 1.) s. zł, groż~c porwaniem

Suchesłow
pl"zc(l sf{(lem

Jeanotty Suchostow - zaś od inż. Goc1lewski ego wyłudzić chcieli 4 tys. zł,
7.apowiadają,c mu, że zgładzę, jego synl,a w razie niezłożenia okupu.
Policji udało się ująć szantażystów.'
Sąd

skazał

Stanisława

\Viśniew

ski ego na 3 lata więzienia, a \Vincentego I{ulpińskiego na 2 lata więzienia,
obniżając im kary z 3 lat na półtora
roku, a z 2 lat na l'ok wi<:zienia.

ORĘDm;v~rr<.

'Sft'ona 6
Kalendarz czym.·kat
Sobota: Svmeon b. m.
Niedziela:' Konrad w.
Kalendan llowlal')skJ
Sobota: 'V ie lo s ława
Nlt\dziela: Czci~ław
Słońca: wschód 7.04

Luty

18

zacł'\ód

17 10

•

Godziny

przyjęć ł

tel. 173·5!
11 - 13 i 16 - 1'1

NOCNE DVZURY AP'l'EK
Nocy dzisie-jszej dyżurnją następujące apteki:
Kon i S-b (Z)'I]) , phc Ko~cielny 8. C'harem"'R.
Pomorska 12. Wagner i S·ka. Piotrkow~ka 6i.
Zają czkiewicz i S-ks, 7. eromskie.ro 37. Gorc-zycki.
Przejazd 59
Epsztajn (Zy ..l) Piotrkowska 22;;.
SZymallski. Przędzalniana i5
Pogotowie P. C. K 102·40.
Pogotowie lekarzy chrześcijan 111-19.
Po"otowle Ubezpie('zalni 208·10.
Straży Pożarnej 8.
Pogotowie Miejsklei 102·90.
TNATRY
Tl'atr Miejski - .. Szalpl'istwo".
'I atr Pl)lski - ,.Subretka·.
KINA;
Capitol - .. Strachy".
Corso - .. Każdemu wolno kochać".
IkaT - .. Kapitan M olenard" i .. Buziaczek".
Metro - .. Purytanin",
Oświatowe-Słońce .. Motyl h iszpal~~ki",
Palace - .. K/aJLstwo Krystyny "
Palladium - .. Profesor Wilczur"
P~zedwiośuie - .. Grobowiec Indyjski",
Rlalto - .. Suez" .
S~ylowy - .. PoŁożnE- k/an:stwo"

KRON I KA M I EJSCOWA
Zrzeszenie Chrześcijańskich Kupc6w
Rynkowych w Lodzi
u!,za,dza w dniu 19 lutego 1939 r. o godzime 16 herbatkę tcwarzyską w sali Zw.
Za.w. "Praca Polska". ul. Bandurskiego

Bestialski awanturnik

częto

intensywną

akcję

dokształcenia

swoich członków. zwłaszcza IV zakresie
spraw podatkowych Na marginesie tegoż
Izba zaznacza, iż akcja ta poza Łodzią, na
terenie której urządzono szereg kursów
objęła również i prowincję.
W tych dniach Stowarzyszenie Polskich
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan,
od.dział w Tuszynie,
urządza w porozumIeniu z Izbą i przy jej popal'ciu w okre.. sie od dnia 22. II - 8. III. rb. kurs dokształcający dla kupiectwa w zakresie uproszczonej księgowości. W ramach tego
k~rs.u poruszone będą następujące zagadmema: sporządzanie inwentarza, zestawienie bilansów oraZ na ich pod staw ie zeznań o obrocie i dochodzie. Kurs obejmować będzie 20 godzin łącznie z ćwi czeniami praktycznymi.
Kontrola zakładów fryzjerskich
Władze san!tarne zal'ządziły kontrolę
zakł adów fryzJersklch. Chodzi o to mian?wicie, że w wie]u zakładach, szczególme żydowskich, stan sanitarny i porząd
kowy pozostawia w:ele do tyczenia. a pon~d to zatrudniani są pracownicy, którzy
me zgt~szają się dl) przepisanych badań
lekarskIch, wskutek czego notowane są'
wypadki zakażenia chorobami skórnymi.
Kontrola ma na celu wyeliminowanie
anonimowych zakładów. któn'cl1 jest dużo zarówno na przedmieś iach,
jak i w
dzielnicach żydowskich w śl'óclmicściu.
Innowacja Zw. Inwalid6w
Już w ub. roku władze administracyjne i miejskie, działając wspólnie, u sunę ł y
ze śródmieścia wszystkie kioski uliczn e,
sprzedające napoje gazowe. Pozostały jeurnie kioski indalidów, sprzedających papIerosy.
W roku bież. i te kioski mają być usunięte, celem ostatecznego uporządkowania
ulic. Zw. Inwalidów, wskazując, że usunięcie wszvstkich k(osków pozbawi wielu
inwalidów środków utrzymania, wystąpił
z projektem wybudowania specjalnych
kiosków, st.anow ią cych zarazem slupy dla
rozwi eszania afiszów i reklam, ldÓl"e to
na zasadzie konceo:ji przeprowadza Zw,
Inwalidów.
Ponieważ, mimo t.o część kiosków musi ulec likwidacji, związek proponuje
przeniesienie ich na dalsze uli ce, na
przedmieścia. Kioski z napojami g::tzowymi pozostawione zostaną w parkach,
skwerach oraz na dalszych ulicach miasta
w liczbie wydatnie ograniczonej.
Podziękowanie

Towarzystwo Ogrodów Przydomn~'('h
w Rudzie Pabianickiej poczt)\,'a się do
złożenia podziękowania Zahądowi Vloj"·
wÓc1zkiego. Zwi.ązku Ogrodników, za wydelegowanIe członl,ów na pokaz cięcia
i prześwietlania Iwron drzew owocowych.
a przede wszystkim p . prezesowi Leonowi
K.Cllaczkowskiemu. pod którego l<ieJ'owlllctwem pokaz przeprowadzono. Zarząd.

KRONIKA DNIA
W sklepie Kazimierza Bobka. przy ulky
Lagie\1"11i ckiei za. wyj,)l kawalek 8o.r.b .. ". oknie
14 I"(ni

r~'"uHn

Xie\\"iaJolllski

(f)agi~",nicka

i 8)

Dnia 17 ll/l1. przrd mikroj'ol7rJn 1'ozglośni lód:Jri('] prz('7/1r(/l'ial do mlodzie-:',I/
szkolnej mIej Por.~ki .7. E. l .. s. biskup dr
[((Izimierz Tomczak

sluLzany na 6 lut U"ie.~ieni((
Ł ó d ź, 17. 2. - 27 listopada ub. 1"1 ril go 7. 1 piętra, tak. że połamał nogi.
Wil'Jcent y ,,,redel spotkał awanturnlNastępnie Zielillsk i pobiegł' na (lól
~~w, .między, innymi l\1ieczy"la':'a Zie-, i l eżącego " Terfla znów sł{opal i bil.
lJl1 skIego, ldory począł go kopac. " '0 1'_
Sąd Okl'ęgow~' w Łodzi. skazał Ziefel wtenczas uciekł do klas,k i scllodo- lil\sl,iego na 6 lat wi<;,zienia.
wej, lecz tu dogonił go Zieliński i rzu,

Straż

kolejowa

zastrzeliła

Ł ó d ź, 17. 2. - Na torze z Piotl'kow,a do Kołusz,e k, na st,acji Rozprza, kilkunastu osobników skoczyło na pociąg
z węglami i poczęło kraść węgiel. Straż

Olcie[

9'11.

Kursy dOkształcające dla kupiectwa
lzba Przemysłowo-Handlowa IV Łodzi
komunikUje, iż ostatnio kupiectwo zrzeszone; korzystając? poparcia Izby. rozpo-

...

l1

Ł ó d ź,. t 7. 2. - W niedzielę, dnia
g bm. odbędą się w
Lodzi 3 wielkie zebrania publiczne Stronnictwa Narodowego z referatami na temat sprawy żydowskiej i niemieckiej.
Pierwsze zebranie odbędzie się w sali Pracy Polskiej
przy ul. Bandurskiego 9·f t o godz. tO rano. Przemawiać
będą pp. W. J a w o r s k i, sekretarz Zarządu Głównego Str •
Narodowego z Warszawy, i kpt. L e o n G r z e g o r z a k wiceprezes Zarządu Okręgowego S. N. w Lod.li.
Drugie wielkie zebranie odbędzie się w sali przy ul. Slowiańskiej 5 o godz. tO rano. Na zebraniu tym przemawiać
będą pp. A n t o n i B e I k a - radny narodowy w Łodzi I W.
J a w o r s k i z Warszawy.
'
Trzecie zebranie odbędzie się prrzy ul. Zgierskiej t 50
o godz. tO rano. Tam przemawiać będą pp. Z b i g n i e w
M i c h a I a k, A n t o n i B e I k a i mgr P a w e I S z waj.
d I e r.

dnia 10 g. Ofi ruin.
Ksleiyca: wschód 612
zachód 1639
Faza: 1 dziel; przed nowiem

Piotrkowska 91,

~um",'

,Trzv wielkie zebrania S.e N. w Łodzi

DtUgcść

Sabota

-

nicnziplA, rlnla 19 lutE'go 1939

"wegiokrada"

koJeio,,'a zacz'i'ł.a ostJ'zeliwać rabusiów,
z którrcb jeden, 27-letni. Juli,an Kow,a lski 7. Kez\'Ż,a !lowa. trafi om' zostal w
pierś i p,~cl1 trupem.
•

--....------,,---nieumyślnie zabił syna 1

Straszna

liczności.ach

2. -

Tajemnicze zabójstwo
'v

maj, ZI'€bin clo przechodzącego
gajowego Stanisla\"a Cllrz.a,nowskieg()
oddano :2 strzałr z fuzji, ranią.c go w
brzuch.
Ranny prze,,,i,eziony do szpitala
zmarh

Ujęcie włamywaczy

W dziwnych OkO-\ clzicl11 w czaszkę.

zmarł

Marian Mareiniłlk
(ul. Kr,akowska 87). Przybyły lek,arz
stwi~rdził ,~mierć
wskutek wy l e,~'u
krWI do mozgu, spowodowanego sllniejszym uderz,e niem tępym narzę-

I

Ł ód ź, 17. 2. W zakładach E.itingona powstał zatarg na tle nieuregulowania norm obsługi maE'zyn.
Na
konferencji postanowiono, że Inspektor pracy na miejscu szczegóŁowo zbada warunki pracy i potem dopiero ustalone zostaną warunki i normy obsługi na poszczególnych maszynach.
W fabryce Wajnfelda (Południowa
50) .p owstał zatarg na tle zapłaty za postoJe. Inspektor wyda w tej sprawie

Rodzice wyjaśnili, że chłopiec przygląda! się ojcu, gdy rąhał drzewo. W
~ewn~j chwili M~ri~n M.arciniak zblizyt SIę llaclnllerme l został uderzollv
obuchem.
.

decyzję·

sufit w areszcie

i zbiegła

17, 2.
Stanisława
z Hutv koło Lututo\\'a
zOf;tała zatrzyma przez policję za kradzież różn~'ch przedmiotów.
,
Osadzona w areszcie policyjnym w
Złoczo\\'ic, Bruźclzikowa wyrwala sufit
w celi i zbiegla. Policja pOSZUkuje zloclziejh
Bruźllzikowa

Ronferencja w sprawie urnow" dla
farbiarni zarobkOWY Ch nie dopi'owadziła do porozumienia.
\V Aleksandrowie powstał zatarg w
kilkunastu fabrykach pudełek na tle
obniżania stawek plac. Hobotnic~' żą
poszukiwań
dają. POdw yższ enia płac o 10 pet i w~- 
równania stawek , jak również zawarwięzienia
cia nowej umowy zbiorowej.
S i e r a d z, 17. 2. - Helena Bielecdniu "'czoraj sz~'m przewodniczą- ,
cy komisji rozjemcz ej dlaprzemrsłu ka, kiero\yniczka agencji pocztowej w
kotonowego W ęgierk o odbył 2 konfe- Stred~·n..i II na Podlasiu s fał szowa la
rencje z przedsta,,, icielami robotników książeczkę PKO i podjąwszy 2.600 zł
zhiegła.
i przemysłu.
Za nieuczci\Yą urzęclni czką rozesła
Robotnicy
żądają
podwyższenia
no Ijst~· g011cze, l ecz dopiero po uplywie roku policja sieradzka ares7.towai skrad! drobna adrkuly. Młodego wlumy\yu- la onegcla.i Bielecką, a wraz z nią nieeza zatrz;mano i odprowarlzono do Izby Zatrzy- jakiego Mariana Wójcika.
msii,
Oboje zatrz~rmanrch osadzono w
Julia Czekaj (Nawrot 7) ,w 1!l3=l roku lJoznu- wiQzenu w Sieradzu.

'V

,a Ignacego Dymela (Sienkiewicza 34). który
pod pov.orem ożenku w~' ludzil ocl niej 400 zł. po
czym ukrywn/ się. Spotkaw,zy Dymela n3 ulicy
Czokajówna wszczęła awnnture i wczwala policjanta. który zatrzymamł DY01ela, podejrzanego
ue-sztą. o 5" )reg irulyeh tego rodzaju oszustw.

Na ul. Nowomiej~kiej 13 zostal najechany
przez wóz 42·1ctni 8z1r.ma J.Jichtenherg (Zawiszy 7) i odJlió I ZlaJllanie nogi oraz OgółJle obra·
żenia ciała . Rannego opatrzyło pogotowie.
W poczekalni s:>lPitała Poznal'iskich przy ul.
SleriJlga zatrzymany został na kradzieży kie·
szonkowe-.i 31-letJli Szuja 'VajS11l3n, poprzednio już ki1ka,nil~cic razy I,arany za tego rodza·
ju k,'acłzie:i:e. 'Y aismann osadzono w are"z~ie.
, Z mieszl;a,niu Morrlki nerbn3 (Legionów 5)
lllcznnni sprawcy skradli mdio, ;!Urdel'obę i in·
Ile J'Ze-CZ)' \nll'to~d 1 V)O z/.

Przy zbiegu ulie Ue:;iclJliunej i PiotI'ko\\"skie.i
zostal zatrzymany na knHlzieży kieszonkowej
22-lebli zawodowy l'zezimieszck Lnjb Koniar8ki.
'V mieszkaniu 'przy ulicy Postnl"nej 11 ule·
głi zaczadzeniu dwutler:kiem węgla Władyslaw i
Marianna Zwoli1i~CY oraz dwoje iC'h .-1zi~ci. Z~ ·
czadzon)'m urlzielił pomoc)- ,,'CZ\y" n, I"kn I'Z [lO'
goto,~·ia.

Po roku
za kratkami

Tramwaj zderzył się zwozem
Z g i e r z, 17. 2. - Onegdaj w Zgierzu prz~' ul. Łóc1z1;:iej tramwaj, jadą.cy
w kierunku Łoc17.i, zderZYł się z ,vozem
ci<:żarow~·ll1.
Wóz został rozbity, zaś
szereg ran. 'V~'padku w
SZC7.ęśc i e nie b~' lo.

clli towaru
Polic.i,a
narda i Piotl'a Jallczalujw z ul. Cmental'llej oraz p.asera Ottona HeblIera.

Trup z nożem w plecach

płac o 18 pet. Posiedzenie komisji rozjemc7.ej z udziałem ławników i rz eczllików obu stron, odbędzie się w U1'Zę~
llzie \ Vojewóllzkim dnia 23 bm.
----

s i e r a cl z,

na Zlotnir wlamali

ó d Ź, 17, 2, - ~·a ul. Sanockie.i 8
7.naleziono leżącC{w !Ja chodniku z nożem \y l)lecach llie\ll'Z~·tomnego Stanisl.aw,a Switkę (uJ. So,wla 4) ,
Rallnego \Y st.all i l' niepl'zytomnym
prze'wieziono do ,zpitala ,
Ł

je dla lJJ'~em, yslu kotollo'U'ego
e światu l1,,'acy 'w Łod~i

Wyrwała

Spółdzielni Spożrwców
SIę zlodzie,ie i skrawal'tości l,:?OO zł.
u.ięla
Jako sprawców Leo-

Do :::klepu

Znowu zatarg u Ejłingona
Posied~en:ie kO'lJ'lisji )'o~jem,c~
ollb~ll~ic się 23 b ·m . - Z

robotnika

Ł ó d ź, 17, 2. \V Niebol'owie na
przystanku kolrjow~-m w czasie wyladowywallia
~lt.lpów
telefoniczn~'ch,
przyciśnięty
zo::-lal j)1'6ez spada,iący
słup robotnik Goździk,
który poniósł
śmierć na miejscu.

Zagadkowy u'YIJadel~ l)"'ZY ul. [{r(lkou'skiej
Ł ód ź, 17.

śmierć

kol1 odniósł
ludziach na

Zabawa karnawałowa S. N.
w Pabianicach
p a h i fi n i c 0. 17. 2. - VV Robotę, dnia
H) bm, o p:o(\zinip " Iyjec7.orern w sali Tow
Gimn. ,,801\ó l" (Ż(, l 'om~kiego l!l) S(ron~
IlIC(WO
Na!'ot!o\\'p, koło im. Bolesława
Cllrobl'ego Ul'ząrJza .,l{arnawalową zaba·

Skazanie włamywaczy
Ł

ó cl ź, 17. 2. - KfI ul, Zelonej patrol poliryjll)· 7.ulr7.)'rllal Zrgmunta
GOlJtala i P.0ll181lFl Gola~;ze,,,skiego, oraz " 'acla",a SitaczE!. Są(l starośri11ski
;;.;kazał Gontala na 2 mie;;.;iące. Sitac7.a
na 3 miesiące, a Golaszc\\'skiego na
miesiąc aresztu, za ,yłamania.

s

Pływanie

Zimowe mistrzostwa

T

okręgu łódzkiego

w pływania ollbE;rlą Rię cle.finit.y\\'nie w
dniach ZG lutego i ;) marca IV pl)'I\'alni
YMCA przy ul. Traugutta. :\Ilstrzosbnl. te
odbędą się w r!wóch terminach, ze wzglę
clu na obfity program. ::\ristl'zostWf1., które
zostaną rozegTflne w konkurencjach żell
ski ch i męsRich, pl'ze\\'irlu.ią hiegi \\' stylu
klasycznym i grz!Jielo\I')'I1l, sztafet." i sko·

ki.

J

Pięściarstwo
ŁÓDŹ-LWÓW

,V. l1ie(b~ielę lU hm. oclhr:dziEl się mię
dzymwstowe spo tka nie pię;3cia rsk ie Łóclź
L,w?w. I{apitnll związkowy LOZB p. Marclmak ustalil oi<tfltecznie
nnstępu.iącv
s~ l ad: mysza. l\ulmil'lski (SIn.), I,ogu'CIa - . Goreckt (Lcr-IIin ), piórkowa - \'eit,
\POgO!1), lekl~a ,- Chl'ostck (Czarni), póJsrerlma - Glly] (U) . ~rccłnia - !\nźmier
czak (!łesovial, półciężka f\opro\\'ski
(PolOnia) oraz \\'ngn ciężl\:l. - SZ[\\\',I!'I,owski (Lechin ). G<l~'hy udział Szkwarko\I'slde.
go. b~ł niemożlh\y, wówczas miejsce jego
zajmie Pomirko.
Z . rcprezen.tacją L\\'owa przyje;i;di'.a no
Lod.z\ kilt. z~\'H\zl\.O\\'y T Ol': B p. Marciniak,
oraz slwrhUlk p. Drahiak.
Za.w.ody oc1b~llą się \\' hali sportowe.i w
pal'ku lm , Poniato\\'sldC'g'O o g0clzinie lG,

Piłka

noz5t1

.. Kurs dla ka~dydat6w na sędzi6w p ł.
ka.rskich, orgaJ1Jzowany przez łódzki wy\\ę taneczną".
dZIał sprnw sędzi.owskich został zakońc7.o
Do f aJ1('a prz~'gry\Vać będzie doborolVv ny. Wyklad? z. ramienia 'VSS-u prowadził
z""pól jflz7.han(lowy, Członkowie i svni'- znan~ 8p,d~Ja 1 ~\'ycho,Ya \\'ca !OPOl'to\\"~' p.
,':. t,I'C)' Pt'O,'ZI'tIi ,'~ o lic7.lI" pn,)·J))·c ie' nćl l łłf1cttlg, " kUI'i"I(' lI~ zr"fll1r7.l"!() ~,:) kandy<","ba II'{;
t datów.
. ,

ORĘDOWNH\,

Numer li

niedziela, dnIa 19 luł~go 1939

~{rona

."

L

Echa trzeciego posiedzenia Rady Miejskiej

•

u ir~ wy Wi [IJ ~ ł10ł1raW~ Yuma~ ro oOI[lY[
Deklaracja Klubu Narodowego - Dalszy ciąg sprawozdania z posiedzenia Rady Miejskiej wtodZ!

Ł ó d Ź, 17,2. Ponieważ ze względów
techlliczil~-('Il
nie mogliśmy wc~ol'aj

zamieścić ~]ll'Rwozdania z posi8(]zenia
Hady diejskiej w całości, podajen;:y w
dzis!0,isz:,' m I,umerze dalszy ciąg f'prawozclania.
Punktem cicżkości trzeciego po,iedzenia Ha(l~- Miejskiej b~7 ły, necz
ja"na, składane przez ' poszcz.~g61ne
klub.\ r adzieck:e deklaracje progi <1mowe, jak i'ówn; eż ",niosJ<i nagle, :: tórą
lo .:;prawl,) już zreferowaliśmy.
" Tnioc::ki nagle kluhu radzieckiego
Str'Ol\. Nar. sięgnr.ł~- naj głębiej w ludz-

ką rzeczywistość miejską domagając
się zdecydowanie,
twardo usunięcia

Żydów z magistratu, przyjęcia na ich
miejsce Polaków, zerwania z dostawcami żydowskimi, zajęcia się losem
szerokich mas robotniczych, pozostających bez pracy i dachu nad glową,
zajęcia się dziećmi bezrobotnych, udostępnienia prądu elektrycznego i tramwajów szerokim rzeszom robctników.
'Vnioski te przepojone są serdeczną
troską o byt i los polskich mas robotniczych, które są bogactwem Lodzi i
rezerwuarem dynamicznych narodowych sił.
I tak jak WJlioski rac1zieckiego klllhu narodowego naiistotniej u.ięl~r poiJ:zeby Polaków w Łodzi, tak deklara-I
(,Ja tego l\lllbu, repr('zen1ujące~0 na.ipełniej interes~; polskic~o spoleczcl'l-

stwa, złożona przez prezesa adw. Franciszlut Szwaj dl era, najbardziej wszechstronnie zajęła się aktualnymi problemami Lodzi i wytyczyła jasno jakimi
drogami ma iść polskie społeczeń
stwo w naszym mieście, aby stać się
w nim bezapelacyjnym gospodarzem,
samoistnym gospodarzem.
Prezes achy. Szwajc1ler wskazał i to jest opinia szerokich mas narodowrch polskich, że łódzka Rada
Miejska jest jednym z odcinków walki
o Polskę narodową i katolicką i dlatego też na terenie miasta, gospodarkę miastem obowiązywać
muszą za. sady reprezentujące wyraźnie interes
polski.

Konsternacja wśród Żydów
i socjalistów
Del,laracja radzieckiego klu11l1 ·narodowego wywarła na całej Radzie
Miejskiej mocne wrażenie, a pełną
konsternację na ławach PPS, Bundu,
OZN i Żydów. Poszczególni radni tych
ugrupowań nie taili swego zclenel'wowania.
Adw. I(empner (Żyd), radn~'
kluhu PPS, w czasie przemówienia
ljrezesa Szwajcllera. tarł niecierpliwie
lysinę, a radny Bundu Z~' gelbojm targał zawzięcie swą czarną, długą, piQknie wrpielęgnowaną hrodą· _
Oto .iak brzmiała deklaracja Klubu
larodowego:

Deklaracja Klubu Narodowego
Układ sil w obecuej Radzie Miejskiej
jest wynikiem następujących czynników:
1) wzmożonej propagandy Żydów, zagrożonych w swym bycie narodowym;
2) współdziałania z socjal-Żydami, "sanacji", upatrując~f swego głównego wroga w Obozie NBrol!uwymj
3) akcji dywersyjnej "sanacji", która
przez przywłas7.czenie haseł narodowych
i antysemickich i utworzenie O. Z. N. zdabyła sobie kartki wyborcze wśród rzesz

usposobionych narodowo lecz nie orientujących się w bałamuctwie O. Z. N.;
4) zobojętnienia społeczeństwa polskiego na sprawy publiczne pod wpływem
rządów "sanacyjnych", systematycznie odsuwających od szeregu lat społeczeństwo
od udziału w żvcill publi'::znymj
5) i Jlogłębieniu pod wpływem hitleryzmu solidarności narodowej wśród Niemców.

I

-na obecny
,
Co wpłynęło

Wynik wyborów jest przede wszystkim zwycięstwem Żydów; Niemców, P. P.
S. wraz z związkami klasowymi i Klubem
DemOkratycznym uzyskało tylko 33 mandaty wobec 34 mandatów bez Klubu DelUokratycznego w r. 1936, gdy ogólna
liczba radnych wynosiła tylko 72, a nie
jak obecnie 84.
Należy przy tym pamiętać, że P. P. S.
korzystało z pełnego poparcia Żydów, z
którymi, jak to widać z poprzednich Rad
Miejskich i jak to widać z posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 8. 2. rb. stanowi je-

wyn"łk

wyb'oro' w?

den zwarty i jednolity front. '
Ze szczególnym żalem stwierdzamy, że
Polacy w obozip. socjal-żydowskim utracili wszelką samodzielność myśli i że w peł
ni znaleźli się pod wpływami żydowskimi,
przy czym głównym zadaniem ich jest realizowanie interesów żydowskich.
W dzisiejszych warunkach dogadza interesom Żydów wysługiwanie się Polakami, bowiem doświadczenie wykazuje, że w
obawie przed Obozem Narodowym .. sanacja" w akcji llrzedwyborczej ud:d.elila poparcia socjal-Żydom.

BOjówki socjal - "sanacyjne"
Pijant' bojów!d socjalistyczne bezkarnie grasowały po ulicach miasta, w biały
dzień napadały na lokale wyborcze
(np.
lokal śródmieścia) i na naszych ludzi
(ciężko ranni: Smagała, Hełtowicz, Adamiec, Bednarczyk i wielu innych).
Za napad w śródmieściu połączony ze
strzelaniną,
napastnicy, wśród których
było 8 Żydów,
zostali ukarani w drodze

hulały

bezkarnie

administracyjnej 2 dniowym aresztem,
gdy wobec naszych ludzi za udział w akcji bojkotowej stosuje się w drodze administracyjnej 2 miesiące aresztu.
Współdziałanie z "sanacją" było tak
daleko posunięte, że na lokal wyborczy
przy ul. Sterlinga napadł w nocy sam O.

powstałe

z wyzysku ludności polskiej l
gospodarcze, które całkiem opanowali. Toteż kardynalnym warunkiem odrodzenia Narodu jest odżydzenie naszego
życia gospodarczego I przeznaczenie majątków żydowskich na cele społeczne dla
podniesienia stopy życiowej mas robotniczych.
Tą drogą zostałaby wyrównana przynajmniej częściowo krzywda ludności polskiej.
W granicach Rady Miejskiej będziemy
życie

Niebezpieczeństwo
W bieżącej kadencji zjawił się w Radzie Miejskiej klub niemiecki. W r. 1934
był jeden radny Niemiec, w r. 1936 nie
było ani jednego. W roku bieżącym radnych Niemców jest pięciu. Jest to dowód
wzrostu wRływów niemieckich.
Nie żywimy niechęci do ·Niemców ustosunkowujących się lojalnie
do Narodu
Polskiego. A już z całą życzliwością odnosimy się do tych Niemców, kUrzy przyjmują kulturę polską i przenikają do Narodu Polskiego. Jednakże zdajemy sobie
sprawę z wielkiego niebezpieczeństwa pogłębiania
wśród ludności
niemieckiej
wpływów Hitleryzmu.
Dlatego też będziemy się sprzeciwiali
wszelkim zamierzeniom, które by mogły
stworzyć dogodne warunki dla rozwoju w
Polsce nacjonalizmu niemieckiego, czerpiącego swą siłę i natchnienia we współ
czesnych Niemczech.
Mam-y głębokie przekonanie, że znaJdujemy .. ię na ważnym posterunku narodowynl i ze sumienne wywil'\zanie się z
powierzonego nam mandatu wydatnie
przyczyni się do zbudowania Narodowej
Polski.

*

Kiedy adw. Szwajdler skończył swą
deklarację, która bezpardonowo zdzierała maskę obłudy z PPS, Bundu, OZN
- na ławach tych klubów nastąpiło
odpręże~ie. i s'~yszeć
się
dawały
wetschnlenla ulgI.
Radny Strauch, który jak już donosiliśmy składal deklarację w imieniu

I

demokracji żydowskiej, zawołał głośno: IlUŚ, jak to dobrze, że już skończył" i wytarł czerwoną chustką murzyńskie, pokryte pianą wargi.
Deklaracje składane przez sprzy111 ierzencow,
towarzrszr i kolegów
PPS, a mianowicie: przez klub demokratrcznr, Bll nd, Poalej Sjon, Agudę,
przepojone ])~' I~' w zasacb:ie tymi
samrmi nutami, które brzmiały w
oświadczen iu ~ocjalistó\V.

Klub Demokratyczny
będzie br('\nil Żydów
Pułkownik Więckowski,
były prerozwiązanej
Ligi Obrony Praw
Człowieka i
Obywatela, w imieniu
klubu demokratycznego oświadczył,
że zasadą., którą będzie to ugrupowalJ ie kierowalo się jest walka prze-

zes

b

Nie uczyniliśmy tego, bo aczkolwiek na
terenie tej Radv znajdujemy się pod
względem liczby mandatów w niekorzyst-

"

BędZiemy

. "

dazyh do u
l:

Będziemy dążyli

wsz~lkimi

dostępny-

mi środkami do usuwania bezrebocia, zapewnienia bezdomnym dachu nad głową,
d.o r.ozwoju apieki społecznej i do podnieslema pomyślności gospodarczej szerokich mas.
.
Postulaty te mog~. być zreal!zowane
tylk~ drogą rozumne) l oszczędne) gospodarkI. Oszczędność trzeba rozpoczynać od
siebie. Już w r. 1934 klub nasz dał dowody

Pozbawić żydów
Dlatego też należy niezwłocznie Żydów

pozbawiĆ praw politycznych, usunąć ich

:

urzędów.

wolnych zawodów,

odsuuąć

od

niemieckie

należy się

tymi kwestiami zająć. Radnv Grzegorzak zgodnie ze swym stanowiskiem zaproponował powołanie
nie w trybie nadzwyczajnym, ale w
c1rodze ustalonej regulaminami miejskimi, komisji rewizyjnej dla zbadania całokształtu
gospodarki miejskiej, a także rzecz jasna i teatralnej
jako jednego z odcinków tej działal
ności.

Radny Grzegorzak wskazał, że dla
szerokich mas mieszkal'lców Łodzi,
jest rzeczą istotną jak przeprowadzona bvla gospodarka. miejska w całości,' jakie były jej myśli przewodnie
i jak je realizowano, natomiast ograniczenie się do jednej tylko dziedziny
nie da obrazu całośd.

Dra nich

są najważniejsze

teatry
Większość życlowsl\:O-socjalistyczna
w głosowaniu uznała jednak, że sprawa Teatrów Miejskich jest w Łodżi
najważniejsza i że nie ma potrzeby
dyskutowania nad całokształtem go-

sopdarki miejskiej.
Pl'zedsta wiciele frakcji s_ocjalistycznej 'wysuwali szereg zarzutów pod
acll'esem gospodarki teatralnej. Pismo
na~ze niejednokrotnie
zajmowało się
sprawami teatrów, wskazując w~Taź
nie, że tea:tr winien być ośrodkiem
13romieniowania
kultury
polskiej.
Wskazywaliśmy,
że
teatry miejskie
winny być odsunięte od wszelkich ubocznych wpływów, od wszelkich kombinacji zakulisowych, winny samodzielnie, w oparciu o jasny polski program teatralny pracować uad podniesieniem poziomu kulturalnego Lodzl.
To .iest główne i .iecl~"ne zadanie
łódzkich Teatt'ów Miejśl<ich.
To zadanie nie powinno pOdlegać
żadnej dyskusji i na jego kształtowa
nie nie powinny mieć wpływu jakiekolwiek i skądkolwiek idące Oddziały
wania.
Dzisiaj nie wypowiadani.y swego
zdania w sprawie gospoc1arld finali.SO"'ej ł6cl:>:kich teatrów, nie mając bezpośrednich sprawozdawczych materiałów.
Bez wątpienia gospodarka ta.
znajdzie należyte oświetlenie na forum Rady Miejskiej i wówczas bQdzie
można wytworzyć sobie o niej jasny
obraz.

ciw rasizmowi i antysemityzmowi w
ohronie wszystkich bez różnicy pochodzenia i wyznania. Jak widać klub demokratyczny stoi twardo na słano
Z. N.
wisku obrony Żydów i ich interesów.
Przedstawiciele ugrupowal'l żyJow
Charakterystyczna dysl(usja
skich, solidarrzując się z taktyką i
Charakterystyczna dyskusja wynitreścią postępowania SOCjalistów, biakła w trakcie ostatniego punktu 'ponych warunkach, to Jednak uważamy za dali przy tym nad postępującym WŚTÓI\
rządku dziennego a mianowicie .. krótsprawę nieZWykle pilną przywrócenie nor- Polaków uświadomieniem narodowymi
malnej działalności samorządu.
wskazywali, że w Polsce winni mieć kich zapytań".
Przedstawiciel PPS Andrzejak poAczkolwiek zdecydowanie będziemy pracę- i dach wszyscy bez różnicy naruszył sprawę nieporządków, jakie pastali na stanowisk'l naszego programu, to rodowości i religii.
jednak z drugiej strony dołożymy wszelnuja w szpitalu św, Antoniego.
kich starań, aby nie doszło dn rozwiązania
Salwy śmiechu na galerii
Radny Szulc z Obozu Narodowego:
Rady Miejskiej.
Radni Żydzi w swych przemówie- - Rto jest dyrektorem tego szpitala?
Uprzedzamy jednak, że gdyby nas pro' niach posługiwali się karkołomną i oTym. prez. G,pdlewski dr Frenwokowano przez pozbawienie udziału w sobliwą dialel[tyką, która budziła sal- kiel.
dyskusji, lub puez zgłaszanie wniosków, :~y śmiechu, już nie tylko na ławach
Adw. Szwajdler: Jakiej jest on
godzących w naszą cześć lub godność Nad' k'
kI b
rodu, mogą powstać sytuacje podobne jak ra Zlec lego
'n u narodowego, ale narodowości?
w r. 1937.
ł~kże wśród PPS, a już galeria trzęsła
Naczelnik Kempner: - Ewangelik.
Się z uciechy.
Adw. Szwajdler: - Od kiedy? Nam
. .
.
l I tak pokladano się od śmiechu, zresztą. nie chodzi o wyznanie, ale o
sumęcIa
kiedy radny Lewin z Agudy oświad- narodowość,
czył, że co tu walczyć o polskość miast
Radny. Ciechański (Ob. Nar.): - Ile
ja~_ należy oszczędną gospodarkę prowa- bez żydów, kiedy miasta polskie i tak
procent Zydów pracuje w Zarządzie
dZlc. . .
.-. .
.
będą polskie, choćby w nich zamiesz- Miejskim?
.NaJwlększym m.eszczęsCIem WSPołczes-, kiwali jeno Żydzi.
Tymcz. 'Prez. Godlewski: - 4 pct!
neJ Pol.skl. są ŻydZI. Prawda ta znalazła
Po del<laracjach l'acln r P tk . sk'
zrOZUlUleme W całym narodzie.
. ..'
~
o an~ l
Radny Belka: - Jak to przez 5 lat
Witamy z uznaniem wszelkie dążności IV !mlemu PPS .uzasadmał nagłość rządów OZN na ratuszu nie zdołano
do wysiedlenia Żydów z Polski, jednakże wlllosku w spraWIe powołania komisji Ż~- clów uf'unąć?
dążności te dopiero wówczas będą realne, tlo zhadan ia gospodarki teatralnej.
Radny ~ukowski: - Cz~" się płaci
gdy Żydzi w Polsce znajdą się w takich
W k
d
G
k
za po~redl1lctwo Pl'Z~' .zacią.ganiu poży
warunkach że sami b d z Polski ucienłose ~a n.
rzegorza a
kali.'
ę ą
Radny kapltan Leon Grzegorzak w czek] dostawach mIeJskich?
swym przemówieniu wrchodził z zaT. prez. Godlewski: - Płaci się.
łożenia, że sprawa teatrów
łódzkich
Adw. Szwajdler: - Jakiej narodojest niewątpljwie wa.ima, jednak nie \\'of1ci są ci pośl'ennicy?
wszelkiego udziału w życiu spolecznym i jest tak pilna jak np. zag'aclnienie zaTymcz. prez. Godlewski: - Na rakulturalnym.
.ięcia się losem bezrobotnych, eksmi- %ie nie ~110gę dokładnie odpowiedzieć.
Ostoją wpływów Żydów to ich majątki
towanych: i dlatego przede wszystkim Prj7watme to panu wyjaśni~

Aresztowania i rewizje
W lokalach wyborczych przeprowadzano ciągłe rewizje a na kilka dni przed
wyborami zaaresztowano z górą 100 ludzi,
wszystkich biorą~ych czynniejszy udział
w akcji -wyborczej. Pozostały aparat wyborczy, w obawie przed dalszymi aresztowImiami, musiał być ściśle zakonspirowany.
W tych warunkach mieliśmy dostateczne podstawy do złożenia protestów wyboOrro~zwY.Ch i do żądania unieważnienia wy-

konsekwentnie
dążyli do realizowania tych
.
.
,
zamlerzen.
Istnienie O. Z. N. jest jaskrawym dowodem zwycięstwa naszej idei. Tym niemniej stwierdzamy, że został założon~ Y'
celu rozbicia ruchu narodowego i przyjscla
z pomocą socjal-żydom.
Na potwierdzenie tej prawdy nasza rzeczywistość z ostatnich miesięcy dostarczyła nam licznych dowodó"!.
•
Zmusimy O. Z. N. na tereme Rady MleJskiej do odkrycia oblicza komu służy:
Żydom, czy Narodowi Polskiemu-

bezrobOCia

praw politycznych

I

I

I
ORĘDOWNIK, niedziela, dnia

Strona"

Numer

19 lutego 1939

~1

i

,"lHnnmlnmnmnnllll""III""""llIłlllll"I""""I1111ł""""I1lIllIll"IllJIIIIII, Cerę piękną gładką

I 'Chrześcijańska Spółka I U~~:::~iąc

W środę, dnia 15 lutego 1939 r. o godzinie' 15,
zasnęla w Bogu, opatrzona Sakramentami św.,
w 79 roku tycia, nasza ko~hana matka, teściowa,
siostra. ciocia. babka i prababka. ś. p.

Ksawera Kurkowska
ciętkim

smutku

§
§

~

=

z domu Fenlkowska
Pogrzeb drogich nam Zwłok odbędzie się
w Obornikach, dnia 19. bm. o godzinie 15.30
z domu żałoby na cmentarz parafialny.
W

; Wyrobów Włókienniczych ;
w Zgierzu, uL Piłsudskiego 6
Oddzial w Lodzi, uL BoI. Limanowskiego 1
poleca materiały własnej produkcji, i innych znany~h
firm, jak również gotowe ubrama, palta m~sklC,
damskie, dziecinne i mundurki uczniowskIe,
Hurt - detal.
Ceny niskie.

§
§
§

Obr'ąezki

p

o Ieea

to. 05

tel. 132-24

ol. Glówna 41

OGŁOSZENIA
Ogloszeoi8

Restaurację
z powodu objecia
stanowiska z urządzeniem. Ubj~Większy dom
cie 1.200. Miller. Grodzisk dwosprzedam 55.000 wpłaty 30.000'1 rzec.
zd 49318
Poślednik. Leszno Wschowska 14
zd 49271
Warsztat
kolodziejski z mieszkaniem bez
konkurencii wyd~ertawie od 1
D_Z_ _
marca. Szych. Jaraczew. pow.
.J a rocin.
zn 49 328
Kupuję
l'apiery wartościowe i akcje.
Na
Zgłoszenia Oredownik. Poznań
rachunek względnie kaucje hotel
zd 49312
restauracje koncesje. Oferty Or~
downik Poznań. zd 49 322.
Wspólnika
500-1()()0 zaprowadzenia drugiego
Piekarnia
inter~su w~glowego. Oferty Orę- skladem kolonialnym urząd zedowmk Poznań zd 49324.
niem małym mieście do wynaj~ci·a od kwietnia. Zgłoszenia Gahl
02ENKJ
. . Pomań. Gąsiorow~kich 12 - SO
~
zd 493:54
wydzier:i;awi~

KI.2..·_p_iE_m_Ą...

~

drobDych: l-Iamowv minimetr 30 groszy.

K

28 letnia blondynka
27.WOLNE MIEJSCA ~
wdowa o mi!ei PQwierzchowności
znająca sie dobrze na gospodarSprzedawców
stwie domowym i lżejszych pra- na kilimy firanki za kaucją cach biurowych szuka odpowied· c!Irześcijaiiska fil'lDU .. 8temdn",
zd 44916
niej pOllady. Zgłoszenia Or~dow Delahn.
nik. Poznań zd 49215.
Pannę
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
znającll
dobra kuchnie. chów
dr9biu
Urzędnik
Szofera
gosPQdarczy bardzo dobrymi po- mcchanika
leceniami praktyką szuka posady
Dojarza
majątku. Oferty Orędownik. Poprzyjmie majętność. Oferty Oręznflń zd 49262.
rIownik Poznań zd 48860.

Odstąpię
re5tauracie konce5ją lub
wspólnika ewntuaJnie
ożenek. Og!oezenia do 30 sl6w dla poszu·
Interes stary egzystencja świe1na kuiacy('b posady w tej rubryce
Oferty Orędownik . Poznań.
obliczamy po jednej trzecieJ ceni!'
z.d 49323
drobno cb
hoŁel

-.1-----..----...

. . 7,

SPRZEDA2E

li

ŁOPIANU

•

.....

~ , ).

,'"

•

j

~

bklad Glówoy

-

p o ) e e a. WEł."1lY, JEDWABłr;
FIRANKI róiqe kapy. stołowizoł<
i wyr. Zyrardowlkie

WARSZA WA
MIODOWA Ił

S.

Kałuża, tO DZ Zgienh 7

o 6 331

Szkło

bezpieczeństwa
t'~ .756-4, I

,.Securif'

poleca

Sprzedaży Szkła. Sp. AkCIe
Pozoań, Woźna 15,
Telef. 28-63.

Polskie Biuro

Znak oferty naprzyklad: z 18923. n 27łj. d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w lni powszednie przyjmuje
3i~ do godz. 10.15, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje się do godz. 9.15.
Fryzjerka
Czeladnik
d.zieln!l wodna. żelazkowa mie·
SIeczme 45.- utrzymanie. Ratai- piekaTllki. starsZT. enertriOlt7,
czak Krotoszyn. Sienkiewicza.
pilny do pieca kanalowego. Oferzd 48 7S~
ty Orędownik. Poznań
zd 49332
Woźnego
inkasenta na prowincjach. Gwarancja towarowa. Oferty Orę
Kowal
downik. Poznań. zd 49416.
kawaleor. skroID1llym wynagrodzeWspółpracownika
niem potrzebny. Ziet&rski. Jabł
(czkil got6wką dobrze prosperującego intere6U poszukuię. Oferty k6wko poczta Jaroszewo pow.
W ągr6wiec.
zd 49 310
Orędownik. Poznań zd 493M.
~;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;===;;;;;:;==;;;;;:;=======\

na temat

jakie korzyści otrzymuje
dobra gospodyni używając
wylą.czDie

Mydło

"owe

SZUKA POSADY)l

-

Tu pl'zy przystanku nie "'olno slJl'zcda\\'ać!

specjalność

i wonne

Cholewkarz
Pięcioletnią
z dluA'oletnia praktyka sam. poskladn.ice węgla dzierżawa tania. szukuje posady zaruz Kościerzy·
Pow6d wyjazd. tanio. - Adres na. Wodna 15 F. W.
Orędownik . Poznań zd 48960.
zn 4<'l945
/
Sklep galanteryjny
Kowal
w śr6dmieściu z powodu wyjazdu s1,ofer-maSZQlista 7.onaty szuka.
do sprzedania. Wiadomość: Ou- posafl, La:kawe oferty Orędow-I

Z wszystkiego można wyciągnąć kOI·ZYŚCi.

(~lJ

t=i~~Mlera·szpyabniayni~'N~~ln~iiki'i~PiOiz~nia~ni~i4~9iI2~4ili'i~~~~I~~~~~~~ii~iiii(iPil~ISi~iiillig~Sill~O~\~V.~L~O~I~l[~I)~.~ni'if
I

==
~

do obr6bki drzewa sprzedam. -

.........':,

...

Magi.tra Gobi.eo

Fryzjer
damski
fryzury wieczorowe
i
farbowanie
szuka prn:aGospodarstwo
.
dy na wyjazr1. Oferty Orędow·
75 morgowe. bez Inwentarza - nik. Łódź. porI .. Fryzjer".
wplata 10.000.-. Ofe,./ OredowN 6849
nik. Poznań zd 47 045.

Zgłoszenia Oredownik Poznań

.

,
,

KONK.URSU

Panny
Piekarni
do lat 50 z got6wką 10-12 000
mieście pOllzuku.i'l.
na gospodarstwo 50 mórg celem dzierlaW}'
ZgłoszenIa Agcntura
Orerlowniożenku poszukuje. Adre5 Un:dowka Kościan.
~ 6()44
nik. Poznań zd 49238.

l[26

W "ORĘDOWNIKU"

KWI TNĄCEGO

.R O ZW .l'4ZAN.l' E

•
Humor zagran1czny

I

El.

wśrGd

DROBNE

ogłoszenia

~-~

SOK

Sluboe i \Vszelk~ biżlIteri~

z e g ary. z e g ark j i PIa t e r y

pogrążona

:'IIaglówl,owe slowo (tłusto) 15 groszy, każde
dalsze .łnwo 10 gI'Oszy, 5 liczb = jedno słowo.
l, w, Z. a - ka~de stanowi 1 słowo. Jedno ogło
"zenie nie może przekraczać 100 słów. w tym
5 nagł6wkowych

przeglądając

==
...
N 6852
~ Sprzeda! apteld
~lIłlIlIIIIJllIIIIJIIJIIJIIllllłllłllłlł1J11J11I1I1J11J11I1111ł1JłIIlJłIlJłIlJłJłJłJłJłIIlIlIJłIlIlIJłIl}"'" Cena flakonu - zł 1.80

rodzina.

zg 10357/8

§
§
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Kupisz KORZYSTNIE

i.

i
ii;iiiiii;;;=~

Po dokładnym zapoznaniu się z wszystkimi odpo\\iedziami, Sąd J{onkursowy w składzie pp.: Marla
Michałowiczowa, B. Jasnochow'l, Inź. Maćkowiak, Prezes Związku Obrony Przem. :r>olsklego, Konsul Niedbał,
wiceprezes Izby Przemysł. _ Handlowej zadecydował
i przyzna! ~

JDqrodawk~~d300~Kh~y~b,P~~~
"zł 150,- W, Jankowska, Poniec

U"
IVI ( "
l

"zł 50,- A. Les'Zczy~sKa, Po'Zna~

"zł 25,- A. Dembicka, Gdynia
. L\\Owal: 22.30 Illllz)'k _ ze Lwo- Iekl<n nwlycja SPOI'towo - 11111-"
"~(n
t~
I ~':":, 2)\;00 o~t~tnie wiadl?mog!,i: ZYCZlIH: 19.:l0 utwory fortepiano- oraz 50 wartościowych nagród \V towarze za dalsze doGospodarstwo
12.1.0.3 .. I'. L S. - Ol'tatllle WI3- we: 20.00 .. To i 0\\'0 Z znkulis"
bre oclpowiedzi, które otrzymali pp.: B. Kasprzakowa.
52 pszennej przy mieście. Kube. Niedziela. 25 .lu,t,ego..
r1bmo$ci sportowe (z Zakopanego
felieton: 20.10 wiadomości
Iłów; L. Gniatczyńska, Poznali; M. Kościelniak, Ostrów;
lec. Marianowo Brodowskie 7.1)) PleM .. Ave MarIa: 7.20
sportowc lokallle.
M. Elmanowa, Minikowo; J. Janiakowa, 'Vrześnia; C.
póczta
zd
644 muzyka poranna w wykonaniu
Kraszewska,
Z. JUI'gens, Lwów; J. "'ei!lowa,
orkiestry rozgłośni katowickiej:
- - . - - - - - -.. - - - - - . - Czel'wionka; K. Godyla, Mysłowice; J. Glillska, Sarno. . 8.00
lL
KUPNA
dziennik PQranny: 8.15 .. ]l'.
Toruń - 8.45 sprawy kupiecE M . ł
P
. II '1 11
•
- - - -_ _ _ _ _ _• • 1. S,": 8,20 audycja dla wsi: 9,15 kie; 8.00 gra kAPela ludowa z
waj .
USla owa, oznan;
. II U er, Tóruu; Z. Szczekoncert
muzyki operowej (II: Lubrania; 9,10 program na jU-! lIi.OO Florencja "Cyrulik I gólanka; Poznań; Ewa Dobska. Sosnowiec; FeliCja GróKupię
Wilna: 10,15 transmisja nabo- tro: 13,05 .. Swiatki na Kujawach RewiIski" op. Rossiniego. 15.20, szczyńska, Poznań; Dr. J. Milkowiczowa, Kościan', A.
we wiosce kościelm·j Pomorza żeństwa z Katedry w Poznaniu. zachodnich" felieton: 14.40 Praga - Koncert popu!. 17.00
W"
h
k
"1.
2 - 3 mórg średniei dobrej Kazanie wyg!. ks. prof. Henryk fragment z książki GrzymalYI Rzym _ l{{)ncert SYll1f. z UdZ.,
oJcIec ows a. Barcin; A. Donczykowa. Chojnice; T.
ziemi. Banek Le<>n. Gdyni'a-Or!o- Weryński. Podczas nabożel'istwa Siedleckiego .. ~fiechowiec i syn" ROI. Mikolaja Orłowa (fort.) 17,10
Nowaczyk, Poznań; Z. Sreclzillska, Barcin; K. KrajewN 5835 śpiewać bp,dzie Ohór Katedral- 14.55 .. Podkoziołek" - au(lycja Budapeszt wo. Ma!opolska 33.
Recital skrZYpc., ska, Komorniki; Z. Steinhal'thowa. Rakoniewice; M.
ny: 11,47 .• F. I. S." skoki narciar- slow11o - muzyczna wopr. Zclzi- Ireny Dubiskiej. 18.00 Paria PTT ,' Hyszewska, Bydgoszcz,' U. Esden-Tempska, Poznan'.
skie o mistrzostwo świata - po- R!awa Arentowicza: 19.30 recital - Koncert symf. 18.45 Rennes
,
Urządzenie
gananka; 11,51' sygnał czasu: fortepianowy Stanialawa Ohojec- - Muz. operowa. 19,00 Konigsw.
St. Nykowa, Skierszewko;
S. Krzocińska, 'Vrześnia'
12,03 poranek symfoniczny - z kiE'go: 20.10 wiadomości sporto- - Dawna muz. kamel'alna wl M. Pawłowska. Fałkowo; J. Ratajska, Poznań; Z. Ro~
do kawiarni
Krakowa. Wykonawcy: krakow- we z Pomorza.
wyk. sol. 19.35 Londyn Reg. manowska, Poznali; \V. Sumillski, Poznań', H. Borzy.
(30 sto!6w) kupię. Ka'5prowicz ska Orkiestra Symfoniczna p o , l .
Koncert symf. 20,00 Reromiin-,
Bydgoszcz. Garbary 8 - 2.
dyr.
Olgierda
StraszYliskiego;
Kato.wlce
6.15
aud.
por.
7.10
ster
_
Tr.
operetki.
R.
Romania
na,
Jarosław; L. Piechowiak, Poznarl; H. Kactor, Wiezd 4949U
13.00 wyjątki z pism J6zefa Pił- ogrodmk śl.: 13.05 przegląd _kul- - Tr. operetki. 20.10 Sztokholm
lowieś; St. Jackowa, Poznali; 1\'1. Metzgerowa, Poznań'
surlskiego: 13,05 przegląd kUltu-I ~łlralnł'.: 14.40 .. 00 s!yc!!ac na - ,.Hrahina ~farica" opt. KalJ. Widtmann, \Vilno; St. Jerz"'kówna, Ostrów', Z. Ed:
raJny: 13,15 muzyka obiadowa ISląsku : 1~,50" .. Popoludme śla- mana: 20.23 ORlo _ ~ymfonia
J
- płyty z Krakowa. W przer- sk!ego rolnI~a : . .19.~. ..W nIP- ..PatC'tn'7.II"'· C'zajkowski('go. _
mandowa, Toruń; II. \Vierzbicka, Poznań; Z. Nowawach .. F. I. S." - transmisja rl?:JCla 1?rzy zele~nloku . - auąY: :l0.30 Sotlcns - ~lllZ. rpligijna
czewska, poznań; A. Dziurłaj. Mc·kszany. poczta I-IoroSkład
z 7,a kopanego konku rsn skoków I CJa. rpgIOna lna; 20.10 wlarlo111os':I kom POT,;'!oró,," ~Z\\ aipa rski('h. uyszcze k Sambora; K. Domel'ac ka, Trlp !!,' D. Gnlębnia(przez
Kraków): sportowe.
21.00 Florl'ncja - )'Iuz. kamek
P
c• •
rzeźnicki. wa rszta tem. dwupoko- nar('iar"ldch
Kraków _ 8.45 poga(lanka dla 1'31na. Królewiec _ Koncert Szu-owa, oznań; A. l\Il'oczJwwa, I)siedle; B. Tł'zaskowkojowym mie5zkaniem wydzlerta- 14,~ .. 'V.szystkiego . po_ trochu'"
wie. Oferty Orędownik. Poznań -: audYCja d,Ia dZler'I; la.OO audy;: rolników; 13,05 sprawy teatral- hertowski. Mediolan - Koncert
wa, Mogilno; St. Szeliga-Lutomska, Chodzie.i;· E. Reizd 49401
CJa dl!!. WSI; 16.30 .. F. 1. S. ne; 14,40 fragm('nt z książki .)a- kwartetu. 21.10 Brno - Muz.
sing, Ostrów; P. Ciesielska, Poznań; P. Umiń~ka, BydtranSmISja z Zakopane!l'0 k!>n- na Ciono pt.: .. Otawa" _ czyta. symfoniczna. 21,30 R. Paris goszcz; St. Prymusowa, Czer"k.
kur.su.
s~o~ów
narc13I'HklCb Irena Osucho\\'ska: 14.55 kOll('ert 'YiecT,ór oper. 21.45 FlorI'JJt'.in Piekarnia kolonialka
(",dJ~(,la dZ\\'Ip'~OW!'); 17.30 kon- OJ'kiestry df'tpj P. P. W.: 15.20 Ref'. fortC'piano\Yy. 22.00 Rzym Nagrody zostaną wysłane PGC'ztą według wskazagalanteria na wsi ftObra okolica cer.t !!lala OI'klestra 1;'. R. . oraz ga\\'~da: .. t,o dioble co 7. żyta Orko wojskowa. 22,15 SztokllOlm
nych adresów przy odpo\viedziach.
przy młynie mleczarni dla dobre- so!J~tuw .. \V . prZerWI€) o godz. bide warz,!" wopr. Stanislawa -Reportaż z meC'7,U bokserski!'. -.vszysfki(l nagl'odzone prace przechodzą na własność
go fachowca z got6wkll do od- 18.~ chwlla"bmra StlldI6w: 19,30'.}ur-hy: 19.30 .Saszj-ch ta(Iców go Szwe('ja ~orwpgin. 22.30
fIrmy
~ąpienia. OfE'rty Orędownik. Po- .. :r:'I~S. Mona -:- fragm~l1t "'. I?o- p6! tuzina" _ .. Niech hula ('h!o- Konigsw. - Ronata J<'-dur ::\10znali zrJ 48236.
WIe_CI •. ~~lr~JI!y ślad
EI7.1~II?- piN·. rIziew"zYlla" koncert 1'07,- zartn (forU Sztokholm - :'olu?yCh·
F b
ty SzemP!lIl"kI~J. - SohoJew~kJ(,~: I'y\\'kowy: 20.10 lokalne \yiarlo- ka snnf. 2:~.00'praga - KO!1<'C'l't
e m 1czn a
a r y k a Jan K aj e w ski
19.50 reCItal Hplewnczy Hahm mości sportowe
z płyt. DroltwlCh - Utwory forda~-niej
Skł a d
Nuri-Hadżić (artystki Król('w.
tepianowe Brahmsa. 24.00 llrukmieszkani~m bławat'\' lub ObU-j skici Opery w Beogl'arlzie: 20.15
l'.6dl: - 8.4-5 Ulu7.yka z pJy!: s('ln fi. - ~flJz. Rymfpniczn3 z
wie donn' punkt. handlowy po- Illlrlycje inf~ rmacyinE' F. I. !'l. : 1:3.05 rozmowa '" dzipel11i: 14.401 ph't. Sztllt/tart. Frankfurt. "'icwiatowe mia~to "'ieJkopolski 7,3- 21.50 muzyka w wyk. orko roz- rcz"I'\ya m11ZrcZII:\; 15.00 "śllie- neii oraz Kolonia Konrrl·t
raz
w-yf!zirrżawie
Z.sdoszenia glO~Jli I~~'o\\'skiej: 21.55 ...L:ltki girm ~nrOŹllym (1111u<·1t:! luty,:,
nOr'JlY (utwory 1l1ly,Jnn i BC'dltoP 30~S-7.49
POZNAŃ _ STAROLĘKA
Orędownik. Poznan N 6020.
radIOwe wesoła aur1YCJIl (ze smarUj narty szykUj buty -. "ena oraz muzyka popularna). I~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-I.
N r,921

Środa.

I_tI6:"
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Swarzędz;

BLASK
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Oałoszenia l-Iam<!wy milimetr lub jego. miej.ce k,?sztuJp; w ZW}'ozajnych na stronie II-Ia~"'f---r--~~......,,--- moweJ 15 groszy, na strome redakCyjnej (4-!smoweJ); al przy kotlcu częś<"i
~cdakcYJn.eJ ao gr~szy . ~) na stronie czwartej 50 groszy. ej na stroni'! dru~iej 60 ~roszy, dJ na
,trome VI'ladoOlOŚCI mieJscowycb 1.- &l .. Droblleogloszenia (naiwytej 100 al6w, w tym li na;!6wkolVycb) slowo nagl6wkowe drukiem tłulltym. 15 "roazy. kaide daIeze .Iowo 10 ~roszy
)gloszenia wi~ksze wllród drobnych poczynając od ostatniej atron1 Hamowy milimetr 30 gro:
~ZY. O~!<?szenia ftkomplikowane~ I zaatrzeieni!!m miej~a. - od poStCZeg61nego w)'padkn 20'/.
n!ldw.yzkI. qgloszema do bIellaCego. wydanIa przYJmuJem1 do gocfziny 10.30. a do wydań
nledz.lelnych l .śwląter'znycb ~o godZInY 1I~3O rano. Za b!.ęd1 dr~karsk.Jł'. kt6re nie znieksztalcaill
treśCł ogloszerua. adJJ\lJllfitrac:la me odpoWiada. Ogloazerua PI"IIJ'JmujłlhJ' t)'lko la oplaŁ4 I ,6"..

I odn~s-zeni~m. gaze.t)' do domu mieeiecHlle (7 razy w tygodniu)
_ _ _ _ _ _ _ _ 2.50 711. za granIcą mIeSIęcznIe od 3.00 d do 8,00 zl (zal~żn.ie od krajlI).

l

Pr e n u m er ata w_Polsce

redakcji ~_.administrncJI Poznań., A.w ..Marcin ~O. Telefony; 40-72, 11-70. 33-07. 44-61,
.
35-24 ..35-_~. po godz. 19 OlU 'fil Illedzlele I śWIęta tylko: 40·72. Rekop;sów niezam6.
wlonych r~dakcJa .me z',Vraca. - W. razie wypadk6W, apowodow811ych silą "yż~zą. przeszk6d
W zak!ad~Ie, st.raJk6w Itp .• wydawmc~wo nie odPOw,iada sa dostarczenie pisma. a prenume.
ratorzy me maJĄ prJwa domaganil\ aUl niedostarczonycb numeró'V lub odszkodowania _
Konto p, K. O. Poznali 200 149. Pocztowa konto rOJ)racllunko~e: Pomta.tl l, nr kartoteki 03.
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Skoro świt, zrywa się Piona równe nogi. Prędko załatwia gospodarskie czynności i
spiel>zy w drogę. Pięć kilometrów idzie chłopiec do miasta,
to pełen nadziei, że tatuś wyzdrowieje, to znów dręczony
straszną myślą o ojca śmierci.
Widać już mury szpitala. Piotruś był w nim raz z tatusiem,
odwiedzając
chorego sąsiada.
Sam nie wie, jak wszedł do sieńi i znalazł się wobec siostry
miłosierdzia. Jak się ma mój
tatuś, Maciej Śliwka? pyta
truś

drżącym głosem.

- Biedne dziecko mówi
siostra - z twoim tatusiem źle,
bardzo źle.
Chłopiec patrzy na siostrę i
straszna pewność budzi się w
jego sercu, - Tatuś umarł
mówi powoli.

Przypomina mu się stary szmaciarz, który objeżdża wsie i ma
też podobny wózek i małego konika. - Ryczuś potrafi to samo, będziemy pracowali w mieście.

0\~\1\1~~
- Tak, twój tatuś już u Boga, jutro pogrzeb - dodaje siostra ze współczuciem.
Sierota znalazł się na ulicy.
- Nie ma tatula, nie ma, powtarza cicho i wraca do domu. Idzie wolno, wolniutko, po
co ma się spieszyć .. ,
Nazajutrz zajechał sołtys i zabrał Piotrusia na pogrzeb. Widział Piotruś czarną trumnę, ale
nie mógł ani płakać, ani myśleć .. , Wrócił
z sołtysem do
wsi. Dali mu jeść i chcieli, że
by u nich został, ale , chłopiec
przypomniał sobie kury i osioł
ka, podziękował i poszedł do
chaty, Osiołek zaryczał żałośnie
na powitanie. Piotruś przyniósł
mu siana, po tym objął za szyję
Ryczusia, przytulając do jego
szerści zmęczoną głowę. Zdawało mu się, że to zwierzątko,
to jego najbliższy przyjaciel, bo
znał tatusia, jego drogiego ta~
tusia.
Upłynął tydzieil. Piotruś pła
kał cicho, spał i oprzątał swój
mały inwentarz, Tymczasem zapasy się kończyły i trzeba było
myśleć o nowych. - Muszę jakoś zarobić na życie swoje i
osiołka postanowił Piotruś.

-
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52 Piotruś zostaje sam.
Zdaje
mu się teraz, ż~ właśnie na niego zwaliły się wszystkie sosny
~ całego boru, Żałosny ryk osła
przywraca
chłopcu
przy tomnoąć. Bierze garnuszek z jedzeniem, siada na wózek i jedzie
z powrotem. Słońce zachodzi,
rzucając ostatnie blaski na dro~ę, którą Piotruś ledwo widzi
przez łzy.
, Pusta chata wita chłopca,
budząc nowy wybuch rozpaczy.
Nawet osiołek zwiesił głowę i
nj~ ryczy jak zwykle, może odczuwa' ból swego małego pana,
Piotruś wyprzęga osła i tak, jak
przyjechał; w ubraniu, rzuca się
na łóżko. Jest bardzo, bardzo
znużony. Może tatuś wyzdrowi~je, jutro rano pójdę do szpitala - myśli chłopczyna usy-

I)g

ł ~

I

odtąd Piotruś zajeżdża

przed
zostawia Ryczusia z
wózkiem, a sam w podwórzu
woła: - Łaty, szmaty, stare gał
gany kupuję!
Piotruś jest obrotny
i nieźle
zarabia,
Ryczuś dostaje nawet czasem
owies, należy mu się za ws.p' ł
kamienicę,

wezmę

cię

'do ogro"du razem 't
ci lepiej, niż
teraz, będziesz się uczył i zostaniesz ogrodnikiem.
Odtąd zaczęło się dla Piotrusia nowe życie, o jakim nawet
ni~ marzył. Ciepło ubrany i dobrze odżywiony pracuje razem z
osiołkiem
przez pół dnia w
ogrodzie, po robocie chodzi do
szkoły dokształcającej, w nie- ,
dzielę zaś czyta piękne ksią.żki.
Ryczuś rozrósł się. Dobrze mu
się dzieje: zieleniny w ogrodzie
nie brak, a owiesek Piotruś kupuje mu na przekąskę.
Upłynęly
trzy lata. Piotruś
skończył szkołę i został ogrodnikiem.
Dobrze zarabia. Na
grobie ojca postawił kamienny
krzyż
i posadził dwi~ brzózki
płaczące, które przywiózł z 1'0osiołkiem,

będzie

pracę·

pewnego razu przez ulia tu na skręcie wypada samochód, uderza w wózek i druzgocze go, Przerażony Piotruś,
który szedł około osiołka, ledwo
zdążył odskoczyć w bok, ciągnąc
osła z ułamanym dyszlem. Samochód zatrzymał się i wyszedł
z ni~go mIody, elegancki pan,
wystraszony nie mniej od chłop
ca. - Dz'ięki Bogu, obeszło się
bez wypadku - mówi do Piotrusia.
- A mój wózek - cz~r m teraz
będę zarabiał na chleb?
- Nie martw się, jestem kier.ownikiem miejskich ogrodów,
Jadą

cę,

clzinnej wioski. Stojąc nieraz
przy grobie, modli się gorąco za
duszę ojca i częto powtarza w
myśli: Tatulu, mój tatulu,
czemu nie możesz być ze mną,
nie potrzebowałbyś teraz tak
ciężko pracować.
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Szy~tow~ka-tychlińlka.
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dziś

bo muszę
ściąć tę wielką sosnę przy drodze, Ciężka to praca na jednego
człowieka, ale właśnie mój pomocnik zachorował, a drzewo
potrzebne na jutro, - odpowiedział stary Maciej, biorąc w rę
kę siekierę, piłę i powróz, który
był mu pomocny przy przewracaniu podrąbanych pni.
pozno

wrócę,

Nie rozumiemy wszystkiego;
Nauczono mu tyLko odróżniać
Dobro - od zlego!

l'O(I'tO·tpam'O~

więc mcdły
dziecięcych serdU!'zek

Przyjm

Tobie oddanych!, .•
Józef Barano'wski.
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Polska? - ryknął hipopotam je!'t mi znana - kraj to śliczny mój brat młodszy jest w Poznaniu
w ogrodzie zoologicznym

Sambo myślał, że już zaszedł
do odległej bardzo Polski,
ale biedak się pomylił to był ty/ltO port nadmorski,

Byś nie zginą! drogi Sambo
(to nie w dżungli kraj leżący)
to na wszelki ja wypadek
dam ci list polecający,

Świetnych ulic długie rzędy,

Hej! - zawołał - niech wypiszą
list na liściach palmy dwóch,
a mój podpis sam położę a, . psik, , , a , , , a, , , bu. , , !Lch . ••

A na srebrnych wód tych toni
tyle statków się lwlysze ryk syreny, mdły, przeciągły morską, ciężką rani ciszę.

Nie czekał Sambo, by ryki
znów o ziemię go rzuciły,
nie chciał listu i protekcji a uciekał, co mial siły.

Sambo patrzył taTt w zachwycie
••. dał całował modro sinq , , .
statki pogna w świat tęslmota statki jutro już poplynq,

••. l szedł znowu przez dni całe
sam nie wiedząc dotąd? - po co?
szedł przez lasy i przez góry
dniem słonecznym, ciemną nocą,

Mały

ludzie wśród nich ta·cy mali w oczy bije błękit mocny
atlantyckich wód o-ddali,

Sambo tu zostanie,

może w głodzie, może w n,ędzy
bo skąd Sambo móc pojechać

-

:.. bo skąd Sambo wziqć pieniędzy?"

Małpy

mu towarzyszyły o cel drogi go pytały,
gdy powiedział to złośliwie
po małpimu w głos !'ię śmiały:

NaucZ01W mu kochać rodz'iców
Być pogodnym i uśmiechniętym
l za Polskę się modlić
i za Ciebie
Ojcze n{l$Z święty!

Nad modlitwę
naszych serc dz,iecięcych
i 1ł<1d wiarę.,.
, umiłowanie, ,.

'(AZSI'BP lI-e!J)
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']e!'teśmy przecież maleńkie,

Zegna Ciebie wierna rzesza lu4u,
B świ<1t cały pogrążony w żałobte",
i my hymn pożegnalny zasyłamy,
Cóż możemy ofiarować Tobie?
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Więc w dziecięcym naszym paci<lrku
'Viech nam żywiej serduszka maleńltie
Zabiją, niech złożą ofiarę
Przed Chrystusem
_ N<1jświętszą Panienką,
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MODLITWA ZA OJCA ŚWIĘTEGO!
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W codziennym naszym pacierzu,
Gdy do Boga rączJd !'l.ładamy,
Modlimy !'ię oto za Ciebie
l Stwórcę muzego błagamy
- by do Swej chwały wi.eczystej
przyjąć Cię dzisiaj raczył, ••
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- Tatulu, przywieźć wam
obiad do lasu?
- A przywieź, synku, zawsze
ciepła strawa inaczej smakuje,
jak chleb, choćby z kiełbasą, a
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Głupi Sambo to.]c daleka
męcząca droga twa,
głupi., nie zajdziesz do PoisIei

-

tak

oh,.. hi", hi .. , hi", oh, .. ha", ha ...

-

Idźcie

z Bogiem, już ja domam przecież

brą zupę ugotuję,

groch i wędzonkę,
- A podziel wędzonkę równo,
zaśmiał się ojciec, Piotruś zawtórował ojcu wesoło
i długo
patrzył za oddalającym się robotnikiem, Jakoś smutno zrobiło się Piotrusiowi, choć słon
ko świeciło jasno i ciepło byłO,
jak gdyby wiosną, choć to dopiero był luty, a w lutym wiadomo "obuj dobre buty".
Stary Maciej i czternastoletni
Piotruś już drugi rok byli sami
na świecie, to też Piotruś 1:0chał ojca bardzG .l .teraz kiedy;

Ale Sambo był odważny,
byle czym się nie przejmowal szedł i szedł wciąż niestrudzony,
aż do miasta zawędrował

-=A był jeden s ta tek ta lei
co uwagę chłonął całą był wspani<I'y, najładniejszy
flagę miaT czerwono,białą,
A więc myślał tak Murzynek:
"Sambo przecież tu nie zginąć,
pracować, a gdy zarobić
na tym statku w śrviat popłynąć." _

l

( Ciąg

dalw;y

nastąl>i.)

,

Numer U

-
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WILK W OWCZEJ SKóRZE
ROZDZIAŁ XXXIX
Nie tylko Franka męczyło tora,. pytanie. gdzie się podziała D010res. l
Hut zachodził w głowę, co się z jego
nieszcz~snę. PUlli lką stać mogło.

Zdumiona odwinęła papier.
Serce zakołatało jej w piersi.
Tak, niezawodnie, list był pisany
do niej .
Ale któż mógł ten list wysyłać, w
tak niczwykly sposób przy tym?
Wiedział dokładnie, że pozostawił
Drżąc ze wzruszenia, podeszła do
zamknięte drzwi
domu, jak również
i furtki. I jedne i drugie staly otwo- stołu, na którym paliła się lampa.
List zawierał co następuje:
rem. Od czasu ostatniej próby nieuSzanowna Pani!
dalej ucieczki chemik podwoił suroProszę nie przerażać się sposobem,
wość względem córki, dręcząc ją glodem, szyderstwem, wymysłami na- w jaki ten list przysyłam. Okolicznowet i groźbami, starając się zmusić ją ści tak się złożyły, że inaczej postąpić
do napisania owego fatalnego listu. w danej chwili nie mogłem. Niech
Usunąwszy poczciwych
staruszków, pani na chwilę nawet nie przypuszcza,
którzy jej pomagali do ucieczki, przy- że jestem natrętem. Nie, jestem szczeoddanym przyjacielem,
l{tóry
jął na
ich miejsce godnych siebie rze
chciałby pani przyjść z pomocą., jakmałżonków, starających
się dogodzić
panu przy pomocy dokuczania bied- kolwiek nie mam zaszczytu być znanym pani osobiście. Słyszałem wiele
nej kobiecie.
Dolores zacinała usta wśród tych o strasznym losie, jaki panią prześla
moralnych katuszy, nie chcę.c nara- duje w osobie złego człowieka, który
żać się skargę. na owe szyderstwa ze mieni się być ojcem pani.
strony nikczemnego otoczenia, ale
Wiem, że cierpi pani bez nadziei.
twarz jej nosiła wyraine ślady strasz- Ale dosyć tej męki. Chcę być zbawcą
nych cierpień. Policzki jej zapadły, pani, chcę ją wyrwać z rąk tyrana.
blask pięknych oc~u zgasł. Cudem O, gdybyś pani wiedziała, jak jestem
prawie uniknęła dotychczas powtór- szczęśliwym że los pozwala mi to unego obłędu.
czynić, Nie ma chwili do stracenia,
W dniu, w którym Edward przy- jeżeli pani ma Odwagę powierzyć swojechał do Malwich,
Hut zrobił jej, ją dolę w ręce człowieka honorowego,
przed udaniem się na zabawę z kole- proszę podejść do okna. Czy mogę się
gami, straszną scenę. Była chwila, że wziąć natychmiast do wykonania mego
biedna Dolores poleciła Bogu ducha, planu?
sądząc, że nadeszła
już ostatnia jej
Dolores czuła zamęt w głowie ...
godzina.
Zdawało się .iej, że to jakiś sen.
!{jedy chemik, klnąc i złorzecząc,
Długą chwilę stała
bez ruchu ...
opuścił nareszcie pokój, nieszczęśliwa
Wreszcie ocknęła się. Nasunęły się
kobieta zapadła w omdlenie z wyczer- jej
róźne uwagi.
pania. Po długiej chwili przyszła
List
nie był podpisany... Wprawjednak do siebie, ale po to tylko, aby
dzie, wysyłający go zaznaczył, że jest
się znów poddać ogarniającym ją roznieznanym. w każdym jednak rapaczliwym myślom. Jak straszne wi- jej
zie anonim wydał jej się podejrzanym.
dziadła przesuwały się przed oczyma
A może to Hut używa tego podstę
jej duszy obrazy cierpi ell, przeżytych
pu,
aby móc z niej szydziĆ potem, gdyw ostatnich czasach.
by
uwierzyła słowom listu?
Nagle skoczyła z krzesła przerażona.
A jeżeli nawet kto inny pisał te słoDał się sJysze~ brzęk wybitej szywa, czy mORIa zaufać jakiemuś obceby w oknie, po czym pod stopy ' DOIO-/ ~u mę.żczyźnie? Czy może razem z
res upadł jakiś twardy przedmiot. Co mm uClekać nocą.?
miało znowuż to oznaczać. Czyżby goA tymczasem na dolo w pflrkn stała
dzono na jej życie? Czyżby nowy wróg jakaś postać, wpatrzona pilnie w okno
jakiś jej przybył?
pokoju Dolores.
Nie mając odwagi ruszyć się z miejBył to Harrison.
sca, wpatrywała się chwilę osłupiaOd owego wieczora, kiedy udało
łym wzrokiem w okno, ale na zewnQ,trz
mu się wybadać Huta, nosił się z mocpanowała dawna cisza.
nym postanowieniem uprowadzenia
Wreszcie wiedziona ciekawością, domniemanej dziedziczki, milionerki,
podniosła z ziemi 6w przedmiot. Był
za jaką. mial Dolores.
to, jak się okazało, kamień owinięty
O tym, że nie byla chorą na· umyw papier. Dolores chciała go oc1rzu- śle, był jakna.imocniej przekonany.
cić w kąt, ale nagle dostrzegła, że paGdyby mu się ów plan udał, mógłpier jest zapisany.
by się uważać za szcześliwego człoE2&S!

kradzione dz· ecka
95)
Dobrze, dam tysię c.
- Tak, to starczy zupełnie.
Gdyby dyrekt.or zażąda! pięć tysię
cy, dałaby pani Prudencja z radością.
Teraz pożegnała pana. Brevanne i
poszła do domu.
Nie opłakiwała już spalonych papierów, bo miała córkę, którą. pragnę
ła oddać ojcu.
F(we;stier niczego :3ię nie domyśli, a
o.na r.ajdzie do zamierzonego celu i ożeni Pawła z Żorżetą..
Czy ożeni ich wprzód, nim córkę
odda ojcu? To będzie zależało od okoliczności. W każdym razie Żorżeta
kocha Pawła i nic nie może przeszkod:r.ić ich połą cz~miu. Choćby córkę oddała margrabiemu
przed ślubem, to
ten napcwno nie powie:
- Nie chcQ, abyś szła zamąż za tego młodzidlca.
A przede wszystkim gdy usłyszy
od Żorżety:
- Kocham go i on mnie kocha.
Kochał już, gdy hyłam jeszcze biedną
sierotą bor, nnr,wi. ka
i rodziny, gdy
byłam służącą w oberży ...
-

WYP~DZONA
Paweł

Lebrun raz jeden

ukazał się

Monthćry od czasu przyrzeczenia
Żorżecie że ją poślubi.
Spotkanie miało miej s co pod rui-

w

• nami zamktl, zdala od .,Złotego hażanta" bo dziewcr.yna wytrwalc szpiegowana, nie mogla słowa zamienić z
ukochanym, by jej kto nie podsluchał.
Stosunek młodej dziewczyny do
przybranego ojca stawał się coraz
trUdniejszy do przetrzymania. Była to
wojna wypowiedziana przez Klarysę.
Rozzuchwalona milczeniem starego
pijaka podwoiła gwałtowne prześlac1owanie.
nienawiści swej wystawila
Żorżetę

'n.a.V

nową

próbę cierpliwości.

--

Stroo:lS

n

s

wieka: uprowadzi pannę Grosman, u- porczywie wpatrywał się w okno, jakwiedzie ją, a potem, kiedy skompro- by chcąc silą. wzroku zmusić z:najdumitowana będzie uważała za szczęście ją.cą. się w pokoju do wychylenia się·
Nagle zadrżał radośnie, ujrzawszy
być jego żoną, zażą.da od Grosmana
sylwetkę kobiety, która zbliżyła się do
wydania milionów.
Plan ten był bardzo dla niego na ramy okiennej i otworzywszy ją, spojczasio, gdyż wlaśnie budowa kolei zo- rzała na zewnątrz.
stała Ukollczona
i Harrison pozostaKocim ruchem zbliżył się Harriwal bez miejsca.
son do samej ściQ.ny.
Upatrzył
wreszcie chwilę odpo- Zaklinam cię, pani - rzekł pół.
wiednią
do działania. 'Vywolawszy głosem - zachowaj się zupełnie cicho
umyślnie ową sprzeczkę z Hutem, OPu-1 i zaufaj mi! Daję pani słowo honoru,
ścił zebranie, nie budząc żadnych poże stoi przed tobą człowiek uczciwy.
dejrzeń.
Na dworcu dosiadł konia i którego przywiodły tutaj najszlachetpOjechal za wrota miasta, gdzie ocze- niejsze pobudki. Nie przestraszaj się
kiwał go służący
z drugim koniem, pani! Muszę zarzucić drabinkę na
zawczasu wynajętym.
.
okno, ażeby się z panią. porozumieć w
Odebrawszy go z rąk SłUgI, udał jej pokoju.
się galopem do Lonschire. O kilkaset
Dolores chciała zaprotestować, ale
kroków od wiIIi przywiQ,~ał k?nia do było już za późno.
drzewa, po czym skradaJąc Slę, podZręcznym ruchem zarzucił Harriszed~ do parku.
son drabinkę i po chwil wszedł po niej
CIsza zaległa dokoła.
na górę.
Mur okalający dom był doś~ wyDolores ledwi.e zdążyła skoczyć w
soki, ale Harrison był na to przygoto- tył.
wany. Za pomocę. długiej drabinki
Twarz jej zbladła śmiertelnie, ki&sznurowej, opatrzonej na końcu wiel- dy sobie uświadomiła, że obcy ezłl>
kimi hakami, którą. zręcznie zarzucił wiek dostaje się nocą do jej sypialni.
najpierw z zewną.trz, potem z drugiej
Okrzyk przerażenia wydarł się z
strony, dostał się do ogrodu.
jej piersi, kiedy ujrzała przed sobl}. wy.
Dwa okna .były tylko oświetlone yv sokI} postać młodego mężczyzny.
całym domu, Jedno na parterze, drugle
- Na litość boską.! - zawołała na piętrze.
zaklinam pana, uchodź stąd.
Harrison podszedł cicho do dolnego
Na widok jej piękności, Harrison
okna i przekonał się, że był to pokój stanął zdumiony, nie mogąc od niej
dla służby. Wobec tego domyślił się, oczu oderwć. Pożądliwym wzrokiem
że okno na
górze było w sypialni obejmował jej klasycznI}. postać. Ale
mniemanej wariatki.
tylko przez chwilę trwało to zapomnieByło już dosyć późno, ale Harrison nie.
Zapanował nad sobl}. siłę. woli,
postanowił zaczekać, aż służba uda się uprzytomniając sobie cel, w jakim tu
na spoczynek. Położył się więc spo- I przybywał.
kojnie na murawie, czekając, aż świa- i
Twarz jego przybrała wyraz powatło w pokoju służących zgaśnie.
gi, pełnej szacunku.
Kiedy to nastąpiło nareszcie, wstał
- Niech pani się mnie nie ?,b~wia,
i podszedł do drugiego, oświeconego pan,no GrosmaI!- - .rzekl.powazme. okna i rzucił w nie kamień z listem. StOI przed pamą. me wrog, lecz przyZatrzymując oddech, czekał przez ja~iel. Pozwoli ~ani, że się przeds~a.
chwilę, bojąc się, że halas wywolany Wlę: . ~zY\yam SIę Jerzy ~onnet, łe
pęknięciem szyby może zaalarmować stem mzymerem. Przypadkiem dOWIe..
slużbę.'
działem się, jak bardzo pani jest nieAle ta zasneła widać mocno.
szczęśliwą i o.d kilku t.ygodni .marzę
Harrison odetchnął lżej, widząc, że tylko o tym, zeby pam być uzyteczlos mu jakoś sprzyja dotąd i zaczął nym.
.
.
się wpatrywać niecierpliwie w górne
H.a::r1S(;m grał SWO)". rolę tak "naokno, czując, że za chwilę wszystko kOmlC!e, ze obawa Dolors ustępowała
się rozstrzygnie na jego korzyść lub powolI. . k .
ł
!
niekorzyść .
- DZIę llJę p~n.u z. ca ~o serca Domyślał się, że owa obłąkana nie odparł.a chocła.z t;le wlem, czen:-u
była obłąkaną., lecz bą.dź co bądź miał zaw~zlę~z~m . panskIe
w~pólc~uc.le,
jeszcze ni{3jakie wą.tpliwości pod tym gdyz anI Ja TIl~dy pan~ me wldzlawzględem. Teraz więc przekona się o łam na'yet, am . p 3;'11 mme. .
tym ostatecznie, a zarazem dowie się, . Harnson. ys.mlechnął Slę zlekkft.,
czy słowa listu zdołają. jl}. natchnąć Jakby pobłazhwle.
zaufaniem.
(Ciąg dalszy nastąpi)
Długo czekać jednak mllsiał, a minuty wydawały mu się godzinami. U-

l

s
Żorżeta

- jesteś dla mnie coraz sroz~7,y i ort pewnego czasu służąca twoja ma 7.awsze rację.
- Chcę aby mnie słuchano, a co
ona powie, to tak samo, jaldJym ja po-

wiedział.

Żorżeta uśmiechl1~ła !';iQ gorzko.

Panie Rcboul - zaczęła znowu
KlarY~a - niech pan zapyta, kto udaje świQtą Nitouche, wyglądając przez
okno w pewnych godzinach dnia, czy
nie przyjedzle ktoś pociągiem. Tak,
tak, możesz panna sobie przepowiadać
zwrotkę piosenki.
"Nie pl'7:ybywa uI\ochany".
- To mtlsi hyć pr7.ykre rtla tak
czułego. serca.
Rzucił cię i więcej się
nie pokaże. Jakaś ty jednak głupia.
Żorżeta stała
milczą.ca z dumnie
-

- To nie potwarz
rzekła to
prawda.
- Jesteś nędznicą..
- Patrzcie no, panna no!'ia. ladliera i przybicra dostojna miny.
Żorżeta nic na to nie odpowiedziała.

- Nie wiele hyłohy do powiedzenia. g-dyhy artysta wrócił, był to dobry
klient. bo dużo tracił picniędzy . Ale
on już nie wróci, jak inni z twego powodu ... księżnic7.ka ...
- Ojcze, ojcze - mówiła Żorżeta
łl,awym głosem czy możesz tak słu
chać obojętnio tych
wszystkich niesprawieclliwośc i, skiel'owa nych
prze·
ciwko mnie? Czy naprawoę j('~t r ś niewolnikiem tej strasznej dzie,vki?
-,. Słyszy pan co ona gada? Nas
obu obraża.
- Co takiego? - bełkotał pijany

Pewl1ego wieczoru, po obsłużeniu
gości, gdy Żorżeta chciala się udać do
swego pokoju, Klarysa zatrzymała ją
i kazała jej pomyć statki.
podnicsionę. głową.
Rzecz prosta, Żorżeta odmówiła jej
Oberżysta słuchał z przygnr,bieniem
i spojrzała na nią z pogardą.
nic nie rozumiejąc o po chodzi.
Oberżysta.
- To tak - syknęła cierpkim gło- Co ty mówisz Klaryso? - zaPrawdę mówiąc, rozprawa ta mę
sem I\larysa, wspierając ręce na sze- pytał.
czyła g-o strasznie. 'Vypił wi<;,c s7.1<1anrokich biodrach. Cóż to p anna sobie
- Ach pan jeszcze nic nio wie. kę wódki i osłupiałymi oczyma wowyobraża, że pan Rehoul b~dzie ją za ł Pa'nna ma kochanka, rodzaj artysty, . dził po izbie.
darmo żywił? Czy na mnio jednej hę- jacy się tu czę s to zjawiają.. 'Widziano
- Co ty tam mówisz ty? - odedzie ciążył cały trud prowadzenia go- . ich czule ściskających się ...
zwał się do służącej.
spodarstwa?
- I mnie nie powiedziano o tym?
- Mówię, że powinna na.s przepro- Ja mam swoje codzienno zaję- - wykrztUSił wściekły pijanica.
sić.
cia, nie do mnie nalożą obowiązki slu- Nie chciano pana. martwić.
- Klarysa słusznie mówi, powinżącej.
- Więc to prawda? Przyznaj się naś nas pr7.cpl'osić.
- Służącej. A czym panna jesteś Żorżeto.
.
- Za co?
w tym domu jak nie służącą?
- Mój ojcze, są krzywdy, na które
- Łotrzyco. - zawołał oberżysta..
- Klarysa ma rację - odezwał się tylko pogardą. odpowicdr.icć mog~.
pijak.
Słowa te jeszcze bardziej rozjuszy(Ciąg dalszy nastąpi)
- Ojcze rr,ój rzekła
smutnie -;y Klarysę.

l
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SPDRT

Patrol polski przed
Międzynarodowy

Krokwią.

Zawody zaszczycił
zydent R. P.

i Finlandią

bieg narciarski patroli wojskowych - Patrol polski zajął trzecie miejsce
Patrole włoski i fiński na dalsl!ych miejscach
W piątek odbył
ponad ::lOrmę - 4Yo pct czasu karnego,
Oficjalne wynik,

(sp) Z a k o p a n e. w Zakopanem międzynarodowy wojIlkowy bieg patrolowy na dystansie 25 km
ze strzelaniem, nie wchodzący jednak w
program zawodów FIS. Start i meta znajdowały się na stadionie narciarskim pod
I!ię

Włochami

swą obecnością

Pre-

Kolejność startu patroli
Jako pierwszy wystartował punktualnie o godz. 10 patrol fiński w składzie: por.
Kuvaja, sierZ. Kohonen, sierZ. Kaplas i
strzelec Silvenoineu_
Kolejno w odstępach 3-minutowych startowały patrole:
Włoski w składzie:- por. Fabre, sierż.
Perenni, strzelec Benedetti i Refeider.
Szwedzi - chorąży G. Hjukstroem, pod
oficer W. Hjukstroem i strzelcy Oestenson
i Svelander.
Niemiecki - por. Gaum. kapr. Zangl i
Schauman oraz strzelec Speckbacher.
Węgierski kpt. Buky-Becht, sierZ.
Berecz, 3trzelcy Katon i Rie'h.
Polski - ppor. Hamburger, plut. Haratyk, strzelcy Czepczor i Wawrzacz.
Rumuński por. Brezeanu, strzelec
Bargoi, Olteanu i Schian.

Trasa biegu
Trasa długości 25 km prowadziła ze stadionu po::! Krokwią obok drogi pod Reglami do ujścia Doliny Białego, Strążyskiej
i :\Iałej Łąki przez Przysłup Miętusi. gdzie
na około 2% km było podejście z rMnicą
poziomów ok. 255 m. Następował dalej
zjazd do Doliny Miętusiej, po czym przez
las do Doliny Kościeliskiej i Kir, stąd z
powrotem wymienioną trasą prze? stadion
narciarski na strzelnicę. która zna idmva
la się obok małej skoczni treningo\vej.
Strzelano z odleglości 100 m do 3 balo
nów. Prowadzący patrol oficer, nie dawał strzału. Po odbyciu strzelania trasa
prowadziła ponownie przez
stadion narciarski i 5-kilometrową pętlę na Błędówce
z metą na stadionie narciarskim pod Krokwią.

KaMy uczestnik patrolu obciążony był
najmniej 10 kg_
Przebieg biegu patrolowego dostarczył
publiczności zgromadzonej na stadionie
wiele emocyj. Już na pierwszych kilometrach patrol polski, który
wystartował
jako 6 z kolei, minął Węgrów i odtąd stale się zbliżał w szybkim tempie do czołówki, którą tworzyły patrole: fiński, wło
ski, szwedzki i niemiecki. Punkt kontrolny na 4,6 km przebył patrol polski w czasie 21 min. Ten sam czas miały patrole
szwedzki i niemiecki. Punkt kontrolny na
10.3 km przebył patrol polski w czasie
55.35 min. za Szwecją - 54.10 min. a przed
Finlandia, 57,30 min. i Niemcami, które
miały czas 57,35 min.

piąte wreszcie miejsce zajęli Finowie, 5\
Dokładne
wyniki międzynarodowego
strzałów ponad normę 7Yo pct czasu biegu patroli wojskowych łącznie ze strzekarnego.
laniem przedstawiają się następująco:
Patrol polski trzeci
czas
czas marszu strz. czas
dodany łączny
Ostatnia część trasy biegu była tere.24:06 6 2:10 2g.26:16
nem zaciętej walki między patrolami. Fin1. :\!icnll:Y
1 :26 2 g. 28:48
2g.27:22 .J
nowie szli coraz gorzej, Dodczas gdy Niem- :!. Szwec.ia
' g. 41 :01 5 1:26 2g.42:30
cy biegli w zwartym szyku i dobrej for- :1. Polska
4 0:43 2 g. 42:39
4. Włochy
2 g. 41:5tl
mie. Dobrą również formę wykazał patrol
8 3:36 2 g. 50:13
szwedzki. Włosi niespodzie anie zawiedli. 3. Finlandia 2 g. 46:37
Patrol pvlski zgotował miłą niespodziankę, 6. Rumunia 2 g. 54:58
bijąc Włochów o 8 sek. i zajmując 3 miej7. 'VęgryFaworytem biegu patrolowego byl pasce. Żadnej roli nie odegrały patrole: rutrol włoski. Poza tym typowano również
muński i węgierski. które stale szły ostat
wysoko Finów_ Niemcy zrobiły niesponie.
dziankę, nie jest ona tak wielka. jeśli się
Pogoda dopisała. Warunki na trasie
zważy,
że od foku już patrol niemiecki
były dość trudne wskutek mokrego śnie
był pl-zygotolVywany w specjalnej grupie
gu. Podejście na Przysłup i\1iętusi było
i przebył staranny trening. Tym samym
najtruclniejsze. gdyż bezśJ1irżne Trasa od
powodom należy przypisać sukces patrolu
stadionu na strzelnicę Lyła wysypana
polskiego.
śniegiem. OrqanizaC]a była wzorowa

SkOCZył

Kula

Bezpośrednio po konkursie skoków do

kombinacji

odbyły się

na Krolnvi sIwki
trenin~owe.
w czasie których Jan Kula
ustanowił nowy rekord skoczni wynikiem
85,5 m.
Poza tym trenowali równie Z zawodni-

85,5
metrów
I
I

cy zagraniczni. Birger Ruud osiągnął 73
m. Asbjoern Ruud uzysl<ał 70 m, Kongsgaard 77 m, Myrrha 77 m, Niemiec Bradl
77,5 m. Szwajcar Baterlini 76 m, wreszcie Francuz Couttet 65 m .

Niebezpieczeństwo
Warunki

lawin w Tatrach

śnie:imo-JHu'ciarskie bard~o ~le

(sp) K l' a k ó w. - Tow. I{rzewienia Nar
ciarstwa podaje komunikat śniegowy z dn
16 bm., według którego warunki śniegowe
w poszczegól nych częściach kraju przed
stawiają się następująco:

'Varunld śnieżno-narciarskie w całych
Karpatach są w dalszym ciągu bardzo sła
be, a w Karpatach Wschodnich nawet złe.
W Karpatach Zachodnich: Wielka Racza,
Pilsko, Babia Góra, Gorce i Tatry - warunld narciarskie możliwe wyżej 800 m,
dobre wyżej 1000 m. W Karpatach Wschod-

nich zaś dobre wyżej 1200 m_ W punktach
wypado\'/ych w góry, śniegu nie ma, co w
wielkiej mierze utrudnia podejścia. W nit,zych partiach gór do 800 m. śnieg jest
wilgotny, miejscami mokry.
W Tatrach istnieje niebezpieczeństwo
la win.
W najbliższych dniach nie należy się
spodziewać poprawy warunków śnieżnych.
Na pogórzu, w dolinach oraz w górach do
1000 m. ocieplenie, wyżej możliwe opady
śnieżne.

Polacy i Szwedzi
strzelali najlepiej

Na strzelnicę pierwszy przybył patrol
fillski, tuż za nim szwedzki i niemiecki.
Po kilku minutach włoski i polski. Jako
ostatnie przybyły patrole: rumuński i wę
gierski. Najlepiej strzelali Włosi, którzy
mieli tylko jeden strzał ponad normę, za
to doliczono im do czasu za marsz tylko
0,5 procent czasu karnego.
Drugie i trzecie miejsce w strzelaniu
na równi zajęły: Polska i Szwecja, z 2
strzałami ponad normę. Za to doliczono
obu patrolom po 1 procent czasu karnego.
Czwarte miejsce zajęły Niemcy 3 strzały

Kłamstwo

panny Ooris

Czy mężczyźni są mądrzy? Trudno
stwierdzić, może raczej są rozsądni i takby się zdav,:ało w wypadku kapitana Wiliama i uroczej Doris.
Wiliam był kapitanem-lotnikiem na liniipowietrznej Ameryka - Chiny, samolotu posażersk iego, odbywającego trasE!
14500 km, w sześciu dniach - ze Sau
Francisko do IIong-I{ongu z przerwą w
Honolulu. Midvay, Wake, Guam i Manila.
\Vcale to poważny kawałek drogi po
wietrznej i nie łatwy, a przydzielenie ta·
kiej trasy jest już nielada wyróżnieniem.
A więc v\'iliam był kapitanem, a Doris
stewardessą i to od niedawna, bo od
dwoch miesięcy. Egzamin złożyła z doIJI'ym wynikiem, jakkolwiek nie należał
do najłatwiejszych, a gdy przyszła chwila
przydziału prosila usilnie, by ją przydzielono do samolotu, zdążającego do Chin.
- Proszę tylko o ten przydział - nale·
gała, gdyż w przeciwnym razie musiała
bym zrezygnować.
Komendant spojrzał ostro na Doris i
potrząsnął głową

- Mała panienko - mruknął - wła·
ściwie u nas nie ma tego zwyczaju. żeby
stewardessy wybierały samolot i stawiały
,,,arunki. Ale ponieważ pani tak bardzo
prosi... - dodał miękko. - Dlaczego wła
ściwie pani chce lecieć do Chin!

"

(Fot. Walaszewskil

Oficjalne wyniki kombinacji
Oficjalne wyniki biegu złożonego o mistrzostwo świata przedstawiają się następująco:
.
1. Berauer (Niem) 429,6 2. Sellin (Szw)
426,6, 3. Fosseide (Norw) 422.4, 4. Marusarz Andrzej (polska) 410.6, 5. Meergans
(Niem) 408,5, 6. Merz (Niem) 403, 7. Stanisław Marusarz (Polska) 391.93, 8. Wnuk
(PoIska) 391,65. 9 Gamma (Szwajc) 390,3,
10. Lahr (Niem) 388,8, 11. Orlewicz (Pol)
374,4 12. Hoffsbakken (Norw) 370,1. 16.
Roj '(Poj) 360,97. 17 Górski (Pol) 359,1,
18. Granfeld (Pol) 344,2. 19. Sowiński (Pol)
3<\.1,15,
21. Becker-Giewont (Pol) 321,6,
23 Teodor Dawidek (Poł) 217,2, 24. Jan
Marusarz (Pol) 316,9.

Mistrzostwa FIS w r. 1941

Na posiedzeniu Międzyn. Feder. Narc.
ustalono, że mistrzostwa FIS w r. 1941
odbęda" się we Włoszech.
Organizacja mistrzostw świata w 1940
roku została, jak wiadomo, przyznana
Norwe/lii.

Zakończenie

zjazdu
lekarzy sportowych

(sp) z a k o p a n e. - Zakończony tu zostal 2-dniowy zjazd lekarzy sportowych z
całej Polski. W drugim dniu zjazdu bardzo ciekawe referaty wygłosili: płk. doc.
dr Rosnowski o "Ruchu ja'k o leczniczym
czynniku serca" i dr Hei8s z Berlina z zakresu chirurgii sportowej. Ponad to referaty wygłosili dr T\'owotny, przedstawiając
ciekawą statystykę urazów i ich leczenie
w szpitalu stacji klimatycznej w Zakopanem, dr Tokarski. tlI' Bogunewski dr Sidorowicz, ppłk dr Krzywiec i kpt. dr Madey.
Na walnym zgromadzeniu lekarzy sportowych wybrano nowy zarząd, na którego
czele stanął ponownie jako prezes prof.
dr Gustaw Szulc z \Varszawy. Do zarządu
weszli: ppłk. dr Dybowski, dr Budkiewiczówna, kpt. dr Grodzki, dr Pągowska i
dr Majkowski.

Włosi,

NASZA NOWELKA

".@

Andrzej Marusarz, najlepszy polski 1UII··
ciarz, czwarty w biegu złożonym (18 km
i skoki

Zjazdowcy opuszczają
Zakopane

z a k o p a n e.

- W ciągu czwartku
z Zakopanego część narciarzyzjazdowców z zespołów zagranicznych,
którzy zakO11czyli w środę udział w pierwszej części zawodów FIS w Zakopanem.
(sp)

wyjechała

Tłumy

na skoczni w czasie konkursu skoków w czwartek

Doris zarumieniła się aż po same czubkI uszu i niepewnym głosem dodała:
- Chcę odwiedzić krewnych w HongJ(ongu.
- Ależ pani wyraźnie kłamie, panno
Doris! - uciął stanowczo komendant. Założę się o sto dolarów, Ze żaden z pani
krewnych nigdy nie mieszkał w HongKongul
Doris udała, że nie słyszy slów komendanta. l tak przydzielono ją do chińskiej
podróży.

Wkrólce po lym polecieli. O jak bardzo
nie naprzykład
na morzu była
użielną, to w powietrzu każde poruszenie
oobrzyma sprowadzało chorobę.
Z najwięl<szym wysiłkiem musiała do
tej pory ukryć swe słabe strony. Lecz stale nie mogło tak być, drżała, że gdy przelc'żony spostrzeże to - wówczas wyjdzie z
posady. Pierwszym, przed którym zdradziła SJE!. był kapitan Wiliam. Gdy Doris
przyniosła mu lunch, siedział przy swym
~tole i śledził bacznie pracę swych motorów. AIE'ż jak okropnie: wyglądała ta biedna, mała stE'wardessa! Na lądzie prawie
się jej nie przyjrzał, jakll:Olwiek zdawało
mu się przez chwilę, że ta twarz nie jest
11111 zupełnie obcą lecz obecnie nie mógł
lej nie zauwaZyć w samolocie. Tak fatalnie wyglądało dziewczę I Wąska twarzyczka była prawie zielonego koloru, oczy podkrążone błys1.czały nienaturalnie, a małe
usteczka były silnie zaciśnięte, cała postać jakby od zimna drt,ąca...
Kapitan
spojrzał groźnie na nieszczęśliwą postać,
c; ie,żko było Doris lecieć, a
plynąć morzem. Bo chociaż

(Fot. Walaszewski)

"ziął łagodnie z jej rąk tacę
czął czynić wymówki:

i od razu po-

- Pani chce być stewardessą w samolocie? Co pani strzeliło do głowy, aby akurat łatać?
- Ja to czynię z zamiłowania! - wyszeptała Doris, z małym przekonaniem w
głosie.

- Pani kłamie panno Doris!
Kapitan Wiliam był wścielt.!y i już do
kOllca podróży nie zainteresował się nią.
Zanim nastąpił następny lot do Chin,
kapitan Wiliam już dawno zapomniał o
stewardessie. Dopiero, gdy znów po raz
drugi ujrzał ją w chwili podawania lunchu - przypomniał mu się poprzedni lot.
Istotnie znów była ta sama szaro-zielona
twarz panienki, znów te zatroskane. niebieskie oczy i te same zaciśnięte małe usteczka. Teraz ogarnęła go już prawdziwa
złość.

- Jeszcze pani nie porzuciła tego zawodu? Dość mam widoku pani! Ładny to
obrazek dla naszych gości! Do licha, po co
pani leci?
- Bo jest mi to do życia potrzebne odparła cicho.
- Kłamie pani, panno Doris - pomyślał Wiliam, bo tC'raz już dokładnie przypomniał sobie, skąd zna tę milą twarzyczkę.
Na wyścigach konnych spotkał ją,
wśród bogato ubranych widzów, siedzącą
na drogich miejscach, piękną jak obrazek,
otuloną w kosztowne futro; raz po raz palt'zyła na niego a on udawał, że nie widzi jej ciepłych spojrzeń. Kapitan Wiliam
nie dbał o takie strojne, luksusowe kobie-

ty, nie znosU modnych, wymuskanych lalek. Czyżby to ta sama Doris? Dlaczego
kłamała przy angażowaniu, że posada jest
jej do życia potrzebna? I w dodatku wówczas, gdy każdy lot przypominał jej cięż
kie cierpienia fizyczne. 'Viliam ten mą
dry mężczyzna - był w tej chwili zupeł
nie niemądry. Chciał koniecznie rozwią
zać tę zagaclkę. Narazie zatopił się znów
w swej pracy.
Gdy Dori8 chciała lecieć po raz trzeci,
kapitan Wiliam zaszedł jej drogę i rzekł:
- O nie. panno Dol'is otrzymałem
meldunek, że pani otrzyma inną pracę,
tak samo płatną. ale latać nie ma najmniejszego "en su !
Przypuszczał, że mala Doris będzie uszczęśliwiona jego pomyslom, lecz jal,że
się zmartwił, gdy w oczach jej zamiast
wdzięczności zobaczył łzy, które jak
groch toczyly się po policzkach.
- Bo. bo ... kocIlam pana ... kapitanie!
- Niech pani nie kłamie - chciał w
tej chwili powiedzieć, ale jeszcze nie zdą
żył, bo już (lwie clrobllf' rączki zawi:sły mu
na szyji, a g-lówka IwIna lol,ów spoczywała już na jego ramieniu.
I co ma uczynić mądry mężcz.vzna IV
taldm wypadku? Musi gOl'[!cym pocalunIdem otrzeć Iz.v i :>:apewnić, że ją również
od dawna kocha ...
Kapitan WiJiam znów odleciał na. swym
warczącym samolocie do Chin, cil'sząc się,
Ze sprawa taki obrót przybrała. Odleciał
z nową stewnrdessą, IImiejącą dobrze znosi.ć loty. ale za to w domu oczekiwala go
plęk~a. młona żona Doris, która od tej pory me kłamała nigdy
W. J_

