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Czy inż. Goldberger był komisarzem Czerezwyczajki? 

DotY[~[li~OWe fakty i la~owie~l nowy[~ 
Echa wystąpienia p. Zakrzewskiej Białeckiej - Apel do Winniczan w Kaliszu - Za
powiedź ważnych zeznań ro botnika spod Bielska - O m ożliwie szybkie rozstrzygnię

cie sprawy 
Proces dyr. "Solali" Żyda mz. 

GOldbergera z polskim robotnikiem 
Skrzypkiem w Żywcu przybrał nieocze
kiwane rezultaty. Jeśli na pierwszych 
terminar::h tego procesu nie było na
dziei wyjaśnienie straszliwej historii 
zWiązanej z oskarżeniem jakie pod
niósł rob. Skrzypek, o tyle na następ
nych ujawnione zostały fakty, które 
niewątpliwie Sądowi Rzplitej dają 
możność o~tatecznego rozstrzygnięcia 
sprawy. 

Mu s imy tu pokrótce przypomnieć 
te fakty. 

Oto ua jednym z terminów lotnik 
mjr Pietl'aszkiewicz ze Swarzęd7.a 
(Wlkp.) 7.e7.llał, że był w Winnicy w 1919 
r. kom. bolsz. Jlazwiskiem Goldberger 
że był on podobny do oskarżyciela inż. 
Goldbergera, lecz mjr Pietraszkie\Vic~ 
po 18-stu latach nie był w sianie roz
poznać ostatecznie, czy inż. Golberger 
jeśt · ident~'czny z kom. ,jćzek'i" w 'Win
nicy. 
Św. Kumanowski, krewny zamordo

wanego sp. Kumanowskiego właścicie
la folwarku w 'Vinnicy zeznał, że o
sobnik podobny do inż. Goldbergera 
zasiadał w trybunale "czeki" złożonym 
w większości z Żydów, który skazał 
śp. Kumanowskiego na śmierć .. 

Św. Maria Skorupska żona ppłka W. 
P. z Chorzowa zeznała przed Sądem, iż 

bolszewickim Goldbergerem w obozie 
jel'Iców w Rosji. . Wszyscy jeIlcy Pola
cy drżeli przed czerwonym katem ży
dowskim, a wielu z nich zginęło z te
go ręki. 

Wątoro\viczowi udało się jakoś 
szcześliwie uniknąć śmiel'ci i uciec do 
Polski, gdzie po upływie kilku lat na 
ulicach Żywca rozpoznał w osobie inż. 
Goldbergera kom. czerezwyczajki. 

Oświadczenia rob. \Va.torowicza od
noszące się do jego pobytu w obozie 
jeńców w Rosji, do kom. "czeki" Gold
bergera i do jego reakcji w momencie 
rozpoznania w osobie inż. Goldberge
ra komisarza "czeki" w Rosji są tak 
rewelacyjne, że nie zamierzamy ich 
publikować przed I'07.prawą. 

Oto nagromadzone fakty, które 
bądź już znalazły swó.i oddźwięk przed 
Sqdem bądź też dopiero zostaną na 
procesie ujawnione . 

. "Goniec 'Varszawski" przytoczyw-

szy oświadczenie p. Janiny z Zakrzew
skich Białeckiej przypomina, że na te
renie Polski żyje wielu ówczesnych 
mie8zkal'lców Winnicy, którzy zamie
szkują np. w Kaliszu, a którzy przeszli 
przez okres prześladowań i mogliby I 
udzielić szczegÓłowych wyjaśniełl w 
procesie żywieckim. 

Na epilog tego rewelacyjnego pro
cesu czeka cała Polska, a dotychczas 
ujawnione fakty ZObowiązują zainte
resowane czynniki do czujności w ca
łej sprawie, gdyż, zbrodnie popełnione 
w okresie rewolucji bolszew. na Pola
kach domagają się surowego wymiaru 
spra wied I i wości. 

Rzeczą Sądu ,,,, Żywcu .iest jaknaj
~piesznie.i r07strzygnąć dręcza.ce pyta
nie czy inż. Golberger z Żywca był 
komisarzem bolszewickim w Winnicy, 
rego tak strasznie oskarżają. p. Janina 
z Zakrzewskich Białecka i p. Wątoro-
wicz. 

Przed wyrokiem na zabójcę śp. Bujalia 

Prokurator żąda kary śmierci 
nOslcar~ony Chaskielewic~ jest psychopata;, ••• tylko w sto~ 

sunku do Polski" 

inż. Goldberger jest identyczny z ko- War s z a w a. (Tel. wł.) Wcz'oraj I sób demagogiczny szafowali argumen
misarzem "czeki" w Winnicy. Pozna- zakończone zostały przemowy stron w tern krwi, chOĆby po śmierci Cejlicha. 
.la jego głos oraz charaterystyczne ce- procesie o zabójstwo śp. wachmistrza Następnie prokurator zajął się ana
chy zewnętrzne. Bujaka. Wyrok zostanie ogłoszony lizą opinii psychiatrów i dowodził, że 

Rewelacyjne zeznanie p. Skorup~ dzisiaj o godz. 12 w południe. oskarżony n i e j e s t p s y c h o p a-
. skiej przedrukowała z naszego pisma Bardzo obszerne i rzeczowe prze- t ą, a jeż e l i j e s t, t o t Y l k o w 
niemal cała prasa polska (Żydzi oczy- mówienie wygłosił prok. Ż e l e ń s k i, s t o s u n k u d o P o l s k i. 
wiście milczą), a "Goniec Warszaw- który stwierdziwszy ,że Chaskielewicz "W tej samej sali - zakol'l.czył pro
ski" sprawozdanie nasze z procesu zabił wachmistrza ułanów, obalał za- kurator swe przemówienie - zapadł 
przedrukował "in extenso". rzuty, jakie podniósł sam Chaskiele- w sprawie o zabójstwo ministra Pierac-

Jak już informowaliśmy, na sku- ~icz, jakoby był w wojsku katowany kiego wyrok śmierci. W demokratycz
tek zainteresowania się sprawą prrf>.; I torturow.any. . . . nej Polsce nie ma różnic, czy to była 
"Goniec Warszawski" do red. tego pi- "Ch~skIelewIcz .,,,:"ystąplł z tymI za- przelana krew ministra, czy prostego 
sma zgłosiła się p. Janina z zakrzew-I rz~ta.ml. - podkresllł .prok';1rll;to.r ~ ~o żołnierza. Obaj oddali krew za Pol
skich Bi,ałecka, która w czasie rewolu- dZIeSIęcIU latach. BUjak me zYJe l me skę! Taka sama powinna być kara." 
eji rosyjskiej bawiła w Kijowie i Pio-I może bronić ani siebie, ani honoru 'V konsekwencji prokurator zażą-
tro,grodzie jako dzałaczka P. O. VvT

• i swego pu~ku, a~e za to stanął przed sto- dał wyroku śmierci na oskarżonego. 
która oświadczyła na łamach tego łem s~ct:-lOwsklm ca.ły szwadron, aby Przemawiali następnie w zastęp-
pisma, że w Winnicy w roku 1919 był godnoscl pułky bromc. . " stwie powoda cywilnego: adw. S u-
komisarzem czeki" osobnik nazwi- "Ze zeznan wszystkIch śWIadkow c h o d o I s k i, który mówił o wrogim 
skiem Goldbe;ger, którego nazywano wszel~ich n~rodo,~ości. okazało s~~, ~e stosunku Żydów do narodu polskiego; 
polskim Żydem" i który w bestialski w WOjsku n~e robl~no. zadnych rozn~c, 

środa, dnia 9 czerwca 1931 

Anonim 
do p. Marii Skorupskiej 

Zdjęc ie przedstawia fotografię anonimuf 
jaki otrzymała pani Maria Skorups~a. 
żona ppulkow. W. P. w st. spocZ., zamlP
szkała w Chorzowie, w przeddzień wy
jazdu na rozprawę do Żywca, na której 
jak donosiliśmy, 'p. Skorupska rozpoznał:l 
w dyr. żydowskiej fabryki "Solali" J. 
Goldbergerze dawnego komisarza bolsze
wickiego z czasów rewolucji sowieckiej 

w Rosji w 1919 roku. 
Anonim brzmi: 

"Wiemy, że macie biedę - damy dziesięć 
tys. zł. Nie świadczcie drugiego w Żywcu. 

. Pamiętajcie, że sila was zgniecie". 

adw. W a w r z y n i a k, który cy to
wał rozkazy i dokumenty dowodzące 
nieprzyjaznego stanowiska Żydów wo
bec armii polskiej, oraz adw. K w i a t
k o w s k i, mówiący o roli i honorze 
armii. 

Potem przemawiali obrońcy: adw . 
Dąbrowski, który został przywołany do 
porządku przez przewodniczącego za 
wyrażenie się, że mowy powodów cy
wilnych nawoływały do zemsty i mogą 
spowodować zemstę, oraz adw. H o
n i g w i 11 (Żyd), który dowodził jako· 
by Chao.skielewicz był niepoczytalny i że 
za jeden czyn szaleńca nie można czy
nić odpowiedzialnym społeczeństwa. 
żydowl'kiego. 

POl~czas przemawiania adw. Dą
browskiego zemdlał na sali aplikant 
Honigwilla. 

Ostatni głos miał osk. Chaskiele
wicz, który wrócił do spraw r przesą
dzonej i dowodził, że jednak był rzu
cony do beczki oraz twierdził, że moż
na zrobić sekcję ,aby przekonać się, że 
koń go pokąsał w głowę. (w), 

sposób zamordował studenta Basiń- chyb~ te: ktore robI SIę z~wsze p.omIę
ski ego (mylnie pod,aliśmy nazwisko w dzy zołmerzem chętnYJ? ł markłeran
osatnim numerze) krzycząc przy tym tem. Honor pułku, ktorego sztandar 
"masz za P. O. W.l masz za 'wolną zdobi Virtuti Militari, nie został w ni- Straszna śmierć dwu górników 
Polskę!" czym naruszony." 

P. Bi,ałecka dota.d nie zeznawała Następnie prokurator poddał anali-
jeszcze w procesie i nie stwierdziła, czy . zie pamiętniki Caskielewicza, z któ
inż. Goldberger z Żywca jest identycz- rych widać, że stal on na gruncie skraj
ny z osobnikiem; którego rozpoznała nie lewicowych poglqdów i był nie tyl
p. Skorupska i osobnikiem, który za- ko antykapitalistą, ale i antymilitary
mordował studenta Basińskiego. stę.. Chaskielewicz twierdził, że w 1920 

Niezależnie . od powyższych faktów r. ~ył w Kalusz~ni~, gdy .weszły ta~ 
musimy tu .przytoczyć oświadczenie WOjska bolszewI~kle, .a WIadomo, ze 
robotnika Wa.torowicz·a Leona z Miku- wojska te rozmaIte mIas~ec.zka - .któ
szowic obok Bielska, którego sąd po- re trudno nazwać polskImI - WItały 
stanowił już przesłuchać, a który dzię- bolszewików czerwonymi. sztanda
ki przypadkowi dowiedział się o całej rami. Ale gdy b~ls~ewlcy cofnę-

li się, nie było JUZ czerwonych 
sztandarów nie ma ich i dzi
siaj. Chaskielewicz działał niewątpli
wie pod inspiracją ludzi, którzy w spo-

sprawie. 
Robotnik W ątorowicz ze zgrozą. o

,owiedział naszemu korespondentowi 
,woje zapoznanie się z ' komisarzem 

J eden ~gił'ta;,l od ~ac~ad~enia się ga~am,i, drugi wsk'utek ~a. 
walenia się filara 

K a t Q W i c e. (P AT) W koOpalniMh byto na poOwierzchnię. Władze g6rn.i
ślą.skich wydarzyły się wczoraj dwa ('ze wszczęły dochodzenia celem ustale-
śmie'.rtelne wypadki górnicze. nia przyczyn wypadków. 

W kopalni "Leh" w NoOwej Wsi pod
czas obserwowania tam oOgnioOwych u
legł śmiertelnemu zatruciu wydobywa
jącymi się gazami 38-letni górnik Pa
weł Połata. ToOwarzyszący mu przy 
pracy drugi górnik Naworzyn uległ 
lekkiemu zaczadzeniu. 

Tegoż dnia w podziemiach kopalni 
"Siemanowice" wskutek zawalenia się 
Waru na jednym z chodników PoOniósł 
śmierć robotnik Ryszard Pinkel. 

Zwłoki oObu ofiar wypa.dków wydo-

Tylko 25 milionów ... 
N Q W Y Jor k (PAT). Z pewnym zdzi 

wieniem dowiedzianoO się w Ameiryce 
że Jon Rockefeller, UChOdzący przez 
długi czas za naj.bogatszego człoOwieka 
świata, PoOzostawił tylko 25 milionów 
dolarów, z czego podate·k slpa,dkowy 
pochłonie być moOże trzy piąt.e. 

Dochód zapisa,ny został wyłącznie 
wnuczce Margaret Decreras 
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Budynek szkoły z drzewa zmurszałego 
Zamość, w czerwcu 

, Od dłuższego czasu opinia publicz
na ~ Zamościu zaniepokojona jest af&
rą, Jaka miała miejsce przy budowie 
nowego budynlcu szkoły powszechnej. 
Budowę tę o trzym.ał , jako przedsiębior
~a, Żyd Kiwa Herc, będący arendarzem 
l !l'eneralnym dostawcą Zarządu Miej
~klego w Zamościu. Podkreślić należy, 
iż Kiwa Herc jest nie fachowcem, a 
ndmo to Zal'7.ąd Miejski powierzył mu 
budowę szkoły. Nadzór nad budową. 
miał z ramienia Magistratu technilt 
I!'a:deusz Zaremba. Gdy budowa była 
IJUZ w toku i gdy bUdynek sięgał już 
po stropy, społeczeilstwo zamojskie 
zostało zaalarmowane, iż budowa po
wst.aje z drzewa chorego i zmurszałe
go, wybrakowanego na opal z lasu hr. 
ł.osia w Adamowie. Na alarm zwołano 
komisję, w skład której wChodziły, ni&
stety, i osoby skompromitowane aferę., 
w tym kierownik budowy - Zaremba. 
Choć komiSja starała się zatuszować 
rozmiary nadużycia i szkód miastu 
wyrzQ,dzonych, nie mogła ukryć całej 
prawdy i stwierdziła cały szereg wad 
dostarczonego materiału i nakazała 
usunięcie mokrych i zgniłych desek 
podprzybitkowych i powałowych, oraz 
zabezpieczenie kal'bolineum ścian 
szkoły, zbudowanych ze zmurszałych 
b~i , 

OSOBLIWI: "UZNANIE I PODZIt:KO-
WANIE" 

'_ Komisja odbiorcza (kolaUdacyjna), 
Odbierająca budynek w jakiś czas po 
tym, stwierdziła, mimo wszystko, ii w 
dalszym ciągu Kiwa Herc dostarcza 
materiał niezgodny z umową. i nie na
dający się do użytku (podłogi z ni~ 
właściwego, najgorRzego drzewa, z sę
kami zmurszałymi itp.) - i w konklu
zji, o dziwo! - wyrazila podzioękowa
roie i uznanie kierownikowi budowy, 
T. Zarembie, przy czym wr~czono mu 
pi~kny bukiet kwiatów. 

I<iedy czytamy komu'nikat Zarządu 
:r.nejskiego w brukowym "Expres.gie 
Iiustr.", "organie" samorządu zamoj
skiego, ° tym, że po przyjęCiu do wia
domości licznych nadużyć w Zarzą.dzie 
Miejskim, przyśpieszeniu wypłaty re
EZty należności J(iwy Herca za budowę 
szkoły, której to wypłaty dokonał bur
mistrz Zamościa, wbrew budżetowi, 
przedwcześnie, działając niby to z po
budek dość dziwnej zapobiegliwości 
i chęci "oszczędzena miastu odsetek od 
kwoty 31.000 zł (którą. przecież na za
sadzie umowy Kiwa Herc miał otrzy
mać dopiero za rok), kiedy czytamy 
tam, że po przyjęciu do wiadomości 
umorzenia z a m n e s t i i burmistrzowi 
Zamościa popełnionych przezeń nad
llżyĆ - Rada Miej<ska m. Zamościa wy
;raziła za to "uznanie", mimo woli na
suwa się pytanie: cO tu właściwie w 
grę wchodzi, kto tu grzeszy bra,kiem ... 
zdrowego rozsą.dku. 

REWELACYJNE MOTYWY WYROKU 
S~DOWEGO 

Jest rzeczą. także trudną. do zrozu
lnienia" że nadużycia, jakich dopt.ścili 
się wyilSi urzędnicy miejscy w Zamo
ściu, uszły im dotąd bezkarnie, i co 
jeszcze dziwniejsze, że pozostają oni 
na; stanowiskach służbowych. Wpraw
dzie są. to panowie ustosunkowani, 
chełpiący się bardzo wysokimi protek
cjami, umiejący "urabiać" opinię so
bie i osobom, które ujawniły ich nad
llżycia, lecz jest nie do pomyślenia, 
aby rzeczywiście pTotekcje mogły ich 
ochronić od odpowiedzialności. 

Niemniej faktem jest, że śledztwo, 
toczące się w sprawie owej szkoły, 
było po dwakroć umorzone przez wła
dze prowa.dzę.ce dochodzenia.. 

Wreszcie opinię poruszyło charak
terystyczne dla tamtejszych stosunków 
wydarzenie. Na wokandzie sądowej 
(apelacyjnej) znalazła się sprawa o 
rzekome zniesławienie technika T. Za
remby, kierownika budowy owej szko
ły, pomówieniem przez jednego z mie
szkańców Zamościa, że "za szkołę po
winien Zaremba siedzieć w więzieniu". 

Wyrok Sądu Okl'~gowego zawiera 
rewelacyjne motywY: 

Sąd uniewinnia oskarżonego oby
watela o zniesławienie Zaremby, wo
bec przeprowadzenia przezeń zupełne
~o dowodu prawdy i udowodnienia Za
rembie faktu popełnienia przestępstwa 

nadużycia władzy przez niedopelnienie 
obowiązku. \V motywaCh Sąd orzeka, 
iż oparł się tylko na materiale komi
syjnym (zeznania świadków obciążały 
v. ięcej Zarembę) i podkreśla, że wprost 
śmiesznym jest, że po ustaleniu przez 
komisję wad dostarczonego drzewa, 
jego niezgodności z umową. i faktu, że 
kierownik nie stosował się do poleceń 
komiSji co do usunięia drzewa - ko
misje te potrafiły orzec, iż "Zaremba 
wywią.zal się należycie ze swego 000-
wią.zku" i wyraziły mu podziękowanie. 

ra przynosi mu "czystego" zysku okolo 
5000 zł mie·sięcznie. Wydzierżawienie 
rzeźni Hercowi w chwili, gdy dochody 
z niej wzrosły ponad 100 pct, odbyło s~ 
też w nieco "dziwnych" warunkach ... 
Inni ofocenci, prócz Herca" podobno 
nie wiedzieli o wzroście opłat ubojo
wych... Słowem, panama. Lecz kiedy 
nareszcie ktoś położy jej kres ... 

INNA "SENSACJAII ZAMOJSKA 
Niemal jednocześnie ze sprawą o 

zniesławienie p. Zaremby toczyła się 
J w Zamościu druga sprawa są.dowa, 

AKIE KONSEKWENCJE WYROKU niemniej ciekawa i charakteTystyczna. 
Po wyroku tym, stwierdzają.cym już Był to proces niejakiego Waldemara 

hez żadnych wą.tpliwości fakt istnienia Kranza, zarządcy domu w Zamościu, 
przesl-ępstwa i nadużyć - nic nie ule- obwinionego o rzekome fałszywe O"skar
goa zmianie. Poplecznicy technika iżenie prokUTatora w Zamościu, że w 
burmistrza mówią., to przecież nie Za- czasie śledztwa przeciwko urzędnikom 
remba był oskarżony, tyllw Sąd uni&- miejskim sprzeciwiał się przyjęCiu ma
winnił p. X., który Zarembie stawiał toriału obciążają.cego w sprawie szkoły 
zarzuty. I znów skompromitow.ane (nadużycia przy budowie) pp. bUTm. 
o~oby najspokojlliej urzędują i pozo- \Vasowskiego i Zarembę. Oskarżony 
stają. na swych stanowisl{ah. A tym- powoływał się na akta śledztwą i spra
C2asem budynek szkolny gnije. Na ,\ ę o zniesławienie Zaremby, wywo
gwałt wycina się w podłogach klas dzą.c, że mateTiał obciążający owych 
otwory "dla wentylacji", zakłada się urzędników miejskich, a nie przyjęty 
rury, zmienia cz~ści gnijące i opano- odeń w czasie śledztwa, w tamtej spra
wane przez grzyb, słowem wyrzuca się wie ujawniono. 'Wnioskowi temu Sąd 
w błoto pieniądze publiczne dla rato- odmówił i zapadł wyrok skazują.cy, od 
wania nie tyle zagrożonego budynku, którego oskarżony J{ranz zapowiedział 
ile własnej sytuacji skompromitowa- apelaCję. Opinia publiczna z uwagą. 
nego technika miejskiego i nie reagu- śledzi dalszy los tych spraw. Zbytecz
jącego na jego nadUŻYCia burmistrza. nym jest dodawać, że w "państwie" za
A Kiwa Herc "prosperuje" w dalszym mojskim dzieje si·ę cOŚ złego. 
ciągu doskonale. Zakłada wielką ce- Opinia czeka na położenie kresu 
gielnię, dzierżawi rzeźnię miejską, któ- I nadużyciom w Zamościu. S. 

Trędowatv na terenie 
woj. stanisławowskiego 

'Jest to p,·awdopodobnie ~bieg ;:: obo~u tr.edowatyclł 
w RU'n-nutii 

S t a n i sł a w ó w, 7. 6. Niebywałe 
poruszenie wśród mieszkańców powia
tu horodeńskiego wywołała wiado
mość, że 31 maja br. w nocy władze 
bezpieczeństwa przytrzymały w Horo
dence człowieka z oznakami trądu .. 

Osobnik ten podał, że nazywa się 
Piotr KoUarczuk i pochodzić ma rze
komo z powiatu kosowskiego. Nie po
siada on jednak żadnych dokumentów 
a w powiecie kosowskim nie stwier
dzono, by stamtą.d pOChodził. Ponie
waż lekarz powiatowy dr Dąbrowski 
stwierdził, iż przytrzymany rzeczywi
ście jest chory na trad, rzekomego 
Kotlarczuka odseperowano w oddziel
nej ubikacji Magistratu w Horoden
ce do dalszego zarzą.dzenia władz wo
jewódzkich. 

Przypuszczalnie . chory zbiegł z Obo
zu trędowatych w Rumunii (o ucieczce 
stamtą.d kilku trędowatych donosiła w 

swoim czasie prasa)·, i w towarzystwie 
drugiego chorego na trą.d przedostał 
się na terytorium Polski. 

Utrzymująca się uporczywie pogło
ska, że towarzysz przytrzymanego trę
dowatego przebywa na terenie powia
tu hOl'oclMlskiego wywołuje wśród mie
szkm1ców powiatu zrozumiałe podnie
cenie i obawę zetknięcia się z tręd()
watym. Przeprowadzane poszukiwa
nia drugiego chorego dotychczas nie 
dały żadnego wyniku. (z) 

Marsz. Blomberg na rewii 
sił włoskich --

N e a p o 1. (PAT) Mar'3:>:alek Blom
berg odleciał wczoraj rano do portu 
wojennego Gaeta, aby być ohecny na 
manewrach drugiej eskadry morskiej. 

Do Gaety przybył tez samolotem, prOoi 
wadzonym przez siebie, Mussolini i Wi 
towarzystwie ministrów Ciano, Alfie .. 
ri i Starace oraz podsekretarzy stanu 
Pariani, Valle j Cavagnari. ° godzinie 
9.20 drug,a eskadra podniosła kotwicę 
i odpłynęła z całą szybkości~ w szyku 
flankowym. l\fussolini i marszałek 
Blomberg przyglądać się będą ćwicze .. 
niom z pokładu krążownika "Duce 
Aosta". . ·l.1t,~tLti·.ll-~ 

Bez emerytury ... 
War s z a w a. (Te1. wł.)' Odbyła siQ 

w tych dniach w Warszawie poufna 
narada byłych sekretarzy i działaczy 
BBWR., rozgoryczonych na kierowni· 
ków "Ozonu" za usunięcie ich od pra
cy Ol ganizacyjnej. 

Przy mianowaniu regionalnych za
rządów sektorów miejskich i wiejskich 
pominięto wiele osób, najbardziej pro. 
nonsowanych pOlityków dawnego 
BBWR, ażeby w ten sposób zneutrali· 
zować zarzuty, iż "Ozon" jest dalszym' 
cią.giem BBWR. 

Rzecz charakterystyczna, że w teJ 
naradzie brali udział nie tylko pra
cownicy BBWR, ale i wybitni polity
cy, którzy byli czymś więcej aniżeli 
sekretarzami BBWR. (w) _. ~ 

.... " 

W związku z toczą.cym si" oDecnIe 
głośnym procesem o zabójstwo śp. wach
mistrza Bujaka cała prasa tydowska 
jednym chórym krzyczy, te zabójca Żyd 
Chaskielewicz jest nienormalny. W tym 
fakcie najlepiej uwypukla się solidarność 
żydowska. Nawet zbrodnię umie ono u
sprawiedliwić! 

A potem Żydzi maJą. pretensję do 
Polaków, te ci hołduje. zasadzie masowej 
odpowiedzialności., .... 

* 
Na marginesie wypadków brzeskicn 

prasa żydowska w cale.i Polsce podjęła 
kampanię, której ton jest bardzo agre
sywny, a często nawet bezczelny. Pisa
li~my już o odezwie żydowskiej, której 
prowokacyjny ton zwrócił powszeChną u
wagę. Obecnie Wpadł nam do rak numer 
tygodnika pt. "Przegląd Zachodni", wy
dawanego przez Żydów w Gdyni, poświQ
conego całkowicie wypadkom brzeskim. 
'Ve wszystkich artykulach roi się od ta
kich wyrażeń, jak "objawy zdziczenia 
zbior.owc~o'", "chuligaństwo", "krzyw
dzeme mewmnych" itp. Wszystko wy
mierzone przeciw Polakom. 

Autprzy tych. artykułów, nie znajdują 
natomIast ani JCdnego słowa potępienia 
dla morderców polskich studentów pod-
oficerów i policjantów! ' 

Czas polotyć kres tym prowokacjom l 
~.! I 

Aresztowania dygnitarzy W Sowieta[h? 
Ferment w kraju wciąż rośnie - Zmiany na naczelnych stanowiskach 

M o s kwa. (ATE). W Moskwie od- głośnej na wiosnę rb. k,atastrofy kole- wszY'stkie krążą.ce pogłoski o nowych 
bywały się ostatnio częste narady naj-I jowej. aresztowaniach warmii, partii i w 
wyższego kolegium GPU w związku z B er l i n (PAT) Kore'spon-dent mo- administracji są nieprawdziwe. 
trudnym położeniem, jakie sa.dząc z skiewski Niem. Biura Inf. podaje krą.- P a l' y ż. (PAT) Havas donosi z 
wiadomości, napływających do stoli- żące w o'statnich dniach pogłoski na Moskwy, iż krążą tam pogłoski o are
cy, panuje w całym kraju. Wedt:Jg temat ~resztowań, dokonywanych w sztowaniu zastępcy komisarza spra-
tych wiadomości, dochodzi do rozru- MoskWIe. . dl· '. 
chów i zaburzell w różnych częściach ,Spośród wybitnych ooo'bistości, ~Ie I~OSCl Krestinskiego, który -
ZSRR - ktore podobno zost.ały aresztowane, Jak Wiadomo - do niedawna był za-

W Konstantyn6wce np. źle odży- wr:mie,~ić n.ależy szefa ,,~ssoawia- stępcą komisarza spr. zagr. Lit\vinowa, 
wiani i niew.uplacanI· od dłuz'szego chlmu . (sowleekaLOPP. ). do.wodc.ę _ko. l'- a przed tym przez długie lata ambasa-

.1 - " E d D l J . dorem sowieckim w Berlinie. czasu rObotnicy w czasie rozruchów pu'su 1 e~:1n:1. a eJ rrąZl;l. WleSCJ o 
uszkodzili po\\'ażnio urzl}.cIzenia huty ar:sztow.~nlU 7 d.y~ekto~'a ~1olSkiewskiej Podobno aresztowany został rów
szlelanej. W innej miejscowości łud- AI,-a~leml1 ~\ oJsko\yeJ l\.ork~,. który nież .Ste:-n,. szef sekcji niemieckiej w 
ność, zatrudniona na robotach drogo- peh~l funkCję ~owodcy armIl l przez kom~sar~ac~e spraw zagranicznych. \V 
wy ch podpalić miała w nocy koszary dłuzs~y czas z~Jmo\,:al stanowisko n~- komIsanacIe domen państwowych 
GPU' .. . czellllka moslnewskIego okręgu wOJ- (Sowchozów) nastąpiły również zmia-

, przy czym zgI11~ło kilkunastu lu- skoweo-o Co d l' . Bł·· h ny. Usunięty został ze stanO'YI·ska za-dzi W R to· d D d ł d '" . o osow mazgz_ uc e-
'. os wIe na, onem osz o o ra istnieję. sprzeczne informacje. st~pca ko~isarza Ostrowski i szef wy-

powaznych rozruchow, przy czym tłu~ Dalsze pogłoski sygnalizuj~ usunię- dZIału polItycznego majątków pań
demonstr?,wał p~z~cl gm~C~1em "POlll- cie zo stanowiska zastępcy przewodni- stwowych Soms. Na ich miejsce zosta-
9~oł.komu . ~'Y mlCJSC?WOSCI Szerbmow- czącego Rady Komisarzy Ludowych li mianowan· T' ·k . K 
skn]a luclnosc podpaliła w nocy koszu- Ruclzl1taka oraz .. " ,Q t .. pcy kOnlJ's"" lu r l lemHm l udriawcew:. GPU . . ł h· l t ... < ."' '-<""". , ,,,,-za - ~ .. orespondent avasa zaznacza ze 
r! .. 1 przecJ(~ a . y c ran y. u11le~noz- cłowego lekklCgo przemysłu Eliawy i zmIany na naczelnych stanowicskach w 
h \VI a.l l!C .'': ten sJ;o~ob ga~zeme pozaru. zastQpcy ludowego komisarza przemy- związku sowieckim nast u·a obecnie 

'YV ~IeJSCOW?SCl G.ork~ rozstrz~la~o słu w~jen~go Garewicza. l codziennie. -1' ęp J" 
naczelOlka odc~n~a koleJowego l k~l- SOWIeckie czynniki urzędowe ogłosi- c-

kunastu rohotl1lkow za spowodowal1le ły zaprzeczenie. stwierdzają.ce, ~E! ~ __ ~ 



Pięknie wykonany ołtarz z ostatniej pro
eC:jji Bożego Ciała w Pabianicach, wysta
wiony przy ul. 'Varszawskiej przez Stron
nich'lO Narodowe. Ka tle wyścielonym 
klasami widnieją: symbol narodowy Mie
CZI' Chrobrego i Orzeł biały, Z tłem kło
sów widzimy harmonizujący pięknie 
obraz przedstawiający Pana Jezusa 

wśród zbożnych pól. -
Imponujące zebrania S. N. 

w Wielkopolsce 
Jar o c i n, 7. 6. W ubiegłą. niedzie

]~ odb~:lo się tutaj olbrzymie zebranie 
narodowe, na które przybyło z terenu 
miasta i okolicy 1500 członków S. N, 
Dl'ugie tyle osób przysłuchiwało się 
z('])raniu dzięki z·ainstalowaniu spe
c.ialn~·ch głośników, Przemówienia 
wy~łosili redaktor Sacha z " Tarszawy 
i redaktor Czapiewski z Poznania, , 

\v tym samym dniu odbyło !'ię w 
Osh'owie 'Ylkp. olbrzymie zebranie S. 
N. Prze\\'odniczył prezes powiatowy, 
dr }'Iamak, przemawiał p. K "'ierczak 
z \Varszawy. 

Co piszą inni 

Nowa sesja nadzwyczajna? 
Prasa warszawska podaje, że obec

na sesja nadzwyczajna Sejmu i Senatu 
zakończy się prawdopodobnie we wto
rek 15 bm. Mówi się. że w połowie lip
ca ma być zwołana nowa sesja nad
zwyczajna w związku z w~'gaśnięciem 
konwencji genewskiej na Śląsku. I 
dopiero po tej sesji - jak podaje "G(I
niec" - mają. nastąpić ewentualne 
zmiany w rządzie zapowiadane od 
dawna. 

Nadużycia 
w Związku Gmin Wiejskich 

Swego czasu donosiliśmy o zaj
ściach na terenie Zwią,zku Gmin Wie.i
skich, które spowodowały ustąpienie 
prezesa tego Związku b. posła "sana
cyjnego" Karola Polakiewicza. Wia
domo hyło, że przycz~'nę tych zajść sta
nowiły .iakieś naduż~' cia. Ta.iemnicę 
trch nadużyć odsłoniła dopiero teraz 
interpelacja zgłoszona w Sejm ie przez 
posła Dąhrowsl~iego. 

\Y interpelacji tej cz~·tamy: 

, "Platny fnkcjonariusz z"'iązku gmin 
Józef Bana' ora7. członek rady Piotr Ja
nicki \\'niegli do komisariatu l'zadu ~kar
gę na uchybienie rady n a ('7. (' Inej' nie kon
kretyzując t~' ('h uch~·biel'i. j ie ulega wąt
pliwości. że skargę spowodowała rcz~'gna
cja p. I~arola Polakicwic7.ll. ze stanowiska 
prezesa związku 7. powodu ujawnionych 
pl:zez komisję rewizyjną i radę naczelną 
związku nariużyć w tej inst~' (ucji, polega
jąc~' ch na 1) pl'z~'wla"zczanil1 subwencyj, 
otrzymy\\'al1~'ch )ll'zrz z\\'iąz<'k gm in wiej
skich oLI Banku Komul1alnt'go, 2) ddl'au
downniu skladpk cr,lonlw\\'i<kirh, :3) wy
płacaniu pieni ędzy z funllus7.ów zwią7.ku 
różl1\' l1l osobom na nif'znane ('rle. 

,,0 naduż"ciach 7. os(ał poinformowany 
komisarz r7.ą'clu p. " ' Iadysla\\' Jarosze\\'icz 
przez ",iccprC'7.c. ó\\' nO\YO\\Thranego za
rządu. Znkomunik()\\'ano o nich l'ównict. 
pr.okul'atoro\\'i prz~' S[ł (l7.ic Okl'ęgow~'m w 
'Varszawie. Skarga pp. B:1l1f1sia i Janic
kiego mająca wyraźnie nn crlu zaciemnie
nie stwlcJ'cl7.onych nacluż~' ć, nie zosIala 
dotąd ro:r,,,tl'z~'gnięla, co ulI10żliwia nowo, 
wybra nemu zal'zadowi sprn \\'0\\' 111 I J(' obo
,.,·iazków. Ten s(t1n rzecz\' ~ t\\'fll'za dogod
ną 'sytu ar.ię dla o~ób pragną cy ch zatrzeć 
ślady nadużyć." 

Poseł Dąbro\\'~ki zaprtuje p. pre
miera, co ?:amiel'za ucz~ nić, aby nie do
puścić do zatarcia śladów prze t<?pstw 
w Związku Gmin Wie.i~kich, oraz aby 
winni zostali pociągnięci do odpowie
dzia lno:;ci. 

~umcr 1'20 OTIy.;nm '~IR, ~l'o<l;). (lilia' n CZCl'\wa 1037 ~fron8 ! 

Zatarg z robotnikami u inż.Jaśkiewi[za 
~Ihno obietnic ~no1l'u~ nie wypłacono ~arobk6w 

Ł ó d ź, 5. 6. W sobotę robotniCY" 
za.trudnieni przy budowie ambulato
rium Ubezpieczalni Społecznej w Ł0-
dzi przy ul. Leczniczej, prowadzonej, 
jak wiadomo, przez firmę inż. Jaśkie
''Io'icz, nie otrzymali znowu wypłaty. 

Jak wiadomo, w czasie Zielonych 
Świąt wybuChł na terenie budowy 
strajk okupacyjny na tle nieregular
nego wypłacania tygodniówek. Strajk 
zlikwidowano z tym, że fil'ma Jaśkie
" 'icz zobowiązała się wypłacać zarob
I, i robotnicze co tydzień. VV ubiegłym 
tygodniu wypłacono tylko 75 procent 
na leżności, wczoraj zaś chciano dać 
robotnikom nikłe zaliczki. Pracowni
cy się nie zgodzili na taką kombinację 
i zażądali wypłacenia im ~arobków w 
myśl zobowiązań inż. Jaśkiewicza, zło
żonych u inspektora pracy. Robotni
cy w liczbie okolo 70 osób zdecydowa
ni są od poniedziałku rozpocząć 
stI ajk, o ile nie zostaną spełnione ich 
postulaty. Prowadzić go będą. aż do 

całkowitego zwycięstwa. 
Zaznaczyć należy, że także na te

renie budowy drugiego skrzydła szpi
tala im. Prez. Mościckiego w Łodzi 0-
trzymali rObotnicy tylko nieznaczne 
zaliczki. J ak się dowiadujemy, rów
nież szereg rzemieślników, drobnych 
dostawców piasku, cementu nie otrzy
muje od dluższego c?:asu należności od 
firmy JaŚkiewicz. Ogólne zaległości 
idą podobno w dziesią.tki tysięcy zło
tych, 

RobotniCY, wśród których panuje 
wielkie rozgoryczenie, wysuwając żą,
danie, by zarobki wypłacała im Ubez
pieczalnia Społeczna, co uwolniłoby 
ich od zależności od firmy inż. Jaśkie
wicza. Przypuszczamy, że postulat 
ten jest słuszny tym bardziej, że po
dobno firma Jaśkiewicz korzysta z sze
rokich pożyczek z Ubezpieczalni Spo
łecnej właśnie na robociznę. Lepiej 
więc będzie, gdy Ubezpieczalnia bezpo
średnio płacić będzie robotnikom. 

PRACOWNIA SUKIEN i OKRYĆ DAMSKICH 

J_ 1VIiku.lska. 644026 

I:.ódź, ulica Piotrkowska 157 m. 17 TelefoD 234-99 

Gotowe palta - pajnowsze modele gotowych sukien i okr:yć - oraz 
wykonywa z a m ó w i e n i a z własnych i powierzonych materiałów 

CENY PRZYSTĘPNE 

Wielkie pranie 
brudów "sanacyjnvch" 

Ciekałca walkf!- o ~dob1Jcie 'ł'łUflulatótV pl'::ed s({(lenł- - Co nł-ó
wili o sobie p'ł"zyjaciele ~ JJS(lłlUC ji" '»ł-or(llnej 

Z o l' y, 7. 6. - Sąd Grodzki w Zo
rach rozpatrywał w ubieglą sobotę 
sprawę pl') watną, z oskarżenia posła 
na Sejm R. P. Piechoczka z R)'hnika 
przeciw aptekarzo\\'i Baldykowi z ZOl' 
o zniesławienie. 

Ttem sprawy, rozpatrywanej przez 

sąd w Zorach dwa razy a przez sąd w 
R~ bniku również dwa razy, była walka 
o zdobycie mandatów w czasie ostat
nich wyborów. \,"ówczas dla uzyska
nia "'i~kszej ilości glosuw nie namy
ślano ~il,' w ohozie "sulIacrjnym" nad 
tym, Cz) \vypalla, czy nie wypada, lecz 

Członkinie N. O. K. z fabryki K. Krzyża nowski w Wilamowicach powiat Biała 
uczQstniczki kursu trykotarskiego. Sied zi prezes okręg. S. N. red, Zajączek, w 

środku kier. kursu p. :Ma ria Żelawska z N. Targu. 

Rewelacyjny cykl reportaży "Orędownika" 

• kiCi .SW .. =t ELE 

bez\\'zględnie Obl'ZllCallO się brudami 
nawzajem, byle tylko uojść do celu. 

Eksposeł i eksprezes "sanacji" w 
Rybniku aptekarz Baldyk z Zor, ror;
mawiając swego czasu z szefem woje
wódzkiego biura bezpieczCl'lstwa pubL 
H\' czkowskim miał oświadczyć, że sta
rosta r"bnicki kradnie pieniądze i że 
poseł P iechoczek w czasie powstania 
miał przyjąć od Macieja Beniszl:t 150.000 
marel{, zrabowanych z "Volksbanku". 
Ponad to mial Bałdyk rozpowszech
niać dwuznacznie wiadomości, że nie
jaki Vorreiter może powiedzieć, gdzie 
znajdują się rzeczy, skradzione w cza
sie pO'wstania z zamku i grohowców 
książą,t w Rudach. 

Dalej miał oskarżony Bald) k roz
powszechniać wieść o tym, jakoby po
seł Piechoczek wydał książkę o po
wstaniach za pienią.dze z \Vydzialu 
Powiatowego i to z funduszu, przezna
czonego dla najbiedniejszych. 

Gdy następnie radca woje'."ódzki 
dr Sznitzel pTzeprowadzał w teJ spra
wie dochodzenia Bałdyk jako prze
wodniczący komisji wyborczej wska
zał na istniejące w łonie "sanacji" w 
powiecie rybnickim nieporozumienia 
i oświadczył, że nie godzi się na to, by 
tacy ludzie jak Piechoczek znaleźli się 
na liście kandydatów. 

Na kilku rozprawach Bałdyk nie 
przyznał się do winy, a jedynie zazna
czył, iż uważał za swój obowiązek 
zwrócić uwagę władz na panujące w 
Rybnickim stosunki celem uniknięcia 
nieporozumiell w czasie wyborów. Mi
mo to wsr.ystko Bałdyk pozostał na 
lodzie a poseł Piechoczek przeszedł w 
wyborach. Ostatecznie na sobotniej 
rozprawie zakończono to generalne 
pranie brudów w ten sposób, że doszło 
pomiędzy powaśnionymi stronami do 
ugody, która zresr.tą wywołala wielką. 
sensację, -ponieważ stanowi rozdział 
bez koilca. P. 

Serce od dzwona 
spadło na głowę księdza 
o p a t ó w, 7. 6. - W miejscowości 

Janikowo pow. opatowskiego, w czasie 
gd)r dzwo~y biły na. Anioł Pallski, obe
rwało si·ę 4 kg serce z dużego dzwonu 
i spadło na głowę znajclującego się w 
dzwonnicy ks. Kuśnierc7.\ka. 

Prawa strona czaszki ks. K. Jest w 
dwóch miejscach załamana. Ks. K. 
znajduje się w leczeniu s7.:pitalnym w 
Opatowie. (j) 

Z Ilroniki żałobnej 

Ś. p. Władysław Kozielski 
Ł ód ź, 7. 6. W dniu 6 bm. zmarł 

redaktor "'ladysław Kozielski, wsp.ól
praro\YJłik "Kuriera Lódzkiego" i wi
ceprezes Syndykatu Dziennikarzy 
Łódzkich. 

Śp. Vnarl~'sław Kozielski ceniony 
b~'ł w szerokich kołach dziennikarstwa 
polskiego, jako człowiek o niez\\'ykle 
ś"'iatl~'m i ja~n~'m um~'śle, \\'~'soko 
rozwiniQt,\'m porzuciu sPl'a\\'ieclliwości, 
za"'sze sercleczlW i koleżeński. 

Śp. Zmarł~' brał cz~'nny udział w 
szeregu organizacyj społeczll~- ch i za
wodowych. szczególnie zaś w dziedzi
nie wycho\"ania fiz~'cznego i sportu, 
piasiujl:lC godność prezesa oddziału 
łÓdzldeg-o Związku Dziennikarzy Spor
towych .. Jego śmierć w sile wieku, bo 
zaledwie w 36 roku życia, jest dla 
dziennikarstwa sportowego polskiego 
nieodżałowaną stratą.. Cześć Jego pa
mięci! ! 

Nieudana kradzież dokum nłów 
Walka w pędzącym pociągu - Elegancka torebka aparatem fotograficznym - Nie

oczekiwana przygoda - "Spokojnie, bo kulą w łeb" 
\'Tiera wj's7.ła cicho z przedziału, w 

któl'ym pozostał odurzony papierosem 
oficer ... Spełniła swą misję. \V tej to
rebce spoezywaly ważne wojskowe do
kumenty, od których zależał los po
łudniowego korpusu. 

Gdy w)'sr.ła na korytarz z cienia 
wysunął się Grigol'ewicz. \Viera zbJa
cila, lecz r.a chwilę zyskała równowa
gę. Pocz('la iś śmiało w koniec wago
nu. Dr'ogę zagrodził jej Grigol'ewicz. 

- Przepraszam - krzyknl.lla ostro. 
Gl'igorewicz uśmiechnął się i 

sch"'yrił jej torebkę. Wiera podniosła 
klz;,k, Z ~.:-iC L;JJj ( ...,O l'l'zc ,iz::Ju \\'y, 

skoczył na pół ubrany młody Rosja
nin, Wiel'a zwróciła się do niego, po
kazując zapłakaną. twa.rz. Ten czło
wiek napadł na mnie chciał mi 
skraść torebkę, 

Grigorevdcz na taką bezczelność 0-
Słupiał. Młody Rosjanin skoczył do 
Grigorewicza, chwytając go za gardlo. 
Wywiązała się wałka. Pociąg wjechał 
na starję. \Yiera kOJ"r.ystając z r..amie
sz.mia wysiadla i zbiegła. 

Grigol'ewicz szyBko uporał się ze 
S" oim przeciwnikiem. "r 1"('1\:\1 trzy
H' al toreb],(' pOl'ZuconQ. prze,: '\'ier~. 

Zajrzał do środka. \" torebce zna,ido
wały się wojskowe dokumenty. Gri
gorewlcz oc1etclmął. \"szedł do p'l'Z&
działu, w któr~'m spał odurzony papi&
rosem oficer. Grigorewicz nie mógł g8 
obudzić. Tatar siedział z głową opu
szczoną na piersi. Oddychał ciężko i 
nieró\\'no, Mundur na piersiach miał 
rozpir.;ty. 

Ul'igore\vicz począł przeglądać za
wartość torehki. Kiedy mimowo!i po
czął gładr.ić lśniącą. powlokę wyjętej 
puderniczki, z trzaskiem otworzyło się 
jej wieko i z poci niego w~T.irzała so
czc" ku minialm'o\\c :,;'o aparatu folo. 



graficznego. Cieniutka delikatna. skór
kĄ tworzyła tnaleńki miech ... 

Istne cacko. Cud techniki. Apa
rat posiadał olbrzymiQ. sił~ światła i 
przy najbardziej niepomyślnych wa
runkach. niemal o zmierzchu, można 
nim było robić zdjęcia. Aparat był 
przystosowany do służby szpiegQw
ski ej. 

Teraz Grigorewicz nie mial wątpli
' wości ani na chwilę, że Wiera praco
wała w obcym wywiadzie. Zastana

. wiał się tylko, co ją łączyło z Timono
. \\'em i na czyją. korzyść wspólnie pra-
cowali. ' 
. Grigorewicz ockną.ł się z zamyśle-

, nia i począł dalej przeglądać torebkę 
,.szpiega w spódnicy". Co chwilę z 
ki~szonek torebki wycią.gał jakiea ma

' leńkie kartki przezroczyste. Przeglę.-
dał je pod światlo. Były bezbarwne. 
I{iedy niebacznie kartki ułożył jedne 
na drugich, stała się rzecz dziwna. 

' Kartki przyjęły kolor niebieski i na 
ich powierzchni ukazały się kontury 
mapy Rosji. Na mapie tej był szereg 
najrozmaitszych znaczków. Grigore
wicz postanowił wracać do Petersbur-
ga. . 

Jego towarzysz spał. Grigorewicz 
otworzył okno. Do przedziału wpadł 
p-ę<l świeżego powietrza.. Tatar począ.! 
mrużyć powieki i przecierać oczy. 
Westchnął głęboko kilka razy i zerwał 
się na równe nogi. Patrzał osłupia
łym wzrokiem na przedział. Złapał się 
za pierś. Zbladł. Dokumentów nie 
bylo. 
. Grigorewicz obserwował go uwai
nie, wreszcie rzekł, podnosząe się z 
miejsca. 

..:... Pozwoli pan, że się przedstawię. 
Porucznik Grigorewicz, ze sztabu 
głównego. 

Tatar począł jak szalony wywra-
. cać kieszenie. Przeszukał cały prze
dział. Na twarz jego siecię. olbrzy
n,ich zmarszczek wypełzło zmartwi e
Ide. '''reszcie w przystępie rozpaczy 
'Wyciągnął rewolwer i lufę skierował 
do skroni. 
. Gl'igorewicz schwycił go za ręk~ 

- . siłę. powalił na ławkę. 
- Bez histerii, panie kapitanie. 
Wzrok Tatara był błędny. 
- Kto pan jest właściwie - wyję

czał. 
Gri~crewicz zaśmiał się z ironię.. 
- Nie jestem uroczą. kobietą.. Co 

"",".do tego Chyba, nie ma pan wątpliwo
Io-!' . ści, a nazwisko swoje już panuj panie 

kapitanie podałem. 
Następnie sięgając rękę do kiesze

ni, wycią.gnął dokumenty i wręczył je 
Tatarowi. 

- Na drugi raz niech pan uważa, 
bo łatwo głowę może pan stracić. 

Następnie Grigorewicz wytłumaczył 
zdumiałemu Tatarowi okoliczności, 

., wśród których skradziono mu papie
ry. 

- A t.o bestia - pienił się za zlo
ś'ci. Gdybym ją. w swoje ręce dostał, 
już ja bym ją. poczęstował papierosa
mi. 

Na najbliższej stacji Grigorewicz 
'\\ ysiadł. Uważał, ze te przedmioty, 
które dostały się w jego ręce, powinny 

, hatychmiast znaleźć się w sztabie. Po
żegnał Tatara i wysz~ł na małą. sta-
cję· , - ' 
. Grigorewicz wyszedł przed dworzec. 
Noc . była ciemna. Na schodach przed 
dworcem stał jakiś mężczyzna, pod
szedł do Grigorewicza. i zapytał śpiew
nym rosyjskim akcentem. 

-:- Może pana odwieźć do hote-Iu? 
- Daleko stąd? 
- Parę wiorst. 
- Jak prędko zajedziemy? 
- Za godzinę. 
Grigorewicz oddał swą. walizkę i 

s7edł za nieznajomym. Doszli do do
rożki. W ciemności Grigorewicz nic 
nie widział, ale zdaw.ało mu się, że te 
"dorożkarskie" konie są. doskonale 
odpasione i rwą. się nerwowo, tak, że 
woźnica z trudem mógł je utrzymać. 
Wsiadł. . 

Nagle podeszło dwóch elegancko u
branych pasażerów. Poczęli prosić do
rożkarza, aby również odwiózł ich do 
miallta. Grigorewicz nie sprzeCiwiał 
się. Oddali ''I'alizki na kozioł, a sami 
usiedli obok Grigorewic7.a. 

Konie z miejsca ruszyły wycią.gnię· 
tym kłusem. Spod kopyt sypały ·s ię 
iskry. Grigorewicz spojrzał. Luna, 
ktÓra gorzała nad miastem znalazła 
się z boku, choć powinna być z przo-

"~ duo 
Konie przeszły W galop. Woźnica. 

podcinał je batem. Grigorewicz krzy
kną.ł: 

- Stój! Gdzie jedziesz? 
Poczuł, jak nagle jego towarzysze 

ŚCiskają. go silnie za ręce. Usłyszał 
nad uchem groźny szept: 

- Spokojnie, bo kulą. w łeb. 
KELLY. 
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Straszna tragedia małżeńska na ŚI~sku 
Kilkonta stJ·~alanti postr~elil swego pr~elo~ołtego, stra~mika 

g"anic~nego ~a romans ~ t,,'asną ~oną 

R y b n i k, 7. 6. W godzinach Wie-I Zamiast pójść po wódkę, zjawił się 
czol'l1ych ubiegłego piątku rozegrała. z powrotem w mieszkaniu i to co uj
się w Gorzycach w mieszkaniu st. rzal doprowadziło go do tak skrajnej 
strażnika granicznego Barysza, mie- rozpaczy, że chWYCił za rewolwer służ
szczącego się w budynku komisariatu bowy i postrzelił Mruka killtoma strza
straży granicznej, straszna tragedia, łami w brzuch. W międzyczasie żona 
której przebieg był następujący: zdołała umkną.ć. Na odgłos strzałów 

Daryszowie żYli W przyjaźni z star- 7.jawili się w mieszkaniu Daryszów są
szym przodownikiem str. graniczneJ i siedzi, któl'zy zajęli się przede wszyst
zastępcą. komendanta komisariatu kim Mrukiem i zarządzili niezwłocznie 
Mrukiem, którego poprosili w ub. pią.- cdstawienie rannegQ do szpitala po
tek do siebie na kolację. Gdy w pew- wiatowego w Wodzisławiu. Darysza 
nej chwili zabrakło w domu wódki, aresztowano. 
żona Darysza wysłała swego męża po Wieść o tragicznym finale romansu 
świeży zakup. Darysz, który już dość żonatego starszego człowieka, ojca troj
Ctęsto słyszał o tym, co ludzie głośno ga dzieci z mężatką. i do tego jeszcze 
mówili, a mianowicie o zażyłych sto- żoną. kolegi.i podwładnego, obiegła 10-
sunkach Mruka z jego żoną, pod wpły- tern błyskawicy okolicę i jest żywo ko-
wem wypitego alk~h.olu postanowił mentowana. P. 
nagle sprawę zbadać. ~ ~\. 

• 

3500 narodowców w Żarnowi e 
In'tpoJtujqce uroc~ystości poświęceJi proporcy kól S. N. 

Topolice i Niemojewice . ·A 

Koń s k i e, 7. 6. W niedzielę, dnia W drugiej części programu odbyło 
6 czerwca w Żarnowie pow. OpOCZyll- si'ę zgromadzenie publiczne w ogro-
skiego odbyły się uroczystości poświę. dzie na które stawiło się 350q naro-
ceIl proporców Kół Str. Nar. Topolice dowców .. Zgromadzenie zagaił pra
z pow. opoczyli.skiego i Niemajewic z zes podokręgu p. Froelich Stan. z Ru
pow. koneckiego. Na uroczystość przy- dy Malenickiej. Po odebraniu przy
bYli licznie członkowie Str. Narod. z rzeczenia i wręczaniu proporców z·abrał 
pow. opoczyńskiego i koneckiego z 11 głos p. Wład. Pacholczyk, który prze
proporcami. mawiał na temat propramu narodowe-.-

Po zdaniu raportu p. \Vład. Pa- go. Dalsi mówcy pp. Tadeusz Rakow
cholcz~·kowi prezesowi Zarzą.du Pow. ski z Opoczna i Miecz. Brzuchania z 
S. N. w Opocznie przez kierownika or~. Koli.skich, mówili o walce Obozu Na
powiatu koneckiego. członlwwie S. N. rodowego z żydo-komunę.. Rzesiste 0-
pomaszero\tali dwójkami przy dźwię- klaski były dowodem, że zebrani soli
kach orkiestry chodnikiem do kościo- daryzuję. się z wywodami mówców. Po 
ła. (Starostwo powiatowe opoczyńskie krótkim przemówieniu przez p. Prze
odmówiło bowiem pochodu czwórka- wodniczą.cego imponującą. uroczystość 
mi.) Rlicznie prezentowały się drużY- zakoIlczono, uczczeniem pamięCi pole
ny żeli.skie S. N. w czerwonych zapa- głych w wałce o 'iVielk~ Polskę minu
s]{ach i chustkach. towym milczeniem, odegraniem hym-
Uroczrstą sumę odprawił }<S. Adam- nu paIlstwowego, oclspiewaniem Hym

ski. . J{s. .Zrbnła odczytał enc~Tklikę nu Młodvch, OI'(\Z okrzykami na cześć 
Ojca św. Piusa XI o komuniźmie. Poo- Polski Narodowej. Romana Dmow
czas sumy przygOTwała orkiestra. Z skieg-o. armii narodo,,·e.i. 
kolei ks. Adamski dokonał aktu po- Nied;delna urocz~'stość dIugo pozo-
świQcenia proporców, . poczym orkie- stanie w pamięCi Żarnowa. (b) 
stra odegrała "Boże coś Polskę". 

Jadą samochody raidowe! 
Na trasie Warszawa - Gdynia 

Cieplo słollca walczyło z; chłodem or! 
Wisły, gdy na Wybrzeżu Kościuszkow
skim w \Varszawie zebrało się sporo en
tuzjastów sportu motorowego, ciekawych 
obserwowania ostatnich przygotowań i 
samego st.artu uczestnil<ów X-go między
narodowego raidu samochodowego Auto
mobilklubu Polski. Na asfalcie ulicy stał 
ukosem do jezdni długi szereg 24 aut rai
dowych, wgpaniała przeplatanka jedenastu 
marek i li typów. Na piętnaście minut 
przed godz. lO-tą, terminem startu, dopu
szczono do wozów kontrolerów technicz
nych i pasażerów, a pięć minut póżniej za
siedli za kierownicami ' zawodnicy. 

Podniccenie wzrastało, wzrastał tez 
tłum widzów. Wszak to po sześcioletniej 
przerwie pierwsza powazna impreza spor
towa. W dodatku \V konkurencji zallra
nicznej. Doniosłość raidu zrozumiało tet 
Polskie Radio, przysyłając na start sa
mochód transmisyjny, oraz red. Trojanow
skiego, znanego sprawozdawcę sportowe
go. Wreszcie nadchodzi dziesia,ta. Ko
misja podChodzi do samochodu nr. 2 mar
ki "Ford", prowadzonego przez znanego 
"montekarlistę' Nowaka. Wpierw próba 
rozruchu silnika, znak chorągiewką star
tera i pierwszy za.wodnik rusza do Gdyni 
drogą na Modlin, Brodnicę, Grudziądz, 
Starogard. Publiczność kiwa mu rękami 
na pożegnanie. Da.lsze starty nastąl2iły w 
odstępach dwuminutowych. 

cjalnie serdecznie. Wreszcie przyszła ko
lej na team .,Skody"; Szachowski (nr. 20), 
PrądzyńSki (nr. 21) i Dąbrowski (nr. 22), 
a jako ostatnie wyruszyły "D. K. W." 
nr. 23 - Kołllczkowski, nr. 24 - Stren-

P. Dąbrowski (nr 22) na .Skodzie" rusza 
ze startu. 

ger i nr. 25 - Paczesny. Jak widzimy, 
tradYCji stało się zadość i nikt nie' jedzie 
z "feralną" trzynastką. 

Z chwilą startu każdy samochód miał 
już po 1 punkcie dodatnim za pomyślną 
próbę rozruchu silnika. Ale niejedni ma
ją już pewne minusy procentowe np. za 
domontowanie kompresora itp. 

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI 
speol. chot6b skór. wener. i moczopłciowych 
ł.6dź, fi Sierpnia 2, tel. 118-3 
Przyjmuje 9-12 i :l-9 w niedzielę: 9-12 
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drodze zebrał jakieś punkty karne. No
wak miał taką szybkość, że zgubił tylny 
amortyzator, Orssich znów zerwał latar
nię, ale odnalazł ją, tak, iż uratował punk
ty karne. 

W Gdyni nastąpił kilkugodzinny odpo
czynek, start zaś powrotny do Warszawy 
odbyl się o 12,00 godz. kolejno według 
przybycia maszyn do Gdyni. 0. szan~ac~ 
trudno mówić, konlmrencJa - Jak WIdZI
my z pierwszych wynil{ów - jest bardzo 
wyrównana. Sytuacja wyjaśni się dopiero 
po ukończeniu etapów Warszawa - Augu
stów - Warszawa, gdzie zawodnicy po
prowadzą maszyny przez gorsze drogi. 
Na tym odcinku będa, napewno niespo
dzianki. Tak więc wtorek przyniesie 
pierwszy wyra1niejszy pogląd na ewtl. 
klasyfikację. ., ELLIOT,. 

G d y n i a - W medzlelę popołudmu 
przybyły do Gdyni wszystkie 24 samocho
dy, biorące udział w 10-y~ międzynarodo: 
wym raidzie A~tomobll~lubu .PolskI. 
Uczestnicy przybylI w czaSIe przepIsanym 
z szybkością n.ie mniejszą niż 60 kl~ na 
godzinę, co daje .10 punktów doda.tmch. 

Za przejechame połow~ etayu I?lerWSZ?
go z przeciętna, szybkOŚCIą me m~szą mi; 
40 klm na godz., wszyscy otrzymują 400 
pkt. dodatnich. Ponieważ wszystkie wozy 
uruchomiły silniki na starcie w Warsza
wie w ciągu 15 sek., za co kazdy otrzymał 
jeden punkt dodatni, kazdy z uczes!niczą
cych 24 kierowców posiada obecme 401 
pkt. dodatnich. 

Pierwszy przybył na !netę w Gdyni 
nr. 2 - Nowak na Fordzie, jadąc niepo
trzebnie ze zbyt wysoką przeciętną około 
80 klm na godz. To samo zrobili kier?wc~ 
niemieccy na Mercedesach. PrzybylI om 
na pół godziny przed c~asem z mll;ksymal: 
nil, przeciętną szybkOśCIą 70 k!m. l c~eka II 
około pół godziny przed ~dymą, pomeważ 
nie wolno im było przejechać półetap z 
szybkością większą nii; 70 kln,t. na .godz. 
Groziła bowiem za to dyskwalIfIkaCJa. 

Zbyt szybka jazda kosztowała p. No
waka zerwanie amortyzatora (tylnego). 
Po~oda była piękna, organizacja sprawn~, 
tadnych reklamacyj nie bylo. ~a traSIe 
wypadków nie zanotowano. Zamtere.s~
wanie rai dem jest bardzo dute. Na mI~J
scu w Gdyni wozy witał prezes AutomobIl
klubu Gdyl'lskiego hr. Potocki, a ~ imie
niu komisariatu rządu naczelmk Mo
dliński. 

!{olejność przejazd-u na metę }:!ółetapu 
pierwszego w Gdyni była nas!ępuJąca: 

Nowak - nr. 2 - godz. 1::>,47, Sporny 
_ nr. 1 - 15,49, Kowala - nr. 5 - 15,55, 
!\.raus (N) - nr. 7 - 16, Schneider (N) 
_ nr. 8 - 16,02, Mazurek - nr. 3 - 16,04, 
Rauch (N) - nr. 9 - 16,05 i t. d. 

Z Gdyni maszyny startowały począwszy 
od godz. 24 w kolejności, w jakiej przYbyły 
na metę. 

Start odbył się co minutę, tak te ostatlli 
samochód wystartował o godz. 0,23. 

Lekka atletyka 
W Sieradzu na stadionie sportowym 

rozegrano w niedzielę trójmecz lekkoatle
tyczny, w którym wzięli ud~ią.ł. gimna
zjaści z Sieradza, Zd. WolI 1 Lasku. 
Pierwsze miejsce zajęło gimnazjum Pań
stwowe z Sieradza z 34 pkt., przed Zd. 
Wolą i Laskiem po 28 pkt. 

Piłka ręczna 
W Wierzbnie odbył się międzymiasto

wy szkolny turniej gier sportowych z u
działem MKS Toruń i mistrza szkół war
Rzawskich gimnazjum im. Władysława 
IV i gimnazjum Giiycldego. 

W koszykówce MKS Toruń pokonał 
gimn. Giźyckiego 20:10, a gimn. "Włady
sława IV" toruriski MKS w stosunku 34-
31. 

'V siatkówce gimn. Władysława, zwy
cięiyło gimn. Giżyckiego 2:0. 'MKS Torull 
- .Władysława IV również 2:0. 

Piłka nożna 
Mistrzostwo ligi !i1ąsKiej zapewniJ sohie Nn

przód Lipiny. ktory w niedzielę pokonał ~Iask 
(świętochłowice) 2:0. 

Smigly (Wilno) - FC Bordeaux 3:0. W pią· 
tek Francuzi pokonali w Tomaszowie Mazo
wieckim RKS Lechię. 11 \V sobotę wileI'i.skll 
Makabi. Częste spotkania odbiły się na kondy
cji gości. którzy Ulegli .• ~miglymu". 

W ramach jubileuszowych imprez Cra
covii odbyło się w niedzielę <spotkanie 
Cracovia i Admira, zaikończone nieznacz
nym zwycięstwem gości w stosunku 0:1 
(0:1). Jedyną bramkę strzelił Scl1il1intr. 
Admira w sobotę przegrala niespodziewa
nie z węgierską. dru2ynq Bocskay 0:2 (0:0). 
'Vęgrzy zagrali doskonale a nrzedr~ 
Gryf, który polwnal w nif>clzielę TI{S 2:0. 
wł;zystkim niezwykle ambitnie. 

Mistrzostwo Pomorza zdobył ponownie 

Składki i pokwitowania 

Kolejno odjechali: E. Sporny i P. Krót
ki (nr. 1 - "Graham"), jedyni przedstawi
ciele Automobilklubu WielkorLoIski. któ
rym oprócz kontrolera towarzyszył przed: 
stawicirl nas7.ych wydawnict.w, p. And1'ZeJ 
Leitgebpr. Po nich wyrus7.yly dwa "Chl"
"rolet v" z kierowcami ~r37.UT'kiem (nr. ~) 
i Ryrhtprem (nr. 4), dalej Kawa.la (nr. D) 
na "Fiat" ;>27", za nim C7.prh Vojtrchovsl,y 
na "Aero" (nr. 6), na!'\tępnie niemiecka 
trójkIl ,.Mercedesów" z kierowcami J(rau
sem (nr'. 7), Schnrirlert"m (nr. 8) i Rau· 
ch('m (nr. 9). Po piętach deptała im trójka 
również niemieckich ,.Adlerów", miano
wicie v. Gllilleaume (nr. 10), Sauerwein 
(nr. 11) i Orssicl1 (nr. 12). Potem ruszył 
Jugosłowianin Be11en (nr. H) na "Fiacie 
1500", za nim też na "Fiacie 1500" Gręt.kie
wicz (nr. 15). "Stę}Tera 120" poprowadził 
J{aspel'owicz (nr. 10), a "Opln-Olympię" 
Marek (nr. 17). Z numerem 18 wyjechał 
Siemiątkowski na ,.Fiacie 508", a "AdleI' 
Trumf Junior" nr. 19 wyruszył ze znanym 
Janem Ripperem, którego tegr~lllo spe-

Zgodnie z l't'gulominem etap do Gdyni 
(410 klm) nale~ało przebyć najkrócej w 
5,47 gouz., lub najclłużej w 8l)8 godz. \Vi
dnć na t.ra:o;ie nie było specjalnych prze
szl,ód, zą,wodniry bowiem przebyli ją bez 
przykrych wypadków, natomiast z wiel
ką szybkością, tak że czołówka dotarła do 
Gdyni zbyt wcześnie i musiała czekać na 
upłynięcie minimalnego czasu ja~dy. W ndmini~trncji pi~IJ\n naszego złożono w 
Pierwszy dotarł do Gdyni akurat w 5,17 dal~7.~· ru ciągu: 
godz. Nowak na "Fordzie" (~r. 2), poznali- Na ociemniałych żołnierzy: rodzina Ansion 

",. 5.-. razem z poprzednio pvkwitownnymi 30 zł. 
czyk Sporny (nr. 1) był drugi w czasie Na Stow. pań św. Wincentego a Puulo pa-
5,49 godz. Za nim uplasowali się kolejno rafii św. Marcina: dr Dalb0r w miejsce wieMa 
według numerów: 5,! 7, 8, 3, 9, 15, 4, 14, 17j dla §p Zofii Dobieckiej 10.-. razem z poprze d-
6, 10, 10, 11, 12. 25, ,,1, 24, 19, 23, 18, 20, 22. nio pokwito\~anymi 14 - zł. 

\Vszyscy zawodnicy mieli przeciętną Na po~mk Serca .Tezu8o:~ve!to: W numerze 
szybkość ponad 60 klm za co otl'Zymają 250 ... J(uTlera Poznańsklegr opuszczono: Leo-
Po 10 pkt. a za przebyCie etapu 400 pkt kadi!! Pechowa. C~lOdzież. ~ gorącyn: podzip.k~

'. '. . . WIlTIlem za 8ZCZGŚ!Jwy wymk egzamInU kwnh
czyh. ze kazc\y .zawodmk D'l:8. <:>gólem po I fikac:dn~!l'o syna 4 -. rllZE'm - jRk już po_ 
411 pkt. dodatmch, chyba, ze JCdnak po przedniu pokwilo\\ aliśmy - 99,- zł. 



S{rona 8 -- ORĘDOWNIK, lroCla, (fnla: g eze'l'Wea 1937 - N'umer 1~ 

Nowy proces ukraińskich terorystów 

szponach zbrodni i zemsty!' 
Na ławie podsądnych zasiadło 15 członków "OUN", oskarżonych o. zbrodnię st~"nu 
. i o usiłowanie przeprowadzenia zamachu na życie innych członkow organizacji 

Chanie Scheinowitzowi o usiłowane 
przekupstwo urzędnika Zarządu Miej
skiego Karola Klimeczka. 

Sąd po przesłuchaniu ś~iad~ów 
wydał wyrok skazujący Sch.emow~tza 
na 8 miesięcy aresztu z zaWleszemem 
kary na lat 4 oraz na zapłacenie grzyw-
ny w kwocie 40 zł. . 

Rozprawa ujawniła, lub raczej przy
pomniała społeczel'lstwu, jakich d~
stawców ma gmina krakowska (Sc~e~
nowitz należy do jednych z glówUleJ~ 
szych i wpływowszych dostawców) l 
jakimi metodami · żydowscy dostawcy 
"pracujlj.". 

Lwów. (PAT) Dziś rano rozpoczął Marcalo Iwan Marcało Julian Dmy- ność do O. U. N., zaś Paweł i Iwan 
się we Lwowie przed sądem przysię- terko ~ngin Jan Telluka, Wasyl Iwa-l.MarcalO również o usił~wany zamach 
głych przeciw 15 obywatelom polskim nonk~, Józef Babiak, Mikłaj Łasijczuk, na życie Kowalukówny l Kopac~'lk 
narodowości ukraiI1skiej, oskarżonym Izydor Ma.siak, Stefan Terlecki i Ome- Na rozprawę, która ~o~rwa l a- Paryż składa hołd 
o zbrodnie z art. 97 par. 1 k .k., o przy- lian Łopunko, oskarżeni o przynależ- naście dni, wezwano 71 sWIadków. k dynałowI" Mercl"er 
należność do organizacj i ukraińskich • ar 
nacjonalistów, dążącej do oderwania Na domie, w którym kardynał Mer-
od państwa polskiego obszarów wcho- R . b ,. t eier w roku 1887 pod·czas swych stu-
dzących w jego skład zbrojną ręką. ozprawa O za DIS WO diów mieszkał, magistrat miasta Pary-
Dwu oskarżonych sŁoi ponadto pod za... ta. od,słonU uroczyście ta.blicę pamiąt-
rzutem orga.nizowania i usiłowania Ś·· Sk odroczona kową. (KAP) ---
przeprowadzenia zamachu na życie in- • p. Inz. rzvwana Do Szkoły podchorążych 
nych członków tej organiz.a.cji. 

Trybunałowi przewodniczył s. s. o. Zabójca Kopi który twierdn, że śp. in~. Skr#ywan #ostal #4. lotnictwa! 
o. Lewicz, oskarża prok. Łaszkiewicz . bity prale~ "p;rpetuu'I'n 1no~ile", odstawiony do ~kladu War s z a w a. (PAT) Szkl)ła Pod-
Po otwarciu rozprawy i wylosowaniu psychłatryc~nego chor~żych Lotnictwa w Dębli~ie w r~-
sędziów przysięgłych odczytano akt 0- K a t o w i e e, 7. 6. Jak wiadomo, Kopfa umieszczono wobec t~go na o.d- ku bieżącym przedłuża termm przyJ-
skarżenia. na dzień 8 czerwca rb. wyznaczony był dziale psychiatrycznym sZPItala ~Jlę- mowania kandydatów do dnia 20 czer-

Akt oskarżenia maluJe tło, na. kt6- termin sensacyjnej rozprawy o skryto- zienia mokotowskiego w WarszawIe. wca rb. 
rym po procesie- o zabójstwo min. Pie- bójcze zabójstwo dokonane na osobie Przyczynę. wniosku prokuratora był Neurath W B"lałogrodzie 
rackiego i po aresztowaniu członków kierownika elektrowni św. Jerzego kop. Ust Kopfa dO' władz slj.dowych, w któ-
"prowidu krajowego" O. U. N. roze- Giesche w Janówie, śp. inż. Michała rym domagał się przydzielenia dora.d~y B i a ł o g ród. (PAT) Wczoraj o 
grała się walka o kierunek, w jakim Skrzywana, przez absolwenta szkoły prawnego, bowiem zamierza WystąpIĆ godz. 11,45 wylądowały na tutejszym 
ma pójść organizacja. Wytworzyła się Wawelberga, technika Edwarda Kopfa. w procesie w charakterze eksperta, śp. lotnisku dwa samoloty, którymi przy
grupa pod nazwl). "Z. O. N.". która Na wniosek prokuratora Sąd Okrę- inż. Skrzywana zabiło bowiem "perpe- był minister spraw zagr. Neurath z 
chciała podtrzymać akcję terorystycz- gowy w Katowicach termin rozprawy tuum mobile", a on w tej sprawie uwa~ otoczeniem. 
nę. i pOlitykę "permanentnej rewolu- odroczył i polecił przeprowadzić obser- ża się za znawcę i chce, by jego eks- Niemieckiego ministra powitali na 
cji" w stosunku do państwa pOlskiego. wację psychiatrycznę. 7Abójcy, przeby- pertyza odpowiadała formom praw- lotnisku: premier i min. spraw zagr. 
Grupę tę stworzył i przeWOdził niejaki wającego w więzieniu warszawskim. nym. (AJS) Stojadinowicz, ministrowie wojny i 
M. Kopacz, zaś jego prawę rękę. była marynarki, poseł niemiecki i liczna 
M. Kowalukówna. Kopacz usiłował kolonia niemiecka. W południe min. 
zgromadzić koło siebie pewną. ilość Prawdzl·we obll·cze von Neurath odbył pierwszą rozmowę 
ludzi pewn~Tch i z ich pomocą zreor- z premierem Stojadinowiczem. 

~~:,z~~~;zyO'k~'o ~iei:ms~~~~ ~~: t t W yth obron' co' w" ludu Z hiszpańskiej wojny 
byli w kontakcie z właściwymi wła- ,a.pa en o an Bi lbao. (PAT) Wysłannik Reute-
dzami OUN. i donosili o każdym po- ., ra donosi, że 20 samolotów trójmotoro-
sunięciu Kopacza. Jak #ydo-konłUłla opiekuje się robotttikien'l • wych zbombardowało m. Galdacano, 

O.UN:,. obawiają,c .się rozłamu w or- Kra k ów, 5. 6. _ Od ł tygOdni na wia pracy i chleba dziesiątki rodzin położone o 9 km na wschód od Bilbao. 
t l ... , K L o n d y n. (PAT) Parlamentarny 

ganI~ac .l1, pOR anoWI a usuną.<-. ~pa- terenie fabryki "Iskra i Karma.11ski" rObotniczych. sekretarz admiralicji oświadczył w 
~za l Ko:valukównę, ora~ przYjaCIela I w l{rakowie trwa stra.ik okupacyjny. Robotnik krakowski zaczyna się o- Iz.bie Gmin w sprawie wybuchu na. 
1. pom,ocmka. Kopacza .Juhana Dm~ter- Strajk ma charakter wybitnie poli- rientować, jak to pięknie brzmią,cymi okręcie "Hunter", że śledztwo wyka
kę. Ko~acz l Kowalukówna zostalI za- tyczny. Fabrykę okupuje 110 osób na słówkami i hasłami bałamucili go i zało iż wybuch spowodowany był przez 
strzelem PO? Lwo~em.. Zamach . na 290 robotników i robotnic, "pracuję.- nabierali socjalistyczni prowodyrzy. minę będą,clj. prawdopodobnie na ko
Dmyterkę me ?owl6dł SI e., ten bowle~ eych w fabryce. Strajk ten wywołany I dlatego coraz bardzej topniejlj. sze- twicy. W zwią,zku z tym do władz po
w towa~z,:sŁWI? domowm)!ów ro~b~Oll został przez elementy komunistyczne, regi czerwone w czerwonym kiedyś wstańczych przesłano notę protesta
napastmko~ l .n~tępm~ .pu~cIł l~h które chcą się zemścić za l-majow~ (bo zaczyna ta opinia przechodziĆ do cyjną.. 
w?lno, z.awlada~IaJąc polICJę, ze UCIe- porażkę, poniesioną. na terenie tej przeszłości) Krakowie. Jeżeli całkiem p e r p i g n a n. (PAT) Przybył tu 
kh b~z Jego .wolI pr~ez. okno chaty, w fabryki. nie stopniały, to tYlko dzieki pomocy wagon z ładunkiem 13 ton, zawierają
kt6re] zostalI zamkmęcI. . Istnieje tu bowiem zwilJ.zek zawo- żydowskiej, która uzewnetrzniła się cym butle z płynem, który zadeklaro-

Na tle rozgrywek pohtycznych we- dowy "Praca Polska", który od chwili tak jaskrawo w pochodzie pierwszo- ",ianv był jako oliwa, z przeznaczeniem 
wn~trz. ODN. zamordowany ~os~ł Mel- swego powstania stan~ł kością, w gar- majowym, a która w brzęczącej formie do lIiszpanii. Kontrolerzy Komitetu 
nyk plzez ~UN. w trzy, mlesIą.ce ,po dle czerwonych towarzyszy. Robotnicy wyraża się bodaj każdego dnia w fi- Nieinterwencji stwierdziwszy, że jest 
r:amordowamu Kopacza l Kowalukow- zrzeszeni w "Pracy Polskiej" w dniu 1 nansowaniu socjal-komuny. Bez tej ~ tolit, materiał "wybuchowy o nie
ny. . . . maja pracowali w fabryce, nie biorąc pomocy byliby już dzisiaj na terenie zwyklej sile działania., sprzeciwili się 

\V t.oku dochodzełl nad !yr~n zabój- oczywiście udziału w "bratnich" z ży- Krakowa socjaliŚci tylko smutną. prze- odesłaniu towaru do miejsca przezna
shvaml ,aresztowano .WłO?Z~ml~rza Ge: do-socjal-komunlj. szeregach pochodu szłościl).. czenia i zawiadomili bezpośrednio swe 
retę, ktorego zeznama bswl.etlJły tłO.l l-majowego. A le za przyjaźń żydo' ... -skl). trzeba wladze w Londynie. Ładunek jest pil-
renezę m?rderstw. Gereta Jed!lak m.l- Czerwoni towarzysze postanowili płacić. Oczywistym tej zapłaty przy- nie strzeżony. 
mo p<;)\vaz~ych po~zlak wYPI~rał SIę się zemścić i zaiądali usunięcia naro- kładem było ostatnie wystą.pienie rad- Go bbel peruJ-e fałszami 
hezposredmego u.dzIału ~ zabó.lstwac~. dowców z pracy, a kiedy dyrekcja od- nych socjalistycznych na Radzie Miej- e s o 
~marł on ast?PnJ? w szmtalu nil; gru~- rzuciła to żę.danie klasowego związku, skiej, na której posiedzeniu zgłosili B e r l i n. (Tel. wł .. ) vV odpowiedzi 
~lCę. Zeznan?a. Jeg.o p~zyczymły Slę zajęli fabrykę którą, do dziś dnia oku- wraz z radnymi żydowskimi i to lewi- Da slynne zarzuty ministra Goebbelsa. 
Jednak do UJęCIa .kIlku mnych człon- pUją.' co wy mi jak i z syjonistami wniosek, kt.óry twierdził, że moralność wśród 
ków OUN., . zamIeszany.ch w spr-ll;wę Delegacje "Pracy Polskiej" i robot- potępiający odruch polskiej ludności duchowiel'lstwa katolickiego niesły
zamordo.wama Kop~cz.a l Kowaluk~w- ników niezrzeszonych ehodzQ. od in- Brześcia nad Bugiem na bestialskie chanie upadła, kuria biskupia stwier
ny, m. m; Pawł~ 1 Iwana Mercałow. spektoratu pracy do starostwa, od sta- zamordowanie polskiego policjanta. dza. że na ogólną liczbę 21.461 księży 
któ~y ~ sledztwle po~zątk?wym przy- rostwa do inspektoratu pracy, gdzie W glupoci9 i krótkowzroczności świeckich w Rzeszy akcj,a. procesowa 
znalI SIę. ?o . .u~zestmczema w. ~ma- stale słyszę. jedno i to sa.mo, że ten swojej nie widzę. jednak ani Żydzi ani objęła 49, z któryCh 21 zostało skaza
chll;ch, p~JZmeJ .le~nak odwołalI l co f- strajk w fabryce przecież się kiedyś socjaliści tego, że każde takie ich wy- nych, w pozostałych 28 wypadkach 
nęlI swoJe zeznama. skończy. Nikt nie chce widzieć, że sto stą,pienie otwiera oczy setkom robot- sprawy nie są .ieszcze wytoczone. Na 

Śledztwo, stwierdziwszy liczne kon- kilkadziesię.t rodzin rObotniczych po- ników, którzy zaczynaję. się oriento- ogólnę. liczbę 4.1 i4 księży zakonnych 
fakty organizacyjne między członkami pada w coraz wiekszę. nędzę. Nikt nie wać, że PPS i klasowe związki zamie- procesy objęły 9, z czego jednego ska.
OUN., dało podstawy do aresztowania chce zrozumieć, że prowokacyjne za- n iły czerwone szta.ndary na biało- zano, a pozostałym dotychczas spraw 
jeszcze kilku innych osobników, z któ- chowa.nie się żydo-komuny i zagląda..- ,ebieskie barwy żydowskie... nie wytoczono. 
rych niejaki Koscio Berezowski zdaje .iąca do domów robotników nędza mo- -------
sie był jednym z kierowników nowego że ich wyprowadzić z równowagi i do- • I Giełda zbożowa w Łodzi 
J,Prowidu" OUN., po aresztowaniu prowadziĆ do niepotrzebnych starć. lydzi dostawcy mag!stratu Warun1d~ ~~:Z:d8~zeh=t~;!~ ;a.rytM L6dt, 
dawnych przywódców i po usuni~iu "Wyczyn" social-komuny, który tyle przekupuJ-ą urzędnlkow ładunki wagonowe .. ]){)stawa bież. za 100 kg.: 
się Z organizacji innych. rodzin pozbawił chleba i pracy. wywo- gyło lM.5(}-.25.75; ps2eniea jednolita 31.00-31.7>5; 

Ostatecznie na lawie oskarżonych luje w mieście niepokój i oburzenie, Kra k 6 w, 7. 6. - W ub. tygodniu ~~~eJ\ .~l'-zemi3..lo~vy .23-2~.; owies j~()\ity 
zasiada 15 osób, a to: Olga Bida, Maria' budz" c wstrAt mas robotniczych do przed krakowskim Sadem Okręgowym I ~i).2-~5.50. milka zytnla I 10 pet. 34.50. '!lała "" v '.'. IP&reTm8 I 65 pet. 44.50; mnka pszenna 6~-70 
Mycko, Grzegorz Diacyszyn, Iwan My- związku klasowego, kt6ry dła zemsty odbyła SIę rozprawa karna przeCIW lPet. 33-34: otręby żytnie 16-16.25; ziemnia.ki 
!TOn, Koscio Arpad Berezowski, Paweł politycznej bez z.a.stanowienia pozba- dostawcy gminy miasta Krakowa. ja.d8JIne 6.2.5---6.50. Usp06obiem.ie s.po:ko.i<ne. 

" 

W leń~ki[~ ~rYWatny[~ 
~lkoła[h AJ~rlYJJ~ow!~iej 

(Ktd. A. pebae 
prtlfllll ule6l 
pllńńGlofllgelt) 

Łódź - Piotrkowska 187 - telefon 177-55 
odbt;dą alt; egzammy I 

do liceum humanistycznego i przy- } • 
rodniczego w dalach 19 I 20 VI. ePłfl'łI"!I 

do kl. I gimn. dała 17 VI i do kl. rtnpoeeyntlją 
II, III i IV od dala 18 - 21 VI. sił o pd~, 9-eJ 

do szkoły powszechnej od dnJa r.rao 
7 ezerwca. 
Zgłoszenia przyjmufe _kretariat eoddellDle 

od godz. 9 -Ił" II «867 

PRZETARG PUBLICZNY. 

-=~~~~==~~~=~====~~~~~= Zarzlłd lIfteJski w Poznaniu oglasza przetarg pubUczuy 
r" na wykonani!. naete'Pują,cych robót: 

MieUlie ~imnaljnm Koe~n~a[yjne a) =:lerIDklerowef wraz z podkładem Da al. Mał~ 
im" H. Swięcickiego b) jezdni z drobDej kostki wraz z podkładem Da aL Ma .. 

lopolskieJ. 
W Międzychodzie nad Wartą Oferty muszą, wpłynąć dl'a roboty pod a) do dnia 19 

mieJSCOWość letniSkowa) czerwca. 1937 r. godz. 9.45 - dla roboty pod h) do dnia 19 
przyjmuje zgłoszenia. do egzaminu wstępneg() do klas czerwca 1937 1'. godz. 10,45 do Zarządu Miej",kiego Wydzia. 
ł, D, nI, IV l I kL Ucellm ho.maa1stYCZDego. lu VII w Hotelu Polonia.. ul. Grunwaldzka. 18 - wejście s 

Egzamin roz.potznie &ię dnia 17 czerwca b. r. o go- podwórza, III -piętro, pokój nr. 371. 
dzinie 8 ra.no do gimnazjum., a 23 czerwca b. r. BliUizych informacyj udziela Wydział VII w Hotelu 
o godz. 8 rano do liceum. dw 23 421-~ Polonia. doke,d interesenci zechcą się zgłosić w godzinach 
Szk<lła posiada. prawa szkól pań6twowych. urzędowych. ng ł~ 7'99/44 800 

i;;;;;;;;;:;==:;:;:=:;::====:;=:;;===:;; Zarząd MiejSki w Poznaniu. 
L. dz. VII 2.ł.:mm 
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Na uboczu 

"Kurier Łódzki" 
. contra "Łodzianin" 

\V socjal-żydowskim "Łodzianinie" 
z dnia 9 lutego rb. ukazał się niezwy
kle napastliwy artykUł pod tytułem 
"Wara plugawym pismakom od pa
mięci Ignacego Daszyl'lskiego", w któ
rym w bardzo ostrej formie został za
alakowany "sanacyjny" "Kurier Łódz
ki". Przedmiot€m ostrego wypadu so
cjal-żydowskiego "Łodzianina" były u
wagi "Kuriera Łódzkiego" na temat 
przemianowania ul. Przejazd na ul. 
I. Daszyńskiego. Żydzi z "Łodziani
na", znani ze swego "stylu" w niezbyt 
.... ybrednych słowach zaczepili autora 
tych uwag, nazywając go "płatnym 
:"krybą redakcyjnym" i pisząc pod je
go adr€sem takie oto słowa: "Przyj
dzie czas, gdy zrozumiesz rzezimie
s;"ku pisanego słowa, jak nisko stoczy
lf.lś się w służbie faszyzmu. Ile ci za
płacono kanalio za tę bezczelną insy
nuację? \Vara ci łajdaku z piórem w 
ręku od szargania pamięci i zasług lu
c:zi tej miary co Ignacy Daszyński". 

Nie obeszło się przy okazji od ata
'kó ... , ,. na wydawcę "Kuriera Łódzkiego" 
p. Stypułkowskiego, pod którego adre
sem napisał "Łodzianin": "Możeby tak 
"Kurier Lódzki" poszperał trochę w 
swoim własnym domu. Możeby ogło
sił w jaki sposób p. Stypułkowski stal 
!'ię właścicielem "Kuriera Łódzkiego". 
:Kie wą,tpimy, że historia ta zaintere
::owala by nie tylko dawnych i obec
nych czytelników "Kuriera Łódzkie
go", ale całą, szeroką opini~ publiczną. 
Jeśli "Kurierowi" brak miejsca na 0-
pisanie historii, w jaki sposób p. Sty
pulkow!'ki stał się właścicielem "Ku
riera", to udzielimy mu chętnie miej
sca na łamach "Łodzianina". 

,.A może my mamy rozpoczQ.ć sa
mi ... " 

Stekiem tych wyzwisk, płynących 
7, łamów socjal-żydowskiego organu 
poczul się dotknięty redaktor naczel
ll.V "I\:uriera Łódzkiego", p. Czesław 
Gumkowski, i zaskarżył redaktora od
powiedzialn€go "Łodziani.na" do sądu. 

I 1t>raz zaczyna się historia, która 
interesuje szerszy ogół a przede 
"szystkim świat dziennikarski. 

Ka\viasowQ zaznaczamy, że stosu
nek nasz do "Kuriera Łódzkiego" i 
. ,Łodzianina" jest jednakowy, uważa
my te pisma za organy wrogie sprawie 
I'arodowej i w danym wypadku wcale 
nie mamy zamiaru bronić "ozonowe
t:!'o" "Kuriera Łódzkiego", ale chodzi 
pam t~-lko i ,,'yłącznie o sposób za
łatwienia sprawy, dotyczącej godności 
aziennikarstwa polski&gO. 

P. Czesław Gumkowski słusznie po
stąpił, że tego rodzaju grasantów 5'ło
wa pisan€go, jacy bezczelnie hulają w 
"Łodzianinie" i dzieil w dzień pluga
wią język polski stylem ulicy, hal'lbiąc 
polskie dziennikarstwo pocią·gnął 
do odpowiedzialności. . Tym bardziej 
słusznie, że jest on prezesem łódzkiego 
~j'ndykatu Związku Dziehikarzy. Tyl
ko z na~zej strony . zadamjr pytanie, 
dla czego p.' Gumkowski skierował 
skatgę do Sądu Grodzkiego i to z pa
ragrafu 2.56 k. k. kiedy, o ile nam wia
domo, wlaściw~'m jest Sęd Okręgowy, 
guyż zniesławienia popeJnione dru
kiem podpada.ją pod kwalifikację par. 
~55 k. k. . 

Przed rozpooczęciem rozprawy w Są
dzie Grodzkim doszło między strona
mi do ugody. P. Gumkowski wyraził 
cli ęć wycofania ska.rgi, o ile "Łodzia
nin" zamieści na swych łamach notat
k(,!, że pisząc inkryminowany artykuł 
nie miał zamiaru osobiście dotknąć 
go i o ile złoży pewną kwotę na cele 
spol€czne. Redaktor odpowiedzialny 
"Łodzianina" zgodził się na pierwszy 
\~ arunek i sprawa została załatwiona 
ugodą.. Islotnie, takie oświadczeIj.ie u
kazało się w środowym numerze "Ł0-
dzianina". W ten sposób zdaniem 
stron sprawa została załatwiona. Ale 
h takim razje zo·staly obelgi i pluga
,\ e wyzwiska i ciążą one na całym ze-
5pole redakcyjnym "Kuriera Łódzkie
go". 

A kto ma stanąć w obronie jego 
sponie\\'ieranej opinii przez szmatę ży
dowsko-socjalistyczną, jak nie właśnie 
redaktor naczelnr tego pisma, kto ma 
w jego imieniu dociekać wyrządzo~ej 
mu krz~' wc1r? 

Numer 129 Strona Ił 

Prezydent R. P. w Rumunii 
B u kar e s z t. (PAT) Przejazd Pre- zostają przedstawieni premier Tata.

zydenla R. P. przez Rumunię dal oka- l'€SCU, patriarcha Miron Christea, mar
zję do licznych i serdecznych manfesta- s?'ałkowie A veresco i Presan, marsza!
cyj na cześć głowy pal1stwa polskiego kowie senatu i izby p{)selskiej, człon
ze strony ludności rumuńskiej. kowie rządu, przedstawiciele korpusu 

Oficjalne powitanie przybywającego dyplomatycznego oraz inni dygnitarze. 
na ziemię rumullską Prezydenta od- Burmistrz Bukaresztu Donescu wręcza 
bylo się o godz. 10 na slacji Bacau. lJrezyclentowi chleb i sól, wygłaszają.c 

Na dwol'cach Adjud i Marasesti spo- krótkie przemówienie powitalne w 
tykały. specjalny poeią.g Prezydenta irnkniu ludności stolicy. 
R. P., poza przedstawicielami wladz Pl'czydei1t R. P., król Karól i ks. 
C) wilnych i "'ojsko\\'ych, liczne rzesze Michał przechodzą następnie przed 
młodzieży szOltHlj, które witały glowę frontem kompanii honorowej 1 p. p ., 
pal1stwa polskiego chóralnym śpiewem która prezentuje broń. Prezydent roz
l1ynmu narodowego polskiego w języ- mawia następnie przez krótki czas 
ku polskim. z szefami misyj zagranicznych oraz z 

O godz. 13 Prezydent R. P. podejmo- pl'zedsta"'iciclami wladz. 
\'; ał śniadaniem w wagonie restaura- Po wyjściu z dworca Prezydent i 
eyjnym delegację rumUllską, która wy- król Karol z.ajmują miejsce w otwar-
jcchala na spotkanie. r 

\V Bukareszcie o godz. 15.30 przed tym powozie, który rusza przez Ulce 
pałacem królewskim, gdzie powiewa ll'iasta, poprzedzany przez szwadron 
majestatycznie sztandar polski, zajęły honorowy gwardii. 
mie.isca licztHl oddziały wojsk rumUll- Wśród głośnych okn;yków tysiącz
ski ch. Po:zoda wspaniała. Na dworcu rsch tłumow zgromadzonych na uli
w Mosagoja w oczekiwaniu na pociąg c~cl1 stolicy Prezydent i król Karol 
specJaln.\', wiozący Prezydenta R. P., przybY\'\'ają do pałacu królewskiego 
przybyli król Karol, książę Michał, o godz. 16.50. Tu następuje urocz~ste 
litzni dygnitarze pa J'l Sb>iOW i, przedsta- powitanie Prezydenta przez oddZIały 
wieiele korpusu clrplomatycznego. gwardii. . 

O godz. lG na dworzec przybywa po- O godz .. 17 Pr€zyden.t ~. P., krol K~-
c:ąg. Prezydenta wita król Karol, a roI! ks .. M.lchał ora~ m.lDlster Beck za}
następnie książę Michał. Orkiestra gra I mU.lą mieJSca w lozy l rozpoczyna SIę 
polski hymn narodowy. Prezydentowi defilada. • 

W ubirglą nieclzielQ pozl1mi f1ki Jlułk piechoty, sl~'l~n~' pułk .. Cz:\·arln!,ów". obcho
dził U1'oczvścic swoj'? święto P 1.1 Hw\\'c. Po IDRZy s\\'. odiJ.dy Slę glowne uroczy
stości na ,;PJacu Wo'lnośri ", po cZ~'m przed pomnikiem :Vd~ięczności puj~ defilo-

wal przed władzami. i'\a zdjęciu pułk picchoty poznansliI(') podczas defIlady. 

Hallerczvcv przeciw akcji p. Koca 
Odl'0u:iedniq re~olucję te teJ sp"awie uchwalił ~ja~d 

w Str~eZ.nie 

S t r z e l n o. (Tel. wł.) 'V niedzie
lQ odbył sili w Strzelnie wall1~' zjazd 
Chol'(!gwJ Poinorsl,icj Związku Haller
czyków. \" zjeździe wziął udział gen. 
Józef Haller. . 

O godz 9 rano ufoJ'mo\\'ano na 
rynku cZ\\'orobok, zlożony z członków 
komitetu Obywatelskiego i delegacyj 
różnych organizacyj. O godz. 10 przy
był w otoczeniu bandery konne.i gen. 
Haller, którego w gora,.cych słowach 
powitał scc1zia l\fajcberkiewicz. Z ryn
ku organizacje udały się do kościoła, 
gdzie U1'Ocz~'ste nabożel1stwo za dusze 
polegl~-ch żołnierzy odprawił ks. prob. 
Sołtysiilski. Po nabożel1stwie uformo
wał się pochód, który ruszył na l"ynek, 
gdzie gen. Haller odebrał defiladę 01'-
ganizacyj . 

Po defiladzie w Domu Stowarzyszeń 
odb~'ła się uroczysta akademia, która 
rozpoczęła się śpiewem chóru "Harmo
nia". T{!'. SOłtYSi11ski powitał gen. Hal, 
lera. Po deklamacji p. Dynela nastą-

piły ż~' czenia ze strony licznych orga
nizac~·.j, a polem płk Modelski przed
sta" ił zar,\s historii powstania armii 
pol sl;:i ej we Francji. Po przemówieniu 
p. Polaszewskiego uch walono rezolu
cję, która: 

1) w haśle obron~' pa11stwa pragnie 
wid/ieć treść istotnę., a nie tylko tak
tyczną; 

2) akcję płka Koca uważ..a za szko
dliwą.; 

3) żąda uczciwej konsolidacji na
rodu . . 

W kOllCU nastąpił uroczysty akt de
koracji zasłużon~-ch czlonkó\v i sym.pa
tyków Związku Hallerczyków, przy 
czym przemówił gen. Haller podkre
ślając m. i. zasługoi "Sokoła" w two
rzeniu armii polskiej we Francji. 

Po akademii odbył się obiad na 
cześć gen. Hallera, a w godzinach 
popoludniowych obradowała Chorą
giew Pomorska Zwię.zku Hallerczy
ków przy udziale generała. 

Listy Z nabojami Wybuchowymi 
T(ljem,nic~ tnaniak grasuje w Pary~u 

P a ryż (PAT) Tajemniczy mao, Policja obawia się, by wobec wiel-
niak, przysyłający listy z nabojami kiego rozgłosu, jaki nadaje tej sprawie 
wybuehowymi, które wywołały już prasa paryska, inni maniacy nie spró
trzy na szczęście nie groźne wypadki bowali naśladować, tym bardziej, że 
w urzędach pocztowych, działa w dal- w sobotę do jednego z kupców w Nan
szym ciągu. Władze policyjne przy- tes nac1t=lSzla gruba koperta, 'na której 
puszczają, że ten sam_maniak podrzu- jako nazwisko nadawcy figurowab' 
cił na jednej z ulic niewielki nabój, imiona: Minos, Eak, Radamantes. Ko
który w~'buchnął w ręku lO-letniego pertę oddano wladzom policyjnym, ce
chłopca, kalecząc go poważnie. Ta- lem sprawdzenia, czy znajduje się w 
jemniczy maniak podpisuje swe listy niej materiał w.,-buchowy. Jest rze
imionami trzech scdziów mitologicz- czą możliwą, że zrobił to jakiś dow-
nych: Minos, Eak i Radamantes. cipniś. 

Spodziewaliśmy sir., że prezes syn
dykatu, kieruJąc akt oskarżenia do 
sądu, zmierzać będzie do tego, aby 
przed trybunałem w 'w~Toku skazują-
cym nal)ięhl0\"aĆ i ukl'ócić korsa~skie to nie jego mial na myśli prasowy I nacyjnego" .'.J{~lriel"a. Ł?dzkiego". p. 
me-tody, stosowane stale pl'·zez meod- korsarz żydowski. Stypułkowskl nIe czuJe Się dotkl1lęty 
powieclzialnych żrdO .WSkiCh pi~mCl:kó~ Tyl~ w sprawie p.roc.es:;t p. Gum-I słowal:1li . ż):,do\, ~ko - socj<i:1istyczn.e~o 
z sodal-żydowskiego "Łodzlamna, . kowskl contra "Łoclzlal1ln. Pozosta- "Łodzlal1l11a skierowanymI wyrazme 
Tego nie uczynił. Wystarczyło mu, że I Je jeszcze pytanie: czy wydawca "sa- pod jego adrc-~ell1 ? ... 

Walka ' z zaiydze·niem 
stanu lekarskiego 

W Vlarszawie obradowała Naczeloa. 
Izba Lekarska, zajmując się aktualny
mi zagadnieniami, doty<:z.ącymi stanu 
lekaJ'skiego. Duże poruszenie wywołał 
wniosek dr W i e l i 11 9 k i e g o z Po
Z n a n i a, który domagał się powięk.
szenia liczby studentów Polaków na. 
wydzialaeh lekarskich uniwersytetów, 
a to ze względu na obronność kraju. 

"Byłoby w wysokim stopniu niel)ez
pieczue - czytamy we wniosku - i 
groziłoby bezpieczellstwu państwa., 
gdyby na wypadek wojny, oficerski 
korpus sanitarny składał się w niektó
rych okręgaoh w znakomitej większo
ści z elementu niepolskiego". 

Słuszny ten wniosek domagał si~ 
dalej udostę'Pnienia studentom Pola,
kom w szerokiej mierze stypendiów, 
oraz ograniczenia ilości studentów 
i lekarzy Żydów, ktrjrych liczba nie 
powinna przekraczać procentowego 
stosunku ludności żydowskiej do ogółu 
ludnośCi polskiej. 

Niestety, wniosek ten upadł g>dY'ŹJ 
oddano za nim 18 głosów, a przeciw 
28. W rezultacie uchwalono rez{)lucj~ 
domagającą się w ogóle powiększenia. 
liczby lekarskiej, zwiększenia sum na. 
cele ochrony wrowia pU!blicznego, roz.
budowy sz.pitalnictwa i reformy &tu
diów lekarskich w kierunku rozszerze
nia wiadom()Ś{:i z dziedziny medycyny 
społecznej. 

Ważną. uchwałą. dalej jest przyjęcie 
wniosku dr 'Węgrzynowskiego ze LWI>
wa, wypowiadającego się p r z e c i w 
nostryfikacji dyplomów za,
gran i cznych. Jak wiadomo, dy
plomy zagraniczne nostrYfikują w Pol
sce głównie Ż y d z i. 

~Vr€<Szeie, na wniosek dra Haupego 
ze Slą.ska Naczelna Izba Lekarska. u
ch waliła wprowadzić ka r t o t e k i n a.
r o d o w o Ś c i o w e w poszczególnych 
I7.obach. D.adzą nam one chyba wres2"
cie autentyczne cyfry dotnzą,ce z.a.
żydzenia stanu lekarskiego w Polsre. 

Chleb dla Połaków 
Potrwbny jest równie-i narodowie-o 

cza.pni·k. Lokal oraz poparcie zapewnione.. 
Informacje: Karań Skl'lf'Życ;ko-KaJtnien .. 

na.·, Limanowskiego 10&. Znaczek na. od .. 
!powiedź. 

* ~T ZmiO'!'odzie Nowym potrzebny j~st 
lekarz. adwo\'.at i dentysta - n.iu;-ooowCY. 
~zystencja zape"·niona. Informacyj u~ 
dziela. p, EliJbieta Ste'N:el. Żmigród koło 
Jasła. 

* W RadmnBku wolne są p1ac6",'ki han-
dlowe i rzemieslnicze, które maja, widoki,: 
byŁu: ~egarmit:,trz złotn.ik. sklep żela.zny, 
skle.p zgoLowymi ubrania.ml, technik den
tysta. sklcJ) z galanterią. Zgłoszenia kis
rować: Zal'ząd Powiatowy Stronnictwa. 
Xarodowego, Rado·m.;;ko, ul. Pitsudskie" 
go 2'2. 

* W Brzozowie. mjeki6 'POwiatowym. 
brakuje parę placó\'\'ek clu'ześcijańskich a. 
to: skład żelaza. handel bławatny. sklep z: 
gotowymi ubraniami. handel obU\"ia. sn.up 
.iaj, ma.sJa, jarzyn, oraz: skór~k króliczych. 
"'szyst.kie te placó\>,'ki opanowane sq 
przez Żydów. W.szel'kich informacji udzie
li Sekretariat· Str. Xarodowego w Br2:'ozo
wie. ul. Stanislawa Zaremby. (z. w.) 

Listy do redakcj i 
B i e lis k O. w czerwe\1' 

SZANOWNA REDAKCJO! 
Prosimy o zawiadomieni.e ko;o:o należy, 

że Żydo"" i Zyg-muntowi BI'andowi w Biel
sku, ul. nad · ~igerem, blacharzowi 'z za.
\'o·odu. 'oddano prace przy prkl'ywaniu da
chu w kościólfl,u Garnizonowytn pod imie" 
niem św. Trójcy. \V Bielsku i po~rywa" 
nie dachu w Zakładach Harcerek w Bu
ozach kolo I'koezolYa na Ślą.sku. Wstyd! 

Szoferzy z dorożek samochodowyi)Ja 
w Bielsku. 

* Kra k ó w, 5. czerwca 37 r. 
WIelce SZ8:Dowua Redak .. for 
'iV związku z dniami Kra,kowa bawiła 

w Krakowie mip.dzy innymi \\'yciccika 7; 

L i d y, sklacla .jąca się mniei \>, ip.ce.i z 30 
oiiOb młodych panienek i chłopców z wla
dzą pl'7.:eloioną. składającą. się z dwóch 
księży i .iC{l!iei pani (naiurawd,.,.podob
niej nauczrcielki): 

Pytanie czy koięia. którz~' chcieli po_ 
kazać pir,kne i stare zabytki nat>zego 
grodu, nie mieli nie ciekawszego do z\~' ie
d'Zania, jak iydow-ską firmę Jakub Gtose, 
aklad porcelany. ba\Yiąc w firmie tej pra
wie 3 k \Hdranse. a nie za !.rzym.ując się 
ani .na chwilę przy pamjąąowej plycie 
Ikamlenne,l Tadeu.-za Kościutizki. 

Podajemy to do pUblir:znej ,l'iadomośd 
jec;ieŚomy t'\"m Zlgnrf-zl?ni. 

~zytelnicy "Orędownika" w Krakowia 



p . 

Kalendan 1'ZVu:. .. kat. 
Czerwiec Wtorek: Metal'da h. 

8 
Środa: Felicjana 

KAlendarz !iłowiański 
Wtouk: V'yczosława 
$roda: Sławója 

Słońca: wschńd 3,31 
zachód 20,12 

Wtorek Długość dnia. 16 g. 4-1 min. 
Księżyca: wschód 2.56 -*- zachód 19,56 

Faza: Nów o 22 gQodz. 

n~re~ re~ak[jj i a~mioilłra[ii W tO~1 
Piotrkowska 91 

TELEFON redakcji I admiblstracJI l73-55 

NOCNE DYżURY APTEK 
Nocy dzisiejszej dyzurują apteki: Daneero

wej - Zgierska 67, GroszkoWlIkiego - 11 Lit!to. 
pada 15. Karlina (Żyd) - Piłsudskiego 1i4. 
RembieliI1sk iego - Andrzeja 28. ChadzYńsk!e
go - Piotrkowska 165. Millera - Piotrkowska 
46, ·Ant-.>niewicza - Pabianicka 56. 

Telefony: straŻy pożarnej 8, pogotowia mIel
skiego 102-90. pogotowia P. C. K. 102-40, po,.,. 
towia ubezpieczalni 208·10, 

,TEATRY 
Teatr Miejski - (P3Jrk Staszica) - .. Mał

tel'istwo". 
Teatr Miejski - (Piotrkowska 94) - .. Po

dwój'na buchalteria". 

Cyrk "Sport-Pałace" - Walki eatcli as 
catch ean", 

KINA 
Adria - Metro - "Żona 2-ch mężów", 
Capitol - "Ra.z tylko k()Ch al a". 
Corso - ,Diabły dzikiego Zachodu" i "Bry. 

gada śmiałych". 

Ikar - "Niewidzialny pr<>mień" i "M1ecsna 
droga". 

Ośw.ia.t0';l,'Y - Sionce - .,Król kobiet" I "Rę-
ce zaWInIły nadprogram film pl&l!tyezn7. 

Palace - ,,~,ofar<>ko". 

Rialto - "Stradivarius". 
Stylowy -- .. 'V cieniu samotnej sl),."'ny". 

'Z żYCIA I<ATOl:ICKIEGO 
_ Plelgrzy~a Nauczycielstwa na Jasną 

Gorę, W dmach 23 j z.~ czerwca rb. z Lo
dZ'i staraniem diecezjalnego Komitetu wy
l'U,'3zy pociągiem pO'pularnym pielgrzymka 
Nauczycielska na Jasna, Górę do Często
chowy. Pątnicy \"ezmą udział w nabożeń
st~Yach mariańskich na Jasnej Górze. Prze
WIdziany jest udział wielotysięcznych 
1'ZC6Z nauczycielr:;kich z całej PoJdki. Na
bożeń.;;two celebrować będzie J. E. ks. kard. 
Hlond, Prymas Polski w asystencH licz
nych biskupów polskich. W pielgrzymce 
'nauczycie16kiej, która. wyruszy z Łodzi w 
{lniu 23 czel'wca \Y godzinach pCJopoludnio
·\\:ych . mogą brać udział roJziny nauczy
'cIcIsk iC. Karty wpisowe w cenie 5,00 zl 
nabywać można w sekretarhcie Diecezjal
nego Komitetu Pielgrzymki Nauczyciel
B·kie j w Łodzi, ul. Boczna 5 (gimn. A, Zi
mOWSkiego), w sekretariacie Akcji Katolic
kiej, Gdal1ska 111 oraz w dekanalnych ko
mitetach. 

I(RONIKA MIEJSCOWA 
Udź będzie miała nareszcie wodę. Każ

de większe miasto ma zawr:;z'e jedna, wieI
Ika, tl'oSlk~, iak zaopatrzyć mieszkańców w 
zdrowa, woodę. Łódź stała przed tym pro.· 
btemem od rpocząJtk6w swe'go istnienia, 
Warunki -przyrodnicze, szy'bki rozwój 
miaBta. sprawialy że problem ten stawał 
się po'prostu \yęzlem gordyjskim, Łódź nie 
miała zdrowej wody, 

\V ostatnich czasach powa,żnie zastano
wiono się nad tym zagadnieniem i wre
szcie w tym roku sprawa ta znalazła roz
wia,zanie. Jak do tej pory. wyko,pano w 
'Pobliżu Łodzi dwie studnie artezyjskie, 
które za.spokoją po,trzc<by mie6z(kańców, 
J\Iianowicie wywiercono w Gór'kach stu
dni~ si<;g-ającD, glębokości 784 m. Studnia 
ta jest bod a j piel'\\'sza w świecie. zarów
no co do BWej konstrukcH, jak i wydajno
ści. Mo'że ona dostarczyć na godz. 400 m, 
sześc. wody, co stanowi HO Itt', na sekun
dę. Obecnie próby zostaly ukończone i ele
'klro'pompa w Górkach już dziś osi!łgnęła 
320 m. szcśc. na godz. Druga, studnię zlm
dowano nu Chojnach, której głębokość 
1Jrze.kracza 800 m. Studnie te wtaz z in
nymi projektowanymi będa, dostarczały 

' wodę do zbiornikó\v ilbudowanych w Sto
kach. a stą.d rodzielana będzie' przez spc
'cjalne rorlzielnie do poszczególnych części 
miasta. Zbiorniki na Stokach są już pra
wie ukoii czone. Obecnie wykoJ1cza się ko
mory rodziclcze. 

Wo,bec stanu robót wodociągowych spo
dziewać się Ilalszy, iż Ł6di. będzie mia
la wt'cszcie zdrową, zródlaną wodę. 

ZE śWIATA PRACY 
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djęto i opracowaDIe Wniosków z eco>no u
'rza,dom i &pecjalnie wylQonionym komisio.m 
!które w terminie do 10 bm. opracują te 
'wnioski. 

1 eszcze w biefącym ty'godniu od.będ'lie 
się pQowtórne posiedzenie międzyzwiązko
'wej komisji. tak że w końcu ty,godnia 
względnie z początkiem przyazłego pod a
dresem przemyslu skierowane zostana, 
'Powtórne pisma, zawieraja,ce wyraźne jut 
!Żądania rotbotników przemysłu włókienni
czego. Równocz~.śnie związki za wiadomi!!, 
inspelktora ·pracy o swych stanowi .. kach 
'IV tych spra wach i wystąpia, o zwołanie 
obuetronnej konferencji celem POdjęCia 
Tokowań. 

Czy w fabryce Bidermana wybuchnie 
strajk. We fa.bryc~ Bidermana (Kilińskie
go 3) od dlutszego czasu trwa zatarg na 
'tle ustalenia. należności robotniczych za 
urlop, a to z tej racji. że firma dotychczas 
urlopu nie udzielila. zmniejsży!a nato
miast lic~by dni pracy, prtez co automa
tycznie zmniejszają się należności urlopo
'we robotników. Odbyte kilkakrotnie kon
terencje nie dop'ro\\'adzily do florozumie
nia i rObotnicy zagrozil'i stt'ajkiem na 
'Zoalk protestu. Już w dniu wczorajszym 
IP<>djęto pierwsze kroki, jednak na zapo
wiedź ponownej konferencji akcja z06tała 
wstrzymana. 

O um01Vę dla farmaceutów. Zrzesze
'nie za \\lodowe farmaceutów pOdjęło akcję· 
<> zawarcie układu zbiorowego, regulujll,
cego place i warunki pracv farmaceutów 
w 31ptekach prywatnych. W sprawie po
wytszej wyznaczona została konfereIicja 
na 9 bm. (x) 

NOTUJEMY 
Pranie brud6w w Ubezpieczalni Spo· 

łecznej. W z\oviązku praCOwników ubez
pieczalni Bpolecznej obecni~ ,przeprowa
dzono wybory no ... vych władz. W związku 
z 1P0cz~-naniami przedwytborczymi na te
renie ubezpieczalni kolportowana była a
nonimowa ulotka, która szcze~ólowo opi
suje działalnc·ść poszczególnych działaczy 
związkowych. 

Treść ulotlki ajmuje się w piet'wszym 
rzędzie Of!obll, prezesa WilC~yllBkiego i 
,podaje że za popieranie polityki personal
nej naczelnil<a Szokali i Wl\6owicza. z re
ferenta w VIII stopniU awansował w okre
sie 2 miesięcy do stopnia r.aczelnika wy
dzialu w VI stopniU. Dalej ułotka podaje, 
'Że Wi\'cznlski pozootaia,c w porozumieniu 
z Szokal" zwalniał nicl{tón'ch urz~dników 
a po tym skutecznie inier\\'enio\yal za
slkarbiaji\c sobie laski uratowanych od re
dukcji. 

Wiceprezee Smol arek z I'eferata a wan
sowal na Btano\\'isko naczelnika \\'vdziału 
'finansawego z kategorią VI i 100 z( dodat
kiem. 

O dalszych członkach 7arządu ulotka 
'Pisze: Lange lO.stał kierownikiem sekcji, 
'Paprodki, awaMował na kiero\\'nika roZ
szerzonej sek::.ji, Baster zOGta! kierowni
kiem sekcji. Prezes druglrol';o związku Zu
brilin został kierowni,kiem sekcji likwida
cyjnej, któJ'1l, specjalnie dla niego stwo
rzono oraz inne. Dalej autorzy anonimo
wej Ulotki w6'kazuja,. te członkowie tarza,
du i naczelnicy w czasie akcji odłużenia
we.i zaopatrzyli siEl w gJ'Ulbe poźyczki. gdy 
if1a{omiaBt dli!. pozostałych '11>0 nic nie zo
stało. albo też przydzielano nie więcej jak 
150 zł .pożyczki oddłużeniowej. Ulotka w 
swej treści miała za cel wykazanie urzę
dnikom, że w~rb!'ani zarządcy związku za
sadniczo dzialaja.. wyll:\cmie dla własnych 
interesów w porozumieniU z dyrekcją, o
raz ze w zamian dyrekcja wynagradza ich 
awansami, posu v\ ając się na wet do tego, 
że stwarza specjalne jat<ieś se.kcje, by zro
hić miejscc kiero\vnicze. Dal.szym celem 
ulotki było oczywiście utrącenie człon
ków zarządu wyżej wymienionych. któ
rzy kandydowali na daiszy okres, jednak 
z wyniku wyborów okazuje się, ze cel ten 
nie wstal odią.gnięty. 

Opinię 'Pu,bJiczna, interesuje powyżl>za 
sprawa glównle z tej racji. że zabawa w 
prezesów. a nastę<pnie naczelni'kOw et Y 
kierowników. odbywa się kosztem ubez
'Pieczonych, Loć awanse auto'matycznie 
pociągają z'wiekszenie wydatków na admi
nistrację i tak wysoce kosztowną w ubez
pieczalni lódikiuj. Z\Vlęl<8~enie zaś wydat
ków na administrację, pOc!f\lga za soba, 
automatycznie ograniczenie świadCzeń na 
rzecz ubezpj eczonych. Nie mozna równi et 
przemilczeć. te zwiąilek. a. wła,ściwie je,l\'o 
władze nie s'pelhiają statutowego zadl'l
nia - O'bronv interesy członków, a man
daty wykorzysty\l\:ane SI1, dla wlasnych cc-
161'.', I<osztem pogt'ze'bania i nterrsów u
rzędnikó\v z!'r.eszonych w związ.l(ach. 

Po'nieiwnż uloika kolportowana jeBt 
wśród ut'zę·dników na terenie biur ubez
·pieczaJni. przeto in:lna rnusi być dyrC'ł<cji 
i na ra?ie nie il'\St wiac10mem jak władze 
uhe7.piec1.ałni na le ror.grywki między po
B?ct.egÓlnymi zwalczajqcymi się grupami 
ul'zętlnicznni ren·gują, 

'Zonowych. W apra Wle tej we ępne rokowa
nia roz>poczn!!, się w bież. tygodniu, 

Niezalet,n:e od tego wspomniane zwi!!,
zki podjęły za.biegi, w .kierunku rozste
Tzenia rO'bót i za trudnienia tych sezonow
ców którzy w ub. ro·klJ pracowali, a do
tychczas pozo.staja, bez pracy. LicZ1ba ta
'kich bezrObotnych obliczana jest jeszcze 
na 1000. 

Socjalistyczny klasowy iwiąlZekj gło
szący na. ws.ze sh'ony szumne hasła jed
IllCJości ,proletariatu, w tym wYlladku na
Ibrał wQody w usta. i milczy. Socjaliści nie 
wystąpili z żadnymi żądaniami, a co za 
tym wylamal'i się z solidarnego frontu 
walki o układ zbiorowy, jaki podję·1i ro
botnicy zorganizowani w innych ~wia..z
!kach. Nie dość na tym agitatorzy socja
listycznego związ,ku uwijają się na. po
szczególnych odcinkach robót, głoszą hasla 
rewolucyjne i podłburzaja, 'Przeciw kie
rownikom tyCh związków, Iktóre obecnie 
podjęły akcję o umowę z,biorowa,. Mimo to 
na wiecach ciż sami agitatorzy o,śmielaj" 
eię twierdzić, żeiedynie iklasowe związki 
reprezentuja, godnie interesy robotnicze i 
bezwzględnie walczą o dobro roootnika. 

JUDAICA 
tydzl męcz'ł zwierzęta. 2:yd Josek 

Fried. zajmujący się hurtowym handlem 
trzoda, chlewna" zam. w Lodzi, przy ul. 
Bazarnej 8, na,byl w miasteczku Krośnie
wice, pow, kutnowskiego, dwadzieścia kil
ka Bztuk ciela,t, które zaladował na w6z, 
nie moga,cy ze względu na swe rozmiary 
!pQomieścić tak stosunkowo znacznej ilości 
'Zwierząt. Cztery cielęta umieszczono w 
malej ekrzyni, zaś pozostałj-mi zapchano 
wóz do tego sto'pnia. że biedne zwie'rzęta 
le-żały jedno na drugim, dusząc się i ka
lecząc. 

Mimo. iż jazda z KroŚIniewic do Łodzi 
trwala okolo 20 godzin, ani nabywca cie
ląt Freid. ani te~ wynajęty przez niego 
\\ oźnica Hajndlich Dobranicki z Krośnie
wiC nie uznali za stosowne na,karmić i na
'Poić zwierzęta przed rozpoczęciem trAns
portu, ani tei Iv czasie jego trwania. wy
chodząc najwidoczniej z zalQoźenia. te jest 
,to rzecz zbędna. ' gdyż cielęta za kilkana
ście godzin zakollczą swój rywol Przecho
dza,cy ul. Zgicl'ską prezcs Łódzkiego T-wa 
OpiC'l;:i nad Zwierzętami p, Bertold Do
'brane, zatrzymał wóz z cielętami, z któ
rych 2 byly już nieżywe. wyzwalając ich 
z rąłk dręczycieli. Pozostale przy zyciu cie
lęta znajdowały się w tak opłakanym 
stanie, ze tylko natychmiastowe zaopie
Ikowanie się nimi przez prezesa Oobt·anca. 
i przez nakarmienie oraz na'pojenie ich 
mlekiem - u-ratowało biedne zwierzę,ta od 
IllierhybneJ zagłady. 

Wyzutymi ze w8zelkich uczuć Friedem 
i Dobl'anickim zaopiekowala się policja. 
Za bal1barzyń"ki swó.i czyn odpowiedzą 
odpowiedzą oni przed sądem. 

Uparty 1:.,d, 2:ydzi w nieMórych wy
·padkach wykazują cal,kowicie sw!!, bezczel
ność. Lajob Łęczycki, woźnira zamieBzkały 
Iprzy ul. R)"bnej 15 jechał na ulicy Zgier
&kie.i wozem po szynach tramwajowych 
i nie zjechał mimo sy.gnalów. Gdy nad
szedł posterunkowy oświa·dczył wręcz, - źe 
.ieździć będzie tam gdzie mu się podo'ba, 
Sąd śtarościl'i".ki skazał u;:czyc'kiego na 7 
dni aresztu. 

KRONII(A POl:ICYJNA 
SamobóJstwo. Na tQorz6 między ul. Tu

szyl'iską. i 'Modl'zewskiego pod poci"g tdą
żaja,cy Zł Choicn na Łódź Ka:liski\ r!Zucil 
oię 92-letni Waclaw Rakowski (Odyńca 
29). Kola przecięły gło'wę samolbójcy oprzez 
'Pół, pozbawia.iąc go tycia natycllmiast. 
Powodów samobójstwa nie ustalono. . ' 

KRONIKA SADOWA 
Jak to właśCiwie było? Przed sądem o

kręgowym w Łodzi do.powiadał poka,tny 
doradca prawny 30-letrH Menachem Eli
melcch Kon. o&karżony o usiłowanie prze
kup"tv.'a woźneg-o sądowego RYka. W dniu 
26 lutego l·b. IV sądzie grodzkim wyznaczO
na była sprawa Henocha Kolia. brata do
radcy. ,Menachem Kon pomagał bratu. -
Woźny Ryk zgłosił się IV tym cZaBie do 
naczelnika sądu grodzkie!,"o i zameldował, 
'te Menachem KOIl. prRgna,.c odroczyć roz
prawę zaproponował mu. aby za wynagro
(heniem zł 1.50 wyjął z akt s'prawy zwrot
ne potwierdzenie o dOl'ęcze'niu wezwania 
świadkowi. Ryk został zawieszony w urzę
dowaniu i zarządzono dochodzenie, w wy
niku którego Kon zasiadł na lawie Mkar
tonych. Przed SĄdem tłumaczył. że Ryk 
złooliwic oskat'ża go o llsilowanie przeku'p
stwR. ol'bowiem uprzednio pożyczył od 
nie~o (Kona) 100 zł i nie oddal. Sąd w 
piet'wszej i. :ata ncji unie\vinnił żydowskie
'!(O po,kątniarza. nie mniej jednak sprawa 
ostat.ecznie wyjaśniona, nie została. (x) 
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KRONIKA PABIANIC 

RedakcJa l administracja "Orędownika" 
- ul. gen. OrIicz-Dreszera 5, tel. 230. 

Poświęcenie sztandaru KSM 
Katolicka mlodzie.ż w Pa.bianicach 

.przezywala w niedzielę, ub. ,podniosią u
roczystość poświęcenia sztandaru Kat. 
St()l\v. Młod. Mę\SIkiej, oddział parafii N. M. 
P. w Pa'bianicach. 

Rano o godz. 1ł,45 zebrały się W Domu 
Katolickim delegacje ze sztandarami z 
Pabianic i okolicznych miejscowości oraz 
delegacje innych organizac}'j oraz zapro
szeni goście, po czym wyruszono z o-rkie
stra, m\. czele do kościola N. M. P. TuŁaj 
przed roz'poczęciem uroczy13-tego nabożeń
Blwa po<święcony 'ZOstal nowy piękny 
6ztandar K. S. M. m, na którym widnieje 
postać św. SJj,an iBia'wa Kostki - Patrona 
młodzieży oraz godło K. S. M. m. Uroc~y
sta, sumę celebrował ks. asystent Gemza. 
'Po naboże11stwie cala mlodzież dul'l'lna z 
nowego sztandaru, 'Powróciła do Bali Do
mu KatolickiegCJo, gdzie odlbyło się skromne 
'przyjęcie dla chrzestnych i zaproszonych 
g o<śc i. Obecny był na uroczystości rÓw
nież sClkl'etarz gen. diecezjalny ks. Fron
cze\Yski zLodzi. 

Gała uro·czystość wypadla imponująco. 
Jest ona nowym etapem szczytnej pracy 
mlo-dziezy ka,tolickiej z ,pod znaku K. S, M. 

W podziękowaniu za gościnność. Nie-
wdzięczno'ści Itld'zkieJ do,świadczył p. Du
belt Telesfor, 'lam. przy ul. Moniuszki. Za.
próśH on mianowicie spotkanego na ulicy 
wędrOl\\'ca do s",' ego domu, by go nakar
mić. Z wielkim ro·zczarowaniem s.postrzegł 
po odej-ściu nieznanego ·gościa brak ołów
ka w zlotej oprawie warto·ści 2:5 zł. 

Ostrożność nie zawadzi. Królllliik Stefan 
miesikaniec wsi Szczerki przyjechał do 
Pabianic wozem celem s'pTzedania wełny 
i poczynienia różnych zakupów. Łatwo
wierny Królik oddalił się na chwilę od wo
zu. ,po powrocie spostrzegł brak welny 
wartości 60 zł, która, sl<radli niezmani 
spra wcy. Rovpaczony właściciel musiał 
więc wracać do domu bez welny i be.z 
epra wunków. 

Przygody Much., w Pabianicach. Mu
cha Józef mieszkalllec Lublina , przy
jechał do Paibianic. laJk się sam na swo
jej skórze pl'zeoko,nal, miasto nasze okaza
'lo się dla niego zbyt ,gościnne". Gdy za
d ,uio sOobie w~il okazał się na ulicy za 
wesoly i krzykliwy w następstwie czello 
za zakłócenie spokoju .znalazł się w go
ścinnych murach aresziu. 

Pabianicom przyznano kredyt na po
tyczki budowlane. \V "Orędowniku" Nr. 
9\ zwracaliśmy uwagę <ld,powiednim czyn
ni'kom na konieczność 'Przyznania Pa
bianicom 'Przez Bank GOcSlp. Kraj. kon
tygentów na kredyty budowlane. Obecnie 
.iak się dowiadujemy dzięki staraniom 
Zarządu Miejskiego udalo się uzyskać z 
Banku GospOdarstwa Krajowego kont y
gent 80 tys. tl na po.zyc·zki budowlane . 
Bli2szych informacyj w tej sprawie udziś
la wydział bu ':owlany ZarzBidu Miejs.kie
go. 

KRONIKA ZGIERZA 

Menabria w Zgierzu. W środę , dnia 
2 czerwca 'prz)"była do Zgiena 
większa \Yędro\\'na menażeria. skła
dająca się z kilkunastu specjalnych ... vo
tów. w których przywiezitillo dużo egzo
tycznych zwierząt. Menażeria zatrzymała 
I>ię na placu miejskim róg ul. Piątkow
ski ej i Spacerowej. 

"Boruta skarży o zniesławienie. \V pią
tek, dn,i. bm. w Zgierzu rCJozpoczęła się 
oioka wa l'ozpra wa z oskarże'nia d)Crekcji 
Zakładów Przemysl Chemiczny .,Boruta" 
.przeciw wydalonemu pracownikowi tejte 
fh'my ślusarzowi - monterowi p, Aleksan
drowi Kazno\\"skiemu. P. Kaznowski zło
żył swe~o czasu u prokuratora doniesie
nie, że w f. .. Boruta" dzieją bię naduży
cia. Ponieważ 'prokurator po zbadaniu 
wszystkich zarzutów clocho c:zenie przeciw 
urzędnikom firmy .. Boruta" umorzył, 
przeto dyrekcja f. "Boru tlJ," oskarżyła p. 
!(aznowskieg-o o oszczerstwo. Rozprawa, 
która wzbudziła w Zgierzu zrozumiałe 
zaintereso\\'anie, została odroczona. gdy? 
na wniosek oskarżonego p. K. .. ędzia po
stnno\\'iI zb u dać rachunki i oferty z 1!}Ji/33 
roku. Na skutek postawionego wniosku 
przez oskarżon. aby sąd polecił przodsta
wić sobie rachunki i ofe!'ty na rok 19,H/:> 
i i nne dowody w spl'n wie dostarczo'nych 
"Borucie" l'Ólnego rodzaju materiałów 
technicznych jak: wentyle, fU!'y, ubran:a 
dla wbotnił<ów itp. sqrl przychylił się do 
·\\-niosku ookarżonego i rovprawę odroczyŁ. 

------ .... -----------
tle pilnował. 4n -lt'tni Józef Poci!t'w

Elki był dozorc[\ na robotach kanalitacyj
'nych pr1.y ul. Limanowel,iego i w noc)' 
strzegL 7.gromad7.onugo tam ma!erialu. 
Onieka ta byla jak się ol.:azuje •. wzorowa'·, 

Akcja robotników przemysłu wł6klen. POD PRĘGIERZ gdyż sam Pocnewski wyno,~ił deski i b<!l- Dając zarobek Źydowi. przy-
niczego. \V Lrzrch zwląz,kaclt zawJdowych, ki i sprzeda\\'ul do dnia 16 lutego t·b., kic" • 
za wyjątkiem flocjalistycznego odbtły się Klatowcy maJą dla robotnik6w hasła dy go to dopiero przychwycono na lna- r.zynlasz się do pOZbawienia 
lIlarady delegatów robotniczych i zarza,dów polityczn8r Trzy związlki zawodowe wy- dziezy. Okazało się, że Bprzedal już mn- chleba i pracy tysięcv 
nad kwe6tia ża,dali robotniczych, jednak stl.\piły z ta,daniem zawarcia umowy zbio- te'l'ialu za 70 zł. Sąd Grodzki skazal Po- , 
uchwal co do wysokości poo.wytkl nie po- rowej i uregulowan-ia płac ro'botników I>e- cilew6kiego na 8 mies. więzienia, x Polaków! 
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3.- zl mies:ęcznie Nakład i czcionki: Drukam:a Pobka, SpÓlka Akctjna, POlJllali. iw. M"rcin LOOz: odpoWiada Wladysła.w M.aci_g, Lód~. Piotrk<>wska 91. - Za ogłO!!2. -enia i rekLmy; Antoni 
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E u ~trona " onr-;nOWXTK, ~r.or1a, rlni:t !l C7.rr"'ca 1!l37 r\umer ~ 

I N~łów'kowe słowo (tłusto) 15 gro6zy. kaMe 
dalsze słowo 10 groszy. 5 liczb = jedno słowo, 
i \\ . z. a = K.l1Me ~tam.owi 1 stowo. Jedno ogło
ilzenie nie może przekraczać 100 słów. w tym 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Zna.k oferty naprzyUdad: J: 1892ł, n 2745, d 1'l8O 

i t. d.. = 1 słowo_ 

5 nagló.!'kowycb. 
OgloszenIa wśród drobnych: t-lamowy mUłmełr 30 groszy. 

Dirobne ogl()dzemla w dni powsz~le przyjmuje 
się do gooz. 10,30. w 6obotv 1 ~ni przedŚ1Wią· 

teczme przyjrmuje @i~ do g<Xi2. 9,46. 

B. JASIŃSKI, Łódź, 1 t Listopada 5, tel. 157-60 

Gospodarstwo 
51/! morgi. budynki m:tsywne. 
ogród OWOCOWy, Fr. Nawrot 
Dobieszyn nowy. poo;zta Buk. 
powiat Nowotomysin zd 12 W dużym wyborze na sezon letni poleca MATERIAI:.Y MANUFAKTUROWE. 

wełny, jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: pościelowe, 
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy. 

Skład 
towarów krótkich. dobrze pr0<!llpe7 
1'lljący na pro\yincji pr_1 głó~'lfIeJ 
lllicy za raz &'P r7.l'da'm - Wyjaw . 
.\.d.r·eog Orędown ik. Poznań 

Wszystkie towary w iaknajlepszycb gatunkacb po ceoactl ściśle fabrycznYCh. 
Dla sklepów rabaty. Q I Dla sklepów rabaty. 7.d 1-3911 

KORZYSTAJ Cli.; Z OKAZJI! 
przed wyjazdem na LETNISKO 

od 22 maja do 14 czerwca 
TANIA SPRZEDAZ 

REKLAMOWA 

Wspólniczki 
poszukuj-e ku.piec. lat 2t do u.sa
U10dzielnienia wytwórni chem'lez
nej - cel matrymonial1lY. Oferty 
O",downik. Poznali zd 11 306 

kupuje. 

firmy CQlombus. Poznali 
wsltn 15 

Rowery 
ten sie nie oszukuje. 

d 22994 

R. Barcikowski S. A .. Poznań 

II: 27. WOLNE MIEJSCA 

:w I!'abryce czekolad' i cukierni pensjonat 
PALE RMO" 

Lódź, ul. Główna 19. 
Sokolica 

Piłę 
ta'Śmową.. fr)"z~rke s·przedam 250. 
ławl,e koło(J.ziei-ską . d()D~ ogrodem 
P07mani·u d""orzpc La~·I(' a. Of.p!
t, Orędownik. Poznan zr/ 14 218 

Samochodowi Potrzebny 
właściciele g06'Podarst.wQ siede<m- praktykant 

Czekolada: 
(reklamowa) 
deserowa ta bUczki 
bl ()k deserowy 
1()!ll deserowy 
fantazyjKI drobne 
mlecl!)na tabliczki 
mleczna blok 
mleczna łom 
mleczna fantazyjki 
.Alpejska 
mrożona 
do gotowania 

Wianki w czekoJadz:ie 
Karmelki czekQlad. 
Pierniki w czekoladzie 
Pierniki krajanka 
\Viśnie w kon i ~ ku 
Śliwki w czekoladzie 
Sk6rki pomarallozowe 
Torciki waflowe 
Landrynki 
Bombonierki 
Herbatniki deserowe 
Herbatniki a.ngiels-kie 
Herbatniki waflowe 
Marmoladki 
Kakao 

ślic7Jl1e parkowe pojoż~nie. Ogr6d 
- Tarasy. Znakomit~ kllchnla 

1 kg zł 4 Fach{Ywe kierownictwo. Ceny 
3'7'5 przystepne. d·g 2312S l!j 

: ::3:50.. ... __ 

:: ~:~ ... ł. OSOBISTE • PL 7. SPRZEDAtE 

:: : ~:7'5 Odciski żniwiarkę 

Skład 
towarów krótkich śród'mieściu. 

ielk.~ lokal. 2 olma \\')'s-ta\\ owe. 
tnie srprZled,am. Adres w~ka

nik. P~nań zd 142196 

dziesiat mórg bez. Il)welitarza. handlowy z ukończoną. Szkoli'!
szamotul"kim. z3Jnlemę ~a dl?' Handlowa do bran.ży kOl};fekcYJ
l:>1'y samoch6d. Nowak. I ozn~lI. nej od zaraz. Wla~.oD?-0sę 111 h 
SkarbQwa 1. zd 13,,17 zgłaszać sie: Chrze:lcIJl!-nskl DOlll 

, Odzieżowy. Łódź. 11 LIstopada 20 
PlandekI n 44 846 

uŹjwane k.lllllię. Ofcrty Kurier 
Poznai,ski z{]g 14 ~r30 

Jarocin. Wolności. " "3.50 I usuwa jedynie. i bez .bólu ~nane (Cormick) sprzedam tanio. j 
.. 4,25 z;e skutecznQścl środki Umcum. sali~ki. Buk. zd Restaurac ę P' k • 

3.7:i ' Vi' zodzie w aptekach. drQge: ~ śródmi.eściu tanio s>przedam. - le amIę P ocnI'II~ 
9 75 ~ P 28 066 .,.) 6 n P ń ł n"~",,;.rm,. biegu. _ om.A 

• ..;,. riach. g -__ o i) Syrop biały Adres Orędownik. <nna miesz- krawiecki zaraz potrzebny. Kił-< 

I[ 18. DZIER:l:A WY 

Krawiecki 
czeladnik. duże sztuki. stala !>rkll,;~ 

~ ce potrzebny zaraz. Szymans 1; 

n 44 i34 

.. .. ~ .~~ kowy konfiturowy. ciemny zd 1>ł 299 wydzier- ralus . Kostrzyn. zd 13221 

.. " . kao. masło kakao- Skład naty('hmiast. _ 

.. "3,50 . fondant. - e. Oferty Orę- Czeladnik 
.. 3,- a. miążcz jabl- pi~czywa i nR'biahu ~ m~e-s~a: zd 1232n 'lusarski z kauC'ją 200 zł zaraz 

H .. 2.20 Kawaler . truskawkowy. niem. Adres OrędowllIik. Poz.nan potrzebny. Oferty Poste-Restan-.. ::= średniego wieku •. dobrego. poleca Fabryka cukrów zd 143.'n Warsztat kowalski te Gdynia. Warsztat rQwerowy. 
.... 4' tl'ru emerytura l urzędmcze .do- czekolady. kakao. Leon śledziń· -----..:::::.....:..:..=:------ do wydzierżawienia kowal. narzę- zd 13882 

" .- cbody ,oraz gotówka. ~rzy~toJna. ski. 'Poznań. Wroniecka 17. Sklep dzia i wyrobiona klientelę w bar-
H .. 5.- dobrego charakteru poslubl _panił n 44481 . . .,.. Dwo' ch 
.. .. 2.50 do lat 42, od 5 - 8.000 gotQwkl. -----__________ żalaza farb sprzcdam ,powód -:: dzo dobTY'm mIeJSCu wy'Uzlel'za-
" .. 6,- Oferty OradQwnik. PoznalI sprawy rodzmne. "Iadomośc. wię natychmiaąt z powodu wy· czel.adn,i.ków kra.\\·ieck;cb O'd za-ras 

" ~ d 14147 Gospodarstwo Łódź Zgierska 97. sklep. jazdu za .I!:ramcę . Hele,na ,Ga- potrzebuje. A .. Pillan:zyk. Jll;f2; 
:: 2:5!' z 133 morgi. budynki nQwe. inwen- • n 44 060 wor"ka. Odola.nów. m. I< a Iis'k a ein _ Piłsllcl.,kle.go 1. n 44 l"" 

.. .. 4.- Mł d tarz. maszyneria kompletna 10 --------------- nr 12. zj 13118 B 
.. .. 3.25 d O. sZlY k . km Poznania. JaŚkaniec. Glinno SkI d Pk' ufetowa 
" .. 3,50 kupiec-prze ·stawLCIE.' P'OS'Z11 Uje poczta Suchylas. zd 12029 a oszu 'D:Ję . oraz gosposia potrzebna .. Restau. 

\v&p6ln1cz..ki w celu uS'3m<Jd"'le l- artykułów damskich. męs~ich - emeryt. zonaty, mle- racja Dworcowa .. J aroctn. 
nie.nia i ożenku. Oferty Oredow- rótkich. ce!'trum Poznama. do- stacji. domu ogrodem n 44733 
nik. !'oPinań zd 14310 Zlewy kuchenne, pun!-clc. zaprowadzQny po- Owocowym. kilka mórg. Oferty 

Sl'edzeru'a Wyjazdu sprzedam to\\.a- Oredownik Poznali zd 1-1128 Szofera Kawaler rl'lll lub hez. Oferty Orędowmk, ' • . . d 15 
lat 33. prz)'~tojny. ~Idaol artyku- klozetQwe Poznali zd 14 232 200 rulodsZl'go ze WSI l?rZYJmę. o. 
łów męskich. damskich. towarów Pi .... e . . . z całym utrzymamem, mleSlęc,z' 

Plac . krótkich wartośl'io\\'e ' urzlldze- "''' mórg dzierżawa dobra zytmIl. ZIC- nie welllug ugoc!y. Zg-Ioszcma 
rogowy pod budowe i );t 11'1 m a, lIlie .PoZ/;. ali .. poszukuje żony, od- wanny . Skl~d. . mia. Qb,iewy. inwentarz ~adko;n' Orędownik. PoznalI zd 14018 
orHZ 4 mIeszkania. Cena 1 ono ~l. pOlVledm mUJlltek lub sk!ad sto- kąpielowe poleca wyjatkowo t8.- kolomaIny z ~Ies~kal\lem 2 I pletny. :t;gl. 110 Or~dowmka, 10-Łódź. Mlynal'ska 43. n 44 8;;8 sQwnej branży. Zg/oszellla Orę- nio. Koska. Poznań. Domini- kuchni:t w sl'ó(lmleśclU sprzedam zlIaii zd 14123 Młodych 

Dom downik. Poznań zd 14233 kań.ska S. NI!: 43 396-7 Oferty Orędownik. Poznań E malarzy na budowle. Modlibow-
zd14 230 22 ZGUBY ~ ski, Skoki. zd 14 021 lI. morgi ogrodu. skladem kolQ- Kawaler . p ~ 

nialnym. towarem. z:traz tanio lat 30 samodzielny I·zemie!llnik. Piekarnię Ski d Murarz 
~prz"dam. AnnrzeJ J:Ialas. Da- z braku znajomości ~zuka towa- PoznHniu z powodu stosunk6w a Zgubiono cieśla mistrzowie luiJ posiadają-
browa, poczta Pal~r1zIn. rZ"Rzki żv. cia do lat 30. Gotó,,·k.1l I'odzinnych n:ttychmiast sprze- lny dobrze zaprowadzony. k~iąże('zke woj~kow:j y;yd.Ul]n C'y .,d·ys!)ens". potl'ze. bni .do. budO". 

n 44 7nO J • k d ł b ko z~stm~ liiem. powlid cho.robn. U p' t k- I D 1 ------ 5-6 tysiecy - na pOWIe 'szelllf' :1In. pe nvm legII r J ,- • \ I O l k przez P. K. . 10 r.-ow na 1Il~!<:: wy domu. AnrlrzeJ Z!ęgle . ~ 
D k wal'~ztatu pożnrlana. Oferty 01'(:- 2800.-. Oferty Oredownik Po- IC .•• I'PS r~ł owrll' Stani,łH\\'a ~tepl1ia. n44. ",1 l'i:ltkowo. po('z(a Poznan. 

ome dQwnik. Poznall zd 14160 zd H 276 ztl 14 2(j/j zd 14 173 
n!lwy trzyuhikacyjny. zabullowa- Zaginęła • 

nl em .1I\0rg-a ogrodu blisko Po- • II InD II! E~ legitymacja wystawiona l?rzez Ekspedlent~ę. 
znania 2300.- wlaściricl. PoznaJI ~ łI.. !.C"~~ j • - Zakłady PI'z~'my'lłll Ha".ellllane- .10 skladu obuwia, dZielną. rnl~ 
ul. KQPczy!iskiego nr i6. = ~ ~ gO .. T ... Url\\"lk (;eyer" f;p. ,\kc. 'W fadlOwll po~zukllję naty<;hmlast. 

zd 131!J4 ~ ~ Lo(lzi. "'ytlann lIa n:l:.<w; ·k.) Ro- Oferty KUJ'ier PoznańskI P • k • . .. . . _ . ". _ zalii Osto.i.-k(ej. La"kawego ZI1:i- zrlg J.1181-2 1& arnlę II chóru szkolnego Qraz rl'portaz z dZIeCI pt. ,,~~Ih. gOHCle. la.15 lazcę prosI SI\! o zwrot. n -44 .6 , 
!k>m dwujJi"trowy w m-niej"'zrm :S.Itt.jM~r.jit.jI1SŁ Jlrze.bie:,u świe_t~ (z BydgOHZCZ~): I muz~k.:I .(11:1 (:ZI.C('1 -:- IlI,Yty;. Ut .:0= I[ j CzloW'lek. mieśrie \\-Ik,p .. tanio Slpl'zedam ... -- --_. -- --_._--- 18.4;, wla,lomQ::;cl spqrtowe z 10- ry ~k:z~pc.o\\e. 1~,421 ł'OHlzkle . "lla_ 23 ROZMAITE .. od za.r:tz potrzehny do obslągt 
Zg-lol'zE'nia StamilSzcw~ki. Ostrów. mol'7.U; 19.00 audYCja z Bnłgo- ,lomoscl gIełdowe. 18~ p.Og,\( al). 'ogci kau('ja Adres Oredowmk. 
Starotargowa 5. \nkp. Środa. 9 czerwca. 8ZPZY . Motywy wiMcnne" - b l)t ... Przygoto\\·ame. mle~zkal)- - Y-oznań zel 14311 

zd 13916 615] . . 11 30 muzYka' Id,ka w wykonaniu ze- p6w ,lo QI"'ony pJ'zeclwgilzO\Yt'J: Pijaństwo ::.:.:.~:....::...:....:=:..-. _____ _ 
Dom audycje a~l\lyc;~kófo~~\\i~~Oly po- spoJu sRlon~w(>g9' :r:1'1~eton wy~1. lS,2~ .1:~.g:td :lnkR of\a;;f~O\;;i~~~ na/o!!,owe u~ec~alne. prospekty Wspólnika 

ranek" - audycja ziożona z ulu- req. ;Hel1ryk~. h .. ullllllka_ Pt. ... 0 a ~u'!I"h" ).i8 a'sp .) k' ł 1_' grn(ls \Vytworma ch('mlczna Po· do dohrze proRPernjacego przed-~P~~;f:;;;.jlg'ni~ó~p~!~:J~ilU~g[(Oadz~: b,ionych wierszy i lI~el?(h:j ~l.zic- ~!~Ikve ,!3rp1~t~. 23,00 tance I PIO- ~l1~l~r;~ iS.45
a ,~l~~~~~ści ~p~~~ znali. Polna 8. P 24 4i5-55.43z ~"a I: ~l!~~l'S~Vd~es u~~i~~eż~ 8~ed~w\iifi 

m i er;.; Szymkowia'k. Kr:res:nk i. CI.: 11,57 sY!!'lIał czasu. 12.03 dZI~n- tOWI' lokalne: 19,00 J. Rtrauss - . zd 14333 
pow. Poznań. zd 138:;{) mk po/udmowY;..12,1ó .. IIodo,:I~ Lw6 .... _ 12,15 popularn" IIwpr- Opowie~ci lasku \\'icrleliskieg-o 

trz.orly a ckspo:~. - po~.nd~~I:~:t, tury z plyt: 13,1>5 muzyka lckka (chór Siebcra) plyty; 19,10 po-
Sprzedam 12'jii jkonc,\v/ Ol k'fstr

y R~~e~~~k;~J z pły-t· 14.45 .,Z n~szej bibliotecz- gadanka gospodarcz:t pt. "Co d:t Ug!o!lzema do SU słów dla poszu. 
dom ~~ic ~~T'15 45 a~~d~~:oś'ci gOSpo: ki" rJi.~ dzieci, "Modlitwa. P~~: g}etcl.l!- ". mi;~na konR?m.f'ntom kujących posady w tej rubryce 

frontQwy z ofiCyna i ogrodemld . ~ '. 16'00 Ga,,' da o rodzi- Jaczka -- wYJl\tek z .. F. alaoll:t, ./o~lzk~m . 1.':20 .~łucho~'l;l,o. pL ~b/iczamy po jednej trzeciej cenie 
przy ul. Kościuszki 16 Konin. - nf:cz;~tÓ\~" o"Karo~lu, Stanisła- Pl'llRa. otlczyta IIalll~a FabI:'lIl- "Rzuk:!my PI Hel' _ w )' Y~On;lnl\l drohnych 

Pouróżujący 
który od\\'ied,z3 s.k!a('ly koloni.ab)e 
potrzebn)'. ..~rannl". \\Tt\\'órllol31 
('ukrriw. Poznań, Ostrobram~-k;t 
32. G6rC'Zjn. 7Jd 1428:L Zgloszenia tamże. Cena prZYRtęp- . I? W· t l Brzozowskich' ska: 14,55 Iwąwska giełda; le,OO arty~tow scen 10c1zklch. 23,00 

na. n 44781 16'~5\on~~~~nr~~·ywko",:y .;, Wy: P. Cza~kQwsk! plrty:. ~1).4~ muzyka. taneczna - plyty. b) Inni Kucharz 
k ' . t· l Rozgło lwowskIe WiadomOŚCI blezace. __ b t 

Sprzedam śru°!1aKnalUtowrl·lcakl·seaJ" on160w4~eg.oRokl·tna·: 18,10 "Okllltyści" - skecz; 18!25 enero-iczny umiejl\cy do rze go ().. 
," , k I kk ł t 1841> wla Młoda waćo potrzebny. Zg:/oszeni.~ z po-4 domy czynszowe. korzystnie, - odczyt· l7,II0 'koncert solistów d n1UZY. ~ e -at z PlYk;a1 • 1900 . daniem wj'maganeJ ~ensJI l o~. 

Piaski. cenie 6.000 - 22.000,- wykonawc'y Terlora Becka - QmOSCI sPOr Qwe 0- ne; , matka w krytycznym położenl1l. ~ 
Zl"loszenia Urząd PocztOWY - Frankiewicz Stcfan Herman - k!lncert. rozrywkowy w ~'y);:ona- pQszukuje jakic;;-okol\l'iek zaję('ia. Il.;"ami '<wiadl'ctw . e>i'.cauraCJa 
Plaski. k. GQst.ynia. zd 14154 k . 1750 ' Nowoczesna 11IU orkle~try .s~udel,ltów J;'oh~ech.: 16 110 J{onil(~w.ll. MIl7.yka popo- La~kawc Qferty do OJ'~rlownib tJW'OI'Gl G/~,";n3~42:nldg05zcz. ~ !,.zr~c.~, 'rl k (z Krako- niki Lwowsklt'J .. l'echmc Jazz łudll'iowa. \"roclaw. Koncert po- Łódź. pod "OPli zczon:t" n 4ł 817 _____ ..:.:..::.....::~::::.:.:..:::.. ____ _ 

Korzystnie SI~.Z 18 00 POa~wWa 8Ri ;lr. Stu- pod dyr. Rurlolfa . Krupp)'. Refre- pul'łrrIY. 16.30 Kolonia. Muzyka Paunie 
s['iesznif' sprzerlnm. kamienicę cli~~,,· 18,15 i'ekkie piQsenki W/Q- n

k
y śtpiewa Z. BOJ~Qf. 2~2~omk~~- roz/'ywkowa. Czeladnik 

1,,0.- miesięcznie 10.000.- wpla- .kie .:. płyty' 18,ÓO pogarla nka -a ancczna " p,_ . . • - 17.15 Monachium. "'psola au- ,fryzjcr~ki poszukuj(' posady ce' 
ty 6.000.- . ,!h"jm\!je ,,"ospol1ar- ~kt.ualna: 1900 "Płyty <lla ZIl3~'- ccrt ork, T. Scrcdynsklego. dnja popoI . Iplll dal'zcj praktyki za utrzyma . 
"two w/:t;;~lclel I ..... ostrzvn Kn Jó T:.!'I· d (ł t ) 19 O .' .' _ nie i lI1ub' lI\ wynagrodzenicm od li' . k'?' .. - - ców" - ~cr.ł: al' n P y )'; .a Kafnwice _ li 6ft pieśń por~n- lS.OO J...lp~k. Koncert nil. d\Y~lch 7 luu 15 CZ"I" (':1. ł.3,kuwe Qferty 

ClUB;>; I J~. 1,d 14118 wi:tdomoścl_.spo:t_o,,:e: .20.~~ _kOli: na: 6,03 lIIuzrka'lf'kka _ płyty: fort('pi;rn"ch. Lond~'n RCl( ... 1' m- ~Jarcill JQk~. l{oźmin. Wlkp. Sprz~(ląm ok~7.yjnie z po~'odu cęrt m_~zykl l'iiklei ,w. p~ ~o~,!-_ 12.15 wiadomo"ci bieżące: 12.20 ~qllila" optl,a Lch:łl_ (w skró- li 44 1U4 
prz!"Jęcla Większego majątku IIIU .orklestdry wg 3~1II 10znł,!1I ;,ycip kulturalne śl.ska; 13.00 cip). 
mÓJ slne.J p~d yr. ~r ,YIIanh a ~I' koncert życzeń: 13.15 ' fragmenty 19.00 Brllksl'la. !':ymfonia go- Podleśniczy 

dom wahka I zespoly ~en~klc._ rCI' ~ - operowe - płyty' 19M Claude tn'b Witiora. 19,25 \Vicdcń. Mu- żonat~ .. lat 113. bezrlz,l·etIIY. 13 I.t Kall'SZ lersów (z Poznania); 20,~" r zle- P • I '1 .• f-" k k 19311 p" " 
z intp~e~~m w mieś<,;ie Wojew: nik wieczorny: 20,fiii pogadanka D('bu~sy: "_ opo ll(.llIe .:,una -: zY'a !'ozry\\, -owa.. .... 1·II1(a. praktyki dobry fachowiec. praco- ciekawy dwutygorlnik sa
PQznanskle.go wraz ó?2 D) o,rgll mI aktualna; 21,00 koncert chopinow- lP9~lallat .. dS

) mt?~lcz)1Yld .. pllY8t1Y~ .. DzleJ~ małego lIRa .. J ~Il~:lczka. wity. lIczc.iwy. zamiłowany ~o· ~~'~~~~IY .. PokrzY\vy". Kaliskie 
drenowanpJ psz('nnQ-zytJl1e~ zle- ki w wykonaniu Zbigniewa ,?,.,. ".13 omo~cl. gle o"e. • 2 .Heromunster. ..LolrengrJn QP. dowca zWIerzyny, bażantów. Ję· karykatury. Kwartalnie 1.50 z!. 
mi w jednym planie. r~wl1ma - brzewieckic"o - fortepian; 21,45 PI~"cnkl !r!lncu~kle - płytl yk; 118.4~ W»gnem. zyk polski. niemipr'ki poszukuj" .\dl:es: Kalis7.. Widok 40. 
wraz dwoma stodołami I kom- J l 7," 'dank .. humo- wUl"lomoscl sportowe o a Ile. 20.00 Bruksela franc. Kon('ert po~~dy. od 1 Iip_ca. A!1r'es ~I. f;z)'. zd 1268!) 
pletnym żywym i. ą:Iartwym in: ': akr ~ fOlf~UDyga~rńSk~gO (UU 19.00 ,.Sp~łdzielczośC sP~ż~wcól"O' symf. J{opcnhllga. ~luzyka IInli- 1\I:IlIskl. Os~row \\ Ikp .. Dm,!'! 
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- Niech cię Bóg za to błogosławi! 
Wiedziałam, że potrafisz wzię.ć się do 
rzeczy - rzekła pani Sidewing zacie
rając ręce. - Lepiej uciec do jakie
goś obcego kraju, choćby tam naj gorsi 
byli ludzie, niż umierać w więzieniu. 
Ale jestem dziś, nie wiem czemu, tak 
zmartwona i słaba! Trzeba się napić 
trochę wódki dla pokrzepienia sił. Nie 
pocałuję ja cię, mój aniołku, moje 
piękności, w dzieli twojego ślubu. 

- Daj pokój takim troskom! -
rzekła Viviana gwałtownie. - Czy to 
nie wszystko jedno? O jak ja. kocham 
tego człowieka! Dzięki Bogu, byłaś 
zawsze praktyczną" matko, i robiiaś 
wszystko dla mOjego dobra: pamiętaj, 
że teraz nie ganię już twego postępku, 
bo jakże bym inaczej mojego Geralda 
pozyskać mogła? - Głos jej drżał 
trochę i łzy się w oczach ukazały. Nie 
była ona zwykle tak tkliwę. i tylko li
tość nad sobę. samQ. mogła ję. tak 
wzruszyć. Samolubstwo i egoizm były 
głównymi podstawami jej charakteru, 
nic ich usunę.ć i zniszczyć nie było 
zdolne. 

- Czy przynIesiono }ut twoi, ślub
nę. lruknię, kochanko T - zapytała pa
ni Sidewing. - Słyszę, jak powóz za
jeżdża i muszę się śpieszyć, ale wprzód 
chciałabym zobaczyć twoję. suknię 
i welon Ślubny; pragnęłabym widzieć, 
jak w nich będziesz wyglądać 

Wstrzymała wydzierajQ.ce się łka
nia i wsunęła flaszeczkI) z truCizn" za 
gon swej wełnianej sukni. Od czasu 
wizyty pani Rudersheim obawiała się 
nosić atła.su i aksamitu. 

Viviana poszła do swego 8TP1aln&
go pokoju. poprzedzona przez matkt. 
Na łóżku Jej leżała wspaniała, z c1ęż. 
kiej materii suknia, z ogromnym, kil
kułokciowym ogonem, jedno z arcy
dzieł pani Celestyny. Kosztowa.ła. ona 
pracy i łez niemało, bo sławna dostar
czycielka dworu królewskiego gromiła 
surowo pracujące nad nię. panny za 
niedość dokładne wypełnianie jej rad 
i wskazówek. 

Toaleta ta, wyjęta przed chwfl, B 
pudła; leżała w swej całej wspaniałG
ści, tak piękna, że chyba sama Wenus 
by nię. nie pogardziła. Nadzwyczaj 
bogaty welon z brukselskiej koronki 
nawet samą Vivianę, która nie unosi
ła sie tak łatwo, wprawiał w za.chwyj.. 
Widok tego stroju upajał J" tak pra.
wie, jak dotknięcie ręki przyszłego 
małżonka i słodycz pocałunku, wzię.
tego z jego gorących ust. 

- Lady Annersley zachwycała. l!Ii~ 
wczoraj tę. toaletą., jeszcze nie wy
kończoną u pani Celestyny - rzekła 
przeciągając swe delikatne, białe pa.
luszki po błyszczę.cym. miękkim atła.
sie. 

- Ach! 1akiet to przecudne, moja 
Jedyna! Wyglę.dać będziesz jak kró
lowa w tym stroju. Jak mi dziwno pG
myśleć, że gdyby nie moja zręczność. 
mogłabyś w prostym perkaliku wlu
bić jakiegoś chłopca od rzeźnika 

I dlaczegóż ta nieznośna stara mIa
ła przyjemność w dokuczaniu jej T Po 
co robić tak niemiłe porównania. 
i przypuszczenia? 

Sidewing znowu tonęła. we łzach 
patrząc na ślubny strój swej córki. 

- 0, moje dziecko! Czyż cię ten 
zbytek szczęścia ni e zastrasza? Czy nie 
drżysz z obawy, zastanawiaję.c się nad 
tym wszystkim? Co do mnie, zdaje mi 
się, żeśmy zbyt łatwo nasze powodze
nie zdobyły ... Ale co to jest? Co mi 
się dziś stało?... Jestem słaba jak 
dziecko - rzekła stara osuwając się 
na krzesło. 

- Toteż lepiej zrobisz, gdy zaraz 
się w swą podróż wybierzesz - rze
kła Viviana niechętnie. 1ej nadzwy
czajny chłód był dziwny w takiej sy
tuacji. Wyliczyła już i przygot.owała 
każde poruszenie, słowo i pozę stG
sownie do roli, jaką odgrywać miała 
Pragnęła wyprawić co prędzej starą, 
aby jej , ... 'zruszenie i gwałtowność nie 
zaszkodziły w tak delikatnej kwestii, 
gdzie najmniej sza nierozwaga mogła 
popsuć kilkoletnią skomplikowaną 
sprawę oszustwa. 

Viviana pochyliła się nad matkę. 

_. "'-

i wstrząsne,wszy nil) obudzi1a z za- dowoleniem <Iumv l ambicji. Robiła 
dumy. wszystko, co mogła, &by go posiąść; 

- Co to się stało, że ja teraz napG- pomimo to nieułagodzona Nemezis 
minać cię muszę i uczyć chłodu i G- przychodzUa zwolna, aby jej złoto za
strożności? - rzekła z gorzkim u- mienić w nicość, a na jej czole wyryć 
śmiechem. - Jakże się nasze role piętno hańby i nieprawego urodzenia. 
przemieniły! Słuchaj, matko! Wypędzę Piękna w swym gniewie, bo na.
cię z tego pokoju, jeżeli bc.dziesz wciąż miętność i uniesienie dodawały wyra
płakać. Ładnie byś się przedstawiła zu i siły jej twarzy, Viviana wygląda
w sądzie, gdybyś przed przysięgłymi ła na taką, której się obawiać można.! 
zaczęła szlochać w ten sposób. Chcia.- Co za złośliwość malowała się w za... 
łabym, byś zamiast jechać do Devon- gięciach jej ust karminowych! Co za 
shire, aby widzieć się z tym pijanym szatański wyraz dumnych, błyszczę.
głupcem, natychmiast opuściła An- cych oczu! Dziwna rzecz, że SI). kG
glię; byłabym wtedy spokojniejsza, bo biety, które, gdy w ich sercu zło obie
w takim będąc usposobieniu możesz rze siedlisko, zarysami głowy i pG
nie jedno głupstwo zrobić - dodała łyskiem oczu przypomina.ję. żmiję. 
oddychając głęboko. - Trzeba ci wie- Usłyszała w tej chwili głos Tinso
dzieć, matko, że obawiam się twego na, wprowadzającego gości, i natych
wystąpienia i jestem pewna, że po- miast stała siQ znów chłodną., u
psułabyś wszystko; a przyznam się, że śmiechniętę. miss VivianQ. Branscom
nie życzyłabym sobie wcale być wcię.- be, ślicznę. narzeczoną., bogate dzie
gniętą znowu w biedę przez moich god- dziczk~ i modnę. pięknościę.. Goście 
nych rodziców. zapewne przybyli, aby oglę.dać ko-

- Nie, dziecko, Ja. ci nIc nIe zrobl~, sztowne, weselne podarki i strój pan
a. łzy sprawia.ją mi ulgę; jam tak bar .. · ny młodej. 
dzo, tak nierozs~dnie do ciebie przy- - Wybrnie ona z tego na pe'Wllo, 
wil)zana! Ach! Boże mój, nigdy nie jak kot spadnie na. łapy - szepnęła. 
myślałam, że ty się zwrócisz przeciw- niańka zbierając fałdy sw~j sztywnej 
ko twojej matce. sukni około siebie. - Nie łatwo, pa-

- Ależ to z,aczyna stawa"ć się śmie- trzą.c na nią., przypuścić, że stoi ona 
szne - rzekła Viviana okrutnie okrę- nad brzegiem przepaści, do której 
caj~c 8i~ na pięCie - niepotrzebne strą.cić ją. może najlżejsze poruszenie. 
czułości i wzruszenia. Za nic na świe- Teraz trzeba jechać do Boba, a gdy 
cie nie uwierzę tobie i nie chcę, abyś się przekonam, że rzeczy tak tle stoją, 
była w Anglii w dniu mOjego ślubu. jak mi się wydaje, to już tylko dzień 
Odetchnę lżej dopiero wtedy, gdy bę- jutrzejszy zabawię w Anglii. 
dziesz za granicą. i będę pewna, żeśmy W kilka chwil potem Viviana mia.
uratowane, gdy ciebie już tu nie bę- la pr7.yjemność Ujrzenia swej żałosnej 
dzie. i rozpłakanej matki, wsiadającej do 

- no widzenia, 'dziecko - rzekła powozu i odjeżdżającej daleko. Posy
niańka ocierają.c łzy - przecież wiesz pała pudrem swą. delikatnę. twarzycz
sama, że nie łatwo się wzruszam i pła- k~, poprawiła włosy, a zapię.wszy koło 
czę, ale gdy zobaczyłam twoją ślubną. szyi złoty naszyjnik, wyszła do ba
suknię i welon oblUbienicy wiedząc, wialnego pokoju, strojna w ciężką, a
jak kochasz kapitana, i gdy przypom- j ksa.mitnę. suknię. 
niałam sobie, jak cię w czasie długich, - I c6z z tą toaletą z cza.s~w Hen
bezsennych nocy przytulałam do pier- Tyka IV, moja Viviano droga? - za
si przysięgając, że cie zrobie panię., wołała lady Annersley, majf}.ca tylko 
choćbym sama za. to wisieć miała... kostiumy na myśli. - Czyś zadowolo-

- I cÓż z tą toaleta,? -

- A na miłość Boską.! KIedyż temu 
będzie koniec? Czy myślisz doprow8.
dzić mnie do szaleństwa swymi jękami 
i rozpaczaniem! 'Niańko Sidewing! 
Rozkazuję ci natychmiast opuści6 ten 
pokój. UżywaII1 prawa pani, bo zbyt 
sobie pozwalasz, żem cótką. twoją.. 
Córk~ naprawdę? Ach! Gdybyś wie
działa, jak ja cię za to słowo niena
widzę! - dod,ała ciszej trochę. Viviana 
trzęsła się cała z gniewu i uderzyła 
tak gwałtownie rękę. w stolik, że aż 
wszystkie buteleczki i w kość sło
niową. oprawne szczotki na nim za
drżały. Obawa., jak gorycz zbliżaję.cej 
się śmierci ogarnęła ją. teraz: prze
cież nie tyle dla tkliwego, pełnego 
oddania się uczucia, jak dla "'n'acho
wania i próżności pragnęła być żoną. 
człowieka, który się jeJ bardziej od in
nych podobał. Wyjście za niego br10 
spełnieniem jej marzeń, radościę., za-

na l esy będziesz w mój gust wie
rzyła? 

- Napraw·dę nie bardzo mi o to 
chOdzi, droga cioteczko - odrzekła, 
ziewają.c z lekka. - oni się tam strasz
nie wszyscy w tym Devonshire zasied
li i nie znają. się n·a strojach i toale
tach - zakończ.yła, z prawdziwie ubli
ża.jącym lekceważeniem dla zamiesz
kałYCh w Devon!!hire hrabiowskich 
rodzin. 

- Ale mnie o to chodzi, moje dzie
cię. Suknia wizytowa jest jedną z naj
ważniejszych rzeczy dla młOdej mężat
ki. Nie rób jej popielatej; dystyngo
wany to kolor, ale nie będzie ci w niej 
do twarzy. Ale, wracajl.\c do twych 
sukien, byłam dziś u Art/H, która, jak 
wiesz, równa się w sławie z Celestyną. 
l{si~żna l\1araschino, która jest nad
zwyczaj dystyngowaną i osobą mają
cę. wiele szyku, nawet dowodzi, że 

-

przewyższa. tamtą pod wielu względ,a
mi. Otóż owa Art6t radziła mi bladG
różową. suknię, przybraną. pęlrami zło
cistYCh wstążek. Cudowna ta miesza
nina koloru nio prawda? 

- Nie wiem, drog,a ciociu; nigdy 
nIe lubiłam różowego koloru - rzekła 
Viviana, spoglądajfJ.c w lutsro. 

- Rozmawiałem długo z panią Ar
t6t, bo w takich pogawfl.dl{,ach często 
się można wielu rzeczy dowiedzieć, a 
zdania i uwagi takich osób są nie
zmiernie cenne. Rachunki jej są. 
przerażające, moja droga, ale zato mo
dele i wzory niezrównane nie prawdaż, 
Georgino? 

Georgina była Jedyną córką lady 
Annersley i miała brzydki zwyczaj 
podskakiwania na krześle, gdy ją tyl
ko z znienacka zaskoczono lub niespG
dzianie o coś zapytano. Nie podobna 
jej było odzwyczaić od tego, równie jak 
wyleczyć z pryszczów, wiecznie osypu
jtcych jej calę. twarz. 

- Ol tak, mamo, one ~I). nIezrówna... 
ne, a toalety, przez nią wykończone, 
są. tak oryginalne i artystyczne. 

- A więc zdecydowałaś się stanow
czo na ciche wesele i tylko trzy dru
chny -rzekła lady Annersley po chwi
Ii. - Jak to dobrze ze strony osoby, 
która jest na takim, jak ty, stanowi
sku, nie życzyć sobie pospolitego zwra
cania na się uwagi. Dajesz tym do
wód dystynkcyj i dobrego wychowa
nia. Biedna Georgina. tylko jest za
smuconą., bo myślała, że siostry Bertie 
będę. też druchna.mL 1 ak wiesz, ona 
jest nim tak zajętę.t 

Georgina zmarszczyła się I chciała 
się zarumienić, lecz jej się to nie u-
dało. tr!1" 

- Otrzyma.łam <Iziś tak mny list 
od dobrej pani MaIlandaine - rzekła 
Viviana, pragnąc dać pokój toaletom, 
druchnom i chcąc zmienić przedmiot 
rozmowy' .- To taka. zacna 1 poczciwa 
osoba, choć nie była zdolną. przywró
cić zdrowego rozsę.dku córce, której się 
w głowie pomieszało od miłości i wi&
cznie czytanYCh i pisanych poezj i. 
Panna Mallanda1ne dostała potym o
błędu religijnego i umarła; bieana 
matka cierpi mocno nad jej stratą i 
pragnie mnie teraz ,jak córkę przyci
snQ.Ć do piersi, chce bym jej zastę,pi
ła Julię. Pisze mi też o wspaniałych 
przygotowaniach, jakie robifJ. na nasze 
przyjęcie. 

- Szczęśliwa ·dziewczyna: '- rzekła 
lady Anriersley, szczypią.c delikatnie 
policzek Viviany. - Kapitan MalIan
daine niezadługo Odziedziczy tytuł, po 
śmierci swego kuzyna Perey Vava
SO'Ur, który cierpi na SUChoty - doda
ła żałosnym głosem - Georgina za
zdrości ci twego szczęścia i powodze
nia. 

- Ale bo też zasługujesz na nic, 
stworzona jesteś na to, aby być szczę
śliwą.. 

- Prawda - rzekła nagle lady 
Annetsley - Viviana posiada wszystko 
co tylko mieć można: ph~lmość, pie
niądze i wykształcenie. Bernard za
WSz? pragnął widzieć sw:). córkę żon::J. 
kapItana MaIlandaine. Ale zdaje mi 
się, że twój narzeczony jest bardzo 
energiczny, nie prawdaż Viviano? 

- Tym lepiej - odrzekła Viviana, 
śmieją.c si.Q. - Potrzebuję pana, który 
by mną. luerował; za długo postQpowa
łam jedynie według met woli; sama 
się ugnę z ochotę, pod słodkie jUl'ZIDO. 

Uczuła nagle dziwny niepolr6.i, po
mimo swej wyzywa.ią.cej dumy i silnej 
wó1i. Nfskie jej czoło zmarszczyło si", 
głos stracił dźwięczność i spr<;,ż\'sto~{ 
Gdyby gię one do'viedziały prawdy! 
Wielki Boże! Cz~r tak by ją. trakto
",.aty? Przypomniała sobie tortury, ja
kle nawet we snach ostatnimi czas,,
:-nosiła. straszne ,yspomnienia, jakie 
Ją. dręczyły. Cz«;,sto budzila się, mę
czona okropną zmorą, i z przel'użcniem 
przekonywała się, że bpz\yicclnie w 
czasie snu błądziła po pokoju, że za. 
nurzała ręce w złoto, które zbierała 
dla ~~ebie i matki, i wtedy, wracaj:}c 
do łozka, z rozpaczy modliła się o naj
rychlejszą śmierć. 

·(Ciąg dalszy nastąpi) 
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Budowa autostrad 
Sensacyiny projekt jest poważnie dyskutowany zarówno we Francji jak i w 

Zaledwie zapro,>vadzono bezpośrednią 
komunikację między Paryżem a Londy
nem, która za pomocą tzw. "ferry botas" 
(tratwy żelaznej) pozwala podróżnym, 
!którzy 
wsiadają do pociągu w Paryżu udawać 
się wprost do Londynu, bez przesiadania 
a o-to mówi się znów obudowie podziem
ne<go tunelu pod cieśniną La Manche. 

Myśl budo'wy tego kanału nie jest by
najmniej nową, choć gdy wspomniano o 
niej Napoleonowi I, ten z niedowierza
mem wzruszył tylko ramirna:mi. 

Pomysł ten jest jednakże w zasadzie 
bardzo .prosty i la twy do urzeczywistnie
nia. Można go było zresztą już wykonać 
przed 100 laty, gdyż 

ładne ~rudności techniczne j geologicz
ne nie stoją mu na przeszkodzie. 

Dno cieśniny La l\fanche 'vynoszącej w 
naj węższym jej miejscu, między Calais a 
Dover, 38 km szerokości, składa się z 
warstw kruchej kredy, nie p"zepuszczają
cej wody, co, rzecz prosta, ułatwiłobi 
znacznie pracę nad przebiciem tunelu, o 
budowie którego ostatnio mówi się coraz 
1)0ważniej. 

DziSiejszy, nowoczesny projekt budowy 
ikanału podmorskiego, który by połączył 
Francję z Anglią, znacznie się różni od 
dawnych. Nie jest on w niczym podobny 
np. do projektu budowy podziemnej kolei 
żelaznej inż. Thome de Gamond, który tuż 
po tryumfalnej budowie kanała Sueskiego, 
spotkał się z takim entuzjazmem, że trze
ba było dopiero skandalu Panamskiego, 
aby ten gorący entuzjazm oziębić. 

Jeśli bowiem teraz zbudowany będzie 
tunel pod cieśniną La Manche, to 

powstanie on pod postacią nowoczesnej 
aułostradv. 

Według pomysłu inż. Basdevant tunel 
ten byłby swego' rodzaju podwodną gale
rią, długości 50 klm, położonn, 90 mtr. ni
żej od poziomu mórza, a o 40 mtr. poni
żej łożyska cieśniny La Manche. 

Niezbędnych kapitałów do tej gigantycz
nej pracy, dostarczyłyby częściowo fran
cuskie Tow. "Compagnie des Chemins de 
fer du Kord" a częściowo angielskie Tow. 
"Southern Railway Company". 

Wydatki, związane z budow'l, tunelu pod 
cieśniną La Manche 

wyniosłyby 800 milionów fr., 

które zwróciłyby się w dużej części wsku
tek zużycia znacznych ilości kredy, wydo
bytej z pod łożyska do fabrykacj~ cementu. 

W środku tego podwójnego tunelu po
wstałby 

specjalny zakład wentylacyjny i kUma-
teryzacyjny, 

gdyż naj donioślejszym zagadnieniem przy 
budowie tunelu byłaby sprawa jego nale
żytego przewietrzania. 

Jak przewiduje ten najnowszy projekt, 
ruch na tej najnowocześniejszej podmor
skiej międzylądowej arterii komunikacyj
nej równałby się ruchowi na wielkiej szo
się czyli inaczej mówiąc, 

w Jedną stronę sunęłoby po 20 pojaz
dów mechanicznych na minutę. 

Ruch trwałby w ciągu 8 godzin dzien
nie a 

koszty przejazdu z Francji do Anglii 

I odwrotnie drogą podmorską wyniosłyby 
Ya teraźniejszych kosztów morskich i ko
lejowych. Mimo to już w ciągu kilku lat 
udaloby się pokryć całkowicie koszty bu
dowy tunelu. 

To przedsięwzięcie, jak zapewniają je
go inicjatorzy, byłoby 

PODAREK DLA KSIĘCIA MICHAŁA 
P;rsmier czechosłowacl<i dr Hodża podaro
waJ księciu Michałowi, następcy tronu 
rumuńskiego wspaniałą motorówkę. Na 
zdjęciu książę Michał (przy sterze) podczat'l 

pierwszej jazdy w motorówce, 

najbardziej intratnym przedsięwzię-
ciem całego stulecia. 

Opinia ta wydaje się tym więcej uspra
wiedliwioną, że od ' chwili rzucenia myśli 
bUdowy takiego tunelu wzrósł znacznie 

ruch turystyczny między Francją a Anglią, 
wzrasta on zresztą ustawicznie, co daje 
pojęcie jakim byłby ten ruch po wybudo
waniu takiego tunelu. 

Jest rzeczą, pewną iż z dniem, gdy 
można będzie swobodnie udać się samocho-

dem z Francji do Anglii, a zwłaszcza z 
Anglii do Francji, ruch komunikacyjnJj 
między tymi krajami i możliwości wza
jemnej wymiany turystów będą w sposób 
niesłychany dotąd ułatwione. 

Miłośt zgubiła piekn~ kobiete-szpiega 
która była na usługach wywiadu powstańców hiszpańskich 

Parę miesięcy ternu sądy czerwonej 
Hiszpanii skazały na 20 lat ciężkiego wię
zienia obywatelkę francuską Jane Georgel, 
a to pod zarzutem szpiegostwa. 

'wpadła w ręce czerwonych żandarmów w szy zdawkową, odpowiedź przepuścił bez 
Barcelonie, i na rozprawie przy zamknię- I trudności. W Barcelonie Jane zamieszka-
tych drzwiach prokurator ła w hotelu "Espana" i 

Słynna ta piękność grasowała między 
domagał się dla niej sześciokrotnej (I) próbowała nawiązać kontakt przede 

kary śmierci. wszystkim z handlarzami broni. 
Paryżem i Hiszpanią. 

od samego początku hiszlJańskiej wojny 
domowej. Nikt nie posądza' ją o szpie
gostwo, gdyż uchodziła powszechnie za 
przyjaciółkę granda hiszpańskiego, hr. de 
las Palmas, zamieszkałego w Madrycie 
i Sewilli. Gdy tyllw czerwor:.e władze za
częły ją mieć na oku, urlawaio jej się zmy
lić ślady i uciec do Francji. Aż wreszcie 

Jednemu ze znanych dziennikarzy fran
cuskich udało się zobaczyć jA, ostatnio w 
więzieniu i uzyskać szczegółowy opis wy
padków, które doprowadziły do jej aresz
towania. 

Jane Georgel przekroczyła granicfl hi
szpall.ską po raz ostatni dnia 3 grudnia 
ub. r. w Cerberc. Tajny policjant spytał 
ją, po co udaje się do Barcelonv i uzyskaw-

UROCZYSTOŚC WYŚWIĘCENIA KAPŁANÓW 
w katedrze w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 

Zakochany piekarz nauczył 
się brzuchomówstwa 

w ten spos·ób magl pojąć ~a ~onę gluchoniemą pannę 

Miejscowość Biga, położona w środko-, dom pani Montagne wznosząc okrzyki i 
wej Francji, była widownią niezwykłego wiwatując na cześć młodej pary. Pani 
wydarzenia. Miejscowy czelednik piekar- Montagne z przerażenia zemdlała, lecz 
ski Franciszek Loth zakochał się bez wza· już po ocuceniu na widok śpiewających 
jemności w 52-letniej pannie, rentierce na- tłumów, twarz jej rozpromieniala po raz 
zwiskiem Helena Montagne. Czeladnik pierwszy uśmiechem, alkceptującym for
pragnął za wszelką cenę stać sifl mężem tel narzeczonego, a Qbecnie już prawowi
pani Montagne, mimo wesołych żartów, tego małżonka. Młoda para mimo tak ser
jakie miejscowa fama rozniosła dokoła decznego przyjęcia, jakie spotkało ją w 
psoby wybranki. Biga, zamierza założyć w Poitiers dużą 

I.stotnie pani Montagne nie byla ani piekarnię i cukiernię, by móc w produk
piękną, ani brzydką. Posiadała natomiast cyjny g'posób pomnożyć zaoszczędzoną go
inną wadę, która wstrzymywała licznych tówkę. 
adoratorów od decyzji zaślubin. Rentierka !"!!!!!!~~~!!!~~~!!!!!!~!!!~~!!!~~ 
byla głuchoniemą i rozmowę z nią należ a- F łk f t" 
lo prowadziĆ drogą gestykulacji lub pisa- "O S ron 
nia. Nie ocLstraazyło to bynajmniej czelad
nika od raz powziętego postanowienia. 
Powiedział wszy,stkim, że silna wola po
trafi skruszyć najtwardszą skałę. Przystą
pil wobec tego do wyczel'pują.cej nauki 
brzuchomówBtwa. Nauka ta przyniosła 
niezwY'kłe wyniki. Po blisko półrocznym 
treningu czeladnik wykazał zdumiewa
jące wyniki. Zdanie wypowiedziane przez 
niego było ·słyszane tak jakby pOChodziły 
z za pieca lub innego pokoju. 

Pewnego poranku majowego czeladnik 
udał się wraz ze swą bogdanką na wy
cieczkę do pobliskiego miasteczka. Pani 
Montagne nie rhciąła się zgodzić na o>pu
szczenie swej siedziby w ciągłej trwodze 
o ukryte Slkarby, wreszcie jednak na wi
dok landa, które fundował czeladnik, za
aprobowała wyjazd. Oboje przyjechali do 
Poitier i tam w urzędzie stanu cywilnego 
odbyła się ceremonia zaślubin, której do
konał miejSCOWY burmistrz. Na zapytania 
burmistrza padały zawsze s-łowa "tak" co 
uznano mimo tajemniczego za.chowania 
się pani Montagne, jako zgodę na zawar
cie związku małżel'lskiego. 

Nazajutrz wiadomość o ślubie rozeszła 
.się po calej wiosce. Ludność uda,la się pod Czerwony car 

Natrafiła tam na znanych międzynarodo
wych aferzystów: Belga, uchodzącego za 
dziennikarza, a będącego przedstawicie
lem największej fabryki broni w swoim 
kraju, łysego Niemca, twierdzącego, że jest 
Szwedem i pewnego An~lika, który jeździł 
na statkach, opuszczających porty brytyj
skie rzekomo z transportem rio Chin. 

Pewnego wieczoru, gd;"cllciała wyjśt 
z kawiarni, położonej na ul. Barrio Chino, 
uodeszło do niej dwóch dżentelmenów, 0-
kazujs,c jej legitymację policyjną, i popro
sili, aby została z nimi jeszcze 15 minut. 
Okazało się, że 

w międzyczasie odbywała się u nieJ 
w hotelu rewizja. 

Nic jednak obciążającego nie znaleziono. 
Georgel oburzona tym postępowaniem 

udała się do znanej jej wpły-\'Vowej oso
bistości w Barcelonie. Wprowadzono ja. 
do poczekalni. Jakiś młody mężczyzna 
zbliżył się do niej i oświadczył: 

- Towarzysz M. nie wróci jut dziś do 
biura, ale wiem, gdzie go można znaleźć. 
Mogę panią do niego zaprowadzić. 

Miał piękne wymowne oczy i dystyngo
wane ręce. Georgel zadrżała pod jego spoj
rzeniem i wyszła z nim bez oporu na mia
sto. 

Zasiedli razem w barze. Piękna Jane 
odgadła, że 

lest to Jakiś awanturnik, lecz podobał 
się jej. 

Zresztą przywykła do obcowania z po'dej
rzanymi typami. 

Na imifl było mu Paco. 
Odprowadził ją do hotelu. Wszedłszy 

do pokoju, jakby zawahał się chwilę. Lecz 

ona rzuciła mu się na szyję. 

Dwa dni trwał pierwszy szał. Nie wy
chodzili z jej pokoju. Kelner przynosił 
im jedzenie i wino. Zapominali o całym 
świecie. Marzyli, że będą odtąd żyć razem 
i snuli plany jak to się wzbogacą na han
dlu bronią, 

'-' Wiesz, te ,ja bym chętnie pracował 
dla Franco. Może nawet chętniej niż teraz . ..: 
- powiedział w pewnej chwili piękny Pa
co. - A ty, czy utrzymujesz teraz jakie 
stosunki z powstańcami 

Jane odczuwała ulgę, wyznaJąc mu nłe 
tylko swój stosunek do hr. de las Palmas, 
ale 

m6wIąc także o swej tajnej mlsJL 

Paco zaproponował jej wówczas wspól" 
ną podróż, najpierw do Francji, a potem 
do Burgos, do powstańców. Lecz jak tu 
jechać bez odpowiednich papierów? Paco 
znalazł na to rozwiązanie: fałszywe pa-
szporty, - dla niej na nazwisko: Wera 
Daniszewska, dla niego - na Francesco 
Brano. 

Podjął się zaraz je dostarczyć, aby mo
gli nazajutrz odjechać statkiem "Merethe-' 
ree n" do Marsylii. 

- Do widzenia, Janeł 
- Do widzenia, Paco. 
W godzinę potem posłaniec przyniósł 

paszporty. Jane z radością pakowała wa
lizki. W tem ktoś zapukał do drzwi .• i 

- Proszfl wejść! 

Dwóch agentów policji wkroczyło do 
pokoju. 

- Proszę inny dowód osobisty. 
Jeden z agentów wyrwał fotografię z 

paszportu Paco i uśmiechnął się złośliwie. 
Serce Jane ścisnęlo się w przerażenilL
- Gdzie jest Paco? 
- Mój kolega Paco ... - wyjaśniał po-

licjant ... 
Przez pięć clni więziono ją w Bonano

va pod Barceloną. Ostra lampa oświetla
ła ją zawsze podczas przesłuchania: 

- Pani chciała przejść do rebelian-< 
tów... Pani posyłała im raporty. 

Zgnębiona klęską, nietyle myślała o. 
zdekonspirowaniu swej osoby, ile o za
wodzie serca i milczała. 

To milczenie ją uratowało. Prokura
tor zarzucał jej sześć różnych przestępstw 
i zaż!\dał sześć razy kary śmierci. 

Teraz piękna Jane odbywa karę więzie
nia. 

- Zgubiła mnie miłość, ta tajemna si~ 
ła - mówi Jane Georgel. 


