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TRZECIOMAJOWE POKAZY WOJSKOWE W WARSZAWIE 
"Ił" dniu 3 maja odbyły się w Warszawie, na Polu Moko
towskim, wspaniale pokazy wojskowe wszystkich działów 
broni . . Pokazom przyglądały się dziesiątki tysięcy wźdzóu'. 
zalegając trybuny, miejsca stojące i wierzchołki pohliskich 
drzew. ·Wielkie wrażenie wywolał pokaz ataku piechoty, 
posługującej się groźnymi miotaczami o.qnia, który widzimy 
na ilustracji z lewej. [(awalr!1'ia i strzelcy konni popisywali 
się .~pra'Wno§cią ujeżdżania koni. Popisy te wywolały za-

chwyt, stały bowiem na granicy karkołomnych popisów cyr
kowych. Na ilustracji w środku widzimy, jak dziełny kawa
lerzysta stoi na galopującym koniu i lancą wykonuje efek
towne młynki. Bardzo ciekawe były także pokazy czołgów 
w akcji. llustracja z prawej pokazuje, jak czolg "przecho
dzi" przez głęboki dół po brzegi wypełniony wodą. Jak 
obliczają, pokazom tym, dowodzącym sprawności naszej ar-

mii, przyglądało się ponad 60000 osób. 

0111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111/111111111 II 11I1 II 1/1111111111 II 11111111111 1111111 II 1111 II I II 11111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1IIIIIIIIIIIIIIIIUJIllIIIIIIIIIIII 111111111111111111111111111111111111111' 

tV alka zreli w Trzeciej Rzesz 
' Bluźniercze popisy W słowie i druku nowoczesnych pogan - "Wielkie niebezpieczeń

stwo zagraża wierze naszych dzieci", woła biskup Berlina 
nych parafiach, które służą religijne
mu i moralnemu uświadomieniu oraz 
wychowaniu dzieci. Ponadto list pa
sterski wzywa do "pogłębiania i oma
wiania nauki reli~ijnej w domach". by 
uchronić młodzież przed "zgubnymi 
wpływami". 

B e r l i n (KAP.) Znany z wystąpień I Biskup Berlina przypomina następ
przeciw c~rześcijaństwl! Julius. Strei- nie, że wobec takiego położenia "poza
cher obWIeszcza we Fran~furCle na~ szkolna religijna opieka nad młodzieżą 
M.enem: . ,~B?g pob~ogosławll Ado.lf?wl jest niezaprzeczalnym i poważnym 0-
HitlerOWI l Jego dZIelu, Bóg był l Jest bowiązkiem". Rodzice katoliccy winni 
~ tym}, o ~tóryc~ się często mawiało, wobec tego posyłać swoje dzieci do za
z ~ !lI e m a J~, W l a r y l Bóg był z na- kładów istniejących przy poszczegól
mil Wodzem l 

Jeszcze dalej idzie przywódca fron- -----------------

tu pracy Ley mówiąc w Bonn: "Na tej WOJ Isk ee ,I (k-e k ł O K hl W{~:z;~r~fe~~dy~~:z w ,~iO~!~ tI~~~:: a n I m e I w roczy y g m. e 
który mię stworzył i nami kieruje, i 
wierzę, iż Bóg ten zesłał nam Adolfa 
Hitlera." 

Marszałek GĆ)ring w mowie wygło
szonej 8 kwietnia w Berlinie mówił, że 
połączenie Austrii z Rzeszą ,.było mi
sj~ zwierzoną Wodzowi przez Opatrz
ność" i "dlatego Hitler urodził się w 
Austrii". 

Koroną. jednak wszystkich bluź
nierstw są chyba następujące słowa w 
"Deutsche Volkskirche": »W Niem
czech 20. wieku pięść Adolfa Hitlera 
stała się pięścią bożą, a żołnierze Trze
Ciej Rzeszy \vkraczający do Austrii są 
obrońcami Boga. Dlatego, kto w imię 
jakichkolwiek teologij z nami się nie 
połączy, popełnia grzech ciężki" ... itd. 

Równocześnie hitleryzm wypowie
aział wojnę nauce religii w szkole. \V 
tej sprawie z ambon odc?ytano list pa
sterski biskupa berliilskiego. Władza 
koście] na z naciskiem podkreśla obo
wiązek "udzielania dzieciom nauki re
ligii", która w obecnych ciężkich cza
sach jest bardziej niezbc:dna niż kiedy
kolwiek, a robi ·s ię to obecnie w szko
łach w spo~ób niewrstarczający. 

"Sami wiecie - takimi słowy zwra
ca się list pasterski do rodziców - że 
naukę religii skraca się i pozbawia do
tYChczasowej łąc:.mości 7e szkołą kato
hekę.. Z troską i niepokojem widzicie 
jak wielkie nieraz niebezpieczeństwo 
~raża wierze naszych dzieci." 

Jes#c#e jedna niedotr#yn'tana obietnica Hitlera 
S t ra s b u r g. (PAT). W panie- nież pewien pas nad granicą. francuską 

działek po południu niemiecki oddział nie były dotychczas obsadzone przez 
zmotoryzowany zajął koszary w m. wojska niemieckie mimo głośnej "re
Kehl na prawym brzegu Renu w po- militaryzacji" Nadrenii, gdyż kanclerz 
bliżu mostu, łączącego Niemcy z Fran- Hitler w pamiętnych dniach marca 
cją. oświadczył, iż na dowód jego przy jaz-

W m. Kehl wywieszono chorągwie. nego stanowisk.a wobec Francji - ten 
Ludność zgotowała wkraczającym od- wąski zresztą pas nad bezpośrednią 
działom entuzjastyczne powitanie. granicą z Francją nie zostanie obsa

Jak wiadomo, miasto Kehl jak rów- dzony wojskowo. (Przyp. Red.) 

"Czerwony kat" drży o swe życie 
Uctł:estnikó'lv 1-nwjowej defilady w H.loskwie poddano skru

pulatnej rewi~ji 
M o s k w a (ATE). Dzisiaj wycho

dzą na jaw najrozmaitsze szczegóły, 
dotyczące święta l-szo majowego i re
wii odbytYCh z okazji tego święta w 
stolicy ZSRR 

Okazuje się, że Stalin był tego roku 
zupełnie odseparowany od zagranicz
nych delegacyj, przybyłych na uroczy
stości z różnych stron świata. Zwykle 
Stalin witał się z członkami przyby
wających delegacji. W tym roku o
prócz najbliższego otoczenia nie dopu
szczono do dyktatora Związku Ra
dzieckiego dosłownie nikogo.. Przed 
r~wią komisarze polityczni poszcze-

gólnych formacyj przeprowadzili nie
zwykle szczegółową rewizję we 
wszystkich oddziałach, które miały 
brać udział w rewii - pozą. oddziała
mi NKWD. Rewizja miała na celu 
stwierdzenie, czy przypadkiem któryś 
z żołnieny nie posiadał ostrych ła
dunków. Rewizji tej 7,Ostali poddani 
również oficerowie. 

Dziecko o 28 palcach 
N e a p o l (PAT) 3D-letnia Eliza Bar·· 

beŁta. mieszkanka Sorento, powiła 
dziecko płci żeńskiej, posiadające 28 
palców, po 7 u każdej ręki i nogi. 

Sprawa Ooboszyńskiego 
W.a r s z a w a. (Tel. wł.) Dnia 15 

czerwca odbędzie się rozprawa w Są
dzie Najwyższym przeciw A. Dobo
szyńskiemu. 

Doc. Cywiński w szpitalu 
War s z a w a. (Tel. wł.) Doc. Cy

wiński, który przebywa w więzieniu 
mokotowskim, został przekazany do 
szpitala.. Proces jego w apelacji jest 
wyznaczony na 2 czerwca. (w) 

Wykrycie sprawcy kradzieży 
w banku litewskim 

K o w n o. (ATE). Państwowy bank 
litewski w r. ub. padł ofiarą niezwykle 
zuchwałeJ kradzieży. Nieznani spraw
cv skradli z kas v banku nonad 50.000 
litów. Obecnie wykryto jednego z u
czestników zuchwałej szajki. Jest nim 
woźny banko",,' Diszpetris. 

Statek tonie 
M a r s y l i a (PAT) Radiostacja por

towa przejęła depeszę statku włoskiego 
"Quirinale", który tonie. "Quirinale" 
pochodzi z Triestu. Jego pojemność 
wynosi 3779 ton. 

Radiostacja marsylska otrzymała 
również drogą radiową depeszę, dono
szącą, że statek francuski "Prado" 
osiadł na mieliźnie u ujścia Rodanu .. 

Hitler u MUSSOliniego 
R z y m (Tel. wł.) Kanclerz Hitler 

przyjęty był w środę po południu w 
Palazzo di Venezia przez Mussolinie
go. Hitler odbył z Mussolinim prze
szło półtoragodzinną rozmowę. Jak 
donosi agencja Stefani w miQdzycza
sie ministrowie niemieccy i włoscy o~ 
mówili sprawy dotyczące ich resor
tów. 

Wojska chińskie 
posuwają się naprZÓd 

H a n k o u (PAT) Po całonocnej bit
wie, według informacyj ze źródeł chiń
skich, wojska chińskie posunęły się 
naprzód o 8 km na północny wschód od 
Taieczuang i przerwały linie wojsk 
japońskich pomiędzy Lingyi i Tau
czeng. 



!;trona 2 .... ORĘDOWNIK, piąteli, ania 6 maja 1938 
l 

• 
J I • 

I 
Numer 103 

Dr med. H. ZIOMKOWSKI ł 
IPecJ. chorób skór. wener. t moczopłciowych 
Lódź 6 Sferpnia 2, tel. 118-33. 
Przyjmuje 9-12 i 3·9, w niedzielę: 1:1-12. 

znowu programem Kominternu Departament aprowizacyjny 
War s z a w a. (Tel. wł.). Przy Mi

nisterstwie Rolnictwa będzie stworzo
ny departament aprowizacyjny, którr 
Obejmie płk Władrsław .Wróblewskl. 

Sowiety wracają znowu do wywołania bolszewickiej pożogi na całym świecie 
L o n d y n (ATE). "Times" zamie

szcza obszerny artykuł dotyczący mię
dzynarodowej działalności Kominter
nu. Dziennik zwraca uwagę na zna
mienny zwrot, dokonany przez Stalina, 
który po ukończeniu drugiej piatiletki 
podjął na nowo pierwotny plan Sowie
tów - przypisywany dawniej Trockie
mu - rozpętania rewolucji światowej. 

"Times" tym faktem tłumaczy egze
kucję szefów czerwonej armii i floty, 
którzy rzekomo mieli być przeciwni 
dzialalności międzynarodowej Komin
ternu. 

Zagraniczna centrala Kominternu, 
którego sekretarzem generalnym jest 
komunista bulgarski Dymitrow, stosu
je obecnie dwojakie metody: w krajach 
demokratycznych dąży do utworzenia 
tzw. "frontów ludowyc.h" lub "frontów 
zjednoczonych" pomiędzy partiami le
wicowymi a partią komunistyczną. \V 
krajach pozaeuropejskich, zwlaszcza w 
Azji i Aftyce Komintern popiera ruchy 
nacjonalist.rczne, jak np. ruch pan
arabski. 

Kraje europejskie, nie objęte rząda-

Gen" Wieniawa DługosIow
ski amb. przy Kwirynale 
\V a r s z a w.a. (Tel. wł.). Urzędo

w·a Polska Agencja Telegraficzn.a ko
munikuje: 

"Amba~ador R. P. przy Kwirynale 
dr Alfred \Vysocki został na własną. 
prośbę przeniesiony w stan spoczynku 
z dniem 15 maja. 

"Jego Królewska Mość król i cesarz 
Wiktor Emanuel udzielił .agrement dla 
generała Bolesława Wieniawy Długo
szowskiego, wyznaczonego przez Pre
zydenta Rzplitej na stanowisko amba
sador,a przy Kwirynale. 

"Ambasador Wieniawa Długoszow
ski obejmie swe stanowisko w najbliż

( szej przyszłości." 

Min. Beck w Sztokholmie 
Sztokholm. (PAT). Szwedzka 

agencj.a telegraficzna komunikuje: 
N a zaproszenie rzą.du szwedzkiego 

minister spraw z.agranicznych Beck 
odwiedzi Sztokholm w dniach 25-27 
maja. 

Nowy prezydent Irlandii 
D u b I i n. (PAT), Prezydentem Ir

landii (Eire) zost.ał Jednogłośnie obra
ny dr Hyde. 

Jeszcze jeden dowód 
. dekompozycji 

Wat s z a w a. (Tel. wł.). 'V sytua
cji dekompozycyjnej "Ozonu" należy 
zanbtow,ać z,aniechanie org,anizowania 
tzw. "pionierów" "Ozonu", tj. młodzie
ży średniej, którą miał org,anizować 
mjr. Galinat, ażeby tę młodzież od
wieść od Rutkowskiego. Obecnie mło
dzież tę będzie org,anizował p. Galinat 
w ZMP. (w) 

Dlaczego ustąpił? 
War s z a w a. (Tel. wł.). Mi,ano

wany niedawno szefem prasowym wy
sanow,anego ZMP p. ,W. Zagórski, u
stąpił ~ tego stanowisk,a i Wr,aca do 
Łodzi na kierownictwo Służby Mło
dych. (w) 

Król !lngiel~ki Jt>rZY VI dokonał uroczystego 
otwarcia. WYRta'.vy iml'('ri~ln('j w Gla,gow, w 
obt'cno"cl ~tutyslP.C'znych tłumuw. " 

Pnro\vipC' hrytyj~ki .. Thurland OllRtle ? po
jpll1ności 6372 ton. kWI'Y l'lyną! Z l\f amII .d.o 
Hongkongu. osiadł na m,ieliźllie ll.wyhl'zc7.y c11l1\
skich. Karlluh Rlatku Jest I)()(lzltll'awlony. sta
tek jest w wielkim niehezpieczcli$t\vip. Na 1'0-
kl3,l7.ic p!\l'owca znaj(luje ~ię wielu pasażerów .. 

'V stoczni im. Ol'f)żonikiąze oraz. w. stoC'zm 
Nikołajewskiej w LenmgradzIe budUJę ~1I). obec
nie dwa wielkie łamacze lorłów .. Stalm l ... ~a
zarz Kaganowicz". ł,amacze te. bed.ą. naJwlęk
szymi ze wszystkich dot~ chczas IstmcJących na 
świf'cie. S'" dl 1I0"" mieRzkańc6w zweCJI wynosI we ug 
ostatni('h ohlil'zmi, jeszc1e nie ogłoszonych urzę' 
dowo. fi 284 752. 

'V 'Viedniu aresztowano b .. dyrektora b,ez
pieczmistwa Burg~nlal.ldu ~ra H}r!lShall.!l. l,tory 
prZYMasZ('ZYĆ sobIe IDuł klIkanasclE' tY"lQCY ~zy
Iing6w z fundu~zu przeznaczonego dla konfidl'll-
t6w nolieyjnych. . I' . . . k 6 

W· Kingston ~R • • T~ID8JCe pO.1CJancl. trzy u' 
dali sie na pO<!ml.eJskle plantaCJe w celu areszto· 
wania prżywOdc~w straiku, taątltąow'ani przez 
tłum. użyli brom. Czterech straJkUJących ZOIlU.
lo zabitycb, 7 rannycu 

mi dyktatorskimi, traktowane są indy
widualnie, jednakże wedle tej samej re
cepty: "front zjednoczony", strajki i 
rozruchy, wojny domowe, ustanowie
nie rządu sowieckiego. 

Autor artykułu podkreśla, że ko
muniści zagraniczni, którzy uciekli do 
Rosji, zwłaszcza z Niemiec, Polski i 

Finlandii, okazali się bezużytecznymi 
w przeprowadzaniu programu rew<;>lu
cji światowej, mają bowiem zamkmęty 
wstęp do swoich krajów. Wskutek tego 
wielu z tych "niepożądanych" komuni
stów zostało rozstrzelanych podczas 
"czystek" przeprowadzanych przez Sta
lina. 

Watykan uznaje rząd gen. Franco 
Poselstwo tv Burgos podniesione zostało do godności nun

cjatury 
Rada ministrów rzą.du narodowego 

odbyła pod przewodnictwem g~m. Fran
co posiedzenie, na którym po wyjaś
nieniach min. spraw zagranicznych 
Jordana przyjęto do wiadomości, że 
W,at.ykan podniósł swoje przedstawi
cielstwo w Burgos do godności nuncja
tury. To równa się uznaniu samo-

dzielności narodowej Hiszpanii jako 
osobnego państwa. 

Dalej min. Jordana l'Merował spra
Wy polityki międzynarodowej i pod
kreślił, że czerwoni otrzymują. stale 
materiał wojenny przez granicę 1ran
cURką.; komitet nieinterwencji zawiódł 
na tym odcinku. 

We Francji wzra ta' antysemityzm 

(w) 

Maruszeczko odtrans~or- 1 
towany do Wadowic 

War s z a w a. (Tel. wł.). Dziś został 
odtransportowany do Wadowic Maru
szeczko w asyście 5 policjantów i 
dwóch tajnych agentów. (w) 

Przeciw uchodźcom 
z Austrii " 

War s z a w a. (Tel. wł.)'. Zwią.zek 
Artystów Widowiskowych wystąpił do 
władz administracyjnych z prośbą. o 
nieudzielanie prawa pobytu artystom, 
pOChodzącym z Austrii. Podcz.as prze
wrotu wielu artystów austriadkich, 
bawiącYGh w Polsce, zawarło nowe u
mowy. Obecnie pracują. oni w Polsce. 

Aplikantom sądowym 
nie wolno z~jmować 

innych stanowisk 

Ruch p1'zeci'W~ydo'Wski u'zmógł się 'W czasie rzqdrJ'w 'Żyda 
Bluln(t 

W.a. r s z.a. wa. (Tel. wł.). Prezy
dium Rady Ministrów wyc1,ało okólnik 
o zajmowaniu przez aplikantów s~do
wy ch innych st.anowisk w służbie pań
stwowej podkreślają.c, że zgodnie z 
przepisami obj~cie stanowiska ap.li
k,anta musi być poprzedzone zwolme
niem z popl~zedniej służby. Niedopu
szczalne jest udzielanie zezwoleń od
bywania aplikacji sądowej jednocze
śnie z zajmowaniem urzędu państwo
wego. Jakkolwiek wątpliwości nasu
wa tu praca w cIiai'akterze urzędnika. 
kontraktowego, to i t.akim urzędnikom 
okólni!c władzy zezwolenie na aplika
cję są,dową. uważa za zasad?iczo ni~ 
wskazane, ponieważ stanowisko ap.ll
kanta musi być zawsze traktowane Ja
ko zajęcie głÓwne, a pozost.ałe z.aj~ia 

Antysemityzm we Francji istnieje l'ykańskitb, który przybył specjalnie do 
i zajmuje francuską. opinię publiczną. Francji celem zbadania tego problemu. 
ujawniając się w prasie, ogłoszeniach De Kerillis przyznaje, że antysemityzm 
na murach, na zgromadzeniach i od- wzmaga się we Francji jako następ
czytach. \Vylewa on się na zewnątrz stwo rządów Leona Bluma. Parę osób 
również w hałaśliwych demonstra- z otoczenia Bluma przygotowało for
cjach i zajściach. Front antyżydowski maIną. inwazję na Francję Żydów, wy
we Francji nie jest jednOlity. W każdej dal onych z innych krajów. I to wywo
partii można przeprowadzić ' linię po- łało }:uch antysemicki. Antysemityzm 
działu na antysemitów i żydofilów. jego zdaniem ogranicz.a się do pew
Tych ostatnich można spotkać nie nych kół ludności. 
tylko na lewicy, lecz również na pra- Korespondent paryski dziennika 
wicy. berlińskiego "Voelkischer .Beobachter" 

Henrvk de Kerillis zajmuje się w I twierdzi, że ruch antysemIcki wzrasta 
Iliśmie ,:L'Epoque" z 28 kwietnia rb. w kołach dro~nego przemy,sł';1 i han
zagadnieniem tzw. antysemityzmu w dlu, odczuwających dotklIWIe zalew j.ako uboczne. (w) , 

formie rozprawy z dziennikarzem ame- żydowski. .' • Taki je~t los komunistów ': 

W szelki e zaburzenia w· plucach 
War s z a w a (Tel. wł.) W kołach 

komunistycznych Warszawy duże 
wrażenie 'wywarła wiadomość, że w 
'l\loskwie został aresztowany Adolf 
\Varszawski, znany pod pseudonimem 
partyjnym ,,\Varski". Był on przed la
ty jCdn\-m z twórców socjalistyc.zn~j 
demokracji Królestwa Polskiego l LI
twy razem z Różą Luksemburg, zna
nym teoretykiem socjalizmu. Przez 
pewien czas był posłem do Sejmu pol

mogą prowadzić do gruźlicy to też muszą 

być one wcześnie leczone i usuwane. Przy 
uczuciu duszności, chrypce, zaflegmieniu, 
kaszlu stosuje si~ zioła map-istra Wolskie
go ze znak. ochro "Pulmosa". zawierają-

Konferencja ministrów 
Małej Ententy 

B u kar e s z t. (Tel. wł.). W śro
dę rano rozpoczęły się w Sin.aia pod 
Bukaresztem obrady ministrów spraw 
z,agr. M,ałej Ententy (Rumunii, Jugo· 
sławii i Czechosłowacji). 

Obradom przewodniczy rumuilski 
minister spr. zagr. Comnene. 

Zmarł Ossietzky 
B e l' l i n. (Tel. wł.). Dziś zmarł na 

skutek z.apalenia opon mózgowych w 
je,dnej z klinik berliIlskich znany pa
cyfistyczny pisarz niemiecki Kar~ \TOl~ 
OssiE'Jzky, l.aureat nagrody pokOjowej 
Kobla w r. 1937. 

Gospodarcze echa 
"anschlussu" 

w a r s z a w a. (Tel. wł.). Rada Trak
tatowa przygotowała materiał .do .1'0-
kowall handlowych z Rzeszą NIemIec
ką.. Chodzi o nowy traktat, będący 
konsekwencją. "anschlussu". Polska 
dostarczała Austrii produktów rolni
czych. Obecnie obroty te z terenem 
austriackim przejdą na Rzeszę Nie
miecką,. (w) 

ce rzadką roślinę chińską Schin - Schen. 
Uodporniają one organizm I łagudzą cier
pienia płucna. Do nabycia w aptekach 
i drogeriach. 

ng 9257/8 ' 

KorespondencJ" a prywatna ł l':kiego. \V swoim czasie zbiegł do Ro
s.it i tam współpraco,,'ał blisko z Bu-na Litwę chal'inem, Trockim i Leninem. Nale-

War s z a w a. (Tel. wł.). Dyrekcja żał do ~lubow~:ch teOl·~tyków K?mu:
pocztowa w Wilnie poczynHa przygo- strczneJ Partu Pol~kl." ObeC!ll~ o. -
towania do uruchomienia poczty z Li- dzono go "za trockIzm w wIęzIemu. 

twą. Od 10 maja będą kursowały w 4 lata wiezienia 
\Vilnie dwa ambulanse pocztowe w 
drodze do Zawias, wioząc pocztę na Li- za kradzież 67 aroszy 
twę. Obowiązywać będzie w kOl'espon- \V a r s z a w a (Tel. wł.) Przed Są-
dencji z Litwą. zW~'kła taryfa zagra- dem Okręgowym w Równem odpowia-
niczna. (w) dał kilkanaście razy karany, niepo-

Masowe prośby prawny złodziej Chaim Sajer, odbywa
J1ł-cy dłuższe kary pozbawienia wolno-

O zwolnienie więźniów ści za różne kradzieże. Akt oskarże-
'W a r s z a w a. (Tel. wł.). W ub. ~ia zarzucał I?u ~radzie.ż 67 ~TOSZy. 

miesiącu zostało zwolnionych 149 prze- ""ąd uwzględl1lł, ze Cha~m SaJe.r był 
stępców, odbywająCYCh l<rót1de karv, TJałogowym prze~tę~cą. l w~'mlerzył 
którzy byli zatrudnieni na robotach I m:u l~arę 4 lat Wlę7.lel1la .oraz pozba
publicznych i sprawowali się tam do- ! wJema na 10 lat praw puJJllcznych. (w) 

brze. Na wiadomość o tym rOdziny kil- W"llczyca zagryzła dziecko 
kuset zajętych przy budowie dróg i in- i . 
nych robotach więźniów zwróciły się . ~V ar s z a w .a. (T~l.. wł.). Żona lll
do władz sądowych i więziennych o zyl1lera,. Rozalla \VldzlC~(a, otrzymała 
zwolnienie. (w) przed kIlku laty od zna.lomych z kre-

Czworo dzieci sów, s~czenię-wil~z~. ~lała ~vilczyca 
pod opIeką właŚCICIelki z.aakllma.tyzo-

zginęło w płomieniach wała. ~ię doskonale. . . 
• . . MIjały lata, a ZWIerzę 11Ie wykazy-

B. e 1.1 1 n. (Tel. wł.) .. ~a P?u.d,aszu walo żadnyCh krwiożerczYCh insh'nk
~amlemcy we ,~schod11leJ CZę~Cl Ber- tów. Otrzymało imię ,)lika", było 
Ima wy~uChł 1?oz~r, którego ofIarą. pa, bardzo przywiązane do p. \Yodzickiej, 

Słowacja w hołdzie dło cz,,~ 01'0 dZI.eCl. .. która zabier.ała zwierzę CZ<;'SlO na spa-
. ZaOlm. straz,acy .zdo!,all, dOJ.Ść. do cery, prowadząc je na sm~r czy. Pod-

ŚW. Andrzejowi Boboli ml.es~kama ~1a. naJ~Yzsz) m plętl ze, cz.as ostatniego sp.aceru, 3-letnia już 
B r a t y s ł a w a. (KAP). W ub. t~-- d~Iec~ uległ~ JUz t.ak sIlneI?u. p~parze- "Mika" zachowywał,a się spokojnie. _ 

godniu, w poniedziałek, wtorek i środę, mu! ze wkrotce po przeWIeZIenIU do Niespodzianie jednakże szarp 11<;' la sil-
w jezuickim kościele w Bratysławie sZPItalTa zma~ły. d k nie, zerwała smycz i rzuciła się na idą-
odbyły się trzydniow.e na~oż~ństwa ku raglczny wypa e cego ulic~ 6-!etniego T Jan:u . Majaka, 
czci nowego polskIego RWIętego An- katechety unl"ck"leno synka są.sladow pp. "OdZIcluch. Za-
drzeja Boboli. W nabożel1stwarh tych !f nim przechodnie zorientow.ali się w 
wzięli tłumny udział Słowacy, "Vę- ł \V a r s z a w a (Tel. wI.) Katecheta sytuacji, wilczyca przewróciła dziecko 
gl'zy i Niemcy. Okolicznościowe ka7.f1- unicki z Buczacza ks .. Pastuszenko, ja- i wbila kły w jego ciałko. 
nie słowackie w~Tgłosił ks. hiRkup Mi- dą.c motocyklem, najechał pod Zale- P. \Vodzicka zdołał,a wpr,awdzie 
chał Buza.lka. Był również obecny kon-I szczykami na jad~cQ. w tym samym odciągnąć wilczycę, ale dziecko pogry
suI polski w BNltysławie z całym per- kierunku furQ i doznał ciężkich kon- zione i poranione po odwiezieniu do 
sonelem konsulatu. tuzyj. Przewieziony do szpitala zmarł. szpitala, wkrótce zmarło. (w) 
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Z NASZEGO STANOWISKA 

Krok naprzód II 

I krok w tył 
,V związku z przemówieniem, ,"vy

głoszonym przez wicepremiera I{wiat
kowskiego na zebraniu "Ozonu" w 
Katowicach, zaleciliśmy spokojne od
czekanie szczegółowszego wyjaśnienia 
ogólnych myśli, wypowiedzianych 
przez m i 11. I< wia tkowskiego, przede 
wszystkim zaś czynów, które byłyby 
wcieleniem tych myśli. 

Po prztyoczeniu nie głoszonej 
dotąd przez członków obozu l"r,ą
do\\ ego tez" o potrzebie współdzia
łania \vszystkicb polskich ugrupowałl 
politycznych, zarówno prorządowych 
jak 'opozycyjnych, oraz o "zmienności" 
rządu, parlamentu i ordynacji wy bor
'Czej do izb ustawodawczych i do in
stytucyj samorządowych - stwierdzi
liśmy, że należy odczekać, czy i jakie 
po słowach nastąpią czyny. 

Stwierdzając różnicę między po
sta"'jeniem sprawr przez wicepre
miera I:wiatkowskiego, który zwrac.al 
się w Katowicach do Polaków "po obu 
stronach nie\Yidzi.alnej, lecz dzielącej 

nas barykatly'.',.a sŁanmyiskiem sterni
ków "Ozonu", z gen. Skw.arczyilskim 
na czele, którzy pretendują do tego, b:
"w zwartych szeregach OZN zjedno
czył się caly naród", podkreśliliśmy 
tak samo, że "droga od słów min. 
Kwiatkowskiego do czynów w icb sen
sie jest niekrótka i niełatwa, jest bo
wiem zatarasow.ana ideowym zamętem, 
politycznym bałaganem i organizacyj
nym uporem "Ozonu". Dodaliśmy, że 

"słowa mogą mieć charakter ogólny 
i elastyczny, CZyi1Y zaś musiałyby być 
konkretne, zupełnie konkretne i zu
pełnie zdecydowane, musiałyby obecną 
polityczną "rzeczywistą rzeczywistość" 

przewrócić do góry nogami", a że, o ile 
chodzi o polityczny obóz rządowy, "nie 

Groźba wojny 
na Dalekim Wschodzie 

Z Tokio informUją, że Japonia za
mierza opanować północną, sowiec
ką część Sacbalinu. Japońskie sfery 
wojskowe przewidują. jakoby, że anek
sja ta nie napotka na poważniejszy 
opór, gdyż Sowiety mają na wyspie 
tylko słaby garnizon, a flota sowiecka 
może być łatwo zablokowana we Wła
dywostoku. 

Japończycy wymieniają strate-
giczne korzyści utworzenia na pól
nocnym Sachalinie bazy ofensywnej. 

},f apka sytuacyjna Sachalinu. Znaki, 
sowieck.i i rosyjski, oznaczają rosYJską 

i jap011ską część tej wyspy. 

° wiele poważniejsze znaczenie po
siada aneksja pod względem ekono
micznvm. Wyspa obfituje w bogate 
złoża 'nafty, eksploatowane częściowo 
przez koncesjonariuszy japońskich. 
Znajdują. się tu również kopalnie do
brego węgla, zapasy drzewa. Sąsiednie 
Morze Ochockie dostarcza licznym flo
tylom rybaków japońskich nieprzeb!'a
ne ilości ryb szlachetnych gatunkow, 
łowionych nie tylko dla celów ŻyvlllO: 
ściowycb, ale i na nawóz do pl.antacYJ 
ryżu. 

Zabór SachaJinu przez Japonię o
znacza groźbę niewą.tpliwei wojny na 
Di.lekim Wschodzie. 

widać w nim żadnych realnych danych, 
by zmierzał do takiego przewrotu". 

Powściągliwość nasza okazała siQ 
całkowicie uzasadnioną. Po dobrym ty
godniu, jaki upłynął od mowy kato
wickiej, a w którym to czasie musiało 
się dziać niejedno za kulisami czynni
ków kierownicz~' ch obozu rządowego, 
wicepremier Kwi.atkowski odbył "roz-

mowę" z naczelnym red.aktorem "Gaze
ty Polskiej" B. Miedzińskim, ogłoszoną 
w tym piśmie. "Rozmowa", ubrana we 
formę uwag min. Kwiatkowskiego o 
komentarzach prasowych do jego mo
wy, oznacza faktycznie w wybitnej mie
rze zmi.anę stanowiska, zajętego 

przez wicepremiera w Katowicach, co 
zostało oczywiście zawoalowane i ude-

lV d",(ilr:rlzie 3 m~ja w Po::.nani'l.l wyróżmll/. szę swq liczebnością i p1'Ze~e 
wszystkl'rn WS1Janwlą postawą karne szeregz Strol1nŁctwa. Narodowego. 11 a 

zdjęciu straże p01·ządkowe S. N. w pochodZie 
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GLOSY 
Obraz "konsolidacji" ... 
z zaciśniętymi pięściami 

Sprawozdawca wilea kirgo "Słowa" tak 
opisuje zajście mięuzy b. premierem, pro!. 
Leonem Kozłowskim, a redaktorem na
czelnym "Gazety PolSkiej" na głośnym po
siedzeniu Koła parlamentarnego "Ozonu·': 

"Kiedy premier Kozłowski rozpoczął 
swe przemówienie, już po pierwszych je
go słowach płk Miedziński zaczął mu prze
rywać, wołaji1c: .,Leonku, co ty mówisz?" 
itd. Gdy płk J\fiedzi11sJd nie przestawał 
przerywać mówcy. zwracając się ciągle do 
senatora I{ozłowskiego "per ty". senator 
Kozłowski zawołał w pewnej chwili: "Pa
nie l\1icdzillski. proszę o spokój". 

"P. MiedziJh,ki nie przesta "'al jednak 
przerywać, a na pra wiacze cią.głym i k~zy
kami starali się zagłuszyć słowa premiera 
Kozłowskiego. 

"Kiedy Kozłow!'ki doszedł w . s\vym 
przemówieniu do tego ustępu. gdZie mó
wił, iż organa prasowe .. Ozonl.l:' P!"z.emil
czały projekt ustawy antymasonsklej , płk 
Miedziński, kt6ry siedział w pierwszym 
rzędzie o kilka mieisc od premiera Koz
łowskiego, zerwał sip, i krzycząc: .. Pan 
kłamie" , rzucił się z zaciśniętymi pi ęścia-
mi na premiera Kozłowskiego. . . 

Sen. Kozłowski, który przemaWiał sle
dzą'c w futelu. nie wstając, z miejsca za
wołał: ,.Panie pułkowniku Miedziński. na 
miejsce!" W tym mome~cie. kilk~ P?słóW 
rzuciło się między przecl\vmków I nie do
puściło w ten sposób do dalszego kon
fliktu. 

"Całe to zajście odbywało si,ę przy 
akompaniamencie różr.ych okrzykow "na
prawiaczy". 

"Wśród wrzawy dalszych słów se~. 
Kozłowskiego nie było słychać, wreszcIe 
przerwał on swą. mowę i opuścił sal~ 
obrad. Za nim wyszedł sen. Dworakowskl 
z Wołynia. 

.,Po sen. Kozłowskim przemawiał płk 
J\fłedziilski. ogl'omnie podniecony i pole
mizował z wyworlami premiera Kozłow
skiego:' 

. 
1 ECHA 
To się również nie udało. W międzyczasie 
redagował "Gazetę Polską". To się uda
wało dopóty. dopóki faktycznym kierow
nikiem tego pisma był Matuszcws·l,i. Gdy 
ten ostatni ustąpił. "Gazela Pol ska" za
częła podupadać. P. MiedziI'lski chcial się 
odegrać na tprenie Sejmu. Założyl Klub 
Dyskusyjny UczestllJków Walk ° Niepod
lE'gtoŚć. l-i:lub ten nie odegrał żadnej roli. 
Gdy powstał .,Ozon", rcdaktor naczelny 
"Gazety Polskie '· chciał być jego ojccm 
chrzestnym. Przepowiadał niemal w prze
dedniu ogłoszenia deklaraCji lutowej, że 
nowy obóz będzie się opicral na radyka
liźmie. Okazało się, że pIk Koc wystąpił 
z del,laracją nader umiarkowaną. P. Mie
dziński pozostał na uboczu. Dążył wszel
kimi silami do tego, by przynajmniej reda
gowane przez nipgo pismo zostało uznane 
za organ .,Ozonu". - Przez dlugi czas mu 
się to nie uda"·'łlo . 'Yre'szcie postawił na 
swoim Ogłosił na pi erwszej stronie swego 
pisma, że "Gazeta Polska" jest organem 
OZ::-.1. Jego wpływy w "Ozonie" zaczęly 
wzrastać. Potrafi! się pokumać z "na pra
wiaczami". Złośliwi mówią nawet. że 
między nim a woj. Grażyilskim stanął ci
chy układ. na mocy którego w razie obję
cia przez p. Grażyńskiego stanowiska pre
miera p. Mledziński miał objąć kierow
nictwo spraw zagranicznych. 'Yplywy re
dak tora .,Gazety Polskiej" wzrastały. Aż tu 
znowu pech. "Ozon". w którym p. Miedziil
ski zdołał uzyskać wpływy, zaczął sifl roz
łazić. I znowu dalsza kariera stanęła pod 
znakiem zapytania, znowu grunt usuwa 
się spod nóg. 

. ,Czy ż wobec tego nie jest prawdą, że 
p. MiedziJlski je!:'t rzeczywistym pechow
cem?" 

Rozmówki dawnych przyjaciół z .,sana
cji" dają widowisko zgoła osobliwe. 

Dalsze objawy rozkładu 
Ozonu" 

" "Kuricr Polsld" donosi, że w różnych 
slronach kraju rozpoczął się rozpad orga
nizacji "ozonowych": 

"Na Wilcńszczyźnie dokonały się liczne 
Zajście jest przedmiotem sprawy ho

norowej. 

Miłe rozmówki 
"sanacyjnych" przyjaciół 

I 
secesje i rezygnacje z "Ozonu" jeszcze w 
zimie na tle konfliktu z ~en. Zeligowskim 
w Sejmie. Organizacje tamtejsze zostały 
tylko częściowo odbudowane przez zwolen
ników "naprawy". 

Pouczające są rozmowy między dawny
mi przyjaciółmi z obozu "sanacyjnego". 
.. Czas", któremu szereg zarzutów posta
wiła "Gazeta Polska", tak z kolei charak
teryzuje działalność polityczną jej naczel
nego redaktora, p. Bogusława Miedziń
skiego: 

"P. Miedziń'lki - pisze - był swego 
czasu ministrem p0czt i telegrafów. SkoI'i.
czy to się to w sposób ella niego fatalny. 
Potem był wiecznym kandydatem na sta· 
nowisko milllitra 50ra w wewl1f'trzll.)'cll .. 

"Obecnie donoszą o rozpadnięciu się 
"Ozonu" w Nowogródzkim. 'Yiceprezes 
OZN w Nowogródku, inż. Trzeciak, wystą.
pil już przed kilku dniami, teraz zaś doko
nał secesji seluetarz okręgowy. p. Kostro
wicki. W nowogródzkim "Ozonie" pozostał 
tylko uważany Z'ł .,naprawiacza", miejsco
wy działacz p. Zagórski. 

Pismo traktuje te wieści jako pierwsze 
jaskółki z prowincji, zapowiadające roz
padanie się organIzacyj "ozonowych" w 

korowane szeregiem oświadczeń ogól
nikowych. 

Nie zatrzymując się przy tych ostat-o 
nich, a stwierdziwszy tylko zapewnie
nie wiceprem. Kwiatkowskiego, że jest 
w zgodzie z konstytucją, rzą.dem, "Obo
zem Zjednoczenia Narodowego", jego 
deklaracją i nastawieniem jego szefa, 
nie mówiąc już o Prezydencie Rzeczy
pospolitej i marszałku Rydzu-ŚmIgłym, 
przytaczamy główny ustęp obecnych 
wywodów min. Kwiatkowskiego o ist<r 
cie zjednoczenia: 

"Nie przez próbę osłabienia autory
tetu OZN, lecz przez wzmocnienie tego 
autorytetu wiedzie naj krótsza droga do 
d.alszej kon solidacji. Może ona przeja· 
wić się zarówno w formie bezpośred ... 
niego zjednoczenia, jak też i. po~oz~
mienia grupowego dla OSIągnIęCIa 
określonych, ważnych celów p.al1StWO<. 
wych." 

Przypominamy, że w Katowicach 
mówił wicepremier generall1ie o 
"współdział.aniu" wszys tkich ugrupo
w.ail politycznych i mierzył równą mia
rą obie strony barykady: prorządową 

i opozycyjną; ter.az, w "rozmowie" z 
redaktorem głównego org.anu OZN, 
min. Kwiatkowski wysunął tezę kon
solidacji w formie "bezpośredniego 

zjednoczenia", czyli wstąpienia nieza
leżnych organizacyj czy jednostek do 
OZN i "wzmocnienia jego autorytetu", 
a ponadto - o ile chodzi o osiągnięcie 
określonych, ważnych celów państwo
wych - "porozumienie grupowe", przy 
czym nie zamierza się chyba z tego ro
biĆ tajemnicy, że "porozumienie" to 
miałoby stać pod komendą "Ozonu". 

Tak. j.ak wicepremier Kwiatkowski 
teraz stawia sprawę, stanowisko jego 
prawie w niczym nie różni się od spo
sobu myślenia gen. Skwarczyńskiego, 
redaktora Miedzińskiego i innych lea
derów "ozonowych". Mowy o tym nie 
ma, by się tą drogą w Polsce doszło do 
konsolidacji narodowej. 

IHo chce do niej powieść społeczeń
stwo polskie, musi mu wslr.azać nie sa
mo się przez się rozumiejące has~o 

obrony pa11stwa", lecz wyraźny, zwar· 
~y program narodowy i drogi, do jego 
realizacji wiodące. Nie czas na ogólni
ki i sztuczne podtrzymyw.anie tworów, 
w które spolecze11stwo nie wierzy. Tyl
ko wiarą, tylko entuzjazmem, tylko 
duchem ofensywnym narodu, zapatrzo
nego w j.asny i wielki cel, zdoła się 

stworzyć rzeczy wielkie. 

Wystąpienia wicepremIera Kwiat
kowskiego, z których pierwsze ozna
czało śmiały krok naprzód a ~rugie -' 
ostrożny krok wstecz, nie przyczyniły 
się ani do wyj,aśnienia sytuacji "kon
solidacyjnej", ani do podniesienia au
torytetu "Ozonu". 

Dyrektor Gaci -
znowu na Zamku? 

Polska Agencja Agrarna donosi, że na 
Zamku w Warszawie przyjęta ma być 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej delega
cja lewego skrzydła ludowców, zło1:ona z 
inż. Solarza, adw. I{loca oraz p. Malarza, 
jednego ze skazanych za zajścia w Krze" 
czowicach, która to delegacja przedłoży 
prośbę ° darowanie kary zasądzonym za. 
zajścia krzeczowi ckie. 

ReWizja 
w ,~Słowie Narodowym" 
W przeddzień obchodu socjalistycz

nego 1 maja we Lwowie odbyła się w 
nocy niespodziewanie rewizja policyj
na w lokalach "Słowa Narodowego", 
Okazano pismo prokuratora, po czym 
funkcjonariusze policyjni przeszukali 
wszystkie lokale, Rewizja, jak dono
szą, nie dała żadnego wyniku. 

Następnie zawezwano obecneg-o re
daktora p. Jerzego Pallcewicza i dwóch 
członków Stronnictwa Narodowego dlt 
udania się na policję, gdzie ich zatrzy
mano. Naz,aju~rz zaś aresztowano je
szcze kilku członków Stronnictwa Na
rodowego oraz "Pracy Polskiej". 

Przyczyna aresztowania nie iest d(). 
tad znane.. 
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"Kultura" !1[jali!IJllna w Jflykła~a[~ 
Zawodowi "obrońcy" godn ości ludzkiej w bandycki spo sób napadli na niewinnych 

przechodniów 
Kra k ó w, 4. 5. Socjaliści narzu- socjalistów było kolo 300. A więc tak 

taję. ustawicznie polskiemu sPoleczeń-1 wygląda oburzanie się na napady w 
stwu przekonanie, że właśnie oni re- kilku na jednego. Poranili też poważ
prezentują nie tylko demokrację, ale i nie socjaliści studenta. Traf chciał, 
wszystkie jej dobra, a więc ład, posza- że był to zdecydowany wróg "Młodzie
nowanie prawa i kulturę. Ich przecie ży Wszechpolskiej" i Str. Narodowego. 
instytucją są rozmaite "ligi dobrych Nie wiadomo doprawdy, co im ten sa
obyczajów", "obrony praw czlowieka i n'otnie stojący człowiek zawinił. 
obywatela" itp. Ciągle deklamują. o Prawdopodobnie zobaczywszy studen
poszanowaniu godności ludzkiej, "wol- ta, nie mogli przypuszczać, że nie jest 
r,omyślności" i o walce z terrorem. Ale on "end~iem". 
w praktyce jest całkiem inaczej. Dla Powiadają, że "dzicz endecka nie 
przykładu przyjrzyjmy się kilku fak- waha się nawet napadać na ludzi na
tom działalności socjalistów w dniu 1 uki". A tu w Krakowie banda socjali
maja w jednym tylko Krakowie. Na 

styczna pobiła i wywróciła na ziemię 
profesora uniwersytetu, prorektora, 
znanego ekonomistę prof. Krzyżanow
skiego. I znów traf chciał, że ten pro
fesor zdzierał afisze antyżydowskie 
młodzieży narodowej. Socjaliści pobi
li go krzycząc' "endek, endek". 

Tak to wygląda kultura socjali
styczna. Narodowcy wolą. nie oczek~
wać na czasy, kiedy ta kultura nadeJ
dzie i zbawi nas. Wolę. się jej wyrzec 
w sposób nawet niekulturalny. Czasem 
ni ekulturalne sposoby prowadzą do 
największej kultury, 

kilku tych prykładach obejrzymy do
kładnie ich oblicze i wartość moralną. 

Socjal-komuna, maszerują.ca w po
chodzie l-majowym w Krakowie wzno
siła okrzyki: "śmierć endecji", "bij 
w pysk endeka", a małe kilkuletnie 
d:ti~ci, nauczone przez tatów wołały 

Trzeba usunąc "zakułe łby" 
mÓłvil 'H.licTtalsld do b. wicemin. Sfał"#yńskiego - Wspólpł"a

cownicy 'HIichalsldego o jego pł"acy w minisfeł"sfwie 

rytmicznie: "kto morowy, niech nie l, War s z a w a. (Tel. wł.). W proce
c7:eka, ale wali w pysk endeka". Ten sie o nadużycia Mic.halskiego s~d prze
sam wierszyk widniał na transparen- słuchiwał wczoraj prezydenta miasta 
cie. To oczywiście głupstwo. Nie Starzyńskiego, który w łatach 1929-31 
straszne były dla "endeków" okrzyki był wiceministrem skarbu i zwierzch
i transparenty_ Stali oni na ulicy i nikiem departamentu podatkowego. 
krzyczeli rozdawali ulotki. Jakoś bra- Według zeznań Starzyńskiego Mi
kło odwagi milicjantom do ruszenia chaIski głównie reprezentował depar
choćby jednego "endeka". Strachy na tament, był jego du!'lzę. z powodu swej 
Lachyl Endecy już przyw~'kli i znają < aktywności i wsz"stkim się interes 0-

dobrze socjalistów i ich odwagę. wał. O animozji Michalskiego :II dr-
Ale i inne fakty są wymowne. Ci, rektorem Korzką lub o zatargach kom

którzy tyle czułych słów mają dla 0- petencyjnych świadkowi nic nie wia
flar enneckiej przemocy, którym z ust domo. Micl~alski był ostry wobec u
nie schodl'j potępianie "terroru endec- l'zQdnik6w. Swiaclek słyszał, że Michal
kiego", którzy tak niel'ar. żałośnie pi- ski uprawiał po pracy w biurze pija
S7:ę. o tym, jak endecy biją bezbron- tyki, Idól'e trwały nieraz !lo późnej no
nych starców żydowskich, potrafili 60- cy. Słyszał również, że komornik za
letniego starca zmasakrować za to, że jął mu rzeczy r.a długi firmy Fram
nie 7:dj/łł czapki przed ich pochodem. pol. \V sprawach ulg i umorzeń po
Może ten człowiek nawet był i socja. datlwwych Michalski był twardy. Koń
]istę., może nie zorientował' się, o co cowe zeznania Starzyński składał przy 

chodzi. Przecież to 60 lat! Stał sam, drz;;f~~y~.~~~~i{:6~hśkarbOWej Tom-

Notowania giełd 
zbożowo-towarowych 

kiewicz zeznał, że był przeciwny mia

zastępcę. dyrektora departamentu po
datkoweO'o. Michalski cieszył się więk
szym zaufaniem politycznym, aniżeli 
star8i urzędnicy skarbowi, i mial za
targi kompetencyjne z naczelnikami 
wydziałów, którzy kwestionowali jego 
uprawnienia. Świadek mówił, że po
dawał się do dymisji, gdyż wicemin. 
Starzyński chciał zwolnić wszystkich 
naczelników wydziałów oprócz Michal
skiego. RategollYcznie świadek nie zga
dzał się na to i chodził w tej sprawie 
do ministra skarbu. Tym naczelnikom 
wydziałów stawiano zarzuty, że sę. 
"starymi biurokratami, zakutymi łba
mi, których trzeba się pozbyć". 

Z pytall prokuratora wynikało, że 
takę. opinię mógł podsunąć wicemini
strowi Starzyńskiemu sam Michalski. 

(w) 

Pogrzeb 
śp. ks. Koczmorowskiego 
Koń s k i e, 4. 5. - W niedzielę ub. 

B y d Il o s z c z, 4. maia 19as r. żyto 19.75 <10 
( ~: pązenica I st. 24.75-25.25, II st. 24-24.50; 
Ję~zmleń I gat. 17-17.25. II gat. 16.7.5-17; o
WIes 17.50-18: otręby żytnie 13-1!l.50; otr«:by 
pszenne In. 14.7l>--15.25, Ar. 14.25-14.7;;. gr. 15.25 
do 16.00; mąka żytnia 65'/, 22,75-30.25; mąka 
Pszenna 65'/, 38-39. 

nowaniu Mirhalsldego na naczelnika 
wydziału, później miał złe stosunki z 
Michalskim. Krążyły wersje, że fi
chal~ki szuka sobie odskoczni i chce 
zająć stan6wisko świadka, tj. Tomkie_ 
wicza. ~Iic]Hllf'ki mówił, że świadko
wi E'zkodzi drr. Korzek, który jednakże 
temu zaprzeczrł. 

W Pilczycy w pow. koneckim odbyła 
się eksport.acja zwłok śp. ks. probo
szcza Koczmorowskiego, zamordowa
nego bestialsko przez bandytów. Na 
smutną tę uroczystość żałobną. przy
było 40 księży z J. E. ks. biskupem 
Lorkiem z Sandomierza na czele. W 
pogrzebie wzięło udzial i Str. Nar. U
mundurowany oddział narodowców 
prow,adził prez. p. St. Troelich i mgr 
Kulerski. 

K!l t o w Lc e, 4._ maja ~93S r. ~yto 20-20.50; 
p/sl:emc.a ~1,25-21,75. Jednolita 26,2li do 
26.7:1; Jec~mle.ń przem. lS-18.50, past. 17.50 do 
17.7 .. ; oWle.s Jedn. 21-21.50, zb. 20.2~-20.50; o
tt~b! }lytllle 12.25-12.75: otręby pszenne gr. 15 
do 1 ..... 0 .. śr. 14-14.50. m. 13-·13.50; mąka żytnia 
85'/, 29.",3-30.25; maka pszenna (15'/, ~R.25-38.7;j. 

Ł ó d t, 4 maja 1938 r. żyto 21-21.50; pszeni
c! 27-27.~0. zb. 26.50-26.75; jęczmielt przem. 
17-18; oWIes 1. 21-21.25, II st. 20.2;;-20.50. III 
sto 20-20.25: otręby żytnie 13.50-]3.75; otręhy 
pszenne sr. 14-14.29. gr. 13.75-14; mąkR żytnia 
(;5'/, 211.50-30; mąka pszenna IW/, 39-40. 

W II r ~ z a w 11.. 4 maja 1938 r. tyto ! ~t. 
20.2.'>-21.75: !>Szenica 28-28,50. jedn 28-2850 
zb. 27.50-28; jęczmień I 8t. 17.25-18, 'II at. 17.25 
do 17.50. III st. 17-17.25: owies 1 ~t. 21.50-22, 
II st. 19.75-20.25; otręby tytnie 111-13.5U: otreby 
pszenne .. I'. 16-16.50. sr. 14.!\0-15, m. 14.50-15' 
makll żYtnia 65'/, 2s.75-21I.25; mąka pszenna 
65'/, 38-40. 

L w (\ w, 4 maja 1938 r. żyto I st. 19.50 do 
19.75, II st. 18.75-19; pszenica czerw. 25.75 do 
26. zbier. 24.7l>--25, biała 26.25-26.50 zbier 
%5.25-25.50: jęczmień przem. 16.75-17.25 past' 
15.Tl>--16: owies I st. 20-20.25. II st. 18.50-10: 
otręby żytnie 11.50-11.75: otręby pszenne gr: 
13-~3.%5. §r. 11.25-12.25, m. 12.50-12.75: mąka 
żytnIa lWI. 80.50-31; mąka pszenna 65'/, 39.50 do 
40.00. 

Ciągnienie 
4-pct. Prem. poż. Dolarowej 

(Ber; gwa.rancji) 
. 'V losowaniu ł pct Prem. Pot. Dolaro

wej (dolarówki), wygrane padły na nume
ry następujące: 

12 000 dol. na nr 366304. 
Po 3000 dol. na nory: 1177026, 136693. 
Po 1000 dol. na nory: 491097. 201822, 

1453697. 832437,1}75174 1116469,908664. 
Po sao dol. na nory: 1120408. 767, 880651, 

245121. 1178511, 169840. 727480, 84566, 630584, 
1001452. 

Przebywający obecnie na emerytu
rze dyr. I<orzek składał dłuższe zezna
nia o Michalskim. W r. 1929 Starzyński 
powierzył :Michalskiemu czasowo za
stępstwo świadka. Później wicemin. 
Grodyński, który często z Michalskim 
jeździł do Sejmu, wystąpił z propozy
cją. mianowania Mkbalskie-go stałym 

W poniedziałek przy udziale ol
brzymich tłumów odbył się manife
st.acyjny pogrzeb zamordowanego ka
pIana. 

Wyniki raidu "Stomilu" 
P o z n a ń. - 'v poniedziałek w połud

nie ogłoszone zostały oficjalne wyniki 
dwudniowego raidu motocyklowego, szo
sowo-terenowego "Sto mil po Polsce", or
ganizowanego na dystansie Stryj - Kiel
ce - Poznań przez Motoklub Unia z Po
znania. 

Raid zakończył się ogólnym sukcesem 
organiiatorów, którzy . zajęli pier.wsze 
miejsca w kategorii motocykli solowych 
oraz motorowel'k6w; jako te:/: pierwsze 
miejsce w ogółm'j punktacji. Wyniki 
szczególowe przedstawiają się następują
co: 

Motocykle p o j e d y ń c z e: 1) Tad. Ty
rala (Unia) na Triumf 350 ccm - ł34 
punkty, 2) Ksaw. Jankowiak (Unia) na 
BMW 500 - 283 p., 3) M. Nodźyński (WKS 
Modlin) na SokÓł 600 - 245 p., 4) W. 
Krupka (Unia) na BMW 600 - 221 p., 5) 
W. Skarżyński (U) - 181 p., 6) I. Lemań
ski (U) - 172 p., 7) por. Zdz. Ziemski 
(W!{S Żurawica) - 94 p. W kategorii do 
500 ccm: 1) Tad. Tyrała, 2) K. Jankowiak, 
3) W. Skar:l:yński; w kat. ponad 500 ccm: 
1) M. NodiYllski, 2) W. Krupka, 3) Zdz. 
Ziemski. 

Motocykle z p r z y c z e p k a m i: 1) 

Fr. Braun (WKS Poznań) - 513 p., 2) K. 
Malczewski (WKS Stryj) - 493 p .. 3) W. 
Lasek (WKS Żegrze) - 483 p., 4) W. Pa
włowski (WKS Stryj) - 362 p., 5) M. Czar
necki (WI{S Łańcut) - 234 p., 6) J. R~d
nicki (WKS Rzeszów) - 233 p., 7) J. Kler
glewicz (WKS G. Kalwaria), 8) J. Drylak 
(WKS Poznań), wszyscy na Sokół 1000 
ccm. W kategorii do 600 ccm: 1) A. Pa
Iukajtis (WKS Grodno); w kat. ponad 600 
ccm: 1) Fr. Braun. 

M o t o r o we r ki: 1) Tad. Augusty
niak (Unia) na Phaenomen - 314 p., 2) A. 
Can (ZS) na Pbaenomen - 286 P .. 3) O. 
M:\ehlich (Unia) na Malcherku - 285 p., 
4) St. Malcherek (Unia) na motocyklu ~vła
snej konstrul{cji - 260 p. 

'" 
Lekka atletyka 

w BYIIgoszczy uzyskał Dunecki na 100 ni 
doskonAły czas 111.9 sek a ra 200 m czas 22.2 sek. 

Dzień sztafet w Filadelfii. W Bohntę w Fi
ład~łfii rozegrano szereg konkurencji lekkoatkle

. tycznych w sztAfetach. w kt6rych padły dos o-
nale wyniki. . . 

W sztafecie olimpijskieJ w ekłaljzle: .Ohl. 
Per Rara, Mason, .John Woodruff p3ldł meno-
towany dotąd wynik. a:24.5. .. .. . . 

W sztafecie 'I, mlh. 'I. mIlI. '/. mIlI J 1 mila 
llZYRkano również nienotowany dotąd <wymk 
9:54.5. 'k' b ,V konkurencjach Indywidualnych wym I , y-
Iy następujące: . 

120 y pl.: Kinzle 14,8. 440 'Y pl.: BOrIcan 53).8. 
3000 ID 7. przeszkodami: Deckard 9:25.4. Kula\: 
Ryan 15.71 m. Dysk: Faymonvillo 47.89 m. 

W Słupcy zwyciężyl K. Szubert (Szk. Handl.)· 
w 8:30, 2. M. Piasecki (Szk. Handl.) w 8:32, a. 
A. Ziólkowski (ZS) 8:34. (sb) 

Pięściarstwo 
Trener polski Sztamm wyje~hl!ł '\li' nocy na 

środe z Poznania do Gdyni. skąd statki!!m .• Ba
tory" wvjNlzie do Ameryki Pólnocnei. dla :u· 
poznaris' sie ~ pię§ciarstwem amerykafiskilll. 

Piłka nożna 
Lipsk-Pra.:a 3:1. Spotkanie odbylo się w 

Lipsku. 
Ostra walka w krakowskiej lidze okrę" 

goweJ. Rozgrywki o mistrzostwo krakow
skiej ligi okręgowej toczą się obecnie pod 
znakiem bardzo ostrej walki o punkty. 
W niedzielę dwaj groźni konkurenci na 
mistrza Fabłok z Chorzowa i Chełmek 
przegrali swoje spotkania. Poratki dwu 
tych drutyn wzmocniły stanowisko trze
ciego najpowa:l:niPjszego kandydata na mi
strza, Tarnovii, która na obcym boisku 
Nadwiślana rozgromiła go 5:1. Inne wy
niki: Olsza-Podgórze 4:2 (eksligowe Pod
górze zagro~one jest spadk;em do nitszej 
klasy), Krowodrza-Wawel 4:1 (Krowodrza 
ma duże widoki na utrzymanie się w li
dze), Cracovii. Ib - Grzegórzecki 9:0, 
Wisła Ib - Zwierzyniecki 3:2 

Tabela przedstawia się następująco: 
Fablok gier 14 pkt 21' 
Tarnovia 14 20 
Chełmek 12 19 
Krowodrza 16 18 
Makkabi 12 18 
Zwierzyniecl; 1:1 15 
Grzeg6rzecki H 10 
Podgórze 1 -\. 10 
Olsza l;', 10 
Wa'wel 1~) 9 
Korona 12 6 
Nadwiślan 12 6 
Garbarnia 4 7 

Pływanie 
Dunka Hveger ustanowiła nowy rekord świa· 

ta na 500 m. dow. uzyskując wspanialy wynik 
6:89.1. Poprzedni rekord wynosi! 6:45.7 i nale· 
żal do tej samej zawodniczki. 

Mistrzostwo Stanów Zjedn. na 220 Y. dow. 
zdobyła mloda zawodniczka polEkiego poch'odze· 
nia Halina 'fomska w czasie 2:32.4. Na 300 m. 
st. zmiennym zwyciężyła Katherina RawIe w 
4:02.2. Zdobyła ona też tytul na 100 Y. klas . ." 
1:18.5 (rek.). Jak wiadomo R/iwls zdobyła VI 
Berlinie wicemistrzostwo olimpijskie w skokach 
z trampoliny. (Pat.) 

Piłka ręczna 
w turnieju siatkówki w Słupcy. rozegranym 

na hoisku Sokola odbyły się dwa spotkania: So
kót pokonal drużynę ZS 2:0 a następnie uległ 
zespołowi Szkoly Handlowej 0:2. W rozt'granym 
następnie spotkaniu koszykówki Szkoła Handlo· 
wa pokonala Sokola 18:8. Po tych rozgrywkach 
odbyla się urOCzystość trzeciomajowa, zorganizo· 
wna przez Szkolę Handlową. (sb) 

Szermierka 
Mistrzostwo fłoretowe '''I:gier zdobyłA Ern& 

Bogathy. Sensacją było zajęcie dopiero 7·go 
miejsca przez mistrzyni\) olimpijską lllonę Elek· 
Schacherer. 

Tenis 
Baworowskl, w myśl decyzji mlędzyn~rodo

wej komisji, nie będzie mógl prZP2 najbliższe 
3 lata startowal' w barwach polskich '\li' rozgryw· 
kach o puchar Davisa. Ciekawa jest uwagA 
komisji. że Baworowski mógłby nat'1miast bez 
trudności uczestniczyć w tych rozgrywkach w 
barwach Niemiec. 

• Mandziaków OBLICZ 

D.elia 2 ma.jR 1938 r., zasnęła w Bogu, po cięt
kich cierpieniach, opatrzona Sakramentami św., 
moja jedyna siostra, ś. p. 

Maria Priebsch 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, o godz. 16,30 

z kostnicy przedpogrzebowej przy Wałach Jana 
III na cmentarz Świętotnarcińskl przy ul. Towa· 
rowej. W cię~kiI.ll smutku pogre,tona 
Pożnań .io.tra. 
takI. Pvgrzeb ... CeremOl\ial". ul. Towarowa 2Ii, tel, 1l1-80 • . 

Zofia Misłerska 
zRsnęła w PD.nu dnia 2 maja 1938 r, opntrzona Sakrn
mentami św .• \'t 53 roku życia. POJ;rzeb odbędzie sie 
w czwartek. dnia 5. bm. o godz. 15 z kostnicy Szpitałn 
Miejskiego na cmentarz farny przy ul. Bukowskiej. 
Msza Sw. w 80botll, 7. bm. o godz. 8 w kościele farnym. 

z~ 29 B01 {2 
Poznań. 

KRA ATY i BIEUZNĘ TRYKOTOWĄ 

I 
w dużym wyborze polecamy na sezon P. T. Kupoom 

Wytwórnia Krawatów i Bielizny 
oVUmański i Kuemiński - Łódt, ul. Pioukowska 79 

ile wydajesz na obuwie, tramwaj i kolej, a przekonasz 
się, że jednak rower jest najtaiJsz.ym środkiem lokomOCji 

ROWERY 
W każdej cenie z uczciwą gwarancją 

POLECA ZNANY OD DZIES.l47'EK LAT 

POZNAŃ. SW.MARCtN 55 
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Krwawy ob(hód l-majowy w Kiel(a(h 
Socjaliści dwa razy napadli na lokal Stronnictwa Narodowego - Ataki żydowskich 
. "wojtków" zostały odparte - Aresztowania i opieczętowanie lokalu Stron. Nar. 

(Od własnego korespo ndenła .,Oręd'Ownlka"). 

K i e l c e, 4. 5. - Jak już Czytelni
kom wiadomo z komunikatu P A T -.a. i z 
radia, obchód l-majowy w Kielcach 
SkOllCZył się krwawo. Jeden socjalista 
został zabity, trzech ciężko rannych 
i kilkudziesięciu - poturb ow.any ch. 
Zajścia wywołali socjaliści. 

Po zgromadzeniu socjalistyczm-m 
na placu \"oIności od pochodu "czer
wonrch" oderwała się grupa kilku
dziesięciu bojówkarzy, którzy skiero
wali się pod lokal Stron. Narodowego. 
Bojówk,arze zaatakow.ali lokal zawcza
su przygotowanymi kamieniami i ce
głami wybijając szyby, a następnie u
siłowali wedrzeć się do środka. Na 
schodach w)"wiązała się walka pomię
dzy napastnikami a znajdującymi się 
w lokalu członkami Stron. Narod. Na
rodowcyodparli napad dając socjali
stom dobrą nauczkę. Niedługo potem 
"czen\'oni" ponowili napad. Tym ra
zem pod lokal przyszedł już cały po
chód socjalistyczny. Z pochodu poczęto 
rz.ucać w okna kamieniami, a jedno
cześnie grupy bojówkarzy socjal-kO
munistycznych przypuściły szturm do 
bramy. VVywiąz.ała się znów gwałtow
na walka, w czasie której padło kilka 
strzałów. Napastników powtórnie od
parto. Przybyłv oddział policji szybko 
zajście zlikwido\yał oczyszczając plac 
z manifestantów socjalistycznych. 

Stwierdzono, że jeden uczestnik po
chodu (Kazimierz Tomczyl<, członek 
PPS), został 7.abit~' . a trzech jest cic;ż
ko ralm~·ch. Ponadto kilkanaście osób 
odniosło lże.isze rany, a kilkudziesięciu 
zo"Łalo poturbowanych. Z narodowców 
zraniony został tęprm narzędziem w 
czoto Jan Duda, technik. 

Jak z przebiegu zajść i stwierdzo
n~·ch danych (np . ślad~' kul na ze
wl1(Jtrznej ścianie domu, ~dzie się mie_ 
~ci lokal Str. Narod.) wynika, ż,e. socjaI
komuna przrgoto\\'ała napad zawcza
su. Trasa pochodu nie pro,,·adzila bo
wiem keło lokalu Str. Narodowego. 
. Władze polic~-jne dokonał~, licznych 

8resztowall spośród uczestników po
chodu. Zatrzymano także trz,·dziestu 
kilku narodowców, któr~-ch po 'przesłu
chaniu no kilkunastu godzinach zwol
niono. Na mieisce prz~'b~-łv władze 
prokuratorskie i śledcze. Lokal Stron. 
Narodowego opieczętowano. Ma być o
t\'\'arty po ukończeniu wst~pnegÓ do
chodzenia. 

. Nadmienić wreszcie należy, Ż~ we-

Dalsze aresztowania 
w Krakowie 

I{ rak ó w, 4. 5. Po pochodzie 1 
maja zostali wypuszczeni z aresztu 
narodowcy w liczbie kilkudziesięciu. 
T:,lko 6 przetransportowano do wię
zienia św. Michała. Są to: Kazimierz 
Charynek, Józef 'Voźniak, St. Szot, 
~t. Janiszko, Stanisław Szafraniec, 
Tadeusz Golachowski. Są oni podob
no oskarżeni o ciężkie uszkodzenie 
ciała w związku z rozpros7.eniem bo
jówki socjalistycznej, operuję.cej przed 
1 maja pod Barbakanem. 

W poniedziałek policja aresztowała 
po długotrwałej rewizji 3 człon kó'" 
Str. Nar. m. i. Orzejowskiego i Pod
siadłę. Aresztowanie to stoi podobno 
w związku ze śledztwem w sprawie 
podrzucenia petardy w czasie pocho
du socjal-komuny 1 maja. 

Dlaczego rektor Szafer 
ustąpił? 

Kra k ó "', 4. 5. W poniedziałek 
bIei. t~-godnia u!"tąpił ze swego stano
wiska - dono!"iliśmy już o t~·m po
krótce - rektor Uni",. Jag. prof. 'Vla
d,V'sław f;zafer. Ustą·pienie na!"tąpiło 
bezpośrednio po powrocie rektora z 
k0nferenC'ji szkół akademickich w 
Warsza,,·ie. OfiC'jalnego komunikatu 
władz akademirkich i przrcz~-n rlecy-
7.ji rektora dotqrl nie ogło<:zono. Ocz~Y
~'iście rezygnację musi jeszcze przy
jąć Senat. 

Jest prawie pewne, że Senat akade
micki rezygnacji tej nie przyjmie, 
gd~·ż rektor Szafer zaznaczył się na 
sw~·m stanowisku narlr,wyC'zajną, pra
cą, taktem i dbałością o powagę Uni
wer!"~'tetu Ja(\'. i w ogóle szkół akade
mickich. 

dług naj dokładniejszych naszych obli
czeń w tegorocznym pochodzie socja
listyc7.l1ym kroczyło zaledwie 502 oso
by.' Prżecl 1 ma.ia na murach, parka
nach i przed fabrykami ukar.ały się 
różne napisy przeciw socjalistom i ży-

do-komuni~. W dniu 1 maja członl{O
wie Str. Narod. rozkolportowali duże 
ilości różn~'ch oder.w i ulotek antymar
ksist.owskich. Społeczeństwo cora? bar
rlziej wrogo OcltlO!'li się do sahatu 1-ma
jowego. 

Starcie z socjalistami w Grodnie 
Public~'IWŚĆ rozpt.:,dzila iydo-socjalistyc~'It. man.ifesta'lttów 

G r o d n o, 4. 5. - Podczas przemar
szu żydowskiego pochodu l-majowego 
doszło do starć. Na widok maszerują
cych ul icami Żydów u'brana na chod
nikach publiczność polska poczęła 
wznosić okrzyki: "Precz z Żydami!". 
"Precz z komuną!". Z pochodu Żydzi 
poczęli wołać: "Śmierć faszystom!", 
"Precz z endekami !". 

\" pewn~'m momencie większa gru
pa osób, zebranych na chodniku, rzu
ciła się na idących w pochodzie. Do-

szło do st.:'1rcia, przy czrm po obu stro
riach poszły w ruch laski i kije. 

J eden z chrz~ścijan, członek Stron
nictwa Narodowego, Aleszczyk, który 
dostał się w środek bojÓWki marksi
stowskiej, został ciężko poraniony. \V 
stanie nieprz~·tomnym odwieziono go 
do szpitala. Kilka osób pobito lżej. Po
chód został rozpędzony. Liczne patro
le krąż~' ły po ulicach w ciągu całego 
dnia. \V mieści~ panuje ogromne 
wzburzenie. 

Na miejscu strasznej katastrofy pod Barcinem 

Na zdjr:ciu widzimy rozbity ciężarowy samoch6d firmy BTowar Parowy, wlasn. 
p. Z{J01':,alewicza ze Żnina. O katastrofie tej, klÓ1'ej o(ia'rą padł szofer śp. Kazi
mierz Fliśl1iewski ze Żnina, donosiliśmy we wczomjszym wydaniu porannym. 

W Wilnie nie było pochodu l~majowego 
Tou'a'l'~ys~e bali się lW'łnpromitacji i 'ltie 'wyszli na ulicę 

W i l n o, 4. 5. Dziell pierwszy ma
ja rb. był pierwszym' od czasu odzy
skania niepodległości, w którym vVil
no nie widziało pochodu socjalistycz
nego. \\'szystkie oddziały miejscowe 
lewicowych organizacyj, wiedząc, że 

pochód liczebnie zbyt marnie by się 
przedstawiał, a nie chcąc się ośmie
szać, zadowoliły się uroczystymi ob
chodami w obrębie własnych względ
nie wynajętych lokali. 

w pow. święciańskim i dziśnień
skim robotnicy pobili agitatorów ży
c:owskich, ,którzy prowadzili wśród 
nich komunistyczną propagandę. 

\V Brasławiu grupa robotników 
Polaków uj~ła d",óch żydziaków kom
Hmolców i odchlła w ręce policji. 

Przez calą niedzielę narodowcy kol
portowali masowo ulotki przeciwży
dowskie i przeciw ;7.~·clo-komunie. 

W Przemyślu 
rozpędzono pochód 1-majowy 

Pa'ltic~'lta ucieczka przepędzonych Żydów 

P r z e m y ś l, 4. 5. - W czasie po
chodu l-majowego doszło w Przemy
ślu do zajść między narodową pu
blicznością a "czerwonymi" manife
stantami. 

Publiczność manifestowała na cześć 
S. N. i Polski narodowej, na co czer
woni odpowiedzieli okrzykami na 
rzecz czerwonej Hiszpanii i przeciw 
"endekom". \Vówczas narodowcy za
atakowali pochód i rozbili go. Panikę 
usiłowała opanować czerwona milicja, 
lecz bezskutecznie .. Szereg osób zostało 

poturbowanych, m. i. narodowiec ro
botnik p. Szwed. 

Drugi incydent wydarzył się podczas 
demagogicznego przemówienia radne
go socjalistycznego Belucha, któremu 
przerwano okrzykami "precz z komu
ną! - niech żyje Stronnictwo NarodO
wel". VV trakcie utarczki żydo-komuna 
zaatakowała kamieniami lokal Stron
nictwa Narodowego, jednak otrzymała 
należytą odprawę. Kres starciom poło
żyły silne oddziały policyjne, przy 
czym żydo-komuna wycofała się w nie
opisanym zamęcie. 

W Nowogrodzkim robotnicy wystilpili 
przeciw 1 majowi 

Tegoroczny 1 maja na terenie N0-I Już w przeddzień tzw. święta robot-
wogródka jak i większych miast prze- niczego urządzona zostały manifesta-
1'zedł pod znakiem fiaska grup wywro- c~ przez uświadomione narodowo 
tow)'ch. grupy robotników. Robotnicy Polacy w 

····························1 I PASY TRANSMISYJNE i 
I wszelkie artykoł)' technlczoe w man)'cb 
od 60 lat najwyższycb .;ako§ciach ilostarcu 

Z. MAZURKIEWICZ, 8p. I O. .. I 
fabr)'ka pasów transmis)joych, .i1tlaOnlt'a 

artykołów technlezo)'ch 
Poznań, ol. Kantaka 11111 . cłcfon 3łl·n. 
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miastach kolportowali ulotki i ode. 
zwy, w których przeciwstawiali się 
podziemnej robocie Kominternu i na
woływali gromadnie do świętowani.a 3 
Maja, który się stanie świętem pracy 
polskiego robotnika. 

Poni€,waż komuniści poczęli prowO
kować wystąpienia robotników Pola
ków i wszczęli kont.rakcję, doszło VI 
Słonimie, Lidzie i innych ośrodkach 
robotnicz~-ch do starcia. Robotnicy 
Polacy wywrotowe ulotki poniszczyli, 
zaś agitatorów Kominternu dotkliwie 
poturbowali. 

"Święto" socjalistyczne w dniu l' 
maja miało na Pomorzu przebieg spo
kojny i przeważnie opłakany, jeśli cho
dzi o ilość uczestniczących w pocho-
dach. . 

Jed~-nie w Gdyni zebrało się około 
2.000 czerwon~-ch "towarzyszy", którzy 
wysłuchali kilku przemówień o bied
nej ... Hiszpanii. 

\V Toruniu szło w pochodzie około 
2GO osób, w Bydgoszczy niespełna 150. 

Dwa wielkie procesy 
W dniu 16 maja odbędzie się w 

Równem, a w dniu 23 maja na sesji 
wyjazdowej w Dubnie wielki proces 
komunistyczny, w których zasiadać bę
dą. bardzo liczni oskarżeni o uprawia
nie agitacji komunistycznej. 

Razem oskarżonych iest 118 osób 
w tym 4G w Równem, a'72 w Dubnie. 
Procesy te potrwają zapewne po kilka 
rlni. 

Zatruł się trychninami 
Urzędnik dyrekcji kopalń ks. Donners

marcka w Świętochłowicach 54-letni Hu
gon Ochmann bawiąc na wycieczce w gó
rach zjadł surową szynkę a po powrocie 
do domu rozchorował Się i'kutkiem zatru
cia trychinami. \V nastf'pstwie tego w $0-
bo tę zmarł \V szpitalu Spółki Brackiej w 
Chorzowie. Policja wdrożyła dochodzenia 
celem ustalenia źródła nabycia zatrutej 
szynki. 

Dochodzenia i aresztowania 
Vi' a r s z a w a. (Tel. wł.) "'ładze po

i i cy j ne prowadzą śledztwo przeciwk<> 
are~ztowanym przed 1 maja człol1kom 
Stronnictwa Narodowego oraz grupy 
.,Falanga'·. Nazwiska trzymane są w 
tajemnicy .. 

"'ładze prowadzą również docho
dzenia \V sprawie wybuchu bomby ze
garowej na pl. Muranowskim 1 maja . 

W Krakowie zwolniono z aresztu 
większość członków Stronnictwa Na
rodowego. zatrzymanych przed 1 maja. 
Część jednak pozostaje w dalszym cią
gu w więzieniu św. Michała. 

Jednocześnie przeprowau7.0no dal
sze aresztowania wśród członków Str. 
Narodowego. 

. Składki i pokwitowania 
'v n,lministracji pisma nasz(>go zlożono w 

rlal .7,ym ci:Ul'n: 
Na Pomnik Serca Jezllsowe~o: :M. C. gorą('e 

podzi~kowanie ser('u Jpzusa za otrzymaną po
~~(le i prośha o dalsza opiekę 5 zl .• Janeczek ,Tes
se " zł. r~z"m Z poprz('dnio nokwitowanymi 2i zł. 

Na Tanie kuchnie: Rodzina An~ion 5 zł, r:t
zero z poprzednio pokwitowanymi 5" zł. 

Na ociemniałych T.olnierzy: nodzina Ansion 
5 zł. razem z poprzednio pokwitowanymi 27 zł. 

Ojciec Święty mianował wybitnego du
chowne-go katolickiego, ks. prałata Urb
B~ysa. d~ugin: biskupem Łotwy z rezyden
CJa, w LilJawle. Biskup Urbszys jest z po
cho:i7:enia Litwinem. 

Pertraktacje litewsko • niemieckie 'tV 

s1?ra 'Yie ~ostarczenia przez jedną z fabryk 
nIemIeckIch samolotów pasażerskich dla 
uruchomionej linii lotniczej Kowno-Kłaj
peda nie dały wvniku. 

Urząd arcybiskupi w Wiedniu wydał 
zarza,dzenie wstrzymujące udzielania ' ślu
bów "mieszańcom", aż do czasu uregulo
wania tej sprawy prz~ władze. \V w?-'par!
ku obcych obywateh rozstrzygnie urząd . 
namiestniczy. 

Min. spraw wewnętrznych Rzeszy Frick 
oraz szef f-rontu pracy dr Ley przybyć ma
ją 1:11: kilka dni do BUdapesztu. Do stolicy 
\Vęgler ma przybyć również min. spraw 
zagr. Rzeszy von Ribbentrop. 
. Premłe~ Chamberl~in odpowiadając na 
mterpel~c]ę Iz?y Gmm w sprawie spłaty 
pożyc~!{l ~ ,mlhonów funtów. udzielonej 
Au~trl1, ?swladczyl, te rząd angielski nie 
poslad.a Jeszcze ż·adnych informacyj w tej 
spraWIe . 

. Rząd włoski przystąpił do układu mor
skl~go. ponpisanego w ~Iontreux 20 lipca 
1936 roku (zawarty został na miejsce ukła
du pOdpisa.nego w Lausanne ' 24 lipca. 
1923 r.). 
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KRONIKA ZGIERZA -Z Zarządu Miejskiego. Zarząd Miejski 
w Zgierzu wydzierżawił w domu prywat
nym przy ul. Gen. Dąbrow,skiego 35, sze
reg dogodnych lokali, w których mieścić 
się będą Przychodnia Chorób Skól'nych 
i Wenerycznych, Przychodnia Przeciwja
glicza, Przychodnia Przeciwgruźlicza, 
Sportowo-Lek ar kB., Dentystyczna, Szkol
na i Zarząd Sanitarny miasta. Poszczegól
ne działy podlegać bęlą administracyjnie 
Wydziajowi Zdrowotności Zarządu ł>Iit'j
ski ego. przychodnie czynne będą jut w 
połowie bież. miesiąca. 

Social-żvdowska matematvk~ 
Nie zdążyli się porozumieć - Krótka pamięć "Głosu Porannego" -Ile właściwie było? 

Nikły -ochód "maJufesów" zgierskich. 
Podobnie, jak w innych miastach woje
wództwa łódzkiego, socjalistyczny "maju
fes" w dniu 1 maja zawiódł na całej li
nii. Socjal-komunistyczni organizatorzy 
spodziewali si~, że w manifestacji weźmie 
udział około 3.000 osób. Przygotowano od
powiednie ilości transparentów, czerwo
nych sztandarów itp. Mimo jednak olbrzy
miej propagandy, ulicami Zgierza przecią
gnęło zaledwie 300 osób, w tym wielka 
część Żydów i Żydówek. Należy zaznaczyć, 
te siły socjalistów w Zgierzu maleją z kat
dym rokiem. 

KRONIKA SIERADZA 

Śmierć pod kełami pociągu. Dnia 2 bm. 
zna.leziono na torze kolejowym pomiędzy 
Męką a Zdut1ską Wolą zwłoki nieznanego 

. mężczyzny, przejechanego przez podąg. 
Obchód 3 Maja. W obchoclzie święta na

rodowego niezwykle liczny udział w tym 
roku wziE;to społeczel'tst,,·o oraz wojsko i 
organizacje. O godz. 10 uroczyste nabo
żellstwo odprawił ks. kapelan wojskowy, 
a pOdniosłe kazanie wygłosił ks. dr An
drzejewski. Po południu odbyły się zawo
dy sportowo i "bieg narodowy". 

Jarmarki na trzodę. Jarmal"ki na trzodę 
chlewną odbywać "ip, będą w l{ażdą. sobo
tę we wsi .. ch Brzeżno i \V1'óblew. Tn;I'Jdą. 
przeznaczona na :;prr.edaż poddana będzie 
oględzinom lekarskim, po czym bęJzie 
wolno ją rzeźnikom transportować do 
miast. 

"Jajko" w Stronnictwie Narodowym. W 
sobotę, dnia 7 bm. o godz. 20 w Domu 
Katolickim w Sieradzu, miejscowe Koło 
Stronnictwa Narodowego urządza trady
cyjne "jajko" dla członków i sympatyków. 

Nauka katechizmu. Od środy, dnia 4, 
bm. rozpoczęła się nauka katechizmu dla 
dzieci z parafii sieradzldcj w godzinach 
od 15 do 17. 

KRONIKAZDUŃSKIE.J WOL:I 

Aresztowania narodowców. W" związku 
z zajściami, jakie miały miejsce w dniu 
1 maja, policja aresztowała członków S. 
~. Leona 'Vickowskiego, Linkego oraz An
toniego Kwiatkowskiego. Ponadto w dniu 
2 bm. policja aresztowała dalszych człon
ków S. N., mianowicie Edmunda Białec. 
kiego, Bronisława Zórawa, oraz Z. Białec
kiego. \Vszystkich aresztowanych oprócz 
Z. Białeckiego odwieziono do więzienia w 
Sieradzu. Zaznaczyć należy, że aresztowa
nia te nastąpiły wskutek zajść spowodo
wanych przez socjal-komunistyczna, bojów
kę, która napadła na narodowców. 

Uroczystości trzeciomajowe w Zduń. 
skiej Woli. Tegoroczne uroczystości trze
ciomajowe w Zdullskiej Woli przybrały 
wyraz imponujący. O godz. 10 od lokalu 
Stronnictwa Narodowego przy ul. Kościel
nej 14 wyruszył pochód członków S. N. w 
liczbie przeszło 500 osób. Ko. czele pocho
du kroczyła orkiestra "Sokoło." z Sieradza. 
Po nabożellstwie w kościele farnym od
była się przed lokalem Stronnictwa Na
r~dow~go d.efilada przed wladzami 'orga
l11zacYJnyml S. N., po l,tórej do biorących 
udział w defiladzie oraz zebranej tłumnie 
publicZl10ści przemawiali kolejno prez!'s 
powiatowy S. N., p. Korbert Dąbrowski 
i p. Marian I{wiatkowsl~i. Odśpiewaniem 
hymnu MłodYCh wśród niemilknących o
krzyków na cześć Polski narodowej i Ro
mana Dmowskiego uroczystość zakOlIczo
no. \V pochodzie zwracała powszechna 
uwagę grupa kobiet wiejskich z Pinsl,ó\\: 
w strojach regionalnych. 

KRONIKA WARTY 

Ł ód ź, 4. 5. - Potężne manifestacje Myśleli bowiem, że z pochodu będzie 
narodowe, urządzone przez Stronni c-I fiasko, że siQ w ogóle nie uda, że może 
two Narodowe z r,acji rocznicy Konsly- władze na jego odbycie nie pozwolą· 
tucji 3-go Maja, które skupiły około 8 A tu jednak 'wyszli na ulicę narodow-

. tys. kal'l1ych czlonków, wywarły na cy i ulicę zdobyli. Trzeba przeto zatu
IJodzi olbrzymie wrażenie. szować wrażenie, przez doraźne spre-

Polska Łódź zamanifestowała swą parowanie kłamstwa. Pismaki z so
łączność ze Stronnictwem Narodowym cjal-żydowskich pism zaczęły się go
i zsolidaryzow,ała się z manifestanŁ-a- rączkowo wić, ,a głębol{O namyślać, 0-
mi. Inaczej natonliast z.areagowała, bliczać, kombinować, ile tych endeków 
co jest zrozumiaie, socjal-żydowska szło. 
część Łodzi. I wymyślili. 

Przede wszystkim konsternacja. Łódzk.a mutacja socj.al-żydowskie-

Zakłuł nożem ' 73-lełniego ojca 
Stras~ny wypadeh ojcobójstu'a w Chropac~owie 

R y 'b n j k, 4. 5. - W dniu 2 bm. w I swemu ojcu szereg strasznych ciosów 
godzinach wieczornych wydarzyła się w piersi. Starzec bez życia legł na 
w rodzinie Koźlików w Cl1l'0paczowie ziemi. 
pOllUl'a tragedia. Na wszczQt.v alarm przybyła na 

Po sutej libacji doszło do kłótni po- miejsce policja, ldóra ojCObójcę are
między 38-letnim Alojzym Koźlikiem sztowała. Straszne zajście wywołało w 
a jego 73-letnim ojcem Tomaszem. \V Clll'opaczowie i olwlicy przygnębiają
pewnej chwili syn chwycił leżący na ce wrażenie. 
stole nóż kuchenny, którym zadał 

Rekruci wywołali zajś(ia przeciwiydowskie 
a·dniowy proces um-odoU'ców w "' e.gł·ou,·ie - ,1 al" Żyd~i 

chcieli p)-~ekupi6 BocjaliBtóu'? 
W dniach 28-30 kwietnia rb. na 

sesji wyjazdowej siedleckiego Sądu O
kręgowego w Węgrowie odbył się pro
ces 7 narodowców, o. karżonych o u
dział w zajściach, jakie miały miejsce 
w Sokołowi e Podlaskim w dn. 11 mar
ca i 1 kwietnia r. ub. na tle akcji boj
kotu sklepów i straganów żydowskich. 

Akcja ta, przybierając na gruncie 
podlaskim na sile i wypierając Żydów 
z szeregu placówek gospodarczych, 
powoduje wielkie zdenerwowanie 
wśród ludności żydowskiej, przy lada 
sposobności doprowadzając do ostrych 
starć z ludnością Chrześcijańską. W 
dniu 1 kwietnia ub. r. jako targowym, 
a zara4em dniu odjazdu rekrutów, 
wywiązały się takie starcia na grun
cie Sokołowa między młodzieżą chrze
~cijailską a Żydami, podczas których 
parę straganów żydowskich wywróco
no, powybijano szyby w wielu mie
szkaniach i poturbowano kilka osób, 
zarówno spośród ludności żydowskiej, 
jal~ i chrześcijańskiej. 

Mimo iż poliCja stwierdziła, że 
czynny udział w zajściach brały obie 
strony, rzucają.c kamieniami, że usta
lr.no wypadki gromadnego napada;:.ia 
Żydów na Polaków, na ławie oskar
żonych zasiedli wyłącznie Polacy, o
skarżeni z art. 163 k. k., mówiącego 
o udziale w zbiegowisku pUblicznym 

• 

dopuszczającym się przestępstw. Z o
śmiu oskarżonych na rozprawę stawi
ło się siedmiu. Jednego, przebywają
cego w wojsku, sprawę wydzielono. 

Oskarżonych bronili adwokaci: 
~1ałachm· .. ski Stanisław z VVarszawy i 
Swiniarski z Sokoło\· .. a. Zbadano 80 
kilku świadków, z których świadko
wie obrony stanowili tylko znikomy 
od!"etek. Ogl'omną wi\)kszość świad
ków oskarżenia stanowili oczy
wiście Żydzi. Zeznania tych nielicz
nych stosunkowo, którzy mieli coś 
istotnie do powiedzenia, byly przeważ
nie pelne rozbieżności i wskazywały 
r-a to, że na tle zajść usiłowano pozbyć 
się naj czynniejszych spośród mIodzie
ży narodowej, organizującej bojkot, 
Ć1enuncjują.c ich przed policją, nieza-
107,nie od tego, czy i w jakim stopniu 
brali udział w rozruchach. Sensacją 
w procesie były zeznania paru robot
Ilików, należących do miejscowego 
P. P. S., do których delegacja żydow
slla zwróciła się, ofiarując pieniądze, 
wódkę i produkt? na święta wielka
Iiocne za wystąpienie przeciwko boj
kotują.cym narodowcom. TIobotnicy 
pieniądze wzięli, ale do akcji nie przy
stąpili. 

Sąd skazał 4 z oskarżonych na ka
rę więzienia po 1 roku, 3 po pół roku, 
tych ostatnich z zawieszeniem kary. S. 

"Nie dawaj jeść to prędzej zdechnie" 
Jł!y,-odlły ojciec i bestialska ntacocha maltretowali glocbili 
nie."I~c~ęśliwe d~iecko - Sc{d ska~(fl ~'łcyroclnialcó1.v na 2 i l,ól 

roku więzienia 
Ł ód ź, 4. 5. - Przed Sądem Okrę" ( rany na całrm dele, poobrywane uszy, 

gowym w Łodzi odpowiadali malżon- skrajne w~'głodzenie świadczyły o 
kowie \Vładysława i Stefan Terka, za- metodach wychowywania dziecka. Na 
mie8zkali przy ul. Marynarskiej 9. przewodzie sądowym zeznania po

Terka miał z pierwszego małżel'l- krzywdzonego dziecka wywoływały łzy 
Uroczystość 3 Maja w Warcie. W przed- stwa syna, ID-letniego Stefana, które- wśród publiczności. 

dziell uroczystości 3-go 'Maja miasto nasze go wspólnie z macochą głodził chcąc Sąd nie dał wiar~r wyjaśnieniom o
zostało udekorowane flagami narodowy- w ten sposób spowodować jego śmierć. bojga oskarżonych rodziców i skazał 
mi Wieczorem z balkonu ratusza orkie- Sąsiedzi widzieli, jak dziecko wybiera- 30-letniego Stefana T€rka na półtora 
stra Straży Pożarnej odegTala capstrzyk. lo rozmoczone okruchy chleba, wysta- roku więzienia, a jes'o żonę, 32-letnią 
.\V dniu uroczystości od samego rana, na wione na podwórzu dla kur i z litości \Vładysławę, na 2 lata więzienia i 
placu 3-go Maja zebrała się dziatwa szkol- sami dawali kąski chleba zgłodniałe- wskazał, że zawi~sza im karQ jedynie 
na, oraz różne organizacje. Następnie mu chłopcu. ze względu, że mają oni na utrzyma
\\' zyscy na czele z· orkiestrą straży pożar- Dziecko było codziennie kilka razy niu d\"oje dzieci z drugiego małżeł1-
nej ruszyli na uroczyste nabożel1siwo clo bite przez macochę i ojca za to, że stwa i sąd nie chce pozbawić dzieci te.,' 
kościoła. parafialnego. Mszę św. odprawił 
li:s. dziek. Kiełkiewicz Wlodzim. Okolicz- chleb, otrzymywany w szkole, zjadało opieki. Skaz·ani zamierzali wziąć 
nościowe kazanie wygłosił ks. pref. Zacha- samo i nie przrnosiło do domu. Ojciec, chłopca do siebie, ale ten wyrwawszy 
rek E.azim. Po nabożellstwie wszystkie or- który, jak sam podał na przewodzie są- się podbiegł do opiekunki z "Caritasu", 
p:-allizacje uformowały się na ul. 11 Listo- c1owym, posiada 7-klasowe \V~'kształce- która zabrała go do przrtułku. 
pada i z orkiestra, na czele ruszyly po- nie i poprzednio był pracownikiem Za
chodem ulicami miasta. Ka placu Marsz. l'z~du Miasta Łodzi, mawiał macosze: 
Piłsudskiego przed pocztami sztandaro- "Nie dawaj chłopcu jeść, to prędzej 
wymi odbi' la się defilada, oraz z balko- zdechn ie··. 
nu ratusza wygłoszono przemówirnie. Na Macocha ze swej strony nic zanie-
zakończenie T\.l'a Śpiewu "Lutnia" i "Lira" 
odśpiewały kilka utworów. dbywał-a wynajdywania innych spo-

Nieszczęśliwy wypadek 

go "Robotnika" podała, że "endeków'~ 
szło w pochodzie trzeciomajowym do
kladnie 3094 osób (z dokładnością ma
tematyczną do jednej tysięcznej) i 
wrzeszczą o kompromitacji narodowej 
Łodzi, o spadku wpływów endeckich 
itp. obłędne wyci.a radosne, które chy
ba mogą pocieszy t: i przekonać tylko 
tego pismaka, który sam preparo\vał te 
cyfry i w swe kłamstwo, na skutek za
burzeł1 kory mózgowej, uwierzył. 

Żydowska "Republika" jest trochę 
łaskawsza. Podaje liczbę uczestników 
pochodu na 3236. I powiada, że zada
ła sobie tyle trudu, że postawita cały 
swój .sztab red,akcyjny na rogach 
wszystkiCh ulic i dokładnie policzyła 
ile tych "endeków" maszerowało. O
czywiście żydowsko - komunizujący 
"Głos Poranny" nie mógł milczeć i on 
obwieścił świ,atu jak to topnieją wpły
wy "endeków" w Łodzi, bo w tym roku 
szło ich z,aledwie 3400 osób. Zapomniał 
biedaczyna, że cyfl'Q maszel'ujących w 
pOChodzie zeszłorocznym podał na 
3100 osób. A więc nawet według ma
tematyki "głosowej" wpływy nie tyl
ko, że nie spadły, ale wzrosły. 

Jedno uderz,a, że socjal - żydowskie 
pismaki nie zdążyły się porozumieć 
między sobą, jaką liczbę maszerują
cych podać, nie zdążyły, bo jeden dru
giego chciał prześcignąć w kłamstwie 
i jak najprędzej obwieścić światu upa
dek wpływów "endeków". 

Zastanawiające jest dlaczego to ta 
sama prasa, klóra tak dokładnie po
daje cyfry pochodu Str. Nar., słowem 
nie wspomniała, ilu ludzi szło w po
chodzie socjalistycznym. Dyskretnie to 
przemilcz.ala, bo nie chci.ał,a własnym 
czytelnikom unaocznić kompromitacji, 
Jaka spotkała socjalistów w dniu 1 ma
ja. Tak dobrzy matematycy, jeśli 
chodzi o 3 Maj nie potrafili obliczyć ilu 
Żydów szło w socjalistycznym pocho
dz.ie 1 maja. To jest oczywiście spe
cj,alna socjal-żydowska matematyka. 

Ciekawa wystawa w Paryżu 
,V tych dniach otwarto w Paryżu 

ciekawa wystawC', mianowicie ekspo
natami ·sa iwstiumv z XIX wieku. Ko
stiumów "t\"Ch dostarcz\' lv stare fran
cuskie rodziny z miast prowincjonal
nych. Szalon~r kontrast między stroja
mi z XIX wieku i XX .wieku sprawia, 
że wysta\Ya jest ciekawa i .iest bardzo 
odwiedzana, o('z~-wiście w pienyszym 
rzcclzi e przez kobiety. 

Bankier żydowski 
przed sądem 

Przed wileńskim Sądem Apelacyjnym 
toczy ta s ię sprawa niejakiego Izaaka Gir
szowicza z Ejszrszek, który swego czasu 
za defraudację skazany zostal na 2 lata 
wip,zienia. 

Skazany był clyrektcrem banku tam
tejszego i nie mógł Slę wyliczyć z 10 tys. 
bankowych pieniędzy. Przrcjwko pierwsze
mu wyrokowi założono tpraz apelację na 
tej podstawie, że GirszrJlV)CZ mial wypoży
czać pieniądze pod \Vpl~ ' \\"('m pewnej de
presji bez weksli, co obecnie Iliel,tórzy kli
enci mieli przyznać z obawy przed zapo
wiedzianą w synagodze l\lątwą. 

Sąd jednak nie dał "iary temu tłuma
czeniu i zatwierdZI) wyrok na dwa lata 
więzienia. 

O k . " " ro u OW ... 
W związku z ostatnimi rozgrywk!lmi 

w "sanacji" prasa zwraca uwagę na 
rok 1910. 

.,PublicZllą jest t!ljemnicą - pisze .. Go
niec Warszawski" - że sympatycy płl,a 
Sławka marzą, aby zająl on pierwsze miej
sce IV pallsfwie. Inni działacze polityczni 
obozu rządowetto maja te,ż swoich l,andy
datów. W ogóle roI, 1910. w klÓ'rym się 
kOllCZY druga kadenCja Prezydenta Mo
ścickie~o i w którym wyga ają mandaty 
posłów i sonalorów. odc1zialywuje mocno 
na poszczególne grupy i osoby w obozie 
legionowym. Jest to zrozumiale. gdy się 
przypomni, że obowiązuja,ca konstytucja 
obdarza Prezydenta Rzeczypospolitej o~ro
mem władzy. Prezydent Hzplitej Polsldej 
to nie tylko pierwsza osoba w kraju -
to prawdziwy wielkorządca paI1.stwa." 

Jll'owootwarta placówka chrześcijańska sobów niszczenia zdrowia chłopca. 
w Warcie, W dniu 30 ub. mies. przy ul. Myła go ~zczotką do szorowania two
Kpt. Skarżyńskiego 5, została otwarta no- rzą.c rany na całym ciele, układała go 
wa placówka chrześcijańska pod firmą do snu na dwóch gołych krzesłach bez 
, .. Dom Odzieżowy", . kt~~'ego w~aś.cicielem bielizny i okrycia. 
Jest. p. Tomaszew~ln. .N lewątplnvlC spole- Sq.sieclzi zwrócili się wreszcie do 
czellslwo \Varty Jak l okollCY poprze od ..' ,." . 
dawna pożądaną placówkę. Nowootwo. Stowarz~ szel11a "Calltas. Gdy przy-
rzonej placówce życzymy pomyślnego roz- l była. ople~unka, .znalazła chłop~ w 
woiu. Szczęść Bożel _ stal1le pozałowal1la godnym. Llczne 

li a t o w i c e. (AJS). Tragiczny wy
padek wydarzył sj~ wczoraj wOrzeszu. 
Bawiący w odwiedzinach u swych 
znajomych niej. Pa~ków, Józef Próba 
z Mikołowa, wycbodząc z mieszkania 
poślizgnął się tak fatalnie na schodach, 
że padając doznał złamania podstawy Obecne więc rozgrywki w "sanacji" 
czaszki, sku tkicm czego poniósl śmier~ ~aj~ mieć m. i. przyczyni: w tym, co pl'zy
na miejscu. I nIeSIe rok 1910, jal,o data ważna w poli-

Ustaleniem " 'sz:'stkich okoliczności ty.ce .we-~'nętrznej ~. zwiq.zku z po:;;tano· 
tego wypadku zajęła się na polecenic Wlel11aml konstytucJI. 
prolmratora policja. 



Jzwartf!k 

,Alendan Iz,m.·'al 
Czwartek: Pius V. pap. 
Piątek: Jan w Oleju 

Czwartek: Chocisław 
Piątek: Gościwid bł. 

Słońca: w,rhód 4,15 
z3(h6d 19,2i 

Długość dnia 15 g. 09 min. 
Księżyca: \'/5rhód 9,09 . 

zachód 0,00 
Faza: 5 dzieli po nowiu 

I~rel re~aktii i a~lDiBi~tra[ii VI tOdl 
Piotrkowska 91 

tel. 173-55 

TElEFONY 
pogotowie miejskie 102-90. 
Pogotowie P. O. K. 10Z-40. 
POltotowle Ubezpieczalni Z08-10. 
POgotowie lekarz" ~hrzeŚcijan 111-19. 

NOCNY DYZlIR APTEK 
Nocy dzi<riejszej dyżurują na.tępujące apte

ki: Ka,perkiewicz, Zgier~ka 54. Rychter i ł,obo
da, 11 Listopada 86. Znndelewicz (żyd), Piotr
kowska 25. Bojarski i Schatz, Przejazd 19, Ry
tel, Kope-rnil,a 26. Lipiec (Żyd). Piotrkowa'ka 
193, Kowalski i S-ka, Rzg(}wska 147. 

TEATRY 
Teatr Polski - 'Vyst~py reprezentacyjnego 

balatu polskiego. 
Teatr Kameralny - "Fanny" . 
Teatr Popularny - "Gwałtu, co sie dzieje" 

KINA 
- Capitol - "Grozny Bill". 

eorso - ,.żółty pirat". 
Ikar - .,Ksinżątko" i .. Ada to nie wypada". 

~. Metro - "Ostatni alarm", 
Mimoza - "Ku~icielka" i "Tarzan i zielona 

bogini". 
Oświatowy·Slońce - "Książątko", 

I Palace - "Syn czterech ojców". 
. PrzedwIośnie - "Klub kobiet". 
I Rialto - - .. Pensjona l'ka" 
., Stylowy - "OstSltnia noc ~kazańc8". 

KRONIKA MIEJSCOWA 
LikwidaCja Pomocy Zimowej. Komi

'tet Pomocy Zimowej przystąpił obecnie do 
likwidacji swych agend, które na okres r 
letni zostają zamknięte z uwap;i na za
\\'lcszenie akcji pomocy. W zwią7.ku z 
tym w biurze }<omitctu miejskiego przy 
uL Głównej 48 zwolniono ponad 30 pra
cowników, którzy byli zatrudnieni w po
szrzt'gólnych działach Pomocy Zimowej, 

Polityka mu służy. Socjali.styczni przy
"'ódcy robią wcale niezgorsze interesy" -
Tak np. b. wiceprezydent m. Łodzi tow. 
RapaIski zrobił się dziedzicem, gdyż na
był majątek ziemski i przedzierzgnął się 
w typowego burtuja. Obecnie mamy do 
zanotowania inny podobny szczegół. 
Przywódca PPS frakcji rewol. w Łodzi 
Stefan Płóciennik w Kolumnie nabył zie
mię i wznosi w1;:tsną wytworną willę, -
Jak z powyższego wynika "ideowa" robo
ta wodzów socjalistycznych wcale im siEl 
opłaca. 

Trzeba budować. Otltatnio wladze bu
dowlane miejskie wydały nal,az zburze
nia okolo 150 budynków mieszkalnych. 
które nie nadawały się już do dalszego 
zamieszkiwania ze względu na zniszcze
nie. Lokatorów tych domów usunięto, 
udzielając pomocy finansoewj na wyna
jęcie innych mieszkall. 'V zwiazku z tym 
popyt na małe i tanie mieszkania wzrósł 
znacznie, tym więcej, że akurat w tym 
dziale budownictwa mieszl<aniowego o
statnio notowany jest zastój i liczba 
mniejszych, tallszyr!1 mieszkań wzrasta 
w minimalnym stopniu. Powoduje to ró
wnież, że w wielu wypadkach przy wy
najmie małych mieszkań żadane jest od
stępne. Władze winny więc zająć się pro
blemem zwiększenia budownictwa malo
mieszl{aniowego, 

KRONIKA SADOWA 
tydowski szofer. Abram Olszak, szo

fer autobusu kursującego na linii ł'.ódź
Tomaszów, odpowiadał przed Sądem 
Grodzkim za najechanie Hersza Fajbusie
wicza w Andrzejowie pod Lodzia,. Wypa
dek miał miej.sce 5 stycznia rb. Olszak, 
prowadząc autobus, stracił panowanif' naci 
kierownicą i wpadł w pelnym pędzie na 
przechodzą.cego drogą Fajbusiewicza, któ
ry odniósł ciężkie obrażenia ciala i prze
wieziony został do szpitala. Na rozpra
wie Olszak nic mógł wyjaśnić z jakiego 
powodu nie był w stanic opanować sytu
acji. Sąd skazał Abrama Olszaka na 6 
mies. więzienia, zawieszając wykonanie 
kary. 

DZIEŃ W ŁODZI 
Kronika wypadków. Z komórek przy ul. Li

man()wskiego 66 na szkodę Joskll Gruszki, nie
znani sprawcy skradli kury wa rtości kilkudzie
sieciu złotYr!h. 

- Echiel Poznański (Aleksandrów, War
szawska 32) zameldował, że na ul. FranciszkAń
skiej jakiś osobnik zerwał mu 11 głowy kapelusz 
wartości 20 zł i zhiegl. 

- 7.:e sldn<1u Fajgi Borowskiej (['it~l)fl~kiego 
70) skrn(lziollO 8 skrzyil poronl'8lie:/: w8r·tosci 
600 zl. 

- Artystce rewiowej Reginie Hryniewicz z 
"'al'szllWY, z 8zotni kinoteatt·u ,..Tnr" przy ul. 
Kiłiliskiego 124 nie,;nany SIHlIwca skrallł ue
brna pndel'l1iczkp, i inne drobiAzgi, 

- Tadeusz Nownkowski (Karpia J9) zamel
dował policji, że na Rzgowskiej HG ~kradl mu 
l3-letni .Tózef Przybylski (Dworska 37) 7. kie
szeni palta papiero8nicG. Mlodocianego zło(lzie
ja zatrzymano. 

Strajki, zatargi i konferencje 
Ł ód ź, 4. 5. VI fabr) ce pończoch nia plac. 

"Parisette" (ul. Senatorska 35) na slm- \V zakładach Żyda :tIlarlmsa Kohna 
tek swoistych metod stosowanych (ul. Łąkowa 5), wybuchł zatarg na tle 
przez żydo\"skich fabrykantów przy nieprz~'jęcia do pracy jednej zmiany 
przyjmowaniu nowych rohotnic do w liczbie 200 rol)otników. Inspektor 
pracy, szczególnie w związku z bez- p'acy podjął rokowania by zlikwido
płatną praktyką. wybuchł strajk oku- wać po\vstały zatarg. 
pacyjny. Powiadomiony inspektor pra- 'vV Inspektoracie Pracy odbyła się 
ey podjął akcję, mają.cą na celu zli- l_olejna konferencja w sprawie za:v:;r
kwidowanie zatargu. cia urnowy zbiorowej dla robotnlko:v 

\V dniu wczorajszym zgodnie z po- zatrudnionych w drukarniach tkanm 
wziętą uchwałą, brukarze i ubijacze (chustek). 'Konferencja została odro
podjęli 2-godzinny strajk demonstra- czona z tym, że uprzednio zostaną ure
cyjny w godzinach od 10 do 12. Rów- gulowane warunki pracy i płace w in
nocześnie delegacja interweniowala w lIego rodzaju druka.rniach tkanin, tzw. 
Zarządzie Miejskim w Funduszu Pra- filmowych i na w~ór tych warunków 
cy, domagając się uwzględnienia Żą-I7.0stanie ustalona u\'U.owa dla dnlImr
dań robotników w kwestii podniesie- ni chu~tkowych. 

Echa tragicznej katastrofy 
IVdowa po śp. A. J. T{eiUchtt skm',iy Jwleje pCulstu'owe o od

s~Jcodowanie u· sU'łni e ')' 5 tysi~cy ~lotych 
Ł ó d ź, 4. 5. VV dniu 17 lipca 1937 ca z nim pasażerka zostali zabici. 

roku miała miejsce katastrofa na Obecnie wdowa po zabitym wnio
przejeździe kolejowym w Luhlinku. sla clo Sądu Okręgowego w Łodzi po
Przejazd, mimo że prowadzi przezell wództwo przeciwko kolei, domagając 
droga boczna, publiczna, nie bYł strze- się zasądzenia odszkodowania w 8U
żony i nie posiadał zapory. Gdy dro- mie 75.000 zł, wskazując przy tym, że 
!2'ą. przejeżdżał przemysłowiec łóclzki winę ponosi kolej, gdyż nie urządzono 
Artur Jerzy Keilich, współwłaściciel szlabanu i dopiero po katastrofie wy
browaru, od strony stacji Łódź-Kalisl,a budowano zaporę na przejcździe oraz 
nadjechał pociąg osobowy. Samochód ustawiono posterunek drożniczy. 
został zdruzgotany i Keilich oraz jadą-

Brukarze ~trajkują 
Ł ó d ź, 4. 5. Brukarze, płyciarze i I 

ubijacze od kilku iygodni pl'o\\'8.11zili 
zabiegi o podniesienie plac. Z:ll'ząd 
Miejski nie uwzględnił żądań, wska
zując, że kwestia płac normowana jest I 
przez Fundusz Pracy, który asygnuje 
sumy na prowadzenie robót i w calo
ści uzależnia wysokość plac robotni
czych od swej decyzji. 

\V związku z tym na walnym zc-

braniu w sali Domu Ludowello brul,a-
1'7.e uchwalili strajk, który podjęty 7,0-

stał 4 maja rb. początkO\vo jako de
monstracyjny d" ... ugoclzinny od goclz. 
10-12. 

Ze względu na to, że stl·a.il{ demon
stracyjny nie osiągnie zamierzonego 
celu, brukarze zapowiedzieli rozszerze
nie strajku i zamierzają prowadzić go 
aż do uzyskania pod\vyżki plac, 

Pokłosie "majufesu" 
Lic~ne u'yroki sl~a~ujc{ce ~a wznoszenie 'I1ielegalnyclt ok'ł'~y

l~ótv podc~as pochodu U' tln;u l-go 'Ilłajtt 

Ł ó d Ź, 4ż 5. - \Vczora,i Sąd Staro- dów, co wskazuje, że wbrew zaprzecze
ściilSki rozpatrywał sprawę 3:) uczest- 11 iu pl'as~' socjal-żydowskie.i Żydzi ma
ników pOChodu soc.ialistyczno-ż~·dow- 80\\'0 brali udział w pochodzie socja
ski ego w dniu 1 maja, których pocią- I ist~·c7.nym. Poprzednio już skazanYCh 
gnięto do odpowiedzialności karnej za zostało 22 czlonków bojÓWki za posia-
wznoszenie nielegaln~rch okrz~·ków. danie broni. 

17 skazano po 7 dni aresztu, 15 po Sprawa dalsz\'ch 30 zatl'zrmanych 
2 tygodnie aresztu, 2 po 3 t:.-godnie a- za wznoszenie ol~:rz~'ków przeciw pal'l
resztu, jednego na 4 t~ 'godnie aresztu. stwu jest wyłą.czona i dochodzenie to_ O 

Wśród skazanrch jest połowa Ży- czy się. 

Orszaki pogrzebowe socjalizmu 
Potp,;~ny U'~ł'ost idei nm'ot{ow ej ~tl(l(fje klwU'l, doJctrynollt 

'Incn'ksi~'łllu 

Ł ó d ź, 4. 5. Zapowiadane jaskra- Socjaliści rok rocznie wyst~pując 
wo bUllczucznie przez socjalistów w dniu pierwi:'zego maja pragną. w jak 
manifestacje pierwszomajowe za\\' i 0- najmocniejszej formie dać znać o 
clly nadzieje organizatorów. Przede swym istnieniu. Przygotowują si~ za
wszystkim pochody nie dopisały Ji- tem do czerwonrch manifeRtacyj z 
czebnie i pod wzgl~dem charakteru wielkim nakładem sił przy użyciu 
nastrojów. W pochodach Rocjalistycz- WSMll{ich środków. 
lJych w poszczególnych miastach Szczególnie w ohecnym okresie, 
wzięło udział znacznie, wyraźnie l<iedy Chwieje się czerwona Hiszpania, 
mniej robotników niż w . latach po- gdy zaznacza się w całym świecie co
przednich, a przy tym maszerującym raz dobitniejszy wzrost mocy i pręż
szeregom brak było entuzjazmu. Prze- ności kierunków n~rodowych, zależa
rnarsze miały raczej piętno pogrzebo- ło socjalistom w Polsce na zaakcento
V7ch orszaków, aniżeli bojowych ma- \\ aniu swej siły. Można zatem bez 
nifestacyj. przesady stwierdzić, że w dniu 1 ma-

Pochod~T socjalistyczne wypadły ja wyprowadzili na ulice miast 
stabo i blado w całym kraju. 'vV 0- polskich wszystkie pozostające pod 
środkach o mniejszym procencie ro- ich wpływami grupy. 
botników manifestacje socjalistów u- Musimy sobie zdać sprawę jasno i 
legły rozbiciu przez kontrmanifestacje dobitnie, że redukcja soc.jalistycznych 
r:arodowe. W centrach bardziej Uprze- wpływów dokonuje się dzięki plano
mysłowionych pochody pierwszo- wej, entuzjastycznej i ofiarnej walce 
majowe wprawdzie odbyły się, ale ich ruchu narodowego. Spadek wpływów 
siła atrakcyjna spadła do minimum. Rocjal istów dORaclnie mówi o tym, że 
Nawet w tak wielkim, centralnym śro- nąd dUR7. w RZ<'l'okich masach rohot
dowisku przemysłowym, jak Łócl:r. p.o- nirz~'ch coraz bardziej krzf'pko dzier
cjaliści nie potrafili nadać RWf'mU po- ży iclf'a naroclo\va. 
chodowi charaktpru 8iln(>j maniff':-\ta- Płomiell komunizmu zdolna jest 
cji. tylko zagasić ielea naroclowa. Ona je-

Zarejestrowane pow~'żej sllman'cz- dynie jest w stanie w miejsce niena
tlie zjawisko upadku splendoru i pom- wiści klasowej zaszczepić żagiew mi
ry pochodów pierwszomajow~'ch jest lt'ści do wspólnoty narodowej i zjed
bardzo charakterystyczne. Dowodzi I noczyć maRy robotnicze pod sztanda
ono wyraźnego spadku wpływów so- rem służlly Polsce. 
cjalistycznych w masach robotniczych. ----

W Lodzi odb!llo sif? 7)O,~loięcenie chrze~ 
ścija'lskiej {(lln'yki 1(\ędlin, konserw 
mięsnych i rafinerii smalcu, pn. "Kon
serw-Eksport'. Na zdjęciu moment 
przem6u'il'llin ks. prał. KaczY7lskiego 

1Jodc::.as poś u'ięcen ia 

Ujęcie szajki złodziejskiej 
Ł ód 1., 4. 5. Przed kilku dniami w 

mieszkaniu żydowskiego przemyslow
ca Majera Fogla, dzierżavl'cy zakla
rów Schloesserowskiej Manufaktury, 
zamieszkałego w Łodzi przy ul. Naru
towicza 25, dokonano wielkiej kradzie· 
ży. 

Łupem włamywaczy padły futra, 
nakrycia stołowe, biżuteria itd. warto~ 
ści okolo 35.000 zł. Zarzą.dzone przeZ 
policję dochodzenie doprowadziło do 
ujQcia slużącej Fogla, Sury Kuliszew
ski ej, która wespół zp swym narzeczo
nym Zachariaszem \Vajsem (Pomor
ska 35) zainicjowała kradzież. 

Poza tym zatrzymano czterech dal
szych 1Jczcstników wyprawy złodziej
skiej oraz paserów. 

Dalsza akcja woźniców 
Ł ó d ź, 4. 5. Dotychczasowe roko

wania o umowQ dla woźniców nie do
pro\yadziły do ugody i od 3 miesięcy 
trwa stan bezumowny. 

W niedzielę, 8 bm. w sali Domu Lu
dowego przy ul. Przejazd 34, zwołane 
zostało walne zebranie woźnic.ów, któ
rzy zapowiedZieli podj~cie strajku w 
ciągu następnego tygodnia, o ile do te
go czasu nie uda się im uzyskać po
rozumienia z przedsiębiorcami. 

Kary za jasne bluzy 
Ł ó d ź, 4 5. Są.d StarościllSki roz

patrywał sprawę 11 członków Stron
nictwa Narodowego, których pociąg
ni~to do odpowiedzialności karnej za 
nos7.cnie iasnych bluz w pochodzie w 
dniu 3 maja. 

Ska7.ani zostali po 5 zł grzywny z 
zamiana na 1 clzie:i'l aresztu: Tadeusz 
Brzóska', Stefan Tomicki, CZBsław 
P"iórski, Bolesław Pajczykowski, Hie
ronim Tomaszewski, Józef Puzenista, 
Jan Ołówek, Stefan Kozłowski, Cze
slaw \Valcznkowski, Czesław Fijał
lwwski i SinicJd. 

Przygodny przechodzeń Stanisław 
Klema mstał przez pollcję zatrzymany 
Za to, ŻD 3 maja na uliry Pomorskiej, 
sprowokowany przez Żydów, pobił 
jerlneg-o z nicll. St;td Starościński ska-
7.ał J(Jpmę na 7 dni aresztu: towarzy
szący l{Iemie Stanisław Wieczorek za 
to, że znaleziono przy nim kastet, zo
stał również Ska7any na 7 dni aresztu. 

'Yszyscy zasądzeni odwołUją. się do 
Sąllu Okr~gowego. 

Motocyld wpadł na wóz 
Ł ód Ź, 4. 5. Na szosie z Łodzi do 

Andl'zejowa, kierownik rzeźni w An
drzejowie, lekarz weterynarii Henryk 
Kl'cszczvilSki, iadf1c motoc~Tklem przy 
mijaniu' samo~hodu, oślepiony przez 
reflektory, wpadł na wóz jednokonny 
Jana Der~Tnga ze wsi Antoniego-Stoki, 
oc1no~zf;1r poważne ohrażenia ciała. 

Postrzelił rywala 
. Ł ód ź, 4. 5. Na posesji przy ul. 

lagajniko\ ... ej 8 (Chojny), Wacław Mał
kowski (ul. Paradna 12) na tle konku
rencji o wzgl~dy p. Rtudziilskiej, na
padł swego rywala, Z7-letniego Józefa 
1\[roc7.kowski('!!:o (ul. Banl<owa 8), do 
którego oddał 3 Rtrzały z rewolweru, 
ranil}c go przy t~'m \V r~kę. 

Ranego opatrz~'lo Pogotowie. Mał
kowski sam zgłosił się do policji, zło
żył nielegalnie posiadany rewolwer i 
7.umf'lc1ował o usilowanym zahójstwie, 

Prenumerata lIliN:ecmi. ('l QdlUl tnooniowo). I odbiorem • ~entur&ch lI.alI si. Z. 
OOrl08r.e'lli. do dOmn od{J01ł1edn,ia dopłata. Na poeatach i u lt.totlO816. 

Orędownika IDlełl~ 1.14 al. kwattl1nle 'l,-, Pocata pratjlDuJ~ aam6wierul tylko 
na •• ,da4 tnodruo.o (bu ponJedliaJkowe80). - Pod opaakl! 'IV Poi.ce 

' .- li mleeiec.rue Nakład i czcionki: Drl1'&:11:. Poł.ka. 8p6tka AkC1yjDI. P()Zll8ń , Iw, MarC1:n 
1U. Rekopie6w wezam6wionJeb *akcja al. aWrleL I 

Centrala· POSIlaA. §w. Marcl:n 70. P. K. O. POInad llO{} Hi. TeI.IoD1 centrali: 40-72, 14-16, 
a3-07. 44-61. 35-24. 35-2$: po !rOd" 19 oru w niedziele I 8wiet.: 40-72. H-16. 1I3-07. 

Reduto!' odpowiedzialn, J8Jl Pluak a Poznania. Za w:adomoAcl J artJ'kuł,. 1 m. 
Lodzi O<lp()Wia.oa W/adnlaw Mac1U. Ł6JS. Piotrkowska lł1. - Za Og:OHenia i rel{] my: A.nton: 
LeśnlewicI II Po.snania. 

W rui~ wypadków IPOwooowan.,eIJ .Ił. 'WTbZll. 'Ol'ZN_M • 
w. 

aakł .. ~ atrajk6w 1t1)~ ...,dawruetwn ni. odpowlad. .. dorrtUc.oIe ~mL a aboDeocI nie mai. 1M'1łwa domagania sle nledOlltu
cwn,.c& numer6w Ind odszkodOwania. 
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Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde 

. OGŁOSZENIA DROBNE 
Znak oferty naprzykład: z 18923, n 2745, d 1790 

dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jellno słowo, i t. d. co 1 słowo. 
i, w, z, a - katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło- Drobne ogłoszenia w dni pow8zednie przyjmuje 
szenie nie mote przekraczać 100 słów, w tym Ogłoszenia wb6d drobDych: t-lamowy milimetr 38 groszy. alę do godz. 10,30, w soboty i dni przedśw!,' 

5 nagłówkowych. tcczne przyjmuje się do godz. 9,30. 

Niniejszym uprzejmie donoszę, że z dniem 30 kwietnia 

otworzyłem w Gdyni 
przy ulicy Swięłojańskiej 10 

dalszy s p e cj a l n y oddział 

mego przedsiębiorstwa. 
Z tej okazji polecam po bardzo korzystnych cenach: 

TAPETY od skromnych do najwykwintniejszych 

LINOLEUM gładkie w różnych deseniach 

DYWANY - chodniki 

kolorach 

CERATY meblowe obrusy i z metra 

KOKOSOWE chodniki wycieraczki i maty 

GARNITURY do okien l11osi<;żne i drewno . 
SZYNY MOSIĘZNE do stopni 

i wszelkie inne przybory do wewnętrznej dekoracji domu. 

ZB. WALIGÓRSKI 
Centrala P o z n ań, ul. Pocztowa 31 
Oddział w BYDGOSZCZY, ulica Gdańska 12 

Oddział w GDYNI, ulica Swiętojańska nr 10 
dawno lokal f·my E. Wedel p 4467-132(1 .1. DOMY.PARCELEW . .Ku*nia •• _________ ~ •• budynkl. duza wteś sprzedam za· 

raz. Jurga. Wilkowo Polskie. 
Dom N 112J6 

l-tŁ'LJr~zelJ t ttCJa 

Motocykli 
• \\'ullwm 

HM'ker 
n!,wobudowany pelnomorgowym. 
Plerw6wrzednYm ogrodem 10000 
wplaty wedlug ugody sprzedam. 
Nowak. Poznań. Świety Marcin 
~. ~ ~9~ 

_

Pldinomen 

133 o Triuwpb 
m6rg dobrej ztemI. zabudowania lll~Hure_m 
nowe. welbowane Ulwentarz Ż~- • . ::;acRh •. a_ 
wy martwy. nadkompletny fu bWlatlo elektryczne. eJestra· 

Parcele budowlane 
Pięknie polożotte ~o ttisktei- ce-

km' od Poznania JaŚkaniec. -, eJa lal! rO"pr t~lrt" sprzedaJe 
m·inno. poczta Suchylas po;viat Wuj _ Gum 
Poznat~. zd 26413 Poznań \\'i,dk'p ';arhary li. 

~1atY. ~ g~:~gł~~~ pi~\~~~~ac1b Maszynę 
Junikowie. Luboniu' Żabikowie l kr'łc~,ia "kór s.prz,,,dam t~l1'O 
Kobylepolu _ pod 'poznaniem na I P"'7Jpn t(!,7Jka. Buk. N 11 2~'j 
ęprzedaż InformaCYL udziela - -;:============;;;:: Gutsche Pedowski. Poznań. PI. :-
Wolności 11. Telefon f)8-15. światowei slawy, oryginalne 

p 4041-14.37 Wirówki do mleka 
Dom 

F'J1' 336:5 ,0·133/4 

Drzwi 
do hram:r ~illlngowp malo'l<'Anp. 
tanio sprzrrlam. Poznań. Wa
wrzyniaka 1~ - 10 . 
______ N' 11 2;)1 ______ _ 

Cale 

Stopiętnaściemorgowe 
prywatne. J2!!zenna. blisko Pozną· 
rwa 20.000. Dura. Poznań. Rruta)· 
czaka 9. zd 27976 

Młvn 
rolą sprzedam. wydziel"Żawae ląb 
przyjme wsp6lnika. Zgloszerua 
Orędownik. Poznań zd 27 932 

Skład 

'. C> 

~ 
kolonialny. dobry sprzedam. za
mienie parcele. Oferty Orędow
nik. Poznań zd 28 069 R. Barcikowski S. A. Poznań 

Piekarnia 
wypiek tygodniowy 20 mjech6w 
3.000,- Blicharski. Poznań. P61-
wiejska 26 - 50. zd 28 132 Ugloszenia do 80 .'Ow dł. poszu· 

kujących posad, w tej rubryce 
__ obliczamy po jednej trzeciej cenie 

1IL'1I10 •. _.M.A.J.Ą.T_K.I __ .- drobnych. 

62 
pSQ;ennY'ch 1B 000 wpla.ty ~ 000 re-
~·~ta arrnorty'zacia. JaŚkie~'i(!z. 

" ł ,fith.ti;bo dom.own -
Pozmań. Marcina 5. zd 28 1li3 

Dziewczyna 
mlodsza z ,gotowaniem poszukuje ... ]I posady. Uferty Orędowndk -

~ill ...... K.U .. P.N.A....... _P_o_zn_a_ń_z_d_2_i_9_6_5 ________ __ 

Kupię 
sklad obojętnie z jakiei branży. 
Oferty Orędownik. Poznań 

. zd 2i 892 

Kupię 

Wdowa 
przy\]mllle poslruogę Z pra.nń-em w 
do'brym d<J<tll'U. Ofe<rty On~·do'w· 
nik. Po~na,ń zd 28 29,j 

b) ',.,ni 

Piekarski 
pomocnik. obe7many ?; cukl~Oo 
twem. piecem kanaJow_~!Il potTT.60 
bny iako piecowy. Wi,ad~ 
O r edow nik. P oz.n a t'\ 00 218 21M 

Kowala 
egzaminowanego podkuwacza (ki .. 
walera) bez narzędzi. poszukuje 
JJrzedsil!biorstwo ekspedYCJ'ine. -
Pisemne zgloszenia do Urędo1l" 
nika. Poznań zd 28180 . 

Panie 
do stalei pracy handlowej ze.o 
wnętrznei przyjmie znana firma. 
lteflek ta n tki bez wzgle-du na Btan 
i dotychczasowe zaięde pownei 
lat 24 mogą się zgl06ić z dokumen· 
tarni środa 10-14-tej. Poznań, uL 
Cieszkowskiego 7. m , 9. 

p 44i8·55.114 

Przyjmę 
sklad towarów kr6tkich. Oferty 
Orędownik. Poznań zd 27893 

ozela d'llbka kJra'wi~ki~go. tJIłko 
Uczennica pi~rwszorzed,ną &ide na .dobJ1 

po~zukuj(> posady cukierni. Język t?tarową prace (marynąrk~. Pll' 
polski. niemiecki. Oferty Urę- ,,·zez'!). mogącego CZ6ŚC100WO u· Samochód 

osobowy Fi·at 501 - ilU::! ku'pie. -
Oferty ceną Oręrlownik. Po-znań 

zd 28 2i4 

uownil- Poznań zd 2i 899 stą,ptĆ szefa - od zaraz .. Fru· 
'. cls'zek Mazur. Jasio. 3 Maja. 

~istrz stolarski 
szuka po~ady wiekszei firmie lub 
inn~'('h in"tytucji. dzielnica obo
jetna. Oferty Orędownik. Po
znRń zd 27599 

n 10815 

Ręcznłarka 
młodsza od zaraz. P02lTlart. !lU' 
marzewskieg'9 36. m. 15. 

N 11248 

Wydzierżawię Zaraz wolne miejsce dIa 
ogrody owocowe 4 i ;) morgowe. Pracownik ogrodnika 
aleil;a c7.et·p~niowa. Oferty do 13. $\Itni!!nn~. pracowiotr zn;B- polsko- warunki skromne. pożadana ma. 
5. 38. A Krnpacz. Robnkowo. - ntemteckt. pos7.ukuJ.e pt acy. ze· jomo/<(' bartnictwa. hodowli zi61 
poczta U'l'lki. z<l 2V 062 c~ce zlozyć kę.ucJe. Lasks\::.,e I('('zniczych. Zgloszenia pisemne; 
-------------- olcrt~ uprasza sle podać do 9 t ,- ~[aj. Cieśle p. Pleszew. zd 21m 

downtka. zd 21933 Piekarni 
celem dzierżawy od wlaściciela. 
mieście lub dużej wsi poszukuję. 
Zgloszenia warunkami Ro~zak. 
Kotlin - Jarocin. zd 26640 

Restaurację 

Posady 
\l'oźneo~o, magalZYlfli~ra poodobnej 
pn"ZII.kuie. 1Jloże kaucie 1000 zl. 
1l10żli,wie POZ'l1an-iu. Ofe<rty Orę
uownik. Pozmafi ~ 28:!t7 

Krawiec 
specjaHsta w sztucznym cero", .. 
niu. t. zw. Kunsbrtopfer. p08ttlo 
wany jest na stalą posade. Zglo. 
szenia z podaniem warunk6w do 
Orędownika. Poznań zd 279il 

z skladem wydzierżawie. St. Uzi
kowski. \Yągrowiec Powstańr6w 
46. zd 26 !l4~ 

Naprawiaczka firan 
Rzeźnik specjal,istka w cerowaniu, prtte. 

szof"r. s7.\1ka posady. Oferty Url!- nu i ewentualnie praniu. posfU. 
-------------- downjk. Poznań zd 28 J86 kiwana na s-talą posade. ZgIOt!lze. 

-------------- nia z porlaniem warunk6w zgła-Dzierżawy 
po~zuk\lię goRC'ilica.. w~i kO!lci~l- Obuwnik 
llPj luh nkoli.<'y Iptnisk?wl',.ji. lłf~t;; na rPlParacjp. ".z.u.ka posad!Y. 
ty Oręllowntk. Poznan z 219U., Of"rty Ore,dolwn,i;k. Po-zma:ń 

zrJ :?S 2.34 

wodny Pozlla~!!~111 w r17.il'rża- --Z7.WOLNE MIEJaOAlI 
we. Zhoro\\'~ki. Poznat'\. Pólwid- .. 
ska 28 - lS. zd 28010 f 

Młyn 
parowy przetu:alu l()o 
wydzierża ",ioe. Of~rty 
nik. Poznali zd 281:54 

Fotogra a 
samo,lz:elncgo. tylko dobra sila 

na n'Ob<: Ila "ezon letni przyjll1C od zaraz. 
Orę.dow. A. Borowiec. KOti~kie. 

~ 11 2.:>5 

szać do Orędownika. Poznali pod 
zdg 27972 

Czeladnik 
krawiecki na pioerwsrorzedn, 
rr~('~ 00 7-araz potrolebny .. J. Klio 
hpracki. Gniezno. Rynek 8. -
Mistrz krawiecki. zd 27981 

Przedstawiciela 
młodszego. bran7.y kolonialnej ... 
raz potrzebuje. Zglo~zenia Kurier 
Poznański zdg 27966-67 

6 pokoi. przynależności, ogr6d. 
przedmieścte Poznama. Ofert:v 
Oredownik. Poznań zd 29 086 We~tlalia 

unądzenie rZeźnickie. warsztato-
we. zaI1ędem elektrycznym sprze- 250 
dam. Uferty Orędo"·nik. Poznait o1(rodowych ~t'':'. Po~t1an'tJl. obi,?' 

l[ 31. ROZRYWKA J Fryzjer 
damsko· Ulę ki. dobry fachowiec 

zd 28133 cte J.6 (}()o. J aSkl€wt<.'Z. loz.nan. wsp61ttik potrzebny. Kolodziej-
czyk. KOtiskie. N 11 2:;6 Dom 

nowy. Solacz. doch6d 2.400 wpl. 
16.000. Oferty Orędownik: Po
znań zd 27 920 

odp?wiadaią ws~elkim wymR' I. Jadłodajnia 
gaIlIom. Prospekty t tnforma· ', " ·e.· .. ,.. '.. , 
cle pr~ez "P R l M A R u ~": ~ wodu slarogci za li/! tysiąca do 
Ioznan, Skośna 17. z ~9 ,,2~ II ' ,.. .... . . ,I 'J"' U ." . " 

Willę 
Pozn.a!liem

l 
~grOd. kanalizacja, 

wod<>eIąg. a7.lenka. sprzedam. -
Oferty Orędownik. Poznań 

zd 27 977 

Zamienię 
gospodarstwo 60 mórg na dom 
Poznamu. Oferty Urędownik, 
Poznań zd 28 008 

... OGÓlNOPOL ,KlE'" 
Piątek. 6 maja. 

6,15 aUJd. p()l'anne; 11,15 Budy' 
elektrycr.ność . c.zteromorg!,wy, . cia dla szk61: "DobroczYtlca ludz' 
SolId 10.000.-;- 1< ~ar.kowskl. żabl- koSci" _ słuchowisko - (osnute 
kowo. KoścJUszkt 6. POm'lań na tle życia Lud,wika Pa"tellrat: 

Dom 

zd 28048 111•40 nowe plyty J 6zefa Szigie' 
Ta.nio sprze-dam ti'ego - plyty; 11,57 sygnal eza· 

d k · su: 12,03 aooycja poludniowa ; 
om omlsowy 1530 wiadomOści ~ospodarcze; 

towrurem. mlie!>Zlka'l1:i~m.. imr\:eres 15:45 .. Ogień zwydężyl wodę" -
beo7JkOiJlkUlreneY·Jrny. gotówką 2000.1 pogoadanka dla dzieci starszych -
Z,gloozerua Ostr6w WlkJp. Skt-yt-,z Poznania; 16,00 rozm.owa z cho· 
ka 57. N 1.1 Z6J rymi _ ze Lwowa: 16,15 koncerr 

D I orkiestry d~tej P. P. W. pod dyr. 
om jJ6zefa Jelenia - z Katowic: 16,50 

n()O~'-y Poznami·u. re.Laurada. ko-. pogadanka aktualna: 17,00 ~ola 
lontll.J~ką koncesją 23000. wplaty kobiet w gospodarce aprowtza-
1,2 000 pt·zeję.cje amorty,zacj'i. Ka-! cyjnei kraiu. - odczyt: 17,15 !'e· 
ralfIJ~. Pozman. MarSIZalka Foch!! cital forteptanawy Wandy Pta· 
n-r 2.'5. zd 28161 seckiej: 17,50 pr~egląd wydaw' 

II:.~ ... P.I.E.N.IĄ.D .. Z .. _,:II 
t:.ictw: 18,00 sport; 18,10 •. Come· 
dian Humonists" śpiewaią 
plyty: 18,35 audycia dla ws,i: 
.. Wysadzamy rogliny v g-runt" -

Marszantka pogadanka .dla K,0s'PO;tyf\. ~: 
,,:spólnic7:~a gOlówka ~UO.- !noie skr:ynka ,rol n tcza:.l .011 .. hPp:S!a 
Stę zglostc. O[prfy Urędowruk - - komę llta Al;l"o .n .lrą I te.,lry 
Poznat'\ zd 27838 wznowlęnte): 20,30 ptosenk! w 

Vl'yk. M lee?;. Fogga: 20,45 "ZI(>11 

I[ - li nik wieczorn": 20.55 pogadanka: 
7. SPRZEDAtl: 21,00 koncert' symfoniczny w wy-_________ konaniu orkiestry P. R. oraz A-

100 
delina Korytko-Czapska - śpiew: 
22,10.Kaleidoskop" - z Pozna· 
nia: 22.50 ostatnie wiadomości: 
2:).nO l 'zdrr,w i.ka polskie" - od
czyt jęz. francuski,t·· 

m6rg 10.000 sprzeda Woitkow
ski. Poznat'\. Kwiatowa 5 - 2. 

zrl 282J9 

Pozn ali zd 27 R~2 

13.00 koncet·t życzeti; 13.15 koncert 
I plyty); 14.2:> wiadomości; 14.33 
wiadomości gieldowe; 14.35 muzy
ka taneczna (ply,ty); 18.10 s.port; 
J8.15 koncert rozrywkowy z Ło
dzi: 18.40 poradnik sportowy; -
1f.45 ,.PHmietna noc na $Ins-ku" 
-- odczyt: 23.0Q z różnych slt'on 
świata (plyty). 

Krak6w - 11.40 plyty z War
sza wy; 111.45 koncert rozrywkowy 
(plyty); 14.45 wiadomości: 14.50 
pieśni Ill,tjowe z \Vie7.~ Mariac
kiej: 15.00 z twÓt'CZOŚCI W. A. 
Mozarta (plyty); 15.25 wiadomo
'ci go~poln rcze: 18.10 sPlJort: 18.15 
kOJl('ert rozry wkowy z Łodzi; -
18.40 skrzynka gólna; 18.50 infor
macjc: 20.30 kwartet gitarowy. 
Y\~ rkonawcy: Stefan Olechowicz, 
\\ tktor Hogalski. ,JózeE Synowiec. 
Marian Bienias; 23.00 muzyka ta
neczna (płyty). 

Ł6dź - 11.40 ply·ty z Warsza
~y; 14.00 tnuo<yka operowa (pły
ty); lii.l0 waJre .Józefa Lannel'u 
(plyty); 1;;.27 IÓllzka goie/la: lS.10 
~port: 18.1.; gra lórlzkie tdo cy
u'zystów: (.J nd\\'iga Jeracz6wnu. 
Kottstunty lIencz. Artur Kunisz; 
18AO po:::aclanka gospodarcza pt. 
.. Pa t'a ~porlni z~ kilkanaście gro
szy": 23.00 muzy·ka taneczna i 
piosenki (plyty). 

. . PROPONUJEMY 
: 'LAMPO JCZOM"'-

Kawiarnię 
jadlodainia CettlrUm tanio sprze
dam. pow6d wyjazd. Adres Orę
downik. Poznat'\ zd 28 2;)7 

, 'KRA OWE "· - 15.15 Brno. Mu zyk" rozrywko
wa. 1(i.00 Monachium. Koncert 

Katowice - 11.40 nowe plyty solistów. Ilambul'/!. Melod;e PO
Józcfa ~zigetti'ego (z \Vars~awy); pulal'l1e. 16.30 praga. Schuberta 

~Iarrci.na ;;, zol ~817S 

Piekarni Szwajcar ~ 
samotny. starszy. dośwlade:zony. 
zr.aiący obore zarodową. potrzeb· 
ny zaraz. lIIai. Kunowo. poczta 
Duszniki. pow. ~zamotuly. 

d li36 

Pomocnik 
ua wiecki pot.nebny zaraz. Srum· 
pla w <oki. Gdynia-Orłowo. Brtom-

trio es-dur. 17.00 Saarbrlleckell. ",Ka Hl. N 11 03. 
Kottcet·t kameralny. li.25 Ryga. 
Kottcer~ mozartowsk 17.:1fI Bra- Służ~ca 
tislawa. Beethovena sonata .\p- uczci'wa z :::oto"antem od zaraz. 
passionata. 18.00 Berlin. Muzyka DrogeJ',ia. Zbąszyń. Senatorska 14 
I'ozry,,·ko\\'a. - 18.10 Hamburg. d 17'51 
Utwory Mozarta w wy:~. orko i • 
;ria fot·t. 18.15 '1'uluzlI. Melorlie PoszukuJę 
operctkowe . 18.20 OslO. Recital samotna 30--4{) lat. która mosda
fort. 18.5il 'Yiedeit ... Fau't" op. by samod·zie1nie prow-a,dzić rzez
Uounoda. 1U.00 LilIe. Rec. wiolon- nictwo u samotnego. Gotówka 
cze-lowy. - 19.05 LahO. Koncert pożlldana, O[E>rty Oredownik. Po. 
~ymfoniczny. - 19.10 Królewiec. 7Jnań 7Jd 28200 
.. Kawaler HebM1Pj r6żv" op. R. :.:.:.:::..:..:..-=~.::..::.=.:.--------
Slt·au~sa. 19.15 '1'uluz3. Muzyka Kołodzieja 

Unicum 
jedyny środek dziala skutecznIe, 
usuwa bez b61u - stwardnienia 
skóry. 

Odciski 
Wszystkich aptekach - i droge
riacb. P 1702·17.21 

RESZTKI 
11111111111111111111111111111111111111.111111111111111 

duży w y b Ó,. na llb,.anill 
męskiei palta ora~ wełny 

damskie poleca 

A. Wasilewska 
Łódź, NaWl'ot 13. Wejście I bnlJ operowa. 19.30 Strasburg. ~1uzyl{8 kawalera z narzędziami poszuku

lekka. l!I.:>O Poste Parisien. Ostat- ie przedsiębiorstwo pkspedycyj-
nie przeboje 20.00 BeromuCllster. ne. Pisemne zgloszenia do Urę· ----__________ _ 
.. Luiza \Iiller' op. Verdiego. - downika. Poznań zd 281.9 
Bruksela fi. Muzyb rosyiska. -
L.iJISk. ..La '.rra via ta" op. Ver
diego. Londyn. Muzyka popular
na. Monte Ceneri. Utwory na flet 
i fagot. 20.30 Lyon. Koncert ork 
P&l'is PTT. Muzyka symf. Stras
hllr~. ,.Madame Chrrsantheme" 
op. J\fess~gera ... Lndn~ bistoria" 
opt. YVU:Jt3. 20AO Hilvl'rsllm n. 
Koncert kameralny. 21.00 Rzym . 
Kottrert wymienny wlo~ko-nie· 
rr·iN·ki. 21.1C JIamburg. Koncert 
>;:)'m f. 21.20 KOJlenhagłl. ~zlVerlzka 
t dUti~ka ;nuzyka fort. 21.30 Sofia. 
Muzyka lekka. 21.45 Radio-Roma· 
,,ja. MuzY'ka rozrywkowa. 22.10 
Hilversum l. Utwory Bart,kiewj
cza w wyk Dalena. 22.20 Kopen . 
haga. "'8P6Iczesna muzyka ka
meralna. Droitwich. Koncert po
pulnrllY. 22.30 l\[Onllehium. Mu
z~'ka rounvkowa. 23.00 Radio 
Pada. KOllcet·t nocny. Kolonia. 
Koncert orko 24.00 l~raJtkfurt 
Szllltgart. Koncert nocny. 

" 9781 

Humor zagraniczny 

- Pan gwaraf.1tu)e, .te pap~ga hędzie ~yła pięćset lan 
. -:- Proszę pam, Jeśll dOŻYJe tylko 450 lat - z\VI'ÓC4 

plemądze. (M) 
("Ric et Rac", Paryż). 

Ogłoszen ia l-łamowr I!lilimetr lub jego miejs~e kosztl1j~: w zwyczajnych na str.onie 6-~a,?owej 15 groszy, na st!'oni~ redakcyjnej (4-ł~mowej) a) przy końcu części 
.. redakCYjnej 30 groszy, bl na strome czwa rtej 50 gr?szy, c) na stronie drugiej 60 groszy, d) na strome Wiadomości lokalnych 1,- zł. DlObne ogłoszenia 

(najwyźej 100 słów, w tym 5 nagłówkowych) słowo nagłówkowe drukiem tłustym, 15 groszy, każde dalsZ9 słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając 
od osta:tniej s~ron~, l-łamowy u;ilimetr 30 groszy. Ogłos~eni~ skomp!iko,:vane, z zastrzefeni~m miejsca - od poszc~ególnego wypadku 20% nadwyżki. Ogłoszenia do bieta,cego 
wydama przYJmuje~y ?O ~OdZIDY .10,3~, a do wyda~ medzlelny.ch I śWiątecznych do gOdZIDy 9,30 .rano. Ogł~szen~a z poza .Wlelkopolski przyjmujemy do wydań bietącycb 
do godz. 10, do wydan medzlelnych J śWI"ttecznych rlma poprzedniego do godz. 8. Za błędy drukarskIe. które me zmekształcaJą treści ogłoszenia administracja nie odpowiacle 
Ogloszenh przyjmujemy tylko za opłatą gotówką z gor~'. f\onlo w P. K. O. nr 200 14!ł. Porztowe konto ror.rachlJnkowe Poznań 3, nr kartoteki Ó3. 
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33) 
Redaktor Wojciechowski uprzejmie 

ustąpił im miejsca w kolejce i zjawił 
się w gabinecie doktora ostatni. 

-- Ach! To pan? Byłbym pana przy
jął poza kolejką! 

- Nic mi nie dolega. Przyszedłem 
odwiedzić pal'iskiego gościa - ale bo
ję się, że mogą mnie śledzić, więc zja
wiłem się tu jako chory. Umyślnie 
urządziłem się tak, że jestem ostatni 
w kolejce. - Niech mnie pan zbada, _ 
zawszeć się u starego jakieś dolegli
wości znajdą! 

Doktor Januszkiewicz zbadał redak_ 
tora pospiesznie. Redaktor dopilnował 
jednak, by go doktor dokładnie opisał 
w swej księdze. 

- W razie czego, będzie dowód, że 
byłem u pana tylko po poradę. 

- A teraz chodźmy do jadalni. 
- Tylko niech pan nie gasi światła 

w gabinecie przyjęć. Niech widzą od 
ulicy, że tu jeszcze jestem. 

Przeszli do jadalni, której okna wy
chodziły na podwórze. 

- Danka, sprowadź pana rotmi
strza. 

Po chwili doktor, redaktor, rot
mistrz i Danka siedzieli razem przy 
stole. 

- Cieszę się, że pan redaktor był 
łaskaw mnie odwiedzić. Czy pan ma do 
mnie jakąś sprawę konkretną? 

- Owszem. Chcę panu opowiedzieć 
o dalszym ciągu sprawy owej nieszczę
sneJ notatki w naszym piśmie. 

- Dalszego ciągu? 
...;.. Tak. Widzi pan, względy ostroż

ności nakazywalyby może nie umiesz
czać tego sprostowania. Ale ja jestem 
człowiek starej daty, - przykładania 
ręki do złej sprawy nerwy moje nie 
znoszą· My, starzy jesteśmy na wzglę
dy uczciwości, lojalności i honoru o 
wiele wrażliwsi od was, młodych, tro
chę już żydowską atmosferą kłamstwa 
i cynizmu zarażonych! Nie mogłem 
tego znieść, że nasze pismo bierze u
dział w oszczerczej kampanii przeciw 
panu. 

- To pan napisał to sprostowanie? 
- Tak. Napisałem własnoręcznie. 
- To dobrze, że pan napisał o wy-

wiadzie wojskowym i o jednym z mo
carstw ościennych. To powinno tam
tych ufłPokoić jako oznaka, że nic 
konkretnego panowie nie wiecie. 

WłaŚnic. Dlatego to napisałem. 

45) 
Fit również rzucił obowiązki chłop

ca w zakładzie. 
Pierwszy przez miłość dla Lizzie, 

drugi przez nieograniczone uwielbie
nie i przywiązanie dla Lucynki. 

WSZyscy czworo więc ws-iedli na 
statek parowy "Pheng-Phong", wyna
jęty przez inżyniera przed wyjazdem 
do· Chin, i nie zwlekając puścili się w 
drogę na południe. 'Vkrótce przybyli 
nad zatokę Syjamską i zatrzym9.li się 
tuż przy ujściu rzeki l\Ienam. 

- No, kapitanie, - rzekł Darel, -
spuście teraz na morze największą 
szalupę! 

- Dobrze, panie. Tylko, czy mogę 
zrobić pewną uwagę? 

- Słucham! 
- Czy widzi pan stąd okręt, tam, 

przy fQrtyfikacjach Paknamu? 
- Bez wątpienia. A cóż w tym tak 

niezwykłego ? 
- ·Przede wszystkim trzeba wie

azieć, że to jest statek wojenny syjam
ak.L 

Ale pomimo tego, byłem z góry pe
wien, że to sprostowanie będzie miało 
swoje konsekwencje. I dlatego z góry 
się do stawienia im na to przygotowa
łem. Przede wszystkim - zaraz po 
włamaniu notatki do numeru wróci
łem do domu i położyłem się do łóźka. 
W redakcji zostawiłem wiadomość, że 
jestem chory. 

- Po co? 
- Ażeby zyskać na czasie. Jeśli 

idzie o ten sam wieczór, ostrożność 0-
kazała się zbyteczna. Ale nazajutrz, 
już o godzinie ósmej rano major Ge
dymin telefonował do naszej redakcji, 
pytając się, ską.d mamy te wiadomo
ści. 

- I cóż mu odpowiedziano? 
- Że notatkę sporządził osobiście 

redaktor naczelny. który w tej chwili 
jest chory. 

- Zadowolił się tym? 

- Nie. Przyleciał zdenenvowany do 
redakcji, powiedział, że prowadząc 
śledztwo, musi te informacje uzyskać 
- i kazał sobie w"szukać w drukarni 
rękopis tej notatki. Porównywał go 
z innymi rękopisami, aby si~ upewnić 
co do charakteru pisma - i gdy się 
przekonał, że to rzeczywiście notatka 
moja, zaczął telefonicznie i osobiście 
szturmować do mego mieszkania. 
Dzięki mojej "chorobie·· i starości uda
ło !"ię moim domownikom zatamować 
jego dostęp do 111uie przez dW'a dni. 
Przyjąłem go dopiero trzeciego wieczo
ra. 

- U siebie w mieszkaniu? 

- Tak. Leżąc w łóżku. Udawałem 
bardzo słabego, mówiłem cicho i powo
li. Denerwował się biedak, siedział jak 
na szpilkach. Aż mi się śmiać chciało, 
gdy obserwowałem jego wysiłki nad 
nadaniem sobie cech opanowania i za
wodowego. rzeczowego spokoju. 

- Cóż mu pan powiedział? 

- Wymyśliłem całę. historię. Opo-
wiedziałem mu, że po ogłoszeniu w 
prasie wiadomości o rzekomych de
fraudacjach pana rotmistrza odwiedził 
mnie pewien młody człowiek, członek 
naszej partii, znany mi osobiście, ale 
bardzo słabo - i zakomunikował mi, 
że rotmistrza Dawidowicza zna, że po
znał go, bQdąc kiedyś jako oficer rezer
wy na ćwiczeniach wojskowych - i że 
krytycznego wieczora spotkał go na 

- Bo też Syjamowie mają prawo 
ustawiać swe okręty tam, gdzie im się 
podoba. 

- Nie przeczę - odpowiedział ka
pitan. - Ale tym szczególniej to mnie 
zastanawia i niepokoi. 

- Dlaczego? - zadziwił się DareI. 
- Bo sądząc po parze, wydobywa-

.iącej się przez klapy, jest najkomplet
niej przygotowany do drogi. Tymcz.a
sem, niech pan zauważy, iż jest uwią
zany tak, jakby nie myślał o prędkim 
wyjściu. 

I marynarz podał inzynierowi lu
netę. 

- 'Vierzę ci, kapitanie - odrzekł 
Darel odsuwając lunetę. - Cóż nam 
według ciebie grozi? 

Prawdę mówi~c, nie wiem - od
rzekł kapitan zniżając głos. - Tylko 
myślę, że powinniśmy nieustannie 
mieć się na baczności. Otóż ta kano
nierka jest mi silnie podejrzaną. Stoi 
jakby na czatach, śledząc coś lub ko
goś, gotowa w każdej chwili wyruszyć 
i ścigać upatrzoną ofiarę. 

- I pan z tego wnosisz.? . . 

ulicy w Warszawie. Przywitał się 
z nim i odbył z nim pogawędkę tej 
treści: "Cóż u pana rotmistrza sły
chać? Pan teraz w Warszawie, w szta
bie?" - "Tak", - "Jak się pan w War
szav ... ie czuje?" - "Bardzo dobrze". -' 
"Może poszlibyśmy razem na kolację? 
Pogawędzilibyśmy", - "Niestety nie 
mogę. Przyjechałem właśnie z zagra- . 
nicy, spieszę z bardzo ważnym I'apor
tem do swrch władz przełożonych". -
,.Z zagranicy? Oho!" - "Tak. 'Vłaśnie 
przed kwadransem przyleciałem samo
lotem". - "Nie chcę być niedyskret
nym. Ale widzę, że pan zmienił przy
dział." - "Powiem panu tyle tylko, 
że przywożę wiadomości 'vprost groź
ne. Grozi nam w najbliższym czasie 
dziejowy kataklizm. A co więcej, nikt 
w Polsce o tym niebezpieczeństwie się 
niczego nie domyśla". - "Co takiego"? 
- "Nic więcej nie mogę panu powie
dzieć". - Na tym się rozmowa skoń
czyła. Mój rozmówca tyle tylkO się je
sz{:ze dowiedział, że, aby sprawdzić, z 
jakiego kraju pan przyleciał telefono
wał na lotnisko, aby się upewnić skąd 
w tym czasie nadeszły samoloty. Do
wiedział się, nadseedł ostatnio tylko 
samolot z \Vrócławia. 

- Brawo! Nie przypuszczałem, że z 
pana redaktora taki chytry lis! I cóż 
major na to? 

- Otóż to! Co major na to! Ja je
stem stary konspirator, .ieszcze z cza
sów rosyjskich. toteż składając przed 
żandarmerią, policją, lub prokurato
rem ze'Znania jako świadek, albo o
skarżony, umi.em ldamać jak z nut. 
Oczywiście, o ile wiem, że honor i lo
jalność oraz obowiązek wobec ojczyzny 
właśnie tego, a nie prawdomówności 
odemnie wymagają. Po raz pierwszy 
jednak w życiu zdarzyło mi się teraz 
kłamać wobec przedstawiciela władz 
polskich. Czyniłem to bez skrupułów, 
bo podejrz~'wałem w nim utajonego 
wroga Polski - ale byłem pełen obaw, 
czy moje podejrzenia są słuszne. Go
tów bdem - a w razie czego (niech 
mi pim wybaczy, że tę teoretyczną 
ewentualność dla porządku uwzględ
niam) gotów jestem i dziś - ponieść 
wszystkie konsekwencje mego kłam
stwa, gdyby si.ę okazało, że było ono 
popełnione istotnie na szkodę wymiaru 
sprawiedli,,"ości. Ale zachowanie sie 
Gedymina ... 

- Że tą ofiarą może być pan i jego 
przyjacicle. 

- Skądże znowu? 
- Niechże więc pan sobie przy. 

pomni, jak szalenie zręczni są pańsc~ 
nieprzyjaciele. .. Wilm Odorp mUSI 
przecie być pewny, że pan go ścigasz. 
Przecież od tak dawna prowadzicie 
walkę! 

- To słuszne. 
- Przy tym jest on wszeChpotężny 

obecnie w Syjamie, gdyż interesy swo
je złączył z interesami króla syjam
skiego. Cóż więc byłOby dziwnego, 
gdyby tu czatowano na wasz przyjazd, 
aby was tym łatwiej pochwycić. 

Przypuszczenia kapitana zaniepo
koiły Darela. - 'V każdym razie musimy przecie 
wylądować. 

- Rozumie się. Ja tylko ostrzegam, 
aby skłonić państwa do wylądowania 
we właściwej chwili, na przykład w 
nocy, kiedy łatwiej zmylić uwagę. 

- Masz słuszność, kapitanie. A 
więc w nocy spuścimy szalupę. Gdy 
odjedziemy, odprowadzisz pan "Pheng
Phong" do Sajgonu i tam zaczekasz 
na dalsze moje rozkazy. 

Kapitan skłoniwszy się uprzejmie 
oddalił się na posterunek. 

Podczas gdy inżynier z p. Prudent 
rozmawiali nad sposobami obalenia 
planów Odorpa, Lucynka skinęła na 
Fita i wyprowadziła go na przód stat
ku. 

- Czego chcesz Ni ,jak? To jest . . . 

- Gidelmana. 
- Zachowanie się Gidellnana zu-

pełnie mnie pod tym względem uspo· 
koHo. 

- Cóż on mówił? 

- Mówił rzeczy nieistotne. AI~ za t~ 
po prostu nie próbował uk~ywac s~yeJ 
radości. To nerwowy, mespokoJny, 
wstrętny Żyd. Cieszył się, - po :Ęlrostu 
się cieszył, - gdy z m~g.o zezn:ama wy.
nikało, że myślę o wOJme z Nlemcam17 
a nie o zamachu żydowskim. Kazał nu 
moje zeznanie powtarzać - i śm~ał 
się, po prostu się śmiał -. i ~o z takIm 
wyrazem jakby mu kamlen z serca 
spadał, ..:... gdy w moim powtórzonym 
zeznaniu wszystko wypadało tak samo, 
jak poprzednio. 'Vyraźnie się cieszył, 
gdy wypowiedziałem w końcu przypu
szczenie, że może pan został zamord~ 
wany. Nic się nie przejął wiadomOŚCIą 
o pańskim raporcie .i, o .groż~cym Pol
sce, groźnym kataklIzmle. ~Ie ~:fł na
wet ciekaw się o tym czegos bllzszego 
dowiedzieć. 

_ Nie pytał pana o naz.wisko pań
skiego informatora, tego oflcera rezer
wy? 

"_ Pytał. Trudno, żeby.nie pytał. Ale 
widać było, że nie prZyWIąZUJe do tego 
wagi. 

- Cóż mu pan powiedział? 
_ Powiedziałem, że nie pamiętam 

jego nazwiska i że ~n~m go w ogóle 
bardzo słabo, choć WIdZIałem go "prz~d
tem parę razy. Obieoałem rr:u, ze Jak 
wYZdrowieję, to postaram Slę go od
szukać i sam o tym przez telefo?- za
wiadomię. Właśnie w tej sl?rawIe ?o 
pana przychodzę. 'VprawdZle zamIe
rzam zwlóczyt, ile się da (bo to ł3;two 
odnaleźć człowieka, którego naZWIska 
się nie zna ?), ale i zwłóczenie ?la s,:,o
je granice. Niech mi pan pow,le, '': .Ja
kim pan służył pułku i w ogole rozne 
szczegóły, żeb~rm mógł w naszyc~ ?r
ganizacjach młodzieży wyszukac ł a-
kiego podporucznika !ez.erwy, P~uJą
cego do mego zeznama l do znaJomo
ści z panem. 

Rotmistrz podał mu garść informa
cyj i spytał jeszcze: 

- Nie przyszli tu za panem jacy 
wywiadowcy? 

(Ciąg dalszy nastąpi) 

Chciałem powiedzieć: panno Lucynko 
- poprawił się Fit. Lucynka skinąw· 
szy na Fita wyprowadziła go. 

- Ach, Fitku, tyle uszanowania? 
Cóż cię sklania do tego? 

Chłopiec potrząsnął głową i z całą 
powagą rzekł: 

- Cóż chcesz! Robotnik od p. Fla
tona sa mógł mi być towarzyszem i 
równym, ale panienka, córka inżynie. 
ra Darel, to wcale nie to samo. 

- To znaczy, że już nie jestem dla 
ciebie towarzyszką, przyjaciółką? 

- Ale, owszem - zaprzeczył żywo 
chłopiec, ja dałbym się dla panienki 
porąbać w kawałki, tylko nie,,,łaściwie 
by było mó,vić panience "ty". 

Na próżno dziewczynka usiłowała 
przekonać swego przyjaciela, że ser
deczna poufałość, w jakiej żyli od 
dziecka, nie ubliża je,i zupełnie. Chło
piec stanowczo zdecydował: 

- Nie, nie. W misji nauczyłem się 
"uszanowania". Tym. bardziej, że pa
nienka jest sprytniejsza, mądrzejsza ... 
Przecie zawsze panienka rozk,azuje, a 
ja słucham. Więc też słusznie będzie, 
jeżeli mnie panienka będzie nazywała 
Fit, a ja Lucynkę panienką. 

- Ależ, mój biedaku kochany! To 
tak będzie wyglądało, jakbyś był moim 
Służącym. 

- Tym lepiej. Te,o:o właśnie nragnę 
jak naj goręcej. 

·(Cią.~ aal!<zv TH\!<tapi). 
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Komi(zne perypetie kobiet o tym samym nazwisku 
W Warszawie żyły dwie kobiety o tym samym nazwisku i imieniu, urodzone w tej samej 

miejscowości i o tej samej godzinie I 
'Vładze administracyjne oraz poli

cyjne prowadzą. dochodzenie w zgoła 
niezwyklej sprawie ustalenia identycz
ności dwóch mieszkanek Warszawy, 
mających podobnie brzmią.ce nazwiska, 
imiona, daty i miejsce urodzenia oraz 
imiona rodziców. Najciekawszym jest 
fakt. że obie kobiety nie znały się wza
jemnie i nie wiedziały przez długie 
lat.a o swym istnieniu: 

Sprawa wyszła na jaw dopiero pod
czas spisu w wydziale ewidencji lud
ności m. st. Warszawy, gdzie natl'afio .. 
no na dwa identyczne nazwiska. Róż
nica zachodziła jedynie w miejscu za
mieszkania oraz w ich stanowisku 
społecznym. Pierwsza, Antonina Ce
drowską, wdowa, jest praczką. i mie
szka na Marymoncie przy ul. Czerwiń
skiej, druga natomiast jest żoną. zna
nego w stolicy h;mdlowca. Obie panie 
wezwano do urzędu i wówczas wyszło 
na jaw wiele szczegółów. 

Okazało się, że zbieg okoliczności 
sprawiał obu kobietom .wiele przy
krych niespodzianek. Tak więc do p. 
Cedrowskiej, żony handlowca, przy
szły wezwania karne ze starostwa ~ 
spowodowanie "gorszą.cego" zajścia na 
ulicy. Było to wezwanie dla p. Ce
drowskiej, praczki z Marymontu. Na
tomiast ostatnia otrzymała niedawno 
zaproszenie na gospodynię pewnego 
rautu. Zgłosiła się tam w przekonaniu, 
że chodzi tu o otrzymanie jakiChś rze
czy do prania, spotkał ją. jednak za
wód . 

O ile prawa do nazwiska żony han
dlowca stwierdzono bez trudu, o tyle 
sprawa p. Cedl'owskieJ, praczki z Ma
rymontu, przedstawia się zgol a tajem
niczo. Zeznała, że przed 5 laty przy
jechała do Polski z Litwy Kowieńskiej. 
Nie posiadała paszportu i o wyrobienie 
dokumentów zwróciła się do pewnego 
prawnika w Krako\'v·je. Twierdzi, że 
istotnie nazywała się z męża Cedrow
ska i ma na imię Antonina. Adwokat 
ten wręczył jej paszport i dokumenty 

Powrót relikwij 
ŚW. A. Boboli do Polski 

Jak donoszą. w celu przewiezienia z 
Rzymu do Polski reJlk\\ lj św. Andrzeja 
Boboli, wyruszy dnia 2 czerwca rb. z \Var
sza\vy osobny pociąg wiozący ze sobą wa
gon, kaplicę i trumn~ Hebrną zrobioną 
w PlIlsce dla świętych zwłok. W pociągu 
tym mogą znaleźć miejsce wszyscy, co 
zechcą tworzyć po drodze orszak honoro· 
wy naszego świętego. 
. Pociąg zatrzyma się w Budapeszcie, 

Wenecji i Padwie, dając pielgrzymom spo· 
sobność zwiedzenia tych m iast, a przez 
pięć dni zatrzyma się w Rzymie, by moż
na było nie tylko dobrze poznać Wieczne 
Miasto, ale ewentualn;e zrobić wycieczki 
do Asyiu i Neapolu. WyjOlzd z Rzymu do 
Polski z cialem św. Andrzf'ja nastąpi 9 
czerwca rb. wieczorem. Chodzi przede 
wszystkim o udział Przewielebnego Du· 
chowieństwa, o delegacje organizacyj kato
lickich, o przedstawicieli i przedstawiciel· 
ki ludu w regionalnych strojach ze sztan· 
darami. 

Zgłoszenia kierować do Komitetu Orga· 
nizacyjnego Pielgrzymki w Warszawie, ul. 
Świętojańska 15, gdzie będzie można za· 
sięgać wszelkich informacyj. Podróż wraz 
z mieszkaniem i utrzymaniem po drodze i 
w Rzymie wyniesie w kI. ITI 225 zł od oso
by. w kI. II o 75 zł więcej. 

Autostrada 
Kraków - Zakopane 

Jak d0noR7.ą, prace nad budową auto
strą,dy z Krakowa de Zakopanego już są 
rozpoczęte na trasie Chabówka-Zakopane. 
Niektóre grunta wywłaszczono. a będące 
na przeszkodzie budynki zostaną zburzone. 

na wspomniane nazwisko. Co do imion 
rodziców i roku urodzenia oraz miej
sca i daty, to petentka nie miała da
nych, gdyż rodzice jej zmarli, gdy by
ła dzieckiem i bliższych szczegółów w 
tym względzie nie posiadała. Sprawę 
komplikuje ta okoliczność, że adwo
kat ten zmarł przed 2 laty. 

Niezwykła i zawikłana ta sprawa 
jest tematem dalszego dochodzenia. 
Należ." przypuszczać, że przy wyrabia
niu dokumentów praczce dopuszczono 
się mistyfikacji. Na razie władze ma
ją. nie lada kłopot, a petentki pragną. 
jak najszybszego rozstrzygnięcia tej 
niemiłej dla nich sprawy. 

Francja płaci haracz 
zdetronizowanym monarchom 

Eg~otyc~ni królowie i ksią:ięta p'acies~ają się po utracie 
tronu ~apo'moga'mi od r~ądu Francji 

Według informacyj francuskiego banu kosztuje rocznie 36 tysięcy, cho
ministerstwa kolonij, FranCja wypłaca ciaż dynastia jego jest skromniejsza 
różnym czarnym, żółtym i brą.zowym od poprzednich. 
monarchom, przeważnie przez nią. zde- Córki Pomara V, króla Tahiti, otrzy
tronizowanym, 604.975 franków rocz- mują 8.100 franków rocznie. I to w 
nie. Jest to bardzo niewiele, bo liczba Paryżu! Królowa Madagaskaru Mo
ich jest pokaźna. hali dostaje 10 tysięcy, a sułtan fran-

Najwięcej, bo 200 tysięcy, otrzymuje cuskiego Somali 7000 franków mie-
b. cesarz indochiński Dng-Lik, który sięcznie. Ani grosza nie otrzymuję. 
rezydu.ie na przedmieściu Algeru. królikowi e Kamerunu. 
Dwaj inni cesarze, Buu-Lan i Win- Większość pozostałych dostaje tylko 
San, mieszkając." na jednej z wysp, jednorazowe "upominki". Książę Kam
otrzymują. 45 i 35 tys. franków. bodży Jukanghor dostaje 500 franków 

Cesarz Dahomeju Gebento otrzy- miesięcznie na kształcenie córki w 
muje 45 tysięcy, Mahomet-el-Azi z Li- pensjonacie paryskim. 

ALEJA L/POW rI POD OCHRONĄ 
Wojewoda stanisławowski wydał zarządzenie w sprawie ochrony drzew przy 
Alei Ułanów w Stanisławowie (na zdjęciu). Prawdziwie piękna aleja jest chlu

bą Stanisławowa 

Gdy fałszywej "księżniczce" 
•• • powinie Się noga 

Podczas poszukiwań w świecie 
przestępczym na Montmartre w Pa
ryżu policja wśród wielu "nocnych 
ptaszków" złowiła również elegancko 
ubraną. kobietę, w wieku ok. lat 50, 
którą zatrzymano w celu wylegitymo
wania. 

Podczas przesłuchania okazało się, 
że elegantka jest znaną, na terenie Pa
ryża oszustką. dawno już poszukiwa
ną, która występowała pod dobrze 
brzmiącym nazwiskiem Princesse de 
la Grange i zamieszkiwała apartamen
ty w jednym z naj droższy ch hoteli. O· 

kazało się, że jest ona już 20 razy ka
rana za wszelki.ego rodzaju oszustwa, 
które- umożliwiał jej dobry i nienagan_ 
ny sposób bycia. Bezpośrednio po jej 
"odizolowaniu" wielbiciele jej nade
słali do "smutnego zakładu", w którym 
obecnie przebywa, cały szereg kosz
townych podarunków l najdroższe 
smakoł~'ki. 

Okazuje się więc, że księżniczki, 
chOĆby nawet fałszywe, cieszą. się du
żym powodzeniem nawet w wieku po
ważnym i nawet wtedy, gdy im się 
"powinie noga". 

Skradziony skarb w studni Kiedy jesteśmy syci 
Człowie1, je po to i tyle tylko. aby za- Za skrad~ione pieniąd~e kupili kljenoty i schowali je 

spokoić głód. Wszelkie odchylenie od tej W studni 
zasady grozi zakłóceniem normalnego . k' .',' 
funkcjonowania organizmu ludzkiego. I{ie. Cle ~wego odk.~ycJa dokonał poste- nych," sIad . których zdołano. ująć 
dy i jak długo jesteśmy ~yci po spo~yciu rU~1ek .zandarmern w Puckersdorf k.1 sprawców ~łaI?-ama do sanatorIUm. 
poszczęgólnycll potraw. Innymi slowy -I Wledma. Okaz.ało SIę, ze włamywacze za skra-
jak długo dane potrawy przebywają w żo- Aresztował on mianowicie bandę, dzione pieniądze zakupili kosztowno-
łądku! złożoną z czterech członków, która w SCI, również pochodzące z kradzieży i 

Zagadnieniem t.ym zajęła .się. na~ka i roku 1933 dokonała zuchwałego wla- ulokowali je w ten oryginalny sposób 
doszła do następu.Jącyc~. w111?sków. Ka- mania do sanatorium gdzie zr,abowa- na "czarną godzinę". 
wa powstaje w żołądku ::325 mInut, herba· d" .. ' 
ta 32.7, mle'ko 41.3. a kaka0 52.7, chleb bia- ła. a mll1lstracJI gotówkę yv wysoko-
ły 30.:1 minllt, razowy 43.:1 minut, a bulka ŚCl 170.000 m,arek. ~becl1le .w 'pu -
nawet 49.1 minlIt, CQ tłumaczy się tym, że ckersdorf podczas p07.aru straz pozar
powierzchnia skóry w stosunku do ośrod· na wypompowała wszystką wodę z 
ka je~t p~oporejOna~nie większą, na .p~zy jednej stUdni, po czym oczywiście mu
chlebIe. bIałym. MIękko g.otowane Jajko siano zaraz następnego dnia studnię 
pow~taJe w tołądku 70.6 mmut.' gotowane czyścić. Przy czyszczeniu studni zna
na twardo 75.5. a smatone 68 mmut Groch. " .. 
w łuskach trawi żołądek przez 56.3 minut, ~ezlOno w szlamIe ~l~le kosztownos~l 
a groch tarty 51.3. Ciętkie monachijskie l złote monety. PolICja przeprow~dzl
piwo zapełnia żołądek przez 47 minut. ha. cały szereg aresztowań podeJrz.a-

Zgon twórcy dżiu-dżitsu" 
T o k i o (PAT) Na pokładzie statku 

"Rikawa Maru" zmarł powracający do 
Japonii z Kairu szef japońskiej delega
cji na konferencję olimpijską Jigoroka
no. Zmarły był twórcą systemu walki 
dżiu-dżitsu. 

Wiosna koło Zywca 

lółw liczący prawie 400 lat 
w rzece Wangpoo w Chinach wyłowio

no :t6łwia, który ma, jak świadczy 
napis na jego grzbiecie i data 
1580 rok, blisko 400 lat. Żółw ten 
został schwytany przez kapłana buddyj
skiego Panga i z powrotem wrzucony: do 
morza. Zwierzę w ciągu swego długIego 
żywota przywędrowało aż (lo ujścia rz~ki 
Wangpoo, gdzie je w tych dniach znalezIO
no. Drugim naj starszym żółwiem jest o
kaz znaleziony w 1737 roku przez pewne
go 'marynarza angielskIego na jednej z 
wysp na Oceanie Indyjskim. Marynarz 
podarował zwierzę kapitanowi statku, w 
którego rodzinie żółw przechodził dzie· 
dzicznie z ojca na tego z synów, który po
święcił się służbie w marynarce. Os~atni 
z właścicieli żółwia zmarł bezdzietny l da
rował zwierzę, którego wiek obliczają, na 
300 lat, ogrodowi zoologicznemu w Lon
dynie. 

Gdy stary Wiedeń 
jeszcze żył beztrosko 

W dniu 31 marca 1886 roku wszyscy 
nauczycie!e jednego z gimnazjów wiedeń
skich otrzymali urzędowe zawiadomienie 
przez umyślnych posłańców, skierowane 
do nich przez dyre!,tora gimnazjum, któ
re brzmiało następująco: ,,\V późnych 
wieczornych gó1:lzinach zakomunikowano 
mi urzędowo, że w dniu jutrzejszym za· 
kład nasz będzie wizytowany przez jE'go 
ekscelencję pana ministra oświaty. Ze 
względu na wielki zaszczyt, jaki spotka 
nasz zakład, proszę grono nauczycielskie 
o zjawienie się w odpowiednich stro
jach." 

W dniu 1 kwietnia zjawili się wszyscy 
nauczyciele w uroczystych ubraniach, ku 
wielkiemu zdziwieniu dyrektora, który 
przybył do gimnaZjum w zwykłej mary
narce. Okazało się, ~e był to kawał 
pierwszokwietniowy. Nie chcąc jednak 
opóźniać lekcyj, musieli nauczyciele udać 
się do klas... we frakach. Początkowo 
śmiali się uczniowie, potem nauczyciele, 
a w końcu cały Wiedeń. 

Bez rezultatu pozostały też dochodze
nia za sprawcami tego kawału, którzy 
naturalnie rekrutowali się z szeregOw 
uczniowskich. 

Użyteczność 
końskiego ogona' 

w okresie, gdy koma coraz bardziej 
wypiera sila mechaniczna, grożąc wiatro
nogim przyjaciołom człowieka ostateczna. 
zagadką. okaZUje się, że jednak zwierzę 
to będzie zachowane. Tracąc uznanie 
człowieka, koń zyskuje na znaczeniu ja
ko niezastąpiony czynnik - w muzyce. 
Gdyby kataklizm jakiś nadzwyczajny 
sprawil, że pewnego dnia zniknęłyby 
wszystkie konie z powierzchni ziemi, w 
niezadlugim czasie zamilkły by tony skrzy
pek. Jak wiadomo bowiem, smyczki do 
skrzypiec wyrabia się z końskiego włosia. 
Dotychczas nie znaleziono odpowiedniej· 
szego materiału i, ja!, twiHclzą wybitni 
lutniści, kOIł jest pod tym względem nieza
stąpiony. Uznali to przede wszystkim Ło· 
tysze, którzy są podobno zawołanymi lut
nistami i zainteresowali się specjalnie ho· 
dowlą konia, zwłaszcza białego, by mieć 
materiał do wyrobu smyczków, w które za
opatrują rynld zagraniczne. Tak więc jest 
nadzieja, że muza, dobrotliwie muzyką się 
opiekująca, zachowa nam przy życiu naj
szlachetniejsze ze zwierzt:\t - konia, któ
nemu celowi, przyswajającemu całej dzia
rego służbę już nawet bożek Mars, idąc 
za postępem czasu dokonywuią:cym się pod 
znakiem motoru, spycha do roli drugo
rzędnej. 

Wycieczki 
'v stolicy bawi wycieczka przeszlo ty

siąca dzieci z powiatu dzialc1owskicgo 
przyłączonego ostatnio do woj. warsza w
skiego. Przyjęcie było bardzo uroczyste. 

Staraniem Związku Na..rodo\-vego Pol. 
skiego w Ameryce przyb~ol!zie równiet w 
tym roku do kraju wYI'Jf'c7.ka naszych ro
daków zza Oceallu. '''')TUSZY cna \v dniu 
22 czerwca do kraju, ZWIedzi Gdynię, War
szawę, Kraków i Poznan, po czym po dwl). 
tygodniowym l!obycie opuAci Polskę. 




