Dziś: P;tmięłnik
Dziś 10

CodzieDDe
Ur. 102

•

robotnika z sowieckiego ralu
Cena' numeru

stron

strowaD8 pismo narodowe

10 2T

katolickie

j

Piątek. dnia 3

Rok 65

t.

!
święta

Wsidłach mlędzyna140dówki iydowskieJ

Do

doszło.

~taf[ia ~Imuni~ł~w IIO[ia1i~tami na u1j[a(~lo~li

spotę"lt<l'wał() panikę tłumu,

udało się-

policji przy p()mocy palek ~umow:v<lh
zajście zlikwidować. Kilku manifestantów zo:-taIo zatrzymany.ch.
Rozpro.szen i kom uniści zebrali się
p<>nownie przy zbiegu ul. Dowborezyków i Głównei i p.rzYP1lścili p()nownf
szturm na C<Jehód S<Jcjalistyczn'v Część
komunistów, która została na Wodnym
R!o·nku. rU5zyłoa ró'\vnież do, atak'u j w
ten sposób pochód ~()e.;a1istsezny dostał
się mię.d,zy dwie fale komunistów. Teraz dopie.ro mobiło się gorąco. Ulica
zakotłowa,ła.
Odcinek od Wodnego
Rynku dou1. Dowborczyków, a wi~ na
całej ul. Głównej, przemienił się w 1or-

konn!'j. który WP/ldł \\ walczace tIumy.
zdolal po dł'llżs~~·.m c~a:sje prz\'\H'óciĆ
p.orzadek , PodobnE' la iścIa p()wta rzały
sh: j€.szeze kilka razy. ale ni" VI' takiej
sile. Opóźn ion~' [l/rzez bój,ki pra wip o
R"od~lpe pochód zdołał wreszcie doiść
do() ul. Piotrkowskie; i skierował si~ w
stronę pl W<>lności,
Cbarak ten:stycznem jest. że znacz:nie więk~z.a część wchodu ~odalbt:vcz
nego stanowili Żydzi. lak zwykle Zf\?szlą. masz~rujacy w środku p«!1oQU,
aby'. broń &lże, w razie czego nic im Się
nie ~it.a}o.
Kiedv CZt;ŚĆ pochodu żydowskiego .
przechadziłoa oPoI~ l.ckaJu naszych redakcvl przy ul Piotrkowskiej 91. lifljpa żidziakó~, na kornende rad.n~ t)'d.owskitJ:ge 1J f b a (,l h a. zaczęla wu<>sić.oKtfzykj: ..l?reez z ..Orr;downikiem";
precz .z ()oozem narodowvm: precz z
me~" Km.yal::kll')1 itd,"
Najde,k awszem
'ies't to. że ok-rzvki wnosili tylko Zydli.
którzy poza tern wołali: "Nieeh żyje
Polska Part.ia Komunistycznal Niech
żyje rewo()lueja f" itP.
. .'
Przy pl. Wotno~CI kOf!1unukt leszcze
raz wywołali ,zamleszp.me .POCzem po-

~ cał~

zaJść

~rlij~.

mgdzle me
(w)

Na ulicach narodowego
Pozna,n ia
ń,

1. 5. W godzinach popoprzez ulice Poznania prze.defilował pod osloną policji pochód P.
P . s z racji święta t-go maja.
Manifestanci nieśli transparenty z
hasłami llawołującemi dO rewolucji
social ne'j ( !) i rozdziału Kościoła od

p ozn a

łudniowvcl1

Niech sIę biJe mIędzy sobą proletarjat polski - Żydzi maszerowali wśrodku ptIlchodu,
aby się im nic nie stało - Pocl·eslaJą'cy objaw .
L Ó? ż,. 2. 5. Wb.rew sz.umnym I majne pobojowisko
Oddział pplicji chód oomaSze,rował spokojnie na Pole-

zap?wledl/:lOm ~cjali5tow .obchód iu:ą.lOwy w Lodu wypadł 1116Szczególn,e. .
.
Juz p.r~.ed. wyruszen!em p<>choclu z
placu ZblO.rkl J:;oOSzczegolnyeh dz.lelnic
na. Wodin~'m R.ynku. ~oszl? ~ biJ~tyki
m~ęd.z,v .kom.umsta;m1l soclahs.taml Ko_
mUnJSCl uSlłowah wedrzeć SH~ do 00eh'Odu. Wn()SZl1C nar:rę-dee prz~:gotowan~ płaebty z antypa.nst~oweml nap~ami. P?C,h ?d za~T(l~ll.ł. SIę nagle; ~omH::
d~y milicją ~<JoCJahstow a .~omuOlst!łfTlI
~aw~zała krotka ale .zawzl~t~ walka na
las-kl. . Tłum w panIce r02;bległ się po
chodmkach, n.apróżno kołaczllc do pozamykanych bram.
Przybyłe oddziały poLicji, PTzybrl,l
nej w hehny, s'Podziewll.jąc ~ię bU'~liw)'ch wal·k. zaezęły interwenlO\vać. Po
krótku~i wake. w czasie której słyehać
byto huk strzałów. (t() leszcz~ bardziei

l-majowego

poważniejszych

mala ł 935

p~~WL

.

Zabawnie wyglądały te wy~lsane rewolucyjne socjalistyczne hasla niesione
przez ulice narodowego Poznania.
Pochód przeciągnął spokojnie. Usiłowano tylko gdzieniegdzie wnosić 0krzyki. które mijały bez echa.

sie Kppstanh·nows-kie.

Zauwah'ć należr, że w porównl!niu
z l'Qkiem ubie,gł"m ilość Polaków w pochodzie była bardzo nikła. Prze\\'ażaJi
bezapelac";ni" Żydzi.

W

W Warszawie starda tytko
w dziehtic,ach iydowskich

Paryżu też

klapa

Paryż.
nosi: Dzień

(PAT)' Agenc1a Havasa dozapowiada się jak najbardziej spokojnie. Wszystkie instrtucje
Wal' s z a w a. (Tel. wł.)
Dzień
t maja minął w Warszawie zupełniE' użyteczności publicznej sę. w ruchu.
spokojnie. Tylko w dzielnicach ży !{omunikacja uliczna odbywała się bez
dowskich doszło do pewnych starć. przeszkód, strajk w zakładach przemypodcz9,s l<,tórych zostaJo aresztowa· słowych jest tylko częściowy. Rząd zanych. kilku zydowskich komunistów bronił wszelldch manifestacyj uliczWszystko odbyło się według zgól'Y nych, a talde wiecu w Vincennes, który
komuniści.
PrzedsięVl zięto
usta lonego planu. Raporty, któl'e na· zwołali
wszelkie środki, aby utrzymać porzą.
leszły do f!,odz "popołudniu do Wara 'Y ,twien:lZ'aj~ spokojny przebieg dt'k i zarob1cc fI. zruchom.

•

lamach komunistów
na warownię policyjną wWiedniu
Tr~y

osoby J:'anl'le War s z a w a. (P A T.)

donosu~.:

JłTlad~e ares~towaly pr~es~lo

Z Wiednia

500 os6b

strażnik

policji.
W i e d e ń. (P AT.) Policja dokonała licznych rewizyj w kołach komu~
Idstycznych, aresztując przeszło 500
osób. Przyczyną rewizji i aresztowań
był wybuch bomby, rzuconej wczoraj
wieczorem przed komisarjatem policji Brigittenau w okolicy Wiednia.
Wybuchem bomby zostali ranni dr.
Thanhofer. policjant oraz dwie kobiety. Stan Thanhofera jest ciężki.

i

'

Wczoraj 'wiecio'r em dokonano zamachu prawdopodobnie ze strony ko, munistów na wartownię policyjną w
20 okręgu Wiednia. Wybuch ranił
pr~echodzącego

urzędnika

urzędu

kancferskie}o tak ciężko w nogę, że
trzeba było dokonać patychmiast amputacji. Oprócz tego ranione zostały
~wje przecnodzą.c~ uli~ą. qziewczynki

Bolszewicka parada pierwszomajowa
w Moskwie

. Centrala ,dwiatowego komuni~mu ku c,~ci Lenina i u:s~Y8tkicl"
Żyd6w - m,ięd~ynarodowych rewolucjonist6w
.
M Q S k w ~ (PAT.) Oziś, w dniu 1 kij". Wśród kilkuset samolotów prze.-

I

maja na cz-erwonym placu w obecności ważały ciężkie aparaty bombardujące.
członków biura polityczn-ego, rządu, Uwagę powszechną zwróciło również
korpusu ~yplotnatycznego, prasy i licz kilkaset słuchaczy akademij wojskonych' dele.gacyj odbyła się wielka de- wych oraz większa niż zazwyczaj
fUada: woj~~owa, prz.ed którę. komi- ilość defilująCYCh oddziałów przysposarz obrony Woroszyłow wygłosił sobienia wojskowego.
okolicznościowe przePlówięnie. Na paPo defiladzie odbyła się wielka
rapecle maU?:oleum Lenina obok Sta-manifestacja, ' 2;organizowane.i ludnolina, Mołotowa i Ęaganowicza obecny ści cywilnej. Miasto jest pomysłowo
był gł9ŚPY z procesu Dymitrow. Pod- udekorowane i bogato iluminowane
czas defilady ' zwracał uwagę większy wieczorem.
Na czerwonym placu
niż dotychc-zas udział broni ' technicz- wprowadzono wyję,tkowe środki ostronej, zwłaszcza t. zw. amfibij i ciętkich źności. Poza innemi przepustkami na
czoł~ów szybkosttzelnych.
tryb'llnie sprawdzano po raz pierwszy
Dęfilndę lotniczą. otworzył
naj- również dowody osobiste.
większy ,samolot świata "Maksim Gor-

.,

Hitler nie jest' gorsz, ...

Hitlerowski pierUJs~omajowll m,eeting na polach Tempelholu
ProletarJusJi8 WSzyatJdch, krajów JfC;zcle si' •••·

B er 11 n! (pAT.) ~nkU!m kulminaeyjnym d?Jisiejszych uroczystości
był wielki meeting n~ polach Tempelr.

l

J hOfu,

w

którym

pomimo

chłodu

i śniegu wzięło udział, jak obliczają.,

około miljona osób.
I

.

Cala. przcstrzeń~

=

-,. l

'r;fron. I ., otł~novnnx. rlf\teJi,dnła li maJa 1935
Numer f At
C!22
%
,I, jl !
!
,.-.- . L
f
Obaj stanowi~ temat cila napisania.
~Yno6ZQ.Qa 7 JĄ.lm , od Tempelbof do , część dawneJ bojówki z d~rem Loldetkancelarjj R~eszy była
str:zetQna' Idem , Da ezele.
powieści o życiu podzlemnetn Warsza,

,

*

prZez szpalery S'. A. gęsto pr~p:latan",' ,
'
wy. O tem życiu, ~tórego. się nie zna,
policjI}.
',~
, "
ale które ' istnieje, pulSUje, któremu
BardżO, ciekawa to postać 6w Lo- wicIu m u s i się poddać ... Potem zro" Po ' k-vótkiem ,; przemÓwlel11umłn. ,
GóebbelM; , który " podkreślił do:nlo-- kiet~k. Dok,tÓr chemH, pręze8 zwi'łzku biono.by fil m_ Potem po.szło)Jy to zagraSl-ość ' powzięty.ch -ostatn ia de'c-yzyJ; za- . transportowców (to tak ładnie- nazywa nicę. Przekonalibyś'my się może, że
się ZWil}zek Tragarzy Ulicznych). AI- stolicy nadwiślańskiej niedaleko do
brał głos owacyjnie ' witanykandcrz
Hl'tler, 'wygłaszając półgodzinne prze.. ' bo taki inny milicjant, ich przyjaciel: Paryża, albo. do Chicago ...
Tasiemka-Siemiątko.wski. Skazany na
Awanturnic7,e filmy arperykańsĘie
mówHmje~ '
,
':'
Podkreśliwszy na wstępie
znacze- kilkoletnie więzienie za rabunki I szan- po.ciągają. Zwłaszeza, że koniec mu~!
przebvwa na zdrowo.tnym urlopie
ć
b'
1 t .
nJe i koniecznbść jedności, mówca ztaż,
więzienia. Jest ciężko chory. Gdyby by do ry l umora n aJącY··.
ośWiadczyf: Niemcy dzisj-ejsze :nie sł)
Zastanówcie się ~ad tym pomYlSłem,
Niemcami wczorajszemi, , iecznató- ci, dwaj panowie pozostawili pamiętpanowie autorzy scennrjuszy i reży~ePero o historji liczącej 2000 lat. \ Mó- lllki ...
To byłby bardZO ciekawy materjał rzy! Ludzie ci je!'zcze żyjl}. Mogliby - ,
wiąc' o' położeniu Niemiec, " kancl~1'z
wspomniał
o gęsteln zaludnienhiy (ł<>kum.. entarny dla, dZiejów nie. tylko O-I ' JeŚIi zechcę. - po.wiedzieć bardzo wieleo Czy powiedzą?..
_.
brą,ku kolonij, ' surowców, kapitałów bycztijowych stolicy. Wszak odgr~ali
Wątpię.
W AI\SZAWIĄNIN
i dewiz. Nic nie mamy - ' mówił dalej c;nil także rolę polit'Y'cznę....
~ w porównaniu z lnnemi narodami,
mamy tylko naród. Je!!t towszy!itlio
{nic. Zwracając się pod adresem zagranicy, Ęa'ncIerż lIitler Qwin.dczył:
Za3'ta:hica;' nie potrzepuje obawiać si~!
że czegoś od nie'jebeemy'~ Mamy naJwtęl{s;,:e dobro'; a jest ni{\ln naród nie!.
P a ryż. (Tel. wl.) Prasa francuska, wprowadzić nowe zmi-any. Z,mi-lln~' te.
miecld. Dzień l maja jest równoe~~~
omawiając sprawĘ' traktatu francuskonlę dniem decyzji, szukania dróg dla.
zdaniem pism, są. jedynie naturv- redakparodu
po.pr~ez wszystkie
troski, SOWieckiego, robi sobie wciaż nadziejĘ', . cyjnej.
że pa,kt będzie nodpisany w nąjbJiż
:'trudnclści i burze.
Dotychczas pO'fozumienie osiągnięto
Przemówiel).ie swe zakpńczył 0- s~yrn czasje PrZY tej okazji pOdkreśla w h'm 2J8~resie. ~e u~ł!ld rraneUl1-k().-~o.
8wiadczeniem, iż Niemcy chcę. wojny, się, te ąnt organizacja b~żpjeezeń'5twa wiecki ma działać .w raIlIach paktu Li.
ha , 7;a(lh(!;di~Le. ani system sojuszów nie Id Narodów l żeukładnll' bEiqzietnial
rQzuO'lięJąC,
iż wie1~le , dzi!!ł, a
mogą
. ;1ip'S2:<lne.
Oijt.rtll wvmier-tonetN) orziMiw ll~d1}~mu
być ur~ęczywistnlone tylko w okresi~ hr,> ' .
.. ,
'_'"
) }~'fJ()$je:gzeg.fu raQV ministrów pa.ństwu
poKojU. ale J')ifl mogą się wyrzec goddłtt _'lY i:der'ill 11: t ; l1mowy frA neuskoCześć pra~w dl(}noOsi, źe Sowiety doności narorlu wobec świata.
&owreekiej wygłosU min LBval. Dy-sku- mag-ai,q sip. odrz.adti francm'ki~o aby
sja. ilJ-J\a 'l:() t()cz~'ła si~ nad referatem. ' wvdał zezwolenie r;:-rupie fl\'8ncusldch
m.iąła lX>dobno doŚĆ burzliwy charak- finansistÓw na udzielenie rzaQ()wi sot~r,' W projekcie paktu, POstau-owfoil'o wl~kiemu pożyezki li miljardów rr,

HIPPODROM GNIEŹNIEŃSKI

WIELKIE KRRJOWE

Zł\WODY

•

KONNE

W GNIEtNIE

[o słychatzsoiuszem francusko-sowi,ecklm

u~Iz'8łem c'Zolowych ieidzców kr8Jo-

l

wvch ; W. M.

Gd8ńsk.!!.

2. 3. 4. 5. maja 1935

r.

.

POczlltek kddor!l70' o o Qodzinie l4-te,.

n 0087

DR. A. DE HORY

Bójka faszystów
z prlleciwnikaml '

"

$'łvilla ,(PAT.)
W bójce jĄka.
wywl.ą~f1.ła slę w ~zna]()olar pon'lię~ty

,

fa.s~ystaIl'li

na

a ich

prllieciwnik~mi,

Pełnomocnik

Je?-

osobą. , utraciła życie, a kilkanaścH~

zostało.

Hitlera w Gdańsku

zranionych.
Gdań s k.

(Tel. wI.)

W ub. wto- w razie

rek, ....; Jak już donmd1iśmy, ~ odbyło
ślę

w godzinach popołUflniowych po.siedzenie nowego. gdańskiego. senahl
pod przewodnictwem lH'ezydenta Gl'eiseta. Prezydent Greiser wygłosi! przemówienie programowe.
w któl'em
$twiel'dził,
że ludność
chce, aby
Gdańsk był rządzony w spo.sób naro·
30 kwietnia
dowo • socjalistyczny, W przemówieZ zainteresowaniem czy-t.a s!~_ ~apo- , nIu , łI,~j-&tn -port)-s7.yJ' on ' równre* sprawle9~i , te.gQ"cp pę,d~ie lmaJłl. W$~yst- , wę walk l'elfgl.111ych, zap~wnf8jąe toJe,
kQ j)rzYg.6tq"lanę--~lla:jt;O-Hdnlej ~ l \-vyrtr I ranoję . wS1:ystklcQ. \\'ymJjłtń. ;je4tl'ft~*A
źyserowa'n.e "Px:zez dw); e~tnnTht; wła- ! grot4·c i'ównoc~eśnie kOMekwenejatni
dze ,bezPieczeństwa , i przedsta~vlcleli \
"rewo.lucyJnych" _ partyj" , socjalistyc~- ,
nych Odbędą sięeel"ernonjaluQ pocbo..
~

9Y, .iecz-tyll~o. "lła

tYlI} Qdel~u"którf

\Yi.zna.eżyl · ~omi$arjat ·:,;r~ądą ,u .... , '
, i
Tąk- to dzisiaj e~erwone pa-r'tj~ jedw-q.

'lipot'oin1«l't fą:(a:.~ł'.-Jlilt., ll'oł~b-kU ' .';,
", ')ą,k tO:, ~Jliięniły' si~ ' , o~a~i~ ,' ' Jes~C'ię
'nieda.wna! Wr, 1919 p"ja,wU się w Stlj.
'trli.ę l,lstawo:da\vc?:ym wp i O,8lęk •• a.teby'
dilań 1 QUI,Ja. był uzpany ~a .. SWlętO·
.:prolętarjatu. Poparłl) go wleoy '! Wy" wpIenia", lecz więklizości nie zyska,ł.
Za to manifestacje pierwsz(.}ma.jowe były przez kilIm dobrych lat doprawdy
imponujące, a dzień "święta" socjali- .
stycznego. był dnlem wolnym od pracy.
Są:ląpy ' były ~ POC71ą.tl\u do pohtdnia
pOl!;amykape.
... , Pomino.wa.ł w.t6dy p~d 81.01101} l?an .
,Rajmund ,Jaworowski, prozes ko.mlte..;
tu okręgowego PPS, swietny organiza'tcir. Minł do. dyspozycji "at,rat pOl'7Jąde
~ow~'\ w · grunels fZ~Czy milicję par.
tyjną, uzbrojoną. w rewolwery.

o:' Nie było. z
socjalistycznycn,

*
początku

tU'Qczystoścł

się odbyłf
wchodziły jUil:

ktllreby

samóchod'em zagranIcę

.;';>

.~":' . ~a .urlop . .' _' __

'

' '"V,a :?!H :''p, w- ą· (Tel_wł.). TYmc2!asó-

wy ,pp~~y;deń.tm... Wal~ł"'.\Vy" - ~tal'zyńsl{-j
w~jechał . sa:m"cl;l,o dem, ' zagranie~ ,n a

\lt1~p, ZaJ!.-tępuje
boóld. ,w),

go

włc~pre~Yde!lt fltl~

Nl'e było zaiść W Seralewre

lilLa ł o 'g r 6,d; (PAT:) ·. Urzędowo
dełllElntuji} winrhHf10ść ó.r~:k-omHb
~ajsci ach na . z.ebraniu .pru~d~yb~r·

w Seraje.wi-c';na

kt6:l'-e,tn ,poU,<:ja
J.niała być ~rn,u$z6n8, d,Q u~ycia br-o,bi.
czem

Naś~lltak

bita, wtele

cteg{) jedna

oso})~ :była.

ut.--

Pow'ód1 W Sred'mIO'Q'J1uJzie
B u k a jo e sz t. (PAT.) pow6di wyrządzi al poważne szkody W Si-edniiógt.odzie. Dwie, osoby ut.onęły.

Zgon' dr. Hartleba
W li- r e z a w a. (Tel. wIJ
Zmarł
(:]1'. Mieczysław Ha'rtleb, polonista, i docent uni\vel'sytetu lwowskiego, dąwny
~t«et ~iutli Pl'asoWego pr~zydjum l'a~y
ministrów aa rządu gen. Sikorskil;lgo.
.

(w)

stra'oonie

mo~d'ercy

. ' B e l' Ił n (PAT). W miejscowl')~ci
meklemburskiej Guestrow . straco.no
niejakiego lIel'berta Altrnanną., slUlza-

*
Niema już walki. afłs;'.owęj, jttlta by.

S ~ Ił- n go h aj. (PĄ t.) Wojska czer\\.-'ortCl ~aJęły rłiu~IHlg i Ciangpo w
~tt.cht)dn((lhClllnił.eh. ~ l>rzedille strate
armjl ~omJ,1nh;tyczhe.i $f odleglt'l o ~o
kim od Yunnaufu. l{onsul franeuski
'w Y\lńIiaufu ewakuo.wał żony i dzieci
, Quroll~JcłYMw. Brltk wiadQlU()~id . o
t~tlje ~Chł , m,\,jona.r:cy. któT'zy pl)Zo.taJł rut. lwem ,tanowt'lw w mlejstOw'9iościaeh " z&J~tych , przez komunistów.

nego na.

śmierć

za mord

seksu~lny.

Flotoreporter 8inek zmarł
War- 8Z a w. a. (Tęl. wł.). Dziś na1
ranem zmarło. trz~cia ofiara. katastrofy na wyścigach motocyklowych w
StrUdze, fotoreporter Binek. Śledl!:two
W łej sprawie prowadzone je3t w dalszym eię.gu, władze przesłuchują !1)arówno członków ĘOPlisji eędziQwskiej,
jak i też komandorQ wyśeigów inż. RY.
c)ltel'll, . (w)

. Wojna k10miJnistyczna
W Chinach

\

G'l"ożba

_OMgda} ,p riy.byl !;iD- Wąl'S~ll\VY now~\ PII,,sęt
wegięr~kL tlI'. A, '. da HQry, je'den z nąj,' y.
bUllięjszycb , 4yplomą.t6w

~t:gierskicb.

o'program ',poIl1Yki '

,,,

-

lbo~owej

War l;; z a w a.

(Tel.

-8'zdza

Czeska rada ministrów powzięła uchwnł~!czwalająeą na wznowieąię dziala, lności
Btron~ictwa
Ilięmiecldch
nacjonali .. tćw,
ltŁóre ~ostało rozwiązane wraz ze stronnic-

t.artnr,-ch.

powodzi

w a r s z a w a.

f!t~rjurp

minęła

w1.) Rzeki
karpacltie w l\łalopolscę wsehodniej
wróciły do normalnego stanu, a wladdze wojewódzkie w StanisławQwie zal'zę.d7,iły naprawę uszkodzo.nych . dróg
ł mostów,
(w) .

Laval przyj
do Polski
g maja?
l

r

W Ą tI ~ łt w tt. (Tel. wł.) Min. Beck
J)rzyj~ł wCl!:tu'aj pOl3łą jugoelowłil.ń
ąJdogo Lłu:arevieza, nowQmianowane110 posłn węgierskiego Horę, ambasą,
dora fra,nclisldego Laroche'a. i posła
eate>Ilskiego Marku~a. W kołach dyplomatycznycb mówią, żę pr~yjazdu
Lavnla należł\ł{)by się spodziewać około O majn.. Wl!!zystko to jednak zall\\iy
od pt1!ooiegu rokowań z Sowi6tatnl.
(w)

Powrót [!lo d.awnego systemu
wakaeyj szkolnych
w fi.

':p,ti~yji~b :rf8wabÓ,2p-b~iK\v..ĘG i j<:'h

(Tęl. wł.) W minf~
rolnictwa trwajł nar,a dy nad
O$tateeznem sformuło.w'1nielIl progl'amu polityki zbo.żowej w nowym roku
gospodarczym.
Decyzja oczekiwana.
j~~~ w najbliższym cząsię.
(w)

tostało

.'

bezkrwawo. Strzelaniny
w zwyczaj; jeden lub dwa trupy i kiJku rannych \V róiawch częściach miasta, pochody PPS'owskie 4amykal oddział bojÓWki na magistrackich slltUo.!:l\odach towarowych, który za,~wyc2laj
stawa,ł się ce16m napaści bo.jÓwek k.t).
:m unif'ltycznych. Zresztą: kto tam w U"
jak to się zaczyna10".
Złamały się te nastroje, kiecty bojówkarze ' Jaworowskiego
zasypali
strzalami na pl. Teatralnym pr~eclw
nik6w komunistycznych Padlo tam
wtedy l<i1l{a trupów i kilkunastu rannych. Od tego czasu władze rozcią
gnęły o wiele ostrzejszą. opl~kę nad
,manifestacJami, Odtę.d 1 maJa'J'lr~e
chodzi ' bezkrwawo. jal{kolwiek 1'.:8:wsze
dbchocl:d 1-10 turbowania komunistów,
przeważnie w dzielniC!i.ch zyqowskich.

ła dawniej. Prawie uie wtdae .prope,.
gandy grupy Ja.wQJ;ow&kiegQ (P~S.
Frakc~~ Rewolucyjna albo, popularnIE}
BBS). Po odsunięciu go. od przęwodnł
czenifl. w rąd~\t' mi~jli\~ię.i oSłJlbły. jego
l partji ' -' wpły\vy'ba.rdz(.\ ~iJnjf',' ł\ jt'l~
~1J(:lj!;ft kructmio oka1M)' ,tę -poditltwy
fi nansowe. Pozostała. mu · Qrlko wierna

naruszęnia praw państwa. W
przemówienia prez Greiser lf:.aznaczył, że aczkolwlek
lnterpl'etowanie ko.nstytucji gdańskieJ moź,e być
różne,
to jednak senat bro.nić będzie
swego punktu widzenia,
Na marginesie posiedzenia senatu
warto zaznaczyć, że prez, Greiser ograniczony został w sWQich prawach
prZeZ to, te wirępt'czydentem 8enatu
został senator H,t~tll. któl'Y objął i'.frWnież klero.wnictwo policją i a-ć1mini
strą:ęj~~, ""olr:je8() mia$ta.
końcu

wyoorach.

•

•

*

Pedclll Mjki na zel:>ranlu pn:edwyboręzam w llagnolet w okolicy Pary ta. został
śmiertelnie raniony strzatern z rewolweru jąden z policjantów.

•

StraJk w 7:a'kladach są.meeh6dowych
Chevrolet w Toledo (stan Obio), kt6r~ 0bcjm-ował 2.000 robotnil<6w~ rozszerzył się
n8, warsztaty i fabryld w Cleveland' i Cincinniiti. Obecnie strajkuje przMzl-o 11,000

robotników,

*
*
W drugiej tlolowiE.' maja ro-zooczną się
PfllCjl przy budowie kolei Toruń-Siel'psk
na prz/tatrzeni 78 klm. Koszt wynie.sie około 13 milj. zł.

•

W kołach
pedagogicznych utrzymujl}, że tegoro.czną wakacje letnie w szkoln ictwic
pows~echnem i średniem będl} trwa/y
* minister •pracy Jacque
do. 3 września, Wtedy dopiero rozp01
, Francuski
eząlby się nowy rok s~kolny. Trwały przyjął ambasadora Chłapowskiego i oby 7:atem 2 i pól miesiąca. Zarządze mówił z nim szere,\\, /:lpraw, dotrczących
nie to byłoby konsekwencjI} powrotu polo~!lnia emi~l'ącji pol6kiej we Francji
...
do dawnęgo systemu "'akacyj, trwających tło końca sierpnilJ,.
W U"fl.ku Pala w Słowen,~' i wvbuchł
W przyą~lYID róku mĄflło \'łvd alCl'1~· Itrohly -l)l)tH. I(t6remu to"arzn;Z\'ł~' -dn~ć
('ont złm()wo waheje .-wla1ld1łow. <10 hijemnictil okoliczności. Za ~ho(lzj :J rz~'
dw6eh tYi!!'odnf, Dwulet1'lła prÓha. w l>lU~Zc1;~Il; , ~e potar stei \\ związku z afeczasie ,ldól'el wakneje trwałY . od noło rą s~piegOW6ką.
wy. rzęrwca do "p\')łQwy si~rpn!n. ~not·
*
kala się lI- pro.testaml zarówno kół roPrezydent fłooeevelt zakazał knmi;;:Ji
dzicielskich, jak f pędagogic:znych. (w) \\ojskowtl; i izbie reprezentantów ol!'ll\"71l'
!
nla' InforfP,l),oyj o planach depa."tamcnlU
l' 8

t a w a. (Tęl. wl.)

twem niemiec){ich narodowych socjali,;tć\V.
Wobec tej uchwały nie jest wykluczam', to
niemiecko· narodowi wystąpią. jako samodzielne stronnictwo przy nadchodzących
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Co się dzieje na po·graniczu pDlsko - nlemieekiem?
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B. działacz "Strzelca" przytacza na·zw'iska i f.akty•.• - S,Dtkanle wszczerem polu ROZP'DCZęłn sIę bratanIem, a kończy sIę awanturą - O sumienną, planową i bez-

Rychlalu propaganda niemczyzny je~t
jeszcze silniejsza, niż w Trębaczow~e
i w innych miejscowoŚ'ciach, tył.kC?. ze
w Rychtalu Niemcy sę. sprytn!eJsI .1
propaganda jest w dU~)'m s~op~JU t.aJna. Odbyło się tam kIlka niemIeckIch
' zebrań, ale nie było ani jednego polSkiego! Propaganda niemczrZl1Y na
naszem pogran iczu - to akCja "cal~
nie świeża, lecz dawna, prowarizona.
poprzednio pod osłoną kółek rolniczych.
Prezesem kółka jest Niemiec. Rozpoczęło się brataniem, a kończy się awanturę.1

- Ceny za produkty i sytuacja 'tOspodarcza nie sę. najważniejszl;J. pr1;ywzględnie uczciwą pracą
czyną rzekomej chęci powrotu rio NIemiec - ciągnie dalej interpelowany
(Od nasze~o umyś~Rego wyslanr~ika)
ziemianin -. wprawdzie bIeda u nas
Kęp n o, w kwietniu 1935 r.
mnIe w szczerem polu, prawie na sa· Ich matki najczęściej po niemiecku jest, ale w Niemczecb niedawllo jeB . d7ialucz "Strzelca", który nie ży-I mej g.ranlcy pols.ko-niem!eckiej . jeden wcale nie !·ozumieJą. Sam się o tern szcze. zaledwie przed paru misiącami.
było znacznie gorzej, a i d7.iś nie jest w
czy sobie, byśmy go wymieniali z na- z tuteJszy~h ZIemian. L~gltymację pan przelwnywałem. O ile mI wiadomo rz~zywistości lepiej. W samym pasie
zwiska. mówi nam dużo o przykładach ~a? .. A ~o pan z ... ~{urje.ra" ... dobrze, osiadłem tu dopiero po powstaniu pogranicznym
Niemcy stworzyli sztuczza
Cli
asów
niemieckich
żądano
tu
polzłych i dobrych.
Na poparcie swoich ze p.an tu Jest, bo JUz chCIałem do Was
",kich kazań Dziś jest naodwrót. Wiem. nę. konjunkturę cen i tern łuc1zi nasłów przytacza nazwi"ka i fakty. Mó- napIsać.
.
\VI \\ yłącznie o ludziach swego obozu
- Co sądzę o tych całych awantu- że w Proszowie kazania odbywa;ą. się szych usiłują mamić. Naprzykład: za
pOlitycznego. Ten dobry jest i dobry rach ~lIemiecki.ch.? S~ą.d się t.o wzlęl?:? obecnie ra>: po polsku. raz po niemiec- 50 kg' wieprzowiny płaci się u nas 2.0
da'e przykład, ale cóż z tego. kiedy mu \V kaz.dym razIe Istl1JeJe to Ole od dZI~ . ku, jakkolwiek \\'e wsi języka pol~kie'!o zł, w Niemczerh 50 marek! Za woło\n
dołkI kopią i poczciwemu człowiekowi
Obecme gospodarze są zbałamucenI. nie rozumie tylko jedna osoha! \V nQ ceny są tak ie same Za 50 kg łubi
nu ŻÓłtego płaci się u nas 4 do 5 zł. w
Świat obmierzł. Tamten zły jest i zły ~_~~~~~
.~~~~~_~~_~~~.~_~_~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Niemczech 16 marele a więc sześcio
daje przykład, a jakoś .,;edzie".
krotnie wiQcej! Za konie wyjazdowe
- ::\'iech d. abli wezmą te stosunki:
ceny w Niemrzerh dochodzą o(~ 1200
Był \V Rychtaln taki burmistrz ...
do '2000 marek! Za seradelę płaci się
Ferdynand Więckowskl?
u'
nas 7 zł. w Niemczpch 2A "'arki, za
wtrącamy pytanie.
słom~ prasowall!}. u
nas 2.20 zł, w
- Żeby tylko Więckowski! Trzech
Niemczech 2.80 marel< i t d. Takiemi
ich było i \\·szyscy trzej pokolei dawali
więc cenami.
nie" 'l:rtpli\\'ie sztucznie
się
miastu i obywatelom we znaki.
pódtrzymvwanemi. kusi się rolników
WiQckowsld uko,'onowal dzieło swoich
po stronie polskiej. A tymczasem u nas
poprzedników, z których jeden SI,Ollkontmkcii pozytywnei niema żaf'nej.
czyi samobó:stwem z powolI u wykryBa! Nietylko do nieda\vna nie było
cia nadużyć . WiQckowskiego tu każde
przeciwdziałania. ale mieliśmy tu nadziecko pamięta. To właśnie, zda'e się,
wet ~orszący wręcz przyklad zaprzedzieci spłatały mu kiedyś. kiedy tu
paszczenia polskiei ziemi. Bank Rolny
jes7,cze był burmIstrzem komisaryczrozparcelował w Pisarzowicach ziemię
nym. figla niebvle:akie;xo Tablic:: z nami?dzy sanl~rh prawie Niemców ...
pisem .. Plac Ferdynanua Wi~cko\V
Rozmawialiśmv jeszcze ob~zernie z
skiego" znaleziono kieuy~ w 7.hożu ...
dzhdaC'zami Stro'nnictwa Narodowego
Potem tę nieszczQsną. tablicę postawiow Kępnie w kwestii wszczęcia w najno na właściwe miejsce. a potem znów
bliższym czasie planowej pracy uświa
ją czy:eś rQce zawiesiły
na drutach
dnmia'ące i ,
poczem opu<:7.czamy ten
ł dodały złośliwy napis w języku niezakl;l.tel<
Wielkoool~ki: który wzbudził
mieckim.
w społeC'7eń<:twie ostatnio tyle niepoWięc Niemcy byli tacy zło
koju Wyleż(lżaniy z przekonanipm. że
śliwi? zapytujemy.
7.ło (la się naprawić. 'ale trzeba będzie
- Ano, może i Niemcy. Oni wied~ą,
do te~o wielkieczo wkładu sumiennej,
czem tute~szą łudnof.ć rolską brać. Zły
Z imponujących uroczystości narodowych w Alek€a~drowle: Czolo pochodu Mło planowej i bezwzględnie uczci WP i nraprzykład. który szedł od w~darzy miadych Stronnictwa Narodowego z nowopoś·...-\l~conrm sztandarelL.
cy.
ZET.
sta, odbił się niestety fatalnie na nastrojach tutejszego społeczeństwa. Lu~
dziom trudno było mówić o .. wyjąt
kach", skoro tu aż trzech z rzędu burmistrzów siało spustoszenie moralne.
Na. zebraniach niemieckich niejednokrotnie, jak się później dowiedziałem,
Vsilotcal sklołłić kancelistę do pnesunięcia ur~ędoweUo
różni agitatorzy hitlerowcy powoływa
datou'nil~a
li się na przykład burmistrzów rychWolyńskl korespondent "ABC" donos!
War
s
z
a
w
a.
(Tel.
wI.)
Izba
kar- f min wniesienia opłat sądowych l dIataJskich. aby w ten sposób zdobywać
na S~du Kajwyi~zego będzje rozpa- tego u~ilował skłonić kancelistę są~u o systematycznem skupowaniu poIsk:ej
sobie zwolenników.
trywnta sprawę aplikan~a adwokac- grodzkIego we Lwowie do przesumę ziemi prze7. Niemców. którzy są finanso'No
Wkońcu nasz rozm6wca potwierdza
kiego
dr. Ignncego L., Zyda, który ZO-l cia. urzędowego datownika dla otrzy- świetnie nrgan!zowan·i. POSIadają na wet
nam to, co słyszeliśmy już gdzfein(b:iel,
stał skazany przez ~ądy dwu instancyj
mania odpowiedniego terminu. Mera Spółdzielnl~ Kredytową ' p. n .. ,.Kreditże mianowicie trzy placówki .. Strzelca"
zaopatrywaną w wielkie sub .... encJ.e
nn (l mi~3. więz;en~a za popełnieme sIę wydała wskutek złożenia przez Lućk",
przystąpiły gremjalnie do "Deutsche
przez Niemców z Wielkopolski. Wielkie
osoJIiwego
przestępstwa
na
tle
dzialcancelistę raportu władzom przełożl')Vereini~ung".
majątki oolskie przez parcelacje przechołalności zawodowej. Dr. L. spóźnił ternym.
(W)
dzą w ręce ~iemcÓw.
Wnioski naszego rozm6wcy
są
Slaby, n:e wspierany przelZ n ikogo elemniej więcej te same, co wnioski ks.
ment polski. zoetaie konsekwen tni e wypieprob Zimmera.
rany przez tywioly uikt'ail16kie I niem:ecO staroście powiatowym t jegoo dziakie. Na prawdę źle się dzieje. Bardzo źle!
lalno.ści w powiecie nasz rozmówca •
*
•
co tu objektywnie stwierdzamy - m6Zatargi i klótnie tcśł'ód lód.~kich marjawitów
wił dobrze. Gdzieindziej słyszeliśmy o
"Gazeta Po~ska " pisz e o dzisiejszej rzesamej administracji powiatowej głosy
Ł ó d ź, 30 kwietnia.
oburzona ostatnierui przemianamI i na cz~-wiste.i rzeczywistości " nic bez slusznokrytyczne. Jeden z okolicznych nauczyW niedzielę, dnia 28 kwietnia w Feldmana, łakomego na władzę. Wy- ści co następuje:
cieli, z którym zkolei odbyliśmy dłuż łódzkim ko:'.ciele marjawitów (ulica kreśleni na własne żądanie byli wy"Smutnym jest los człowieka, który
szą. rozmowę, z rozltoryc7enlem wspoFranciszkal'lska) odbyło się zebranie, pro:;zaru z ko~c:ola, lecz byli tacy,
b~dąc przecil"niki em obecnej polityki
minał
o niepotrzebnych, a wielce które miało burZliwy charakter. Bar- którzy mimo to nie chcieli wyjŚć.
rządowej, . chce innych po·z yski ...... ać dla
szkodliwych t:l.rciach, do których tu o- dziej bo~ażliwi. dr.ląc o skórę w mo- Przemocą i siłą zostali usunięci, przyswoich idei, chce przekonywać obroń
ców dz:.sie.iGzeg-o stanu rzeczy. Smutnym
statnio doszło między administrac:ę. mentach gorących. tłoczyli się do tem nie obyło się bez ordynarnych
nie dlatego. że się .. naraża": n:e dla.te!!o,
powiatową.
a administrac;ą szkolną. drzwi, by nie być śwladkif:m gorszą. wyzwisk.
że
działa! ność
a~ita cy jno-poli tyczna
Tarcia miały mieć jakoby podłoże po- cych scen.
Ciekawym punktcm obrad była równatra 'a na du:te techniczne przC'szkody.
lityczne.
Jak wiadomo. w łonie kościoła ma- nież kwcstja własności domu przy
Z tem byłOby jeszcze . pół. b:edy. Ale
- Nauczyciel oświadcza nasz
rjawickiego w ostatnich latach zaszły ulicy Franciszkańskiej nr. 29. Lokaniema
do ko,!!o mówić. niema kog'o pt'zerozmÓ'wca - nie powinien być wcią· duże zmiany. Proces "arcybiskupa" torzy tego domu, mar~awici, nie chcą.
konywa':. O ile ma się możn o ść szczegany naciskiem do działalności partyj- Kowalski:go, który odsłonił kulisy płaCIĆ komornego, gdyż są jego wła
rego prowadzen:a rozmowy. ktqre.i nikt
no-polityc7,neJ, tem bardziej, że ludność klasztorów płockich, ostatnie zawła ścicielami.
Obecnie nowe władze
t.rzeci nie slYl3zy. to wó ..... czas z re/!,uly
tute.' sza ko'arzy sWawy polityczne ze clniQcie władzy zwie.rzchniej kościoła zwierzchnie marj:lwitów domagają się
tak zw. opozycionista natrafia w forsprawami religi :nemi. 'W rolw ubie- marja,wickieJo przez b:slmpa Feldma- komorncJo, względnie żąda:ą. nowych
malnym przeci wniku na jeszcze więk
głym nu. w tl1te.iszych. niemal czysto
sze!!o oDoznjon:stę
lIa i rzekoma ubdykn.cja Kowalskiego, udziałów lub "dopłaty". Sprawa ta
katolickich wsiach próbowano fawory- bunty i fermenty wewnętrzne -, oto była kośc i ą nieZjody między duchoGdyby się chcialo t ·zw. partyjnictwo
zować ewangelików l
mierz"ć natę~eniem nal'z ekan :a na to,
obraz współczesnezo ma(awityzmu.
wieństwem,
zgrupowanem przy ołta
co się dzieje w Polsce, to n igdy chyba
- Do:ieci szkolne deklaruil;t się na
Na porządlm dziennym była m. in. rzu. a paraf janami zapełnia:ącymi boje.szcze nie było tak wielkicg-o "partyjrzecz .. Deutsche Vereinigung"?
sprawa formalnejo przyłączenia ma- ściół. Na zarzuty pokrzywdzonycb
nictwa".
iak jest obecnie. CopralHła to
- Owszem. zdarzaJy się wypadki . rjawitów z ul. Nawrot i Podleśnej do ma(awitów
odpowiadał duchowny,
partyjnictwo ma swoisty charakter.
ale to wina rodziców, nie dzieci, które parafji marjawicki,;i przy ulicy Fran- któremu stale przerywano okrzykaTrudno temu zaprzeczyć. że je.;:t wtem
nawet nie zdają. sobie snrawy z tego, dszkańskiej. Spec.alny wysłannik z mi: "Nic bujać ludzil" "Chciwy grocoś przykrego, a na wet u pakarzające
co podpisuJą. Zres7.tQ,. cóż my, nauczy- Płocka zalecał przyjQcie tych marj:l.- sza!" I t. d.
go".
cipIe. mnmy poradzić na bałamucenie witów, do czasu otwarcia i wybuuoMiało się wrażenie, że dojdzie do
A dalej jeszcze ,.Gazeta Polska" pisze :
ludno ś ci przez kilku prowoc1vrów. gdy
wania nowych kaplic, atoli zaszedł ogólnej bijatyki.
"Zyiemy w bardzo ciężk i ej atm osfeprzel'i eż wpłvwowsze czynniki
maIą
wtedy bardzo przykry dla niego incyZnamiennem jest, że na hipotece
rze. 7lielu ludzj mów i co inn ego n i ż
wS~(1lkie środki kn temu. by tej akcji
dent Część tylko zgłosiła swą przyna- domu kwest.' onowanego figuruje były
myśl'. dziala w sposób. który w du "zy
poł a żvć krc~...
Tr7.eba poza tern u- leżność do nowej parafji, reszta za- arcybiskup Kowalski, jako jego wła
potępia: wielu te~ Judzi woli wog-óle nie
Ś\\"iClrl n. min.ć ogół. wykazywać na zebraczęła masoWO wykreślać się z łona kościciel. BQdzie to prawdziwa łami
myśleć i nie dzialać. A ci. klÓl"Zv lękrt i ą
niuC'h rllbli (' zn~' rh przewrotność agita- ścioła, zrywając z marjawityzmem główka dla prawników.
się krytyki. pracują nad tem . aby utorów. Tl' 7.f'ha to robić z planem i zrozbroić się w nowe narzędZia repl'e", jl i
zun, ' enicm l'I':eczy.
postrachu. WysiIek lo zall· odny. O" i ą
Ter:u NicI11CY cioma~ai:;t się wprozapasy posiadanych tłuszczów do dn .
ga się w ten spOcSób doraźne lcorzdci,
tłUSZCZÓW
Wa cl? (>llia i ęzyka niemieclde~o do szko4 maja. Kupcy, pasiadający zapasy
a równocześn :.e trwale os.lab ien:e sily
łv. !l h (}<'\ i:-\r!('7nm. 7.C po niemiecku
moralnej społeczeń.stwa . Czy szkola
War s z a w a. (Te1. wł.) Dziś zoo powyżej 100 kg. są zobowiązani zaobłudy · jest najlepszą szkolą polityczlIc '~\'ć nie h~dę, Choćbym miał pó;ść
stało ogłoszone i weszło w życie rozpowiadomić o tem urzędy skarbowe dl')
ną?"
rządzenie wykonawcze o opodatkowa
dnia 10 maja włącznie. Podatek od
świnie paść.
niu tłuszczów. Wytwórnie sę. zobo- zapasów tłuszczów
powinien
byt
Tym vywodom .. Gazety Polskiej" nale(_}
iy 'JUto pra,kl"",
- A pan skąd i dokQ.d' -·lnda.cuJ' wiGJ&lle-r.głosit · urzOdowi skarbowemu uiszczony do dnJa20·maja.

Afera aplik nta Zvda

Obrady ••• w kościele
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t rłIJ roli ospodarza

Niesłychana buta I pewJłość
Ł ó d ź, 1. 5. Nie zatarła się jeszcze
w m?zgacb społec z eństwa polskiego w
Łod zl charakterystyczna i do~adnie
~alująca obecny stan rzeczy p~różka
zydostwa pod adresem Polaków, rzuCona pr~ez radnego żydowskiego Biale:.a na Jed'1~m z posiedzeń Rady MiejskIeJ, pogrózkn. która brzmiała: .,Pamiętajc.ie! Za ln'zywdQ jednego Żyda
wyrzucImy z naszych fabryk na brul{
dżiesięciu Pola!<ów!"
.
Jeśli się głębiej zastanowimy nad
tą sprawą. niewątpliwie nasunie się
nam pytanie. gdzie ma swoje źródło ta
niesłychana buta i pewność siebie ży
dostwa. które czujC' się aż tak silne, że
pozwala sobie na tak daleko idące pogr,6żl, i '?
Odpowiedź na to znajdziemy tylko
jednę. niestety, bardzo smutną. Oto
spychani je!':teśmy coraz niże.i przez
wrogi żywioł żydowski, r.oraz bardziej
od nie~o zależni i coraz bardziej mu
podlegli. Niejednemu wydawać się to
może nieprawdopodobnem. Niejeden
solrie pomyśli: - Jakto, przecież nas
jest o wiele więcej, przecież tym czterem miljonom Żydów, znajdując.ym
się u nas możemy przeciwstawić aż
20 .miljonów rdzennych Polaków, więc
już' sama różnica cyfr przeczy temu
twierd7.eniu! Tak, ale to tylko mówiQ.
cyfry Co innego wręcz dowodzi rzeczywistość. Wystarczy tylko rzucić okiem
po . Ulicach p ierwszego lepszego miastn w Polsce, przeczytać szyldy z naz'Yi"1kami rÓŻnych Rapaportó,w Rubinów czy innych Handelsmanów, wystarczy zajrzeć do sę,dów, do izb :ekarski ch, zrobić statystykę wszystkich domów handlowych i bankowych w Polsce, obliczyć warsztaty i przerlslębior
stwa przemysłowe w całym kra,iu, a.
wtedy owe 4 miljony wzrosnę. trzykrotnie, c~terokrotnie i stanowić będą
już &iłę, która może sobie pozwolić na
rzucanie podObnych gróźb pod adresem
Polaków.
Z narodu, który kiedyś wyłąc7.nie
sam gpspodarzył na własnej ziemi zepchnięci zostaliśmy do roli helotów,
wyslug'uję,cvch ~ię obcym przyb7szom.
Rpbotnik, polski w opłnknnych warun·
kach materjalnych, wyzyskiwany i 0szukiwnny, marnuje swe siły i zdrowie. aby wlewać wartkim strumi~
niem złoŁo do kieszeni zachłannego fa-

siebie

żydostwa

brykanta żydowskiego. Polski rolnik
dobywa w pocie czoła płody ziemne
dla żydowskich dostawców j pośredni
~ów. Dla młodzieży polskiej zamknięty
Jest wstęp do świata inteligencji. gdyż
tam wszechwładnie rozpanoszyli się
Żydzi.

I co najdziwniejsze. dla nas, prawych dziedziców tych zjem prastarych,
zroszonych potem i krwiQ. naszych prn~zladów, zaczyna brakować miejsca
1 pOla do pracy. Setki I tysię.ce Polaków zmUszeni są. emigrować na obczy-

•

2ydzl pl'szą prawdę...
W "Kurjerze WaMzaWBklm" uka!aly
OBtatnio dwa ponitsze wyroki, z których wynika. te tydnwskie piśmidła łódz
~ie "Republika" I "GI06 Poranny" rozpoczęły w swoim cZlłsie nagonkę przeciwko
Towarzystwu Kredytowemu w Łodzi - a
teraz zarzuty musiały cofnąć. Oto treść
wyroków:
Sąd OKr~gowy w Lodzi wydal wyroK
w sprawie zarzutów, czynionych w artykułach dziennika •.Republika" przeciwko Towarzystwu Kredytowemu m.

się

dem, do naszej Ojczyzny, jako do ewej
drugiej ziemi obiecanej.
I tak zmieniły się role. tydzi z
chwilowego tylko sublokatora stali się
gospodarzami, a nam przypadła rola
podrzędna. rola wysługiwania si~ im.
A Polakom w Polsce wolno si~ bronić, nie woJno podnosić glosu. gdyż zaraz robotniCY Polacy będą wyrzucani
z fabryk na bruk!
!{jedy się to skończy?

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

Swięłokradzkie włamanie
NIefenani sprawcy dolw'lła1i :ebrodnic:eego c~ynu '" r..y8alu)ł~le
p ł o c k, 1. 5. W nocy na 26 ub. m. rozrzucano je po zakrystji.
w Łysakowie, pow. Ciechanowski, doCharakterystyczne, że z cennych
konane zostało potworne świętokradz- rzeczy nic nie zginęło. Zlnmano jedytwo.
nie drewniany krzyż eksportacyjny, o.
Nieznani sprawcy po wyłamaniu zabrano z puszki około 80 komunibocznych drzwi, dostali się do kościo- kantów.
Ja, tam otworzyli tabernakulum, wyPrzed miesiącem, bo w nocy no. 30
stawili puszkę, zabrali z tej puszki marca r. b. również w diecezji płoc
około 80 komunikantów, na ołtarzu kiej w parafji Koziebrody, popełniono
pozostawlIi
otwarty kielich-puszkę. podobną. zbrodnię, nie kradnąc naczyń
Po tym ohydnym czynie, sprawcy wy- kościelnych. Przypuszczać można, z
'''' ażyli drzwi prowadzące z kościoła pobudek dokonanych zbrodni w krótdo zakrysł.ji, gdzie po wyrwaniu zam- kim przeclQ.gu czasu pomiędzy jednę.
ków w komodzie,
powyjmowano 7brodnią., a. drugą - że jest to akcja
wszystkie naczynia liturgiczne i po- jakby planowa.
'

Nieporozumienia
•

wśród

zazegnane

ludowców

Be.Y9nacJa posla Bataja nie .ostala

pr~uJęta

War s z a w a (Tel. wł.) Dziś z po- ł grupy tej Jednak trzech posłów <lalej
wodu odbioru djet ożywił się nieco nie płaci.
gmach sejmowy. Niektóre kluby zapowiedziały posiedzenia.
. Na tle we~nętrznyc~ nieporozuNajwięcej zainteresowania budzi mień pos. Rataj, który Jest prezesem
rozwój wypadkć.v u lqdowców, gdzie nacz~lnego. ~omltetu wykonawcze?~,
chodzi o wyrównanie nieporozumień zgłOSił dymISJę. Sprawa ta rówmez
na tle opłat na :-,;ecz Idubu, . grupy po- ma być dziś załatwiona. (w)
słów, zbliżonych do tygodnikn "PolW a r s z a w 0.. (Tel. wł.). Nieporozuska Ludowa". Posłowie ci 1 marca mienia w łonie ludowc6w zostały tała
deklarowali wycofanie swych składek godzone pojednawczo. Rezygnacja pona klub a potem deklarację cofnęli. Z sla Ratajo. nie zostnta przyjęta.

Wygrana dolarówki

Łód:elde widok'

znę, podczas gdy żydostwo z całego
świata ściąga jak muchy n~cone mio-

War S z a w a. (Tel. wł.), W dzlsiejszem cię.gnieńlu dolarówki wygrane
padły na następujQ.ce numery:
12 tys. dol. - 201 583.
3 tys. dol. - 138 298.
1.(109 do]. - 810110, 296120. 167180,
140753, 108097, 941332 i 706910.

Również

w Łodz'l ś'nieg

Ł ó d i. (P A T). Dzi siaj od
samego
rana pada gęsty śnieg połączony z deszczem. Temperatura 3 do 4, stopni powyżej zera.

W (lllill Nczora jszym w 70 ro~rnire swoich
urodzin bchon '>.ił Fra,citizek VnTldrac~elC,
wielki przYjaciel Polski I tłumacz szerel{u
arcydzieł poltlkicj literatury 'la język czeski. M. in. Vundraczek jeBL lektorem ję
zyka polskie!!o na wv~ -: ei akadcmji handlowei w Pradze.

Po siedz.enie
ang~elskieQo nahinetu
LOn
było się

d yn. (PAT). Dzisiaj rano odpierwsze po świ~tach w;elkanocnych posiedzenie gabinetu, na którem omawiano zagadnienia obecnej' sytuacji europejskiej. A!?:encja Reutera
dowiaduje się, iż głównym tematem
dyskusji był rozwój sytuacji europejskiej w szczególnOŚCi w zwi~zku z decyzją. Niemiec budowy łodzi podwodnych

DWAG~

Niecodzienna 'prawa była w tych dniarh
na wol,andzie .ądu tli Lilie. Taka Hi grund/J
rzeczy prosla,.a lyłe w niej nieLyle;al.il'h
"rekordów". Malo lo, że święciła niedawno
ćwierćwiecze od dnia złożenia Ikargi, malo
Id. że lame procenty kosztować będą ,ka.
:ane.co, t. ;. rzqd francuski, więcej nit. Iłlar·
tość obiektu. urli wszystkiego raz"m pOllad
milion (ranIców. Glównvm relwrdem jest to,
te postępowanie dowodowe .ięga 11 (jedenastu) wieków wsten!
A mialo .ię tak: PClcil'TI obywatel mia·
.teczka OO;$Y, nazwilk;l'm Oenain, It'/aiciciel młyna wodnego, czul się poszkodowa.
nym przez roboty regulal'yjne na rzeCZl'e
Oeule i wyloczył z lego tytułu rządowi prol'el. Jako dowód swoich uprawnień do kol. r s z l. w a. (Tel. wl.) Rozpoczę- rzystania z wody wlpomllian,,; rzeczki przedłożył sądowi patent królewski Karola tyseło się rejestrowanie pretensyj wierzycieli upadłej spÓłki akc, ..Pe-Pe-Ge·' . go, datowany z r. 848, jak również świade
clwo nieprzerwanego od leKO na .. " Itor:y'
Długi krajowe wynoszę. około 7 milj.
stania: praw przez lę samą rod dnę.
Złotych.
(w)
Niewiadomo, co bardzie; podziwiać w caśn-Ieg
lej tej 8P!awie: c;y poczucie lella.t!zmu .ą1 u
fraJt,Cusk,eKo. ktory uznal wartolc zobowllt·
Kra k ó w. (PAT). Od w~zoraJ na-I :;ania przes:lo tysiącletniego. czy też rzadką
sŁę.piło w I{rakowie znaczne obniżenie ciągłość zatvodowq tV rodzinie Irancllskieflo
się temperatury. W ciągu dzisiejszego młynarza. Oba fakty mają wyjątkowy ciężar
przedpołudni o. p~dał śnieg.
gatunlcowy.

Rejstra'cJa wierzycieli

w

"

Pe-Pe-Ge"

WK:rakowle

Łodzi.

.

Sąd Okręgowy

w Lodz-i, na. mocy ar72 i 5oS1 Kodeksu Postępowa
hia Karnego, wyrokiem z dnia ł marca
r. b. postanowi! sprawę umorzyć, gdy t
obrońca OBkart.onego oświadczył, te informaCje, zawarte wartykulach "Republiki", redakcja otrzymała od jednel z agencyj prasowych. Dyrekcja
zaś TowarzyBtwu Kredytowemu udzieliła w sprawie zarzutów, zawartych w
8Ttykulach, sztzegó!owychwyjaśnleń,
po :fródłowem zbadaniu których redakcja nadal zarzutów wobec Towarzystwa Kredytowego nIe pOdtrzymuje.
tykułów

Panama kole·owa

Prywatne boczn lee - "Gumowy" magazyn - Szyny na szmelc

Ł ó d ź, 2, 5. .Tak donosiliśmy, z polecenia wladz prokuratorskich aresztowani zostali: naczelnik wydziału drogowego kolejowego w Łodzi inż. Dą
browski, naczelnik stacji w PabjaniSad Okr~~owy w Łodzi wydal wyrok cach Westerski, znany na terenie Paw sprawie zarzutów, czynionych war· b~anic działacz "sanacyjny i ławnik t.
tvkułach
dziennika "Glos Poranny"
prz!'ciwko Towarzystwu Kredytowemu B. B., rachmistrz wydziału drogowego
Wojdyno i technik Gąsowski.
m. Łodzi.
W zwią.zku z docbodzonem przez
S(\n Okr~A'owv w Lodzl, na mocy arwładze śledcze w toku .afery łowiec
tykułów 72 i 58.1 Kodeksu Postępowa
nia Karnego, wyrokiem z dnia 4 marca kiej, automatycznie rozpoczęta musiar. b . p j)stanowił sprawę umorzyć. gdy1; ła być kontrola w Łodzi, gdzie mieści
obrońca osKm'żonego oświadczył, te inła się kolejowa centrala drogowa. UformaCJe. zawarte w artykułach .. GIOBU stalono obecnie, że inż. Dąbrowski, któPorannego", redakcja o.trzymnla od jed- ry na stanowisku naczelnika wydziału
nei z agf'ncvj prasowych, Dyrekcja drogowego pracował od 10 lat, dorobił
zaś Towarzystwu Kredytowemu unzl!'głów
lita w sprawie zarzutów, zawartych w się majątku - jak się zdaje, nie wsuktek machinacyj na szkodę koartykułach, szrzpgółowych wyjaśnień ,
po źl'ódłol\"em zbadaniu których redak- lei.
Naczelnik Dębrowski w pierwszym
cia nAnal zarzutów wobec Towarzystwa I\l'edyŁowego nie pOdtrzymufe. rzędzie zapewnił sobie dochody z boczSzczekać łatwiej ale od'lzczekać nic prywatnych. Na terenie Lodu wietrudno. Oglo.szenia w .,Kutjerze WaN;zaw- le przedsiębiorstw prywatnych posiada
skim" zrobily "Republice" i "GlOBowi Po- względnie urządza nowe bocznice kolejowe własne. Inż. DQbrow~ki. W,brew
O...
rannemu" świetną. rek.lam..

•

..

•

•

wyt"ażnym przepisom służbowym,
urzę.dził swoje własne przedsiębiorstwo

budowy bocznic kolejowych prywatnych i następnie przejl!ł wyłl!czność
na budowę . Ponieważ udzielenie ze-zwoleń na budowę, bocznic, znajdowało
się w dyspozycji Dąbrowskiego,
uzależniał on niemal wydanie zezwolenia
na budowę bocznicy, od tego, że powierzone będzie mu wykonanie. Na
tym interesie Dąbrowski robił już majQ.tk
Dąbrowski otaczał się przyjaciółmi,

którzy pomagali mu w interesach. Do
pierwszych należał niejaki Grabowski.
który oficjalnie zwał się .,dostawcQ.
kolei państwowych". Otóż Dąbrow!::lti
powierzył Grabowskiemu budowę magazynów kolejowych. Tak się jakoś
dziwnie składało, że magazyny te
stale budowano. Przez sze~ć Jat l rZQdu
ma.gazyny przedsiębiorca Grabowski
na wiosnę przedlużał o 10-15 metrów.
by w jesieni el<rócić o taką samą ilość
metrów. Rzecz prosta że pr'~eróbki te
były. placone i to wcale nie to.nio.

ZI

Tak się dziwnie jakoś !'Jkladnlo. że
przy uczynnej pomory prz,V jaclół, Dą
browski zbywał całe wa-rony nowiuteńkich szyn,
jako . szmelc, po cen ie .
oczywiście niższej, nawet. niż w skła
dach płaci się za mży te żelazo. Przy
likwidacji bocznic,V kolejowej ,... rozwidleniu torów prz". I{o)us7.karb na
Skarżysko.
zawią1alo
!':ię
spec!alne
przedsiębior!':two. którego przewodniczącym został inż . Dąbrowski I tu 7.aszedł
nieprawdopodobny wprost wypadek. że prezes D~hl'owski zwrarnł
"ię
do nac7.eJnika D~browskie~o o
sprzedaż
nipużytec:i:nych
dębowych i soc:nowych.
miała.
że pan nar7.clnik

pookłndów

Rzec7 zr07Usam c:ob 'e
c:pr7.edal drol1:o oplnronc portkłudy po
śmj~sznie nic:kiej cenie
Ze względów 7.rozuminłych nie Jlodajemy wysokośri strat. ;nkie k,.,lej
ponioc:ln na tyrl, marhin'1C'jnr.h nac7.elni1{R, terhników i rarhmistr76w.
Proces s~rlo",v 00"lon1 rlopi(>rc w I'nlei r07.ni('tości wVC'7.vnv nac7('ln:1{a
DQbrowskiego i jego podwładnych. (k)
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zażydzenie

Tarnowa

Typ małopolskiej prowincji - Miasto "mało" polskie -Symbol żyd'ostwa - "PolskIe un ce a żydowskie kamienIce" Zatrważa1ące cyfry - Przemysł, handel, rzemiosło, zaw 0dy wolne, kultura w rękach 2ydów - Apel do sumień
1

T a r n ów, 1. 5. Cyfry i charakterystyka pon iższ.l, obrazując~ stosunek
żydotttwa i jego stanu posiadania do
polskości
w miastach małopolskich
są znamiennym,
typowym obraz.cm
położenia miast w Małópolsce. Tarnów
z 5ego żydostwem jest symbolem mIast
tej wielkiej i bogatej dzielnicy Polski.
Z góry stwierdzić trzeba: Żydzi ilościowo nie są. liczn;ejsi od Polaków, a
właśći" ie
aryjczyków, w miastach
~Jałopolski. Natomiast są. w przy tła
cza .:ąc~j
przewadze w handlu, przemyśle. spekulacji w rzemiośle,
w zawodach wolnych, w życiu kulturalnem,
sportowell1,
organizacyj nem.
Niech mówią cyfry!:
Tarnów ma ludr.r.ści okolo 50 tysięcy, z CZC}O bliEI~o 40 procent Żydów.
Żydostwo
na ulIcach bije rażąco w
oczy. Nie tylko sklrpy, ale i fizj0gnoroje ż.;-dowskie przeważają. na głów
T.ych i bor:wych ulicach; dzieinica
ści§le żydowska
obejruuje ogrnllmą.,
większą.
część
miasta, mianowicie
wschotl'lią, t. j. Rynek, ulice Wałową,
Lwowską, św . ~Iarcina; tu naturalnie
Polacy są rzadkością, wszędzie natomia"t podziwiać można "urok" stro~u
l języka żydowskiego; szyldy i ogloszrnia bardzo często są tu wyłącznie
żydowskie.
Polacy skupiają się na
dal:o:zych przedmieściach. Kamienice
sQ w ogromnej większości żydowskie.
Są całe. ulice, gdzie wszystkie domy są
własnością Żydów. 'V Tarnowie wIaBriwie możnaby mówić o "ghetto polskiem", a nie żydowskicm. W śród
m ieściu rozsiedli siQ Żydzi, Polacy
:-ajmują peryferje. Kto przyjeżdża do
Tarnowa, zaaleka spostrzega charaktE:'rystyczną kopułę bizantyńską,
wyrastającą z samego centrum miasta
i górującą nad niem. Jest to symboliczny' znak władania w tern mieście
2:ydów: to wieża głównej bóżnicy.
Przemysł

TarltOwa jest prawie
niepodzielnie w I"ękath ~ydów

Oto spis fabryk żydowskich: "Tarnowianka" (cegielnia), "Cegielnia Mieszczallska", "Polski Dąb"
(przemysł
drzewny, własność Holliindera), Fabryka octu SChn-anenff'lda, fabryka
sody, 2 fabryl{i świec, 2 mydlarnie, 2
fabryki pudełek, fabryka guzików, 3
młyny: (Szancera,
Fischa, Ha usera),
kilka betoniarń - wszystkie żydow
skie, 2 garbarnie (obie żyd.), kilkanaście konfekcyj z dużym eksportem
krajowym i zagranicznym (wszystkilil
żydo', skie ze słynnym
..'Vurzlem
i Daal'em"), 3 hurtownie szkła żydow
skie (wyłącznie), kilka fabryk śledzi
i mnóstwo innych pomniejszych wszystko w rękach Żydów.
Jest
wprawdzie i kilka fabl'yk pols~ic.h
(cegielnie, mlyny, browar), prze~azme
własność ks. San31lszki, ale mają dostawy i wielu urzędników i pracowników Żydów.

W

haltd~u

I

karń 4 polskich - 5 żyd., aptek po" także Żydzi: w II gimn. mę~kiem 3-polskie i żyd., piekarń żydowskich 60 proCesorow, w I gimn. męskiem 6 n~
procent Większych hete.li ma Tar- uczycielek. Uczniów-Żydów było z koń
nów 7, z czego 5 żydowsk~ch . (mniej- ccm ub. rok.u szkolnego: w I gimn. 37
sze noclegowiska są wyłącznie żydow-(7 tylko przyznało się do narodowości
flkie). Z zakładów uż.vteczności pu- żydOWSkiej z kI. VIII), wIlgimn. 4ł,
blicznej podl<reślimy · dwa ~zczegóły: w III gimn. 9. w żeńskiem gimn. El.
Tarnów ma tylko jedyną łaźnię i to Orzeszkowej 70 proc. Żydówek (glmżydowską: szpital żydO\vski Jest urzą- nazjum to oddawna nazywa się "ch ajdzony doskonale i szeregu operacyj derkiem"), są też Żydówki w gimn. JI1dokonywać się musi tam.
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żydowskich.

W dzielnicy "dobrej" (uJ. Katedralna, pl. Kazimierza W., pl. I<:atedralny)
na 17 firm polskich - 44 żydowskich.
Dzielnicami "dostateczncmi" nazwać
można ul. Wałową
(trOChę słusznie
zecer ochrzcił Ją w jednej z lwrespondencyj z Tarnowa: "Kałową"), gdzie
na 14 firm polskich jest aż 185 żydow
skich. Gorszy j-est Rynek gdzie na 80
sklepów żydowskich są tylko 2 firmy
polskie!
Nie liczymy tu handlów
i handelków pokątnych l domowych,
mnóstwa straganów i bocznych uliczek w zupełnOŚCi żydowskich. \V samym ratuszu mieści się 6 sklepów wszystkie żydowskie. Słynne "Podcienie" na Rynku mieści w 80b:e niezliczoną tlość straganów, składów i najróżniejszycll ,.interesów"
żydowskich.
Żyd rzeczywiście nie lubi czekać na
odb:orcę. to też nawoływania. żydow
skie, ciągnięcIa za rękaw i wyleganie
z towarem na ulice w Rynku są niesłychane.
Znam tylko jeden gorszy
rynek w Polsce: w Nowym Korczynie
nad Wisłą, gdzie w całem mieście
niema sklepu polskie>{o.
Wreszcie
"zła" jest ulica Lwowska i otor.zenie.
Tu niema skle ów polskich. A jel't to
jedna z trzech ulic głównych!
Ogólnie biorąc w zachodniej części
miasta jest hannel żydowski w 75 do
85 procent, w wschodniej 95-100 procent. Ratujr Polaków masarnir. kioski inwalidzkie (walczą z niemi Żydzi
~amiętnie.), piekal'l1ie są w \vięk!>zości
zydowsI{!e. rzeźnicy tf'kże. prawie wyłącznie żydowskie owoc:lrnie, cukierenki, wyszynki. fryz' ern ie. Przejdź
my znowu do cyfr. \Vyszvnków, . cu~
kierń i rf'ShUr3cyj pol~kirh jest w
Tarnowie 11. żydowskich 90 kilka.
Niema ani jedne'To polskiego sklepu z
ubraniam i. ze szkłem i porceT:lnę.. z
przyborami foto~r., z żeIRzem. 1 ze'tarmistrz, 1 sklep z butami: zakb ,ló\\
fotogr. polsl{ich 4, żydowskich 8, dru-

Katastrofa w

rzemiośle

I

Żyda.

handlowe

Tarnowa

z

UWD'~i na stan posiadania polski w
niell można podzielić na: ::. bardzo dobre, 2. dobre, 3. dostateczne. 4. złe.
Cyfrowo wygląda to tak:. licząc

sklepy, przedsiębIOrstwa,
jn~talac'e, kioski, restnurac;e, kawiarnic, zakłady krawieckie, fryzjerskie

wszystkie

i t. p. mamy w Tarnowie w dzielnicy
•.bard7.o dohrej", t. j. na głównej ulicy
Krakowskiej (od Kolejowej) i Da pl.

Przy zaparciu stolca, wldęciu brzu·
cha. nadkwaśności soku ŻOłądkowego.
bólach glowy. przeczuleniu, uczuciu
strachu, ogólnem złem samopoczuciuł
zmęczeniu łagodnie działająca naturalna woda gorzka Franclszka-Józefa
daje łatwe wypróżnienie, uwalnia organizm od pozostałości w jelitach i w
wielu wypadkach zapobiega zapaleniU
ślep€j kiszki.
Zalecane przez lekarzy.
Tg817

W Tarnowie jest 750 krawców kontylko 80 polaków,
w szewstwie jest równowaga, malarzy
Polaków 15, Żydów 30 zrzeszonych w
Cechu. Pokątni, to przewIlżnie ŻydZI.
Firmy polskie niestety często najmuj(\.
Żydów Fryz,ierów 37. z czego 9 Polaków (jeden niedawno upad). Nawet dorożkarzy większość
jest w Tarnowie
Żydów. Na te dorożki jednokonlle nakładają Żydzi
całe góry pakunków
i wslada,ią nierzadko w dziesiątkę. W
kolei zaś rozkładają całe stosy pakun- dwigi (nie liczymy tu przechrztów).
ków po wielu wagonaCh. byle tylko Trzeba dodać, że Żydzi mają bardzo
nie opłacić bagażu Co na jedno magi- liczne koedukacyjne gImnazjum hestrat, a na drugie kolej? Jest to plaga brajskie z prawami publiczności.
kolei małopolskich!
W szkołach zawodowych, tj. w handlowej i przemysłowej odsetek Żydów
~ydó5two przeważa
jest wysoki.nad to Żydzi mają własną
w zawodach w~!nych
szkolę przem . -handlową
Rausza. 'Ve
Na lekarzy w Tarno\\ le - 18 jest wszystkich gimnazjaCh mają. Żydzi
Polaków, na ·23 dentystów uprawnio- swojego nauczyciela religji. 2 Żydów
nych - 4 Polaków. na (\3 ad",okatów zajętYCh je8t w aptec~. Szereg także w
.-:. 15 Polak6,,·. na 24 aplikantów adw. urzędach i instytucjach miejskich.
- 7.a1edwie 3 Polal(ów . Trzeba porll<re
Rada miejska ma II-go wiceprezy(lić, że polt'cv aciwok?ri
na~cł1f'tniej
denta Żyda, 1 ławnika. Zyda i 15 radtrzymaią. aplikantów
Żydów
Ja1wż nych Żydów (z B B. i P. P. S. z Bunjest przy ~ dosć pol!"k"l ! takimi tynowy- dem). W urzędach miejskich pracuje
mi 3 a.pIikantaml? 111i · nierów-Żvdó w 7 Żydów i przechrztów (stanowiska.
czołowe, n. p. lekarz miejs"ki. kierowma Tarnów 4.
nik zakładu czyszczenia miasta i t. d.),
~ydzJ są VI sądzie,
w przedsiębiorstwach miejskich" t.ydów i kilka pomniejszych stttnowisk,
w gjmlrraJ!ja::łt, w urzędach
ponadto w rzeźni rniejskiej Żyd jest ·
\V ~ąazle okręgowym ta:rnO\\ skllTl kontrolerem pokątnego Uboju. także
je"t 2 Żydów. \V szkolacb śl'ellmch są praktykanci weterynarze. nie licząc
specialnych rytualnYCh pracowników
fekcyjnych-Żydów,

żydowskirh.

2~dili

w kulturze

.Tenno kino tltrno\,"skie jest żydow
skie (Apollo), b. dobrze prospel'uiąc~
biuro kn-ncertowe podobnie. ty!Xodnik
, Hasło", ori!an B B. W. R.
rerła~uje
przi;!chr-zta 2 ~zkoły muzyczne żyrlow
!4kie (1 polska ). ponadto In~tytut Muzyczn~' ca!kowicie żydow~ki, To\\' Muzyczne ostatnio zażydzone,
Organizacje kulturalne są wo~óle
zażydzone, np. Pol. Tow. Tatr7ftń~k le
ma w lal'ządzie połowę Żydów.
Tarnowie c7.yta się ~łównie życłowski
"Ekspress" (rozchOdzi się ~o półtora
t:\'Si~ca).
. Tawet
s7.kolne pi"emko
"Świt" ma reriakcję· żydowską i spra'''''ozdania z żydowskiego ~im.naz.ium.
W politycznYCh org-anizacjach odgry.
wają, również Żydzi dużą rolę, sQ. w
zarządach rlzielnicowych B B.,
są w
zarządzie .. Strzelca"', u socialistó\,," odgrywaią. główną rolę. Właściwie socjalistami rządzi żydowski Bund.

'V

jest jeszcze gO!l"Zej

Chyba na palcach policzyć można
w Tarnowie firmy polskie, które mają
i dostawy z hurtowni polskich. 'V
walce z handlem żydowskim przegrywają stale Polacy. Dowodem te:;o są
ciągle upadłości firm
polskich. Dobrze że przynajmniej jest walka. Wal·
ka t~ zresztą jest odwieczna. Z historji miasta wiadomo, że jeszcze w
XVII wieku wybuchł ostry zatarg
mit;dzy mieszczanami polskimi i ży
do\Vsl~imi. "Spór dotyczył sprowadzania en gros towarów odzieżowych z
za"'ranicy i chytrego wykupywania
artykułów żywności przez Żydów za
miastem, przez co zyskiwali m?,nopol
ilości i cen targowych w rynku. (A.
Piszowa: 600-lecie Tarnowa). Dziś jest
tak samo jak w wieku XVII. Żydzi
już daleko za miastem czyhają. na.
chłopów jadących na targ, aby wykupić od nich wszystko za bezcen. Chłop
małopolski ma bardzo sIabą głowę na
Dzielnice

Sobieskiego na 57 firm polskich -

W sporcie
Jak sIę strzyfe OWCe w Szkocji
O ilości weJny z jednej owieczki szkockIej, świadczy powyts'la rycina. Oto zestrzy~o
nIl welna, okryto dziewczynę, kfóra wygla, la, jakby szla do ślubu. Smętnie natomiast
patrzy owca, którą co tylko ..• ogolono.

Konserwatvści

przeciw
faszystowskiej koncepcji parlamentu
N'ou'e poglosld o ordynacji wyborcteej - Okręgi dwu. itrfiU.
man.datowe - Swoboda .,." wystauianiu kandydatur
War s z a w a. (Tel. wł.). W kołach
politycznych mówią, .że przy konstrukcji nowej ordynacji wyborczej w kolach
decydujących przeważyła opinja, by okręgi były w zasadzie dwumandatowe,
a. w woje\\'~dztwach wschodnich trzymandatowe.
W spra\'1ie ::rglaszania kandydatur
zdaje się zwycięży opinja, ażeby kandydatury były zgłaszane swobodnie,
swoboda jednakże miałaby być ograniczana wysoką. liczbą podpisów wymalanych przy zIluzaniu kandydatur.

Mówią o tysiącu podpisach. KwaTifikowanIe kandydatur przez osobne komisje kwalifikacyjne byłoby dokonywane
pod ką.tem widzenia wartości moralnej
i państwowej.
Pewną sensację w kołach poIitycz·
nych wywołało wystąpienie "Czasu".
który zaatakował koncepcję faszystowską w parlamencie i wyraził obawy,
że byłoby ile, -:dyby rola parlamentu
pOlskiego zostafa. zredukowana do 1'0li, którą. odgrywa. np. parlament 'aszyatowskl. {-l

też ~ydzi

Tarnów ma. nast. żyrłowskie 2'wlaz.
ki sportowe: Sam~on, Z. M. S., ,.lutr'zenka", Hapoel; Żydzi maią trzy boiska sportowe i szereg lokali Przewod·
niczącym kollegjum
sędziów pHkal"~
skich jest Zyd ..
Tarnów ma 4- prywatne banki:
wszystkie żydowskie, biuró podróży
"Orbis" żydowskie.
Nie wchodzimy tu w pra:wy wewnętrzne żydowskie, w ich prasę, ogl'om·
nie liczne i bo~ate or~anizacje, szkoły,
zwią.zki. Dość powiedzieć. że w jednym
z numerów (15) .. Ty~odnika Zydow.
skiego" znalazłem zapowiedź imprez
13 żydOwskich organizacyj sjonistycznych. \V tymże numerze uderza artykuł: "Żvdzi masowo wstępują do
LOPP". Zaimuje nas tylko stosunek
żydostwa do polskości. Jest on chyba
wymowny. Może te statystyki ruszą
polkie sum:enie. Może zniknie popieranie Zydów, aby dopomóc zginąć i tej
mizernei wysepce polskości . Może zniknie zuchwała I częsta obelga żydow.
ska: .. żydowski katolik".
Może powstaniecie nareszcie Pola.cy-Tarnowianie i przetrzecie oczyT

P'I"I"ft".

~

OnĘDOWNT'K, eZ'llVartet\', dnIa 2

maJIl

1935

Numer

,

JU~~.

::

Oszfzędność męża

powodem do YOzwod·u
\tJJPÓk.C ZE/NA POWIE/C /EN/ACVJNA ~_~~~....

-

-ANTONI(;GO +łRAMA -:?~/
,.-/

ph~!!7.CZOtCll •. he, he. he, he, he, he,
he ••. - śmiał si~, patl'ząc z sadystycz-

88)
Slreszczellle poczltllu
W G.JYfll popelni lnu zagadk1we m<lr
clerulI\ oJ , Uhli r~ zbr'Jdnt JjsJla ItS ,ell,la
cÓl'ka . ledyna r zka dyrr.klura Baliku

D}.I\ Jfltowt'ltu IHlIu~la HOWICZO\\I a
Ś.e,Jztwo "" lej t :U'()Jjuel ~"l'a\\le 1beJ
hneu

krYlO\lIolO1Z k'l·
:\Ił.)tocki. mS . ą do II()
m lCY a'piram& Uqbrow!;klt>llo. którY
znal d .. k ,male stl)sunkl panuJące \li

rze. n~ka jednak po uden:cmiu l<iki ma
zuążyla napowrót dosiQ.glIQ-ć porQ~zy.
Gl'osner zachwiał się l poclQ.gllIQly
przez cyrkówkę, wraz z nią runąl z LaI·asu.
Rozległ się krótki. urwany okrzyk
rozpaczy, a potem głUChe utlol'zonia.
ciała o ziemię·
Jednak na zlemlQ upar1ln tyllw 1<1ki. Bowiem ciało Grosnera natrafiło na
O'stre żelul,lla sztachety ogrodzenia
i przebite 1H1.wylot powyżej bio!lor, 7,awisło poziomo na st.rasznym żelaznym ,
pnIu.
Dziewczyna !ęknęła raz i drugi Ni~ ;.
wypływało to z bólu, l\tórego w tej
chwili nie czuła, a był to jedynie od~ ·
fuch. o{i~ry, \Vzywa:~cej pomocy . . .
Nlkt )eL\nu~ .nle. p~zyl~ywał ,. I<lkl w
ostatnieJ goclZl1l16 z~cla,.Jnk mg(!y dotę.d,
zda;vala sobIe Jasno. sprawQ
z wsZ.ystkIego ~o zaszł~ i co J.ą. otacza.
W!dzl!l-'1l; wyraznie wl, I.:C~ SIę \V: paro·.{syzmH~ bólu, lwnwulsy"ni.e drga;Q.ce

ną rozkosi\Q. w trupio-blatlą, przerażoną.
twarz swo~ej ofiary.
- Podejdź bliżej! -- krzykn'll wre-

s~cle, zdła\viwszy uśmiech.

Klki bez słowa protestu spełniła
zbrodniar:la. Zbir nagle wycią,guął z kieszeni długę. gumę i uchwyciwszy dziewczynę ~a włosy, począł katować ją bez miłosierdzia
d.)mu n lWI CZOW. bY\\81ąC tam cze
lOki upadła na kolana. Oól przesz ySto na \\Hcztl/'ksrb bl'ldtJ\\ ycb I',")fjej ·
wający ją na. wskroś. niezem dot.knię~
rzenle ""llelnienia ~tI'a"lTu~J zbro:Jnl
padll na lokr. ls Uączka I nauczyclelk~ cie rozpal"nego żelaza. doprowadl':ał ję.
Danul!'l Ha l inę Wirilkf\, Szczeuół .\\P do ostatnich ~ranic szaleństwa.. Z ust
śl~dztwo w łl~'low\'m uabinerle B ,wi o jej już nie padały wyrazy prośby o Itc:za DrtJwadzi sędzia ś;edczy B Jlań.:ki tość, ale jakieś niezrozumiale. dzikie
okr:t:yki. których brzmienia ni sensu
\\e"'p6ł z komi~8rzem ~Ił lt.lcklm. lIrze
słuchujĄc nno\ampierw
lokaja. .który nie sposób było UChwYcić. Glos jej
przeds:tawllI przebieg \Hf'adkOw I ~wo· przesycony sza 10nl"m ból~m zle\\al się
je spo'i'trzetenia. S~dlia B llań,:;ki : e-sł z wściel.łym rykiem Grosnera w jak~ś
przekonany, te roJrder:>lwa dok·)I.at potępieńczą., przerażającą. melod!ę.
mu~i_ł tvlko ~t.oś z d'm.l\\Dlkó,," Ka·
Wreszcie, kiedy razy osiąf!nt;'ly najt., wiec
rząrJzit szczeaól'l\u\ rp" Il ~ wyższQ. siłę, a ból .luż doszedł do gra·
w (!al~'m domu i pilno\\ać \\szY1itloicb
nie ludzkiej wytrzymałoM!. obudził się
mieszkańców ,viIIi
w dzlewczYllie, przycza:ony w centrach
Tymcza~em aSjJirant Dąbrow.. kl na
~zolomionego mózgu, instynkt samowlasnł\ r~ke inda/l:uJe lłalin~ Wir.. kl\.
dla której cZllI Juto Il·ropatYI. nit> "le· "ncbowawczy. I on właśnie ukazał !{Irzac jf'dnroczdnie ani przez chwile, g. ki niedomknięte przez oprawcQ drzwi
muj~ !"zutkl I
mi~ar7: polkI!

żądanie

I

za

by

~1Jba lIaliny

lwiązpt.

z

ml'llZła

potWtll"_t>m

rolpć

!'tkiś

m Iruer$hutn,

NajbardzieJ in t eresują ()"brow .. łti~l!~
"ady wąskiej stopy obuk odci-\';ó\\
bucików panny \Vir~kiej nad brzE'~ipm
morza. lIalina jednak OŚ" illdcz.a. te
nij!'dv r.ikt się o tem nip doJ\\ie.
Mieszkaniec Gdym Zb. Lachl'lw!cz.
prokurent Banku Dy.,kontowt>go oa·
wiĄZU le romans z cyrkó\\ ką 1\ Iki
Dla Lachowlez!!. zaczęło tię t>dll!\d
.,nnwe tycie". W y m'lIZSJąca kocha lika
rUjDowala materJnlnie
prokun·n i n.
który tyl jut tylko z dnia na dzień tez
ładnych id"i I potb,dBń Klkl nie koehał wcale. T)'mctuem cyrkowy ill!lJ Iejent Gr<Hner s!Ilntatuje Lacho\\ kZR
wekslem na ,um~ pll'ciu tysięcy zł,
eflllRZQw3nym prz~z Kiki. Lacho\\ lez
Da kilka !rodzin pned ponurą zbrodu1\
w willi no\,ticu. wyjetd2:a takOiówk" w
kierunku Pucka.
not,rchczasowlII wynikł All"dztwa'"
sprawie morderstwa. dok'lnanego łla
o!Obie Danuty nowiez6wny. nie zadowalają ledzie~o 8olańskiego . Podczas
dYlJkusji sędziego

l

komiMrzt>m :\110-

tllckim. do gabinetu wchodzi elegancki
1n~lezYJn8. doktór Leon 8aum. lekllrz
iydowski z Gdańska. 88um składa
sensacyjne zeznania dotyczące panny
Wirsklej.
• ",,,[Jowiez od pewnego ('za su unikar
ludzi. W jednej z spelunek portowych,
l.achowlez .potyka tajemnicz8/lo jegomościa w rogowycb okulara('h. Ta·
jemniczy jegomoM szsnta2:uJ& f.R ·
ehowi.cza, wskazując niedwlIznacZllie
niego jako na morderl'ę llanm! nn.
wieczorny. Sprawa przybiera coraz bardzieJ skomplikowany obrót. Niesamowit", za!llidk~ usiłuje rozwi/lzać s~dzia
Bolański wespół z komharzem MIotockim. Na r~e s~dziego wprynął list unonimowy, zaciemniający jeszcze bardziej
i tak jU2 zagmatwaną sprawę. Wszy'!tkQ zalety obecnie od sprawdzenia pewnych faktów. !lo przedewszystkiem od
odszukania zwłok rzekomo za.mordf3wanej naliny Wh'Sklej.
Tymczasem łIalina została pOll'wana.
przez szajkę doktora Bauma I zamknię
ta w jego zakladzie. Tam na\Viązu~e niei serdecznej sympatjl z towarzyszką.
niedoli Jankl\ tukowsk9,.

"R

,L Wre8. zcle, kiedy ostatnIa dwunaet~ miała odpłynę,ć no. morze, Rachmil
8zybko ud3.ł się do "sanatorjum". Po-przez hall i korytarz dostał siQ do krę
tycb schodów, wiodą.cych wgłąb podziemi. Zapalił żarówkę i z jakimś pode,łrzan:rm

pośpiechem

p'rzeskakiwał
Gdy znalazł się

Jle kilka stopni naraz.
1'04 drzwiami jednej z separatek, przekręcił klucz i wszedł do jej wnętrza..
Na przysuniętym do ściany tapczable epała. młoda, o kruczych, krótko
JI1'zyciętych włosach, dziewczyna. Grosner obrzucił ,ią, nlenawistnem, groź
nem spojrzeniem i podszedłszy do łóź~
ka, szarpnął brutalnie za włosy. Kiedy
,dziewczyna rozsunęła firanki powiek
ł z lękiem w swych czarnych oczach
spojl'l'ała na prześladowcę, RachmiJ
Jaśmiał się strasznym, mrożQ.CYJll krew
'tV żylach, śmiechem.

- He, he, he '" - ztLrcchotnł moja kochana Kikl była pewną, że , wię
cej w życiu nie zobaczy już swego
Rachmila .. he, he. be ..• Ale Rachmil nie zapomniał o swej naJd.roi.Nej

~paratkl.

Dziewczyna j"dnym ' skokIem znaza pro'tiem. W szalonym p~dr.ie przebiegła kręte schody i wpadła
na korytarz parteru.
Lec? nachmil był tui za nią. Kiki
wiedziała, że nigdzie tu nie zna,dzie
ratunku. - Rzucę się z oItna - pomy~
6hlła I bez nam:v~łu po-czcła biec po
schodach, prowad7.Q.cych na piętra. Ilekroć razy mijałA. okno klatki srhodowej, rzucała przelotne sPo,lrzenle, C7.y
nie jest ono otwarte. Niestety, duże.
weneckie okna nie tylko były zamkniQte, Ipcz jednocześnie zabezpleczolJe kralazła się

tarnI.

za

Resztk~mf sił. eZ'l1;~e
!lobą. tupot
n~ prześladowcy.
dziewczyna pr 7 ebiegła wS7.ystkie piętra i wpadła na
ob'l:7.ern:v taras, urządzony na, dachu

//"

ciało. Rachmil~ Gr(}~nera I ~łys~nla.
P!zccI~gły, rzęzQ.cy leJk, wydzlerajQ.cy
SIę :r.. JegO' gnr.o?aeli. •
.,

~le czuła z,alu an! I!toścl. WIedzlala., ze odchodZI w 7.aswlaty na zaWS7.e,
a za SOb f~ mri. f::dyn.le ?ro~ę, ~hoć kr6~ką, lecz pełn~ łez l cl~r~le.nl.a, w ktc?ryc~ y~nc;~y bez znaku JasmeJsze cbwlla ;eJ zycla.
Z wysiłkiem uniosła głowę, aby ra"jes7,cze, pomimo nocy, rozejrzeć si«: dokoła. W tej aamej jednak chwili szalony ból przesz~'ł piersi na. wylot, a. na
1.siniałe wargi wyst~.plła różowa piana.
Dziewczvna z jękiem opuściła głowę
na 7.iemiQ .
Lecz nag-Ic. ła.kby na odl!."los tego ję
ku. zaszeleściły raptownym ruchem
potrącone gałęzie krzewów, zarastalą
cych sanatory;ny o,rrród ; szybkIe kroki człowieka dały siQ slyszeć coraz lJIJiej ..•
Kiki otwonyla. raz jeszc'll8 oczy.
Nart sobą widzi jakQś schyloną postać
lecz rysów twąrzy za nic nle moie roz-

bunynku.
poznać.
.
Grosner już ją dOTlędzał. le~o śwł- }{ikl! ... mofa na!drożs'lIa lOki!...
SZC7.Q.cy oddech i ohydne pnekleństwll, Co ci dziewczyno? .. - slyszy dobrze
jakie miotał bez 'Przerwy. !!'łvszała tuż jej znany głos Zbigniewa.
za plecami. Resztkami sil Klki wsk 0Nie ... ru ... szat ... mnie .•• czyta "a murek. ogdrarlr.n.iący tarns odpowiada. widząc, że Lachowicz unoI pr7:ekroczyła ielMnl:\ bĄlustractę. W si jej głowę I pragnie pomóc powstać.
łej samej jednak chwili nachml1 z o-- SkęA się tu wzłQ-łe~ • .iedyny? ..
krzykiem wściekłości uchwycił Jtł za - pyta z nadludzkim wysiłkiem, stAn~e I skoczvł na podml'l'ówkę.
ra.jąc się .. hoć na chwIlę jeszcze odZae~ęło !!'i~ tl:'ra71 gwałtowne 8zamowlec nieuchronnie zbHża:ący się motanie dwóch ciał. ue~epionych w~skiej ment odeiścia w 1.aświaŁy.
poręczy, na wy"oko~ki z!"órIJ. dwud7.ie- Oo:ekałem na eft\blo tutał, Nikł...
stu metrów nad ziemio.. Grosner. trzy- - mówił łA1Chowicz głosem nabrzmfa~
ma,'I'.c się kurczowo iedną ręką. balu- łym niepohamowanem wzruszeniem.
strarly. drugQ. starał sil' napo\\'rót rrze- - Wierzyłem. że cię zobacz\)... Nie
rzueić Klki na taras. Dziewcl'!yna. czu- chciałem jechać tnm z nimt. " , na moją.e to, nucała się na wszvstkle stron v,
rZ6 .•. Serce mnie nie zawiodło ...
a. jej ~ibkie, wygimnastykowane cłało Przyczajony w tym ~~S7.t'ZU, czekałem
wykonywałO' zawrotne fuchy. którym
nn. ciebie, rm.d ... 'Viedzlałem, że cię
Rn.chmil, pomimo swej niepf7.Cclętnej ,odnaJdę lutaj ... lec7. 1'0 tobie, d7.fewsiły, nie mógł zapobiedz. Jedynie Cb c1.yno? .. Przytulił twarz do blaraz silniej zaciskał dloń dokoła ramie- dej, zimnej twarzyczki kocha.nkl.
nia swo:e! Ofiary, staraiąc slo JIł M- Patrz ..• tam ... - s1.epnęła mu
lem zmusić do uległości.
do u('ha, wska7.u.;~c \V7.rokiem rzucl\Kiki jednak nie czuła Mlu. Jej my- ,łęce się je~7.c7.e ciałO' Grosnera. - To
śli I uczucia skoncentrowane były \v
ton " 1'0 zburzył nasze 8zczo~cle ...
tej chwili tylko dokoła problemu wy- ZrzuC'iłam flO z tarasu .•. "rosło na nnrwania się z rą.k oprawcy I pogrłżenia stawione ostrza żpla7.nych s1.tnchet ...
raz na 'lIaWSzG w ukojnej otchłani Pom~eiłam nl\s1.~ krzywdo ... lecz saśmiercI. Z tem większtł wioc zaciekło- ma muszQ odejść... Pamięta,I. żo I'ię
ścią. rzucala si~ na wszystkie strony, kochałam! ... - ostatnie !Iłowa wym6bijąc drobnęmi pią.stkami \V przerażowiła z nnrłlud1.kim wysił'kiem I jej
nQ. i zlanQ. obficie potem. gębO GrOBU&- ciemne. przepastne oczy znkryly się firlt.
rankami rzQ$ - tym razem już na
I właśnie jeden z takich silniej- zawszo.
szych r:17;ów, wymierzony w lewe oko
ł.achowlcz z SŁrM1.nym okrzykiem
zb~'odnłarza, spowodował u niego gwał bez~ranlc7.nej T07.l'ae"y rwcił się na
towny, nieoblic7.alny w następstwach, szybko stY~n!.!\!e ciało d7.lewc7.yny.
odruch. ltnchmil bowiem \V przypływio
A na 7.el~7.nych Aztnchetach wił się
wśeiekłoścł puścił na chwilę poręcz, jes7.cze Rachmi1 GrMn!'r. rzf,'żQ,C \V
aby wymierzyć straszny cios swej ofie- okropnej, p·rzedśmiertnej agonji.

I

lU potrzasku
Ostatnfę. motorówko odJei:dial sam
doktór Leon Baum. Był z siebie zadowolony. Prteładunek trzystu osiemnastu dziewczFłt odbył się bez żatlnych
przeszkód, a. w dodatku na trzy dni
przed tern udało mu się caly gmach
sanatoryjny sprzedaĆ na bardzo korzystnych warunkach Zdemaskowanie
całej jego, od pół roku
prowadzone~
na tym terpnie, akCji, mogło nastę.plć
nie wcześniej, jak ~a miE'siQ.c, tymcza-

MlD o~ duło

wcWniej

zd.tży

w1t cał3.

Przed sędem rozwodowym ~ Paryiu stanęła pani Marcelina G., z~daJę.c
rozwodu, z powodU skąpstwa swegO'
męża.
. k
Sprawa ta przedstawia się, Ja następuje:

Pan G .. człowiek bardzo oszC'Zędny.

choć wielce zamożny, rozlIlyślał wła
śni~, idlJ.c uliclJ.. jakiby sprawić żonie

na imieniny prezent, kt6ry~y koszt~
wal niedrogo, a jcdnocześllle spraWIł
jej przyjemność
..
Na~le oczy pana G. pad1y, gdy mlJa1
~klep antykwarski, na wysta\~lony w
o·knle, pomięd3Y innemi d rob l a7.:gam.f.
kolczyk oryginalnego kształtu. zupel0l8
podObny do kolc:::yka. 'aki żona - zgubila. orzed kilku dniami.
Oszcz'ędny małżonek

uradował

się

nu ten " ' id ok i pewny, że sprawi żonie
przyjcmn"ść, a zarazem oszczędzi sobie wydatku na kosztowny prezent.
wstapH do antykwarni i no dłu[li-eh targarh nalJył kolc!yk za 10 franków, a
~dy nadszedł dzień imienin, wręczył go
tr '''mfalnie swej małżonce ja.ko poda:rek.
Zamiast jednak radoścł, w oczach
mał70nki zamigotał gniew 1 rozczarowanie.
I
- Gdzieżeś kupił ten kolczyk? spytała gło!!em donośnym.
A gdy pan G. wymienił

adres antykwar'juo!!za, zawołala., rzucajęc lcolczyk
na

pOd1<>gę:

_ Przecież ja l'Iama sprzedałam go
tam za pięć franków!
Od !"łowa do słowa doszło z tego po..
wodu do tak gwałtownej awantury gdyż pani Marcelina byla pewna, :że na
miejsce z~ubionego kOlczy,ka otrzyma
od małżonka dawno upragnione kolczyki brylantowe. Iż zakończenie jej
rozegra się w sęd 7 ie rozwodowym, Rąd
ma orzec, czy można żyć z tak - sk~
pym małżonkiem?

•

otalemnIcie lniknlecie
waz.nych dtokumentów

z I<atowic, sędzia ś1ed
w Chorzowie 7.akończył ostat~cznle śledztwo l przekazał a'kta prokuratorowi w sprawIe
przeciVl ko b. sekretarzowi akr. Ur7.fdowego 'W Wielkiej Dą.br6wce. Kn7.\m\enowi S'!.\'monkowi.
areS7.towanC"mu
swego ciasu pod zarzutem kradzieży
nlan6w reaulacyjnych Wielkiej DQ.brówkl. Plany te S~ymonek -mlai tnlsz{'zyć . '
W wyniku śledztwa ustalono, ze
Szyrnl'nP.k 7.ostał angażowany do Sp.
Akc. GfM;che przez naczelnego dyrekto.ra, dr. CalIona, od dnia 4 lut{łgo 1935 r.
na okres sześciomiesi'Qczny do wydziału dla. spraw wykupu niE'ru('homc~ .. i .,~
iednorazowem wynagrodzeniem 3240
d. DyrE'kt('lr Callone przyjął rzekomo
Szymonka do pracy bez żadnego zlecenia. Arcs!towany Szymonek miał speł
niać fl1nk .. lę rze'C'loznawcy budowlanego przy zakupie domów, mimo, że nie
T'osl!',cl~ł w
tym kierunku żadnych
kwa lifikacyj.
Jak dalej ustalono. Szymonrk już \V
~rudniu 1934 r. otrzymał od Sp. Akc.
Giesche wynagrodzenie w wysokn·ści
500 zł. Za co otrzyma'} on wynagrodzenie, nie zostało dotychczas u..,talone.
Snrawa ta bud!i wśród mieszkańc6\v
Wie'l,kiej nę;brówkl wielkie zaintt're-sowanie. 'Vo,be-c ukończenia śledztwa w
nni'bliższych dniach wstanie n"plsany
akt oskarżenia, tak, że po przeikazaniu
aktów sędowl okr. w Chorzowie jesz{:ze
\V maju br. nale-ży się spodziewa~ rozprawy sądowej. Szymonek przetywa
nadal w areszcie śledczym.
Jak

czy

donoszę.

sę.du okręgowego

. C.J() rob!ć
Z resztkami mydła?
k:tżdem
gospodarstwie domopozostają. zwykle małe kawa'ki
mydła jako reSltki
Wyrzucanie Ich
byłoby wysoce nieek<lnomleznem,
bowiem reszt,ki te można w różny spo's ób
praktycznie zużytkować. Można więc
poprostu przykleić pozostałe resztki do
nowego kawalka mydła przez srn~
przyciśnięcie ich, można też zrt.rać ja

W
wem

do f1asz.kl nalać do niej wody l rozputransport i przedzierżgnfłwszy się w szczonego w ten sposób mydła użyvvr.ć
bogatego anglot'askiego finansistę, od- 'po troszku do mycia rąk. Niektórzy supłynąć do I<alkuty.
sZIł pozostałe kawałki, uciera: Q. je na
To wła3nie miasto obrał na czas' prosze.k I w tej postaci zużytkowują. dłuższego pobytu, pod wpływem od- Można też zagotować większą ilość tnkrytych planów Roberta Winkla. Przy- kieh drobnych kawa :ków my(Hll. 1IZyczai się tam na dwa, trzy lata, 7anim skan~ w ten sposób masę wylewa si-ę
ucichnie wrzawa, jakiej to niewotpli- wówczas do papierOWYCH pudel , k, 'ako
wie narobi na cały świat wykrycie o- nowe mydełka. wej . af~1.'Y~ a. pątem, zmieniwszy branSłowem jest wiele sposo-h6w. by raże, \\yplynie znów w innej części świa- . cjonnlnie żuiytkow&ć k aa»o~6r nieta ••• 2.e 8ob, zabierze tylk.o Grosuera... poł.nebne odpadki. ,

.
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I

Kalendan rzym..k."
Czwartek: Atanazy b.
Zyg-munt kr
Piątek: Znak ŚW Krzy!a
Kalendan slowlaAskl
Czwartek: Witvmira
Piątek: Swif!losla wa
Słońca: w<lchM Ul
ClIVARrEK
zachód 1919
" ' - - - - _ płllg'oŚĆ dnia H ;/; 58 m!n
ł'ślężyca: ""chod 3.3\
zachód 19.23
Faza: ~ów o godz. 23.

lila,

Z·

Rdrel redak[ji i admini~fra[ji WtOdli
telefoD

redakcił i

administracji 173-~J

Piotrkowska 91
GltdzioJ przy jęć dl. ioterelenłtlw

od 10-12

Nocne

dyżury

aptek

Nocy 1ziBiejszej dyżurują apteki: DanCl'rowej. Z!lierska ;;7. G roszkowski ego, 11
LiBtopada 15. S-ców Gortfeina. Piłsudskie
go 54. ChądzyńBkie.i. Piotrkowska 165, Remb'ielińskie~o, Andrzeja 28,
Szymań
skiego. PrzE:dzalniana 75.
Teałaey łódzkie

Teatr MiejskI - .. ~tec7. maHeń.ski".
Teatr Popularny - "Odmłodzony AdoIar".
Alhambra: - "Polityka w kratkf!".
Cyrk ,taLlewskich - Jedno przedstawienie o godz 8,15.

Kina

chrześcijańskie

Adria Metro - "Flip i Flap" I "Budter
Keaton··.
Bratnl:l Strzecha "Czy Lucyna to
dziewczyna"_
Casino - .. Córka generała Pankratowa"
Corso - .,Bał \V Savoyu·'.
Czar, - .. :\Ialibu "
Grand Kino - "Serce Indjanki",
Mimoza - .. Kobieta pod konlrolą".
Mewa - .. Czy Lucyna to dzie\\czyna"
Miraż - •. Si tra Marta jest szpiegiem"
Luna - "Wesoły kabaret".
Pałace .. ~ie chcf! wiedzieć klm jesteś' .
'Ludowy - .,Zaledwie wczoraj".
Przedwiośnie - "Piotruś".
OśwIatowy - "Golgota uczciwej kobh
ty".
Rekord - "śmIerć odpoczywa".
Slylo-vy - "Wiktor czy Wiktorja'"
Słońc, .,I<:arioka".
Zachę'a - ,,~fe!odJe cygańskie".

Adres

"Orędownika",

Pabianice

KOMUNIKAT. Zarząd Stronnictwa Na.
rodowego w PabianIcach wzywa • ..,ch
członków do przybycia w dniu 3 m.fa O
gQdz. II rano do lokalu własn8go przy uL
Pułaskiego 13 1S cGle,m wzięcIa ndzIału w
uroczystym obchodzie św.ięta narodowego.
~ądatlł pracy. W dniu 30 ub. m. robotnicy kt6rzy dotychczas n ie otrzymali pracy. zwrócili się do kierownika urzęilu pośrednictwa pracy przy ul. PO'morskiej 7. p.
POdczaskiel!'.9 z prośbą o interwencję u
władz wyt.szvch. Gdy p. Podczl1skl nazwal
robotników leniami i oświadczył im. te
jost zapotrzebowanie na 17'5 robotników
do tłuczenia kamieni nl szosie pabJanlceLaak. wY'b uchla awantura. Jak donosi1!ś
my. robotnicy przy tłuczeniu kamieni nie
mogli dziennie zarobić więcej jak 1,50 zł.
Usllowane samob6Jstwo. Z sadzawki \V
Parku Wol'ności wydobyto Bronislawa
Wojdal.sl,:ego (uł. Pusta 7), który usiłował
popełnić samobój"two.
Stłumiony pożar. W dniu 29 ub. m. wybuchł pO'tar przy ul. Zamkowej 61 we fabryce Ilinowicza Kaufmana. Pożar ugaszono.
tydzl noblU Polkę. W ub. wtorek HelE'na Sikorska (ul. Puhu;kiego), pobita zostala orz~z :2:ydów: Jaku'h a Szczupaka (ul.
Zamkowa 25). i Szlamę Drukiera (ul. KościusZiki : ' '. Spra \\n, zajęla się policja.
StraJk w łydowskief fabryce. Robolnl·
cy zatrudnieni w tkalni zarobl{owej Ży
dów Ur bacha i B:cza (L1l. WarszawBka 110)
od k!lku tvgodni nie otrzymywali wyplat.
W ub. \- torek robol nicy na znak protestu
pr ol{łamowali strajk. Wobec o św ia dczenia
właś c icieli fabryki, że zalegle i b ie ~ące up.
lezytości zostana, wyplacone, strajk przerwano.
Ol.'iflknnowle spolcm-ni. ~a !ednem z pos :ed zell Radv miejskej w Pab janicach. '0stali \ubra n i członkowie do WydziałU
Z rlrow ia PLllJllc z ne~o i Opieki Społocznej.
Mia<s to zo.s t111o podzielone na 7 okr~g'ów
za ś w JN!n y m " krę!tu jE',.,t po dwóch op;e·
k LI nów. O J(rP,!{ T-a op iekun Krai ZYflmun!
(ul. l(o llo pn a '20) . urzęduje codziennie od
10 ,lo 11 rano. Okl' ~g' (·b opiekun GertnE'r
Jan (Garncal'oka 8) we \\ torki od 15 do 16.
Okl'ę..It 'ł-a opielwn P i,,], or.sk i Antoni (ul
Bugaj 61) . url~du j e we ~rody od godz. 10

Wszyscy Dai"ooowcy

Om:nnWNlK. rtiąłl'k, fłnfa S mała 1005

-

-

StronA .'
memorjał, w którym wskazuje, te polote-

3 Maja Jctwa
wŁodzi

nie dozorców domowych obcenie ;eBt b!lrprzykre, wypadk: zatrzymywania za·
robków po: kilka mie.s i~cy są na porz4 d kll.
rażą nieureguio\vane stosunki najmu pracy, In-ak k ontrol: : t. d.
W memorja lp. kt6r~' specja 1;na delegacja ma pt'zedlożyć w Wat"<3za\\je, związek
dozorców domaga $ i ~ wyzna.c:7.enia ApeL ód ż, 2. 5. W dniu wczorajszym czem nasotąpl wymarsz czwórkami o cjalnej klJmil'ji, któraby ure;{ulow~la w
odbyła się w staroslwie grodzkiem w .!rodz. 9 pod kierownic.lwem kol. Anto- drodze o rz ecz enia warunki pracy: plac
Lodztkonferencja, no. !{tórej ustalony niego Czernłka do katedrv św . Stani- dQz orców domo,,"vch w formie umowy
został następuj~cy progl'am uroczysto- sława Kostki. uliea.ml Słowiańską, Na- zbiorowej. ~astepn :e dozorcy . domag-ają
ści 3 MaJ·a. zor,!!anizowanycll prze~ pior
. k
k'
• P'
k
k
siE: wyznaczenia specjalnego podinspekto'OW~ tej!'o I
łotr OW5 ą.
ra pracy. dla kon t roli warunków pra('y
tronnictwo Narodowe:
Po wysłuchaniu nabożeństwa w ka- dowrców. gdyż w bardzo wielu wypad·
Kola: Radogoszcz. Ba}uty_ Zubart, ładrze na placu Katedralnym, wszyst- kach. mimo wyzyskiwania doz orców przez
Kozinek i im. Chrobrego zbiorą sie w kie koJa pod kierownictwem kol. Ste- właścicieli domów, szczególnio w dzielniLod7.1 na placu prz\' ul Brzezińskiei 8 fana PodQ'ól·skiego. czwórkami udadzą caah !ydoWBkich . pOl(.rz ywdzeni. nie zg'~a
Zbiórka o godz . 7 min. 30. W~' mar5z tej się ulicę. Piotrkowską na Plac Wolno- I "zają s w\'Ch pret ensYJ, w obaWle uf:un : ~
grupv nastaoi czwór\{ami O j;(odz 8.30 ści, dla 7.łożenia wieńca'u tlłóp pomni •. cia z pracy . Ozi.f!ki tpmu nieiednokrotme
ood kierownictwem kol. Aleksandra ka l{ościuszki. poczem ulicą Pomorską przez ca!y rok mewypłacane sn, pensje do·
Rtolarka do katedrv św . Stanisława udadzą się na plac sportowy Heleno· zorc0w .k)
Ko..stki ulicami Rrzezińska. Franci- wa, przy ulicy Północnej. gd:de po
. ~rz~targT na roboty bru~arskie ~arzą~
szkańska Kiliń5kie.~. Na,rutowicza. przemówieniach posłów pp.: Stypuł- )'flel~kl w Loilzf. wobpc nIPmoinoś~ . uzy
.
-'
'.'
k
k'
. P t
k'
St f
p d
sKama porozum!ema z brukar7aml, doSlenkle".... lez.a .. BrzE'zna 1 Plo!r~c.wska.
ow~ .Ie!!,o I
e ryc lego,
e ana 0 . - tH'hCZaB zat~udnionymi przez oddział koKoła: 'Vldzew, ŚródmteSCle - pO-I górskle.go i kpl ~eona Grze~orzak~" mun lkacii. przy naprawie i zabrukowaniu
ludnie. ChOjn~.:. ~min8. z~iora. si~ na po- nastą1?i rozwiązame pochodu l roze J-\ ul ir rfl7nif:Rl przptare' na pro~'adzenie ~o·
-;]wórzu po~eSll w ŁodZI prz,- ul Slo- ście Się·
b6t brukal\skich przez prywatne przprl.,,~wiańskiei 5 Zbiórka o ~odz 7,30. pobiorstwa hrukar"kie. Do-tychczaB, jak i1IiQ
dowiadujemy. z~łoAiło ofert.'1 7 firm lódzkich i 2 zamie iscowe. Przetar~ odb~dzie
siE: Z. b. m. i po przei~ciu robót przez
mana I sąd z) l, ~e sam on si4! Zf.tł061. Takot przerl.s:ęblorstwa bruka \'flkie znajdzie zaKomunikaty
w wyznaczonrm dniu telefonicznie Lib~r trurlnienie 5(\0 robotników sezono" ych,
Tealru Mlelskleno. W ezwartl'k o man powf'l';omił Gelbluma. te zgodnlt> z
którzy doty chcza" z powodu stra iku bruJfodz. 19.:'0 dla robotnik6w komerłla Lich·
przyrzeczeniem danem 8~·nowl.
mo~p
karzy . równ i eż nie mogli być zatrudn!E'ni.
t(·nberga ..2:? mecz malte-ńeki". W piątek
prz\-ją~ '00 zł. dła doręcz(>nln. trleba jedo !Z{ldz. ~ 6 \V roc70ice l<:onst~· tuei! 3 ~fa.!n nak. bv Gelblum oic>nią·rlze dor~czvl mu nfl O ile zostaną pod lE:te prace pl'zez prywatne firmy brukarskie. to położenie brukawystąpi Teatr ~fieiskl z arcydziełem Al.
dworCll ~ódt-I\a1ir;kn. skąd o goffzinie 20 rz)- 7.am:u.. t p,'prawić ~ię ulegnie pOg'orFredrv .. Do2ywocie". Widowisko to dane od ,i etdta pocią$llpm. Ge1blumuc1al I'l~ na s7.en:u. a WI'Z y"tk0 dziE:ki demagogji sob~dzie bezplatnie. W piątek o godz. 20,30
dworzec i tam przYtllądal sif! zdąża i ącym cjalisycznych przyv. ódców. :k)
komedja L. Smilles'a i l. O'Knouth'y do POÓI\IlU. at wrMzrip ZRrzepn !f'rln pl1o
,.Kibic".
pyta.il\e, czy nIe jl'8t Libermanem Zaczeplonv równicł ?rd. n"'tr02nil' wvbadał o co
K~lka policyjna
chllrlzl f przvi"ł oieniArlzE'. Rzf'cZ lilie wvCztercJh ~ydów l 'eden Polak. Dckre- jaśniła VI' knka dni pMniej, !fdy syn motem pl'ez&'Jo S?<lu Apel. w Wamzawle mia- nitował oJca o pieniądze I II'dy Liberman
nowani !otJtali aplikIInc!: Szymon Gliks? okazał sił! nie tym. który plehią.dze orzyjmon Józef S:lPiro. Wolt Szwarc oraz Ta- mował. Dooiero w ma·reu. r. b. Gełblum
deusz Sz~-malit;;ki z przydziałem do sądu przypadkiem nalk nął się na ~obnika.
Nowy dyrektor Ubezp. SpoI. Na stll.kt6rv oif niellO wziął p:en!ądze. Byl to nowisIw dyrel,tora Ubezpieczalni SlIOokrę.gowego w Lodzi_
Berek Nlrnzwl'ig.
Os lU6 ta p06tawiono lerznei ma być powolany w dniat'h naj·
Sam ofiarował osznstowl pIeniądze. przed sl\dl'm llrodzklm. który skazał Nirn· blits7ych d" tychczasowy dvrektor Ubez·
Jankiei Gelhlum. '!Ilutą.c w wojsku w Kali- lweilra na 6 mies. wi~zie.nia (k)
plecza.lni \Varszawskiej. in~. Stanisła\v
szu, poma!(ał mimo to swemu ojcu Aro.
Nałam
l1nekonvwal o konieczności Waligórski.
nowi, zamieszkałemu w Lodzi przr ulicY
proces o nRdużycia. W trzedm dnłu
Jakuba 8 w handlu. Kupował mianowicie słrafkn. Onia 6 II'rnrł'1ia ub. r . w fabryce
towary i przesyłał oicu do Lodzi. \V listo- Słomkowych kape111lSlV Karmana przy ul. procesu o nad użycia w tlrzE:dzie Opł>lt
padzie ub r. Aron naoieal oicu. że dnia 20 Wesołei 3 wvbnchl <ltra ik. Rtlbotnik Wa- ?temnlowych . 7.eznawai m. i. narzelnik
l:stopada bawi \\' ł.oozi dobry znajomy ie~o kntv Kr/lAzewski nie porzucił pracy. wobf'c wydziału w izhie !'karbowej, oraz radny
miej~ki
z k~ubu B. B. Naider. który O
Libermnn, który może przyjąć dla n\e~o CZC)l!> inni wtywali 11'0 do soliflarności. Gdy wezwania nle tlOł'kutkowalV. robotnik c16wnym o~Jmrbnym b. sekretarzu Uf'/:ę
przesylkę 200 zł.. przei co otJzczf!{łzi sif:
kosztów. Stary Gel'bluro nie znał Liber- Antoni .dalińBki dohd no~a i zarłal Kra- nil SZl1ml i. wydal ial, nailep!'<zą opinlę.
.s~ewsk letrlu ra ńv I!'łowy i BWi. Za teror Dal--i świad1<owie zewawali o działalno
stra!kowv. sal.! grrttłtl(j Ilkazał Mallń6kiego ści 1;ycl6w: P!'Zośnlał,ów, Kol .. klego i rad·
nego :>'\"d(lw~!d e g o Szta,jsznajdera. Wyrok
na S mies. wi~T.it>nia. (k)
.
zal''1nnle 2 bm.
Nlezł... powltan.łe. Stp.n!sJa'W GabrjE'la::
tyj) • dezerter Przed sadem o1cręl!o.
zamil'Bzkałv prZY ul ~'filei i-? orlvb~;ł w
wyru w l .orlzi odpow l!l dał Mane~ Rrlich·
nocy p!iany do domu i WiSZCZRl b6ik~ z tona tlw,\ ~tan:I;!Awf\.. którn tJ\"J\~ipm r07 .. ię · man. Wy j erhał on do Austrji przE'd odhrriem fliutbv w{)i~kowej i mimo wezwań
la mu skroń, c,raz szyję, obcięła dwa pll:kon"ulntu T>o1"kielto. nie wrócił do kra lu.
CP u ~l.i i zraniła w prawe prledramiE:
Oopiero w 1934 r .. k iedr w Au!'trif :2:yrlow
Garncarska nr. 5. łetafoD 23D.
Rannell'o oo::tnvł wezwany lekarz pogótl)· nariśni~to. wróQił dl) Pol"ki i zgłOl'Ił ~Ię
~ia ratunknweJlo. (k)
do pr1.e<tll'lrlu wri"kowe/to. Sąd okr~!towy
do 12_ Okl'ę1l2-b o-piekun'Rąbalska Anna
NIemlle ~aatę'l'Stwa lwawolt. ~a ulłc~' w Łodzi skazał Erlichmana na 1 rok wię~
(ul. TU$zyń,<;ka '20) . codziennie godz. 17 do
19. Okręsr 3-a opiekun Oruch Adam (liI Łąc:zl'lei 28 w czaS!" 'Orzl!ł!lkaki\\anla orzf'Z z!C!nia.
parKRn ia<'l.zial t"1p. na tletro zakończoną
BUłlaj (2) we środv I oifltki od ~odz. 17 do
19. OkrE:1l 3-b opiekun ZurawoSki Marcin sztachet., lł-!etnl Gnstaw Kimm!'l, do·
(ul. Bracka fj). we wtorki. środy i czwllrtki znaląc: 'lrzi'blcia kiszki oorh"do'\\'p!. Ran ·
np!ro orzewieziono w stanie ciE:tkim do
od ~odz. 16 do 18. Okrę.ll 4 opiekun [{okoszpitala. (k)
BEZPŁATNY
c!ński Juljan (P:~kna 5:1) w piątki od gOnz.
17 do 19. Orl.ęg l-b opiekun Goldsztajn
Samob6fstwo. W mieezkaniu wlasnem
Dla czytelników " ORĘDOW~lKA"
Kopel (:2:vd) ul. Puladkiego 6. w ponie- przy ul. "':I)trkowekfel -17 usilowala poDO CYRlC:U ST4NICWSKICH
działki l wtorki od ll:odz . 10 or! 12. Ok~1l
zbilwi~ się tycia J)rzez zatrucie niezl1f1n1
(ulica Ks. BiBk. BandurskiellO 10).
5-a opiekun Cleślak .Jan (Spółdzielcza 8)
trucizną ZS-Ietnia Stan'.sława Barczyn·ska
Ckazicie! n iniei.>zego przy kupnie
we wtorki od god·z. 17 do 19. Okrę~ 5-b o- Cho·rq. 9C:wieziono w stanie pil'przytombiletu mnie wprowadzić dodatkop.iekun l~apu·ścjlli;;ki Antoni (ul. Połurlnio m'm do szpitala. Poworlem samobójstw::
wo jedna osob~
wa 1) codziennie od godz. 13 do 13. Okręg b:rla nieuleczalna choroba. (k)
6-a opiekun Lain Ludwik (LaSka 90) cobezplałD1e.
dziennie od 11;0dz. 13 do 16. Okrf!~ 6-b o- Kr«urlka rospodarcza
][ulJon
waby
na czwattek, 2 maja.
pIekun Szy'CIlo'i\'Ski Stanislaw (ul. MoniuDozorcy domowi walcz. o swe prawa.
Wyciąć
l
przedstawić
W kasie.
szki i1) "le wtorki i czwartki od /lo (h. 17 Związek dozoreów domowyCh w Lodzi
do 19. Okręlt 7-a opiekun Piotrowski Bro- wystosował do Ministra Opieki SpołectnE'j
nisTaw (u\. :2:eromskle~o 12), codziennie od
llodz 20 do 21. Okr~ 7 opiekun Pągowska
Wanda (ul. Puła.s·kiego 17) codziennie od
gcdz. 10 do 12.
d~o
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Krnnika Turka
Śmiertelny

wypadek. W czasie mijania
slf! dwóch wozów na i1Izosle. wóz, kit>rowany przez Jana Frydzińskiego z Turku, ul
UniPjow.ska. wywrócił sit:. przy!\'niatając
woźn:c~.
Frydzińsl<iego
przewieziono d~
szp:tala w Turku. ,l!'rlzle, nie odzyskllw€zy
przylomno.ścl. zmarł po kilku ~odzlnach
Le.kkie obraże'n ! a w czasie wypadku odniÓ8ł stolarz Józef Czajka. który znajrło·
wal sif! w kr}·tycznym momencie na wozie
Frydziń.sk iC!cio.

łfrttnika

Z"lerza
&

Walne zebranie. O.statnio odbyło 61~ z

udziałem

instruktora zLodzi p. Goźrlzia
zebranie Zgiersklel1;o Tow. O~rńrłków
Dz!alkowych. Jak wynika z przedBtawlo.
nych na wallwm zebl'an!u sprawOozdań .
ak tywa TO\\l1 rz.~\.twa w~'no6zą t?87 zł,
majątek zaś 2.9;)0 zł.
Prezesem wybrany
zOcHa I pOndl\nie p . Jan Dąbrowski: poza·
te .. do zarządu weszli pp . Ernffit. Jabłoń ·
ska. GOdZlń"ki. UaszclyT';;ki i Slwrupski.
Preliminarz bIJ'\'-l't;)wy na r. 193:;i~ Uc3ta
lono \\ dochudach i rozchodach na sum~
2. \30 zł.

biorą udział

~0}.U!lllYj j~

Nocne dytul'}' aptek. Od 1 do 15 maja kom :.e;yj. Jak .słychać. posierizenia buritpto.
nocne dytury pełnią apteki: p. we rady mie iskiej mają si*: rozpocząć W
Chrzanow.skiego, ul. Marsz. PH.mdRkiego połrwie maja.
30 i p. Pta~zyńBklego, ul. Kanonicka.
Zabawa na LOPP. i PBK. Dnia 18 b. m.
Nowe władze sekcji piłkarskie' W. K. w salach kaclynR ćlricerskie~o 29 p S K.
S. "Prosna", Wybrany na waln"m zebra- odbyć sif! ma zabaWił. pfl1f1czr~na z l'Mne~
nlu członków sekcji pilkarskIej W. K S
mi atrakc jami . na (Jo.,cMd LOPP. : PR!<:,
,.Pro.sna'· 7.arzl.ld ukonstvtuowat a!E: w BpOPoświęcenie sztan(laru Cechu Murany.
sób naetE:pujący: przpwodniczący - kpt
W n'edz iele. ZS. ub. m. o dbyła !'i~ uroczySten!Tert, wiceprzewodnicza,cy - p Kra- stość poświęcen i a n o \\'e~o .sztan~aru CI'cińskl. kierownik techniczny - p. Bugaj·
rhu Y!ural·zy. Uł'OC Z\'<:jto ~ t' ro.zp" Czl;tc na.
ny, członkowie pp.: J. Witkow~ki . Cz. bożeń",ty e m \\ k ości e l e św . :'\1 ik,)l a ia. Q'r!z :e
Frontczak. J. Banasiak, B. Dzikowski , J
nadta,p:ło pośw i ęcenie sz tan d aru,' poc7pm
Jarek i 1. Witczak.
wBzyc"Cy uczestn ic; przybyli do llmarhu
Straszna śmler6 dziecka. POdprZl'.!~i. Stow. Rzem' eśln : ków Ch rz " ści ia ń",k I (·h.
1tający obok szpltała tydo\\'skiego same. Po wspólne; fotogl'afJI lI'ospodaT'zE' podPjchód (autobuil) nr '12150 wplad! czteroletn! mowali gości śniadan i em. urządzor;em \li
chłopczyk. Józef Wz~arda. tam. przy ul . dolne j Bali Stow. Ur'-, (, Z\·~to!i.ć wbr/Jv przl:'Garbarskiej 3. Dziecko ffoznało tak eiln\'Ch widywnn ',-.rr:. . :;taroa t\ kalu: k](llfo. który
Jbrateń. te pomimo natychmia.stowej 'po- mot,:w:, \\a l 'J~lm ')\,: l1a 1I .i Zle; "l1 ie ~a \; na
mocy, zmarło \\ szpitalu.
'
Il~bl a n l e na r odo\'_l> >' . me przp.c l ai!'n ~ la
l s :f: do ,zodz :ny 1:3. :-J;e bvl ,- wlE:c powó)r!t1
Kłedy rozpocz~ą się bndżetowe posle·
u ~a\dać €l ę, ż e tbm y p r zybyłE' na lQ~Jra
dz~nla .Rad' . mle)sk.le,. Od szeregu . t~· I!'\)· 1 n ie ..orl!iln :Z\J \' an e p"zez 3 t rl nr. ;ctwr :\adn; kaliska Raila !nle..l"ka jest !>ezcZ\"nna
r\?rhwe, '_ atarasu j ą pr7e i ;Scia rj ,} te,z.: .st opnlld~et zurzl\du mlll~1 Jeszcze n ie b~'ł rOl
nla. ltb.\' p. ~tarlJ"la ; /Zośc : e n ie m ,),!!i się
palrywany, ;a!,kolwlek jE'rit na k/)",a·1Ie wyd·J.. tać l I!m a chti @w o b () rlnj~.
wło,cznie

wpochodzie 3 Maja.

Zblól ki: ul.

Brzezińska

8 i Słowiańska 5

!=:tr"nll ..

!e

-
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Sport w Kaliszu

Jak już pokrótce donosiliśmy, sekcja bokserska L K P. organizuje \V
n~c:\.cl.1Odz~c~ niedzielę wielkie zawody
plę~Clarskle .. Początkowo organizatorzy
p:o,i ektowah sprowadzenie do Łodz!
kllk.u znanych, czołowych pięściarzy
kraJu, z Polusem i Forlańskim na czcleo Jednakże udział tych pięściarzy nie
może do : ść do skutku ze względu natury teChnIcznej.
Organi..:atorzy skorzystali z doskonałej oferty, jaka wpłynęła o~tatnio z
Gdyni w sprawie przyjazdu do Łodzi
pier.,,,szego garnituru reprezentacyjnej
druzyny Polskiej Marynarki Wojennej.
Zespół ten obecnie składa się z kilku doskonałych zawodników stołecz
nych, odbywa;ących swą powinność
wojskową w polskiej marynarce. Są to:
Pasturczak, Ożarel<, Kozakow i świet
me się zapowiada'f1CY pi<;, ~ cian~ wagI
Ciężkiej 'Vągrows ki. Na odbytych ostatnio rozgrywkach mistrzowskich,
za'..... odtlicy ci uzyskali zaszczytne tytuły mistrzów Polskiej ~Iarynarki Wojennej i Floty.
Drużyna marynarzy przybywa do
Łodz: w sile 8 zawodników, przyczem
walki odbędą się dopicl'o od wa~i piórkowej, g-dyż flota poh;l:a nie posiafla
]żejsLych przedstawicieli tego sportu.
Natomiast wznmian oc'byłyby się dwie
walki w wadze średni.'.j i półci~żkiej.
Skład drużyny łódzkiej oparty byłby

Sport W BydgtlSICZY
Mistrzostwa Bydgoszczy w lekkieJ anetyce. Wzmiankowaliśmy jut, te w dniu
święta 3 Maja odbędll się
na Stadjonio
MiejSkim finały rozgrywek lekkoatle!ycznFh o m istrz06twa miasta. Początek o
j:l'odz. 15. Poniewat jednak w tym samym
~niu odbywa się narodowy bieg na przełaj. finałowe spotkania \V dluUszych bie~ach urządzono w ub!e~łą niedzielę. aby
dać wszystkim wybitniejszym dlugodystansowcom momość wziecia udziału i w
mistrz06twach i w biegu na przelaj.
Wyniki w niedzielę były następujące:
w biegu 800 mtr. - 1. Łucjan Hocheisel
(WKS. 61 pp.) w czasie 2,13.3: 2. Jerzy
Tletze (BKS. Polonja); 3. Jan Duszyński
(Szkoly Poclchorątych) - w bie~u 1500 m.
1 ~laksYmiljan Jędrzejewski (WI<S. 61 ppl
4,3\: 2. Waclaw Janusz (SokÓł I); 3. Alfons
Szulc (KS.\1. Gwiazda).
Otwarcie sezonu wloślarskieno w Bydgoszczy. W nadchodzącą niedzielę, zgodnie
z ustalonym przez Bydgoski Komitet Towarzystw Wioślarskich programem prac
w naszym ośrodku. odbędzie się uroczystość otwarcia letniego sezonu wioślarskie
go Terenem uroczystQoŚci jeBt przystań K.
W. Gryf, który w tym dniu obchodzi równiet uroczystość poświęcenia sztandaru.
Program dnia Obejmuje: o godz. 8 rano
wymarsz do kościtlła na Mszę św . i poświę
cenie sztandaru; o 10.15 przemó\'v'ienie dr.
Slemia,tkowBkiego, prezesa Kom. Towarzystw Fioślarskich. oraz podnieBienie
bandery na znak otwarcia sezonu; koncert
i Chl·Ze.st ':owvch lodzi, poczem nastąpi defilada wszystkich łodzi ośrodka bydgoskiCgo na Brdzie; o godz. 12 akademja w
sali "Pod Lwem" przy ul. Marsz. Focha:
wieczorem o godz. 21 dancing towarzyski
"" salach Kasyna Cywilnego.
Bieg na przelaj w Bydqo:;zczy. nuchliwa sekcja sportowa Kat. Stow. Mlodziety
,.Brzask" urządziła dla swoich czlonków
wewnętrzny bieg na przelaj na nrzCBtrzeni
200n mtr. S~ a nęło do niego kilkunastu
członków. w"kazujących naogół dość wysoką klasę sportową. Zwyci~stwo odniósI
dh. Brauer w czasie 8 m. 9,4 s.; drugi był
Wies zczecililSki. trzeci Powalowski. Wartc.ściowe nagrody rozdałz\"\'ycięzcom patron stowarzvszen ia, ks. Ś\videk.
,.,sokół" I w Bydgoszczy organizuje w
J)ią ' ek 3 :.\laja z po!ecenia Pom OZLA narodowy bieg na przelaj na dystansie 7 km.
Start i mo ta na stadjon :e mieJskim. Zbiórka z3\\"odn ' ków o godz. 13.3() na boisku.
Start o godz. 1G.:20.

SnD,. t na Pomorzu
~

W mistrzostwach kl. A Pom. OZPN
"TKS" ~1 TOl'uń pokonał w niedzielę .. PoJ( nję " bydgoską nieznacznie lecz zasłute·
nie 3:2 13:0) . ..,Polonja" ~rała bez Obremb·
skiego a "TKS" bez Frąckowiaka. W dru-

I

na czołowych zawodnikach I. K. P. ;t
udziałem kilku piQściarzy z innych
klubów. W każdym bądź razie start
Chmielewskiego, Woźniakiewicza, Banasiaka,
Wdowińskiego,
Blibauma
i innych jest zapewniony.

Zawody te, których dokładny program będt.ie ustalony \\' najbl iższym
czasie, odbędą się w niedzielę o godz.
11 \\' sall featru Popularnego przy ul.
Ogrodowej. Przed!'przedaż biletów w
firmie Z. Kowalski, Piotrkowska 62.

Zawody lekkoatletyczne w RaUszu.
Dnia 28 ub. m. odbyły się na ~tanjonie
miejskirr w Kaliszu za ..... ody }ekknnt}etyczne dla młodzieży do lat 17. W\'niki z
pClt5zcze~ólnych konkurl'ncy! przcdstA\\ ia~q,
się następuiąco: Biell 100 mtr. wygrał Kroczyński .. 30kół'·. łoo mtr - popiołek z K.
5 M.. SOO mtr. - Andrzejewski z K. S. ~I.,
I~OO mtr. tent.e Anorzeiel\'ski. Bztllfl'tę
łXl00 wysrrał zespół .. S.flkoła" \\' cra"ie
:);j.l sek. 'kok I\'zwyt - Kro(,7.\"ń"ki (1 m.
~7 ('m l. skok wnal - Krocz\'ńr:ki '5 m lit
cm.l, rzut u\'skl('m - ~llltu"'zak '38 m. 8ł
('m l, rzl t oszczepem - Jacko\\ski (31 m.
?5 cm.).
Znwodv .,łłJd nn7nef o m'słrzostwo kl.
D. kaU .. kłello nodokreQu. W n'eJzielę . na
bni"ku U1TlS .. Prpt';na" oobvlv ",ię ZAwony
,lilki notne i o mic::fnn,::two kI. :J klllil'k:ej!'o poookrę!!u 1 . 7.()P~ mipn7v Kr<~ pm a
. T.ellją" 7e Skalmiprzvc ~fecz zal<onczył
się ' wysnkirm zwycięstwem kaliszan w stosunku 7:1 (3:0)

Piłka nożna
W PabIanicach mlefscowa .,'Rurza" pokonała

·v mil'ltrzni'twaf'h kI,

n

i;\YI'I!'O 10-

kalne~o r\'\\"ala .. f rUHhe-En'Ier" nil b·1isku felloż ostatnie!!'o nic"porlzic,,'fin;e ale
7.uDelnie zaslużrn;e \\ Ato.'''unku 2:0 (1 :()),
majFlc Drzewag'ę Bramki obie .,trzE'lil nAler. Sędzi . al n;eszcugólnie 'l. n\"mP!'. W
llrzenm('c7.l1 rezerw "nurza" zwyciętyła . go-

SpOOJlrZ" 5:2.
L. K. S. w Krakowie. W dniu jutr7.l'jszym w godzinach rann\ ch ligowa drużv
nil Ł. rc S. wyjeżdża do Krako\\"a. !rozie
spotka się z tamteii<zą Garbarnią. VI' rozgrywce o mistrz. Ii!!'i. I,odzianie W\'I>t:\p;8,
"' indentllczm' m skladzie jak w ub n' eozielę z nuchem. W powrotnei drodze Ł.
Lcsicki 'Warla) przerywa taśmę w biegu na 8{)() m. w niedzielnych zawodach na sta- 1< S. ro~e!('ra w dniu 3 bm. towarZ\"ski
djonie miejskim w Poznaniu. Z le\\ej Si'Jd a (AZS), który zająl drugie mie;l5ce. W kole mecz na Śł/lsku z jedną z tarot. drużyn,
Lokajski (.. Warszawianka" - War.), który poza konkursem w oszczepie uzyskall38 1:r2 lub Unją w Sosnowcu.
Dalsze mecze o mistrzostwo klasy A.
m. Jak wiadomo w zawodach tych Turczyk (Warta) utitalil nowy rekord Polski w o\\' dniu 3 bm. w da'szych rozg-r\'wkR.:'h
szczepie rzu tem 65.75 m.
o mistrzostwo kIMY A okręgu łódzkil'l?o
flnotkałą się następujące kluby: Ł. K. S.
Ib - Union-Turinsr i P. T. C. - lIakouh.
!łenke w ŁodzL Jak się dowlarfu jpmv,
do-skonl1/y pomocnik. \\}'chrwant>k t. K.
S. dr. Knroł Hanka, kt61'y Odtatnio f,tra\ w
lwowskiej POlI:oni, na pra\\\"m po-mocni·
Progranł treningów SlwłUlarou:any kurs tygodł.. loU'ł/
ku. przenosi się 7. dniem \ maja do Łodzi
Onegdaj na posiedzeniu zarządu L. Triebe, Pa/czewski, Królewiecki (L. T. i prawrlopodobnle zasili znów li!lową druZ_ O. P. N. omawiana była sprawa po- S. G.), Frankus, Pile, l{owalski, Śwlę tynę Ł. K. S. Dla Łodzi liJ!"owej dr. Hanke
bytu w Łodzi p. Spo~dy i ułożenia do- tosławski, Omen ceter i K1'61asik (U- byłby b. cennym nabytkiem.
nlon-Turing), KulIeIski, Antczak, Biń
kładnego planu jego pracy na terenie
Lekka atletyka
naszego miasta. Władze piłkarskie po· kowski, Owczarek i Ślązak (S. K. S.),
Wierzba i Lećmiński (Wima), LenarŁ
stanowiły uruchomić dwa 5-tygodnioZawody LOZLA z cyklu .. Szukamy Owe kursy piłkarskie, pierwszy składa (W), Bogurhwal (H), Freldenrajch (M), limpijczvka", które miały ,;ię odbyć 3 maja.
jący się
z czołowych zawodników Lubański (M), Pytel (H), Arollowicz \\ Łodzi zostały z powodów naroduwe/to
A-klasowych klubów, dł'Ugi zaś dla (H), Lubiński (M), Korn (M) i Przygoń biegu na przełaj przelotone na termin
późniejszv.
klubów B. i C-klasowych. Treningi dla ski W. I{, S.
Mistrzostwa lunłor6w LodzL W cią!!u
Pierwszy trening
wymienionych
obu kursów odbywać się będą po dwa
razy w tygodniu, z tern. że starsi pił piłkarzy rozpocznie się już w dniu dzi- ubiegłej niedzieli I soboty z06ta/y w l.odzi
karze będą ćwiczyć we wtorki i czwart- siejszym na boisku Union-Turingu o roze!lrane lekkotletyczne mistrzosh\a 0godz. 17 przy ul. Nawrot. Wszyscy wy- kręgu dla juniorów. w których wzięło uki, zaś młodsi w środy i piątki.
rlział około 80 zawodników, reprezentują
Poza tern w ostatnim tygodniu poby- znaczeni zawodnicy muszą obowiązko cych
11 klubów. Poziom zawodów wypadł
tu trenera w Łodzi zostanie zorgani7.0- wo stawić się o godz. 1G,30, by na godz. n:cspodziewanie dobrze. przyczem n:l'klÓwany koszarowy kurs ty!!,odniowy dla 17 stanąć do treningu w pełnym kotju- re wyniki byly wręcz doskonałe Wyniki
piłkarzy-kandydatów na instruktorówmie sportowym na boisku. Prócz bUCI- osiąg-n:ętE' w pnc;zczególnych konkurl'nprzociown ików sportowych.
ków piłkarskiCh zawodnicy muszą. za- cjach były następujące: 60 m: Hein .\\' czaZostał już usta10ny osobowy skład
brać ze sobą obuwie kimnastyczne. Dla sie 7.8 (UT); 100 m: lIein 12.2. 500 m: Orpierwszego kursu składający się z za- sprawnie(szego kierowania kursem L. łowski (ŁKS) 1 :17.1; 1.500 m: Orłowski
worlników: Poselt, Sudra, Jaskuła, Au- Z. O. P. N. apelu;e do kierownictw po- -i:H.8; sztafeta ~ X m m: "ŁKS" 30 sek;
gu.styniak i Bończyk (Widzew), Szy- ':lzczególnych klubów, aby delegowały łX200 m: ,,1.I<S" 1:31.2; skok w dal:
mański i !{ostowsl{i (P. T. C.), Pisar·
na treningi swoich przedstawicieli, Twardy (II<P) ~.i9 m; skok w wyż: Twardy 1.65 m: kula: Grodzicki ("ł.KS" 12.66
ski, i Stolarski (W. K. S.), Mikolajczak, lub członków zarządu.
m; oszczep: Groozicki (ŁKS) H .20 m;
dysk: Twardy (II<P) ł3.30 m.
W o~ólnej punktacji pierwsze miejsce
giej połowie rrry .,Polonla" usi~owała wyzajął "ŁKS" -i7 punktów przed "II<P" 25,
Kiel~ach
równać, r:aduty",ając przy tern si ły fizyczUnion-Turingiem 21, ,.SKS" ){) i .,So,kolem"
Boks kleleckL W ub. niedzielę w sali
nej i graipc niepotrzebnie brutalnie. "PcZaintereBowanie za wodami ze \\'zlllędu
pege" pokonał w Grudziądzu bydg06ki Teatru Polskiego w Kielcach odbyło się na wejście bezpłatne było bardzo nuże,
.. Sokół" wobec licznie zebranej publiczno- spotkanie drutyn pięściarskIch krakow- zwłaszcza ze strony uczącej się młodzieży.
sJ;iej .. Makkabi" z W. K. S. (Wojskowy Impreza ta, Jako za wody propa·ga noowe
ści w stosunku 0:2.
Klub Sportowy) Kielce.
wśród na imłodszych wn rBtw sportow~'ch
. Tabelka rozgrywek mistrzostw kL A
W pierwszej parze walczyli Kandel (M)
Pom. OZPN przedstawia się obecnie na- i Jarosz (WKSl. Zwyciężył na punkty, po Łodzi. osią,llnęła swój cel. Dla teg-o tet
związki, kluby i stowarzyszen :a sportowe
stępująco: (w nawiaRach podajemy ilość
ładnej wałce Jarosz.
który występo\\ał Jlowinny dolotyć jak na jw:ęCf'j sta rnIl,
gier) 1. .,P o lon j a" (Bydg06zcz) 10 p. (7), pierwszy raz na ringu.
aby do te~o sportu wciągnąć równ:et i
2 .,G ryf" (Toruń) 7 p. (6). !t... Tł<S" (ToII para - Amkrąt (M) - SzczebJewski
ruII) 7 n. (5), 4. ,.PePeGe·' (Grudziądz 5 p. (WKS). Zwycit:tył przez k. O. Szczeblewski. rołodzie! niestowarzyszo.ną, rzemieślniczą
(5). 5. "G O p I a n j a" (lnowrocla w) ł p. (5).
III para - lIart (~I) Borkowski (WI{Sl.
Różne
6 "U n j a" (Tczew) "' p. (5), 7. "Sokół" l. Zwyciętyl Dorkowski. który mial bezape(Bydgoszcz) 1 p. (5).
Sport
robotniczy.
W dniu dzisiei,~z\"m
lacyjną przewagę w 3-cjej rundzie. prze7:
na
stadjonie
sportowym
noh. Tow. Sport.
k.
o.
tech.
Drużynowy bIen na przelaJ na 3000 m.
IV para - GoJdfluBS N) Chmielewski .. Widzew" w ł.odzi oobęozie się rf'w.'a
o puhar Miejsk. Kom. W. F. i P. W. w
sportowa z udziałem w!5zy.,tkich klubów
(WKS). Zwyciętył przez k. o. Goldf1uBS.
Grudziądzu wygrał "WKS". IndpviduaJV para - Wiesen (M) - Za\\ada (W. robotniczych okręgu. \V program:e przenie zwyciężył Więckowski w czasie 9:30.~3:
widywane są mecze pilkarskie. lel,ko2 Gołębiemski 9:39.8; 3. )Iichalski 9:49.4. KS.). Zwyciętył na punkty Zawada.
atletyka,
~ry sporto\\e i t. p. :\'a piel'\\" ~zy
VI.
para
Flink
(~f)
I<rzysztofik
Startowalo (lgółem 18 zawodników a ukoń
(WKSl. Zwycięży l po ciężkiej walce Flink plan wysuwa się mecz pi!k'lr"ki .. \\'i·
czyło bieg 13.
na prymitywnie bijącym się l\rzysztori- dzew" I repl'ezentacjn klubó\\' ro bo tn i.
czych okręgu. Początek zawodów o go dziW siatk6wce toJisklel o mistrzostwo kiem.
VIl. para - Aberbach (M) - KuJczycki nie U.
Pomorza pokom;ny został dotychczasowy
mitStrz .Sokól" Grudziądz przez .. Gryf" to· (WKS). lwycięży!. po ładnej walce. I<ul·
Trener Smlłh opuszcza ł.6dź. Po m ' eIUlbskl. Wyniki z ostatniej niedzieli były czycki. je inak służba wojskOWI! wplynęła s:ęcznym pobycie trl'ner p:ęści:\I'~k ! p.
wacznie na obniżenie jego formy.
następujące: .. Sokól·· (Gr.) i .. Sokół" (To5m:th z06ta ie w Łodzi ;e.szcze 00 5 bm.
Ogólnie biorąc oięściarze żydowskiej Dnia 6 bm p. Smith uda je .,ię do Kat Q\\ :c,
ruń) 2:0, "OK PW·· (Grudziądz) .,Gryf" 2:1,
.. Gryf" - "Sokół" (Gr.; 2:1, "Sokół" To· drużyny nie w\'kazali wysokiej klasy bo- srdzie m!esią.c poś"" ięci dla pięścian>L\\ a
kf:erskiej, jakiej się .. podziewano.
ś.ą.skiego.
l ruJi l ..OKPW" 2:0.

Trener Spojda w Łodzi

•

Sport W

c..

Dnia 29 kwietnia 199.»
warzystwa naszego, Ś. p.

t

l'!Il1arł członek To.

Franciszka Marczewska
°

Pogneb

Towarzystwo

I

OGŁOSZENIA
OllłOIl2.0nla

I

-

I Farby -1łokost lniany

.I

pl'!y~ lad: ! 18 !r>.A, n 2745. d 1790
I L d.
I słowno
Orabn! ogłosl'!enla w dni powszedni! przyjmuje
Ile do god~ 10,30, w
bo t Y I dni przedAwlą·
tt'el'!ne przyjmuJe się do jtndz 10.15.

Znak oferty

E

"d 80 (l08

b.

pl\nlenka tiu sk:adu ko'onjalno (\10 1.15. emalja 2.- szablony,
spoź:\"wczego -kromna relig-ijna'll~rerla. znanp, Ze !13J l aniej 'pozn,u\
kllllcjll 300.-. na prowinde. - Chw!lliszewo 24.. Jflros21yk.
Adre~ Orędol'<nik zd 8!283
zd 18a47

w6r6d drobnych: "'amow, mlllmel, 30 grou"

GOsPOdal'Stwo,

Marcłokowslłłego ~

Pctrzeb:na

Wllda.

DROBNE

dotlre~urlynkl,

Id 8130t

II"

=

./l

Okucia

Domek

badowlMe do
dnwi i okIen

kupi~

blisko POllnonla
Orll.lo\\·lllk. l'o~tllli\
zd Sl S33

zd

Armatury do pieeY'
Gwoździe, śruby. druty
najkorzystmeJsze

Q

tl'ódło

P/.. t .... dn ... 1113'"
.. " ..,
,... ...
"er,.
0.110 fi,udycja "",ranIla') 10,00
~ra11l'-mI1;;ja n~b()ŻęńS'tWll
eka"hia; l2.U pn;ell"lqd teatrahlł'; 12,11
P9 ra nel! IUUll)'Czny :I fllbormo-

14Clltl
plooenek" - lekka
m'u~YC1lnn: !lUli dlilen!llk

Wl\rszawllkiej. _Jlo&w;ęconr
pol~kiej.
Wyk()n8wcy:
nat! Wartą. II o"Koje, wplata'{)rklestra filh. POO OH. Józefa
2500. Kudllr'6ki. Poznań. WVR l· OzlmiIiskie·go .. chór tj.zie-ci ązkół
ka 11 - 2il.
zt} 81 filiO powS'.I:echnych (000 osOb) f10d drr.
prof. St, Kal:uro. Iranl! G!ldej·
&kli (śpiew), Anton! Go'ęo!ows.k!
6.
OtCNKJ
(tenor) I StJlnl'$lllw Nawrocki
(fort.): 14.60 muzyka oolska (ply.
Panna
'tr): ts.OD "Wiosenne k~o()potr

Domek na IetnIs k o

Afe'c

,po'lflnlęm cen 40 dł) 60
orjlowl" kuple. ''-:ąru· pare óTr roli
\YllltdYI!KlIW6 KI OZOWlIkr,nPk
hpll \\'rlDlllru. l'O&llllruje JOzef
!,,,oz a
rn Ił, powilIt Oferty Oredownik. POIll1al'\
'bin, pocztą Tu

z

Okazja
dom. nowy w Pc·znanlu

12 ubil>Il~C)'1. skdJ.drt.m, 10 fl'JO
wplaty . 6 WU
Dom rl'llIo!l!/1. 1'0:1
znąl\ W~uelBwsklł 22. ~d 816351

Przemysłowc6w Poznań

t. p. kupuje

I

SEWERYN' WRlESIŃSKI, Poznan,

sil: dnIa 3 maja 1935 r. (; go-

Wypadek 118.

Nal'zedzfa kowalskie

kup!ft. O{pr,

Ok?'

odbędtie

dzinie 16 (4,00 po po/.) z l:oatnlcy cmantar:la Bo·
żego Cia la. O liczny 'udzlal \\ pogrzebie u pra&za

· Nagłówkowe słQwo ' (tłusto) 15 groszy. ka!d~
dalsze słQWO 10 groszy. & liczb ::= jedno .Iowo.
j. w' . ~' Ił == kaide IItanowt 1 .Iowo. Jedno oglo'
&leOle nie moie przekraczać 100 .łów. wtem
5 naglówkowycb.

D om
fzo
7 ubikacyj! POI morJlI o/n'odll. ee. 1 fe/llll •
nlł ~ 000 Ł otyoh.
wplaty 3000,
B1!lch PO~Mń, Aleję Mucin.kow.
sklP,Jlo 1~
zd 81471

od QlIwy, pokostu

Bernard Zdrojew.ski

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, dnia 2 maja
br.
godz. lS.30 z domu talob:y. Grobla lb na
cmentarz par. farneJ przy tlI. Bukowskiei.
Tow. .,PIelgrzym" pod wezW. ' Małld Boskiej
Wypadek 336.
w Poznaniu.
zg 11 O-ł~3

1lprrS;/l

Sęczki próżne

Dnia 29 kwietnia 1~5 1"1 zmarł członek ho~o
rowy i zalotycIel n3JSl'!ego To\\'ar~y6twa., Ś. p.

nJi

llIu~yce

Ł61\t - 14.00 muZYka aalon
z pillu tUli I(ję!Ila: 18.40

8\1dveja

w!ec~ąr·

I\Y: łUjli .Jak praCUJ~rnll' I błP.
mr w Polsce": 1:1.60 kon<>,rt z.o·
fU'!lY z utworów Ale-k~~nrlra Gre·
czanil1owo w wyk. orkiestry sym·
fon:czn!'j p. H. po,] IJn. kompo·
utora z Iltłzla ' em 8Prldl1Hn Bp·
non·;·e.110 (bas): 22,16. L:tl"rat w li·
tVl"'llturze" - sl'lkle I:\t>rn('ki: 22.30
nn W(fflo:ej Iwows·kiej fali: 23.05
mUZYka taneC1:na.

Jmlturuhlll
mUą)'Kn

ł

.

HURT POLSKI
Poznań. Wrocławska

ortyętrc~ne:

CzulllOwskl\?1\'o z

oh~tl ~

19.13 plY'ty; 19.23 sport: 22.00 kOn:
cert,'

ToruA _ 14.3G I\'ieldjł! 18.30 mu·
;;:yko lekka ~ plyt: 18.iO ivc!e kul·
turnlne i 8rty.t~(,Ll1e i na\lk(~we
na PO\llO~?u: 13,45 fra:;:menl ten.
tralny: 19.00 chwilka spo!eeznl\~

e77'

zakupu

Na

4•

Motory

skład
.

bEmZynOv.e prt"raVHlm na ł'1Jpne
~war8neją.
I&'t.tacy
I
I Innlo. pl
Id SI 6i6
wyd~!~I"~IlW
tnn o ltutka. Wt<j,'ie('howo.
wln~clclel Jnn 1'.lhplak. Slnwoszew. pow. Jarocm.
zd SIsal
.

.
j 1
kol0!l.a ny

a

19.15 chóry r('weler~6w z n'yl: _
192;) spurt - ~'I)morza' 19.33 kr6tDzierźa ....a
k"
It I k '
< R
W>'
I rec a $ rz, PCOWy
(\Snera
38 mOtg pszl'nnpj, nhsipwaml. trryz)
Poznad _ 6.110 lIu.]ycje pornnne Wym. mnrtWYm objcde 11\00 ...... 1) bnrc1zo dobremi początkamI on'
PIli tek. dl! • .11. G. 1935 r.
z Wor~zawy: 7.411 om:::ram lin ,Iz. ltozwn,lowskl. Przec.nw. powiat rlulnej! poszukuje Dosady. Zg.oKaŁowI.:' _ U,UB Illlooter\stwo u:et.: 1.6ll \V.ska~ówld ora·ktycz.nr: Oborniki.
zd 81820 szenia li! podaniem
warunków
J)szcze.J?-r~"-" wY-Id. !{:a.zimiert Ba- po-!o-w(:' Z przed . gmachu urzedu S.1f5 aud. rlla p·oborowych z
IKi(:'l~. Lipowa 104. Socha Hę!1;
lat 39. 3000 zl szuka s-tR.l"Szych jorek: 15,15 so~nkl ludowe w Wy- wojewO .J~kieJ{o. 'po nsooŻellJStwie! \Varsz.: 11.51 tr. z Warszawy: Dzierżawa
ryk.
n {)88li
pa.nów. wdowców na .sta·; eJ oosa· k~nnriu WI. )Valtera, Toli M~n· ewent\. fra.onnent z o-pery .. Hnl- 14.00 mu~yka le)tka na p'Y'acb:
dZle. Cel U)alrymon.laln:v. O[:r- ~tewlqzówny lWI. Ę.ucharsk:e- kn" Moniuszki: 12,05 po~adnnJ;fl: 14.35 prZe,l(lllil Ille!·dowy: 14.45 tr. sto1ll()rg0wb pn 1 P0znaniew bllOgrodnik
ty QrerJowmk P()z_nań w 806.13 i go (p.yty): 1~,4.5 :,~;r:IQ majowe 14. .{l0 muzYka ludown z p-: y t; 15,001 i ~Vnrs~3 wy i r..~v()\\'a: 16.~5 pip. "-ko tram wa)\1 ~abudowlnll1 do- 10 lat p~~k .liki przyjtnie posaiJę.
'Er
l
\ ro~Wf)źąrlle wle~~,k~e - wYlll •.. 0 polskość b,lllown:('lwa na~ze- Śni \V wyk. M, rrllD1PcWlIsklel br.Y tJI stHn!e.
~bJ.!l.cI8 nnt;;,ch- .111)1 Puct:k. ,;horz~powo. p!>e7;ta
.... !lwa er.
re~. Fell15s Gw\~dt: 16.00 .. Stllr~ llO" or1co:vt: lUli lllpIQ,!j\ł IP:d O Pr.;;:y ful"teo. prof.. WI. .[tllc~kow· m.lnst. ą:lI'"J:"sk l • .l;'oznal'i. .t"!~!, ZalOtn NIlv. y.
zda' 81494/3
po slużble wąJskowęJ, pOl!lada.fIlCY tUJ.emy do bteg~w .nul·or1<>w:\"c!t'. nowI': 16,23 k{)I)cert chó.~u .. O ,yni- &kl: U.OO tr ... z Wilna I War~Z3- \\"I~hko il - ••
zd 81 ;·iJ4
_.
ro
:; oco !Cotówkl WŻ@JlI !lle w ICOS!!O- Zl.llo wa lIudY~Ja ze W!Sz;vstk)ch wo" i ,>rkiestrv kameralnej' 19.08 Wl': 18':10 .. " :n:man!ec polski boCzeladnik
darstwo. Ofprty Ortluownik. 1;'0' r~z:<jośni .polskich! 1~.45 rec;vtn- 1. 19 8ą lIluzyka noJs.kn~· p'yt: 1II!! Ilaj!deo~zl' iez:o:'o na !!wif'Cle"
Dzier:l:awa
szewski, {'o:>l:ukuj~ pr/ŁJ:Y .lIr~z
Zflań 2,1 80827
leJI! poezYJ; .. Z3Pomn:uIW EI".w 12ir.1/iI re~ltnl Ewy B"ndrow.ló'j· (Wyz\. dr. J. nzó~ka): 18.40 tycie
70 mó g za lewem
luu pózmej, Qferty Ur.:do'wttlk
----wrllC(}Wanl1l dr. T. Ma.kowskll~- T'urskiej z piyt; 21.40 wiado.mO·I' kult .. art. i ~O(}1. P()znan:n: lRAfi
r
S
Poznań. ,,;d 81184
\Vd6wkn
~o: 17,Cj} .,W willo!sennym nsstro-'ści spo~towe'
S'h·plw· t : ~'ll'.t'nn .,. mo'l on. 1~7 czę3ciowo in\\"pnt"rZ~U1.
n8 12 .:..::.;;;.::.;;;.:;...;.:.:::....=..:..=..:.-=------·'d
ją" koocert &f>ksote'!u N~nYI lr 1 ~
• 1000
b -"Nr. 3: 1915 • Prace wiQsenne w 0- I t
0\6 k' 1 '(,0 D ·
ń
Po"adę portjera
.... !J'l.B~'I,
.. ~- OlIJ
( \\Yl
l lit i><ó.
zle za· M:ut.kiej: 11.35 8,\}{l:\"cJa dla d~:e~rą!{II\V -::.'
na oteu.. two·1 !!rodaclt miej5ki('!t" _ wy\\"in,1 z o, g
\\.1
i).: ~~m Zl p.c.e_'l
~
mąż. nat.ch~tl) ej za emer:vta.,. - ci. Pieśni lud()we ' w WYkonR.J'\iu Pp ~!l-boten8~wl: utwory. 1Mo'l dyr. p01}M"I'$kleh o!{rodów mil'i. Poznań. W 1".·lp" .ka 2~. zd 81;);)~ stalą przyjme. lIłot€! 2a0 zł kaudl
.. W!1 n_d a,,' fozpań. Ro~. S;ł" chóru d.zlecl s4kol!i'lch z Do- nlus.z;k~ z n~;.t. 1_.~5 .t~atrv, ~:no sk1ch p. MRrcincem _ nrzepro.
l rio banku. Ofprty Orędownik
manskleoo 4 - o.
zdg 81 iJil!) br~Ynill nad Drwęca (tr. z Toru- ID!llZyk:! ~; .. ~n} p,~t. 15-"<1 ;·ą,,~ wadzi L. B~ ,hiń,,·1d: lD.?1l win1'~lm.a.ń_Zd_i:l.l.6.2.7. ._ _~....
'n!n: 17.1\0 o.dczYt .. Dy~kutujmy": \Vielt I k., " z<1,~ PD .. acl?nkn. -1D.lo ,JolT\odci ~port Poznnn:n' 19,M tr.
18,011 koncel·t w wykon:tnil1,ch6· muzyka .ur!owa z plyt. t:>,08 mu- z WarSZDWY. Tornn:n i Lwown:
I rtl .• O.miwo" i ork~ killtterli~lncj zf~ka K!lr,owlcza l SZ()Pona ~ z 22.6;) koncert reJdD ..now~·: l?~.U
iii..·____iiiiiiii..iiiiiJIII
. /P<l'd. dyr • . StefDJl:l M. Stoińslkie· p.yt.
tr. z WarSZ8WY i IJwowa: 23.05
Wydzler:l:awienla
·
Magle .
. . ·.rUI (tr. 'I J(nf~w!('). ~ IJdzin'~m Lw6w - .1Q.OO nllhoteń~-two.z mlll\Ykll ta·nec-.ma (plyt)·).
nIe;; cze.e~rt ?\\'!; ~r<>Jnady DoUczeń '
reczne. , mo~or.ow~. 'ąliuef hlldOwt -f.U. JeflmcowtJ sopr.) tr. z ,Ka· 'ynr~;;:"'\''''
00. n:".,~(>Mtwl~.
m!no\Vą· o.dh'l-izię SlfJ .dro!{ą Pll-l rzetnlcki
otr~pbn.
porządnej
j(warantowalJe' ··poleclI··· Ill:fjesT!,w' tq,\yJC ,.l .. Tądi!:\.IIIM KowalskIego p ytY· .Jlf·08 te_atr~ . 1 sJlv!1_ r. er.um.
-"!3.!i~lbhą.zneJ
!ic;->q<tJt ~ \1rtJIl ..2 , mą)a , r.o,łzi/)y, L Fr. f'ie.c60willk. Gnie.
Kapczyrlskł. 1.<'trlt.' Podneczmi-8l1.lw!QlW~I.u. ~ rlr. z W!lr~za\VY): 14.0a po.<G,1" artY!lC1 ~ p,yt: .19.0I! ~.~~
1~3i)!> goJz. 14 .w·lok,Uu P" llrze-~~nk>a..kA. 8,. ·.PPZlliItI
Z«l 80 jB4
Egzl'strrje od 188Q.
. ~ n \1056 lS.43t~4,1l1rton: ~ 19.08 wlad(}mo.!\cl 8oort: 19....
koncert sol!"tów
'
stńskleo:o. '" 'rur.k: 'd?ierżll~"Y Q-"
==='-~~.;;..;.-...;;,,;;
..c;:~~..-"'. ~~ '-'- 1 sJ)~rt()We · ·'~kAll'\e; 19.13 Ol. I)c- (C~arhvc-!o{;a • J;<:ellel'O'Wa. ~ . tm't.
"PIątek dn' ! li 19M rlł.tosz~)Jle t!)d'l Pl"71i·; h!lyta.~Ją. Uczeń
Mleczarnię. kawbuenk a b!llS6Y1 ,,~orze" p<?ęmat eym{o- i dr. 'Kornellanka - ~pie\V)~ ~
~ ~
.. '1
• 2.300'
t'
Soltys ·Gnm,Rtly. Fesser. n 98n 1'.·lftkarsko . A.Il'·I~-nl-".
ktO"'"
.
~
"Y n\czny w wl"~onalllu
ork!~.try
J,6dt _ 1n.0\) .nabot!"11stwo: lł,OIl
I VOflll.\1ll ,•
lO- neer . ~
,. .. ~
bardzo łuchliwYDl
\parnklel!lM dyr • .Plotra Co-p· teatry: 14.00 wlE>1cy artyśe1 z płyt ~v. ID, PI/.f.ll
(0.00 arJe 1~v~we. "'23
ROZ:tiTE-.... praktrk,)wa'
rio 2 at potrzeb.
punkcie
19.08 i!port.
.
14.110 ' p l y t ; " .
..
mi!,s.zkaoiem, urąrlzenielń, oKa. trI: łil.30 .. Hallo! tu J)rzpctn:cń"
,Torll" -: H,OO nąb~f'~stwo z 16.110 \yesÓ':a muzyka t Kr6lewca.
n 1iS87
zYJnle zar az ~fl.O Kudllński p.). _ trlln~mls,a z ulicy: 20,45 'dllipn- W arszawr. 12.0~ t~atry. 14,00 W!!· 17.40 s.ynne ('hóry operowe z plyt:
.
znań Wy"okll 11 - 24. zd 811'47 n!Je wll!czomy: tO,55 .. Jak f1racu- liVI ka)~kk.a z p,yt • t1;..8J aur1~~"ln 19.011 muzyka tanl!Cl!:na z plft: - biuro ns:enturo. we. przyjmę przed- Młodszy człowiek lub
jeol'J~ i b;f>:ny "IV P{)o!EI"P": ll.no d II- ;,;;:IIlCl. iV wy k• c"vru· ~2:';Q' 2?15. tr .. M . wS1.ystkle roz.'? o!1.o!to ~tllwjclelstwo wrtwórnl. Chl"~ll.cl·
I d lk
iDl ki
Skład spożywczy
.. WlWM Maj. Tn!:e~J Maj!." _ "!!'Jro. 10.08 . IllWZyl>a.. pOiska z n!en\leck:e: 2r..l0 plyty . .Lo.ndYn -:: JsńsJdch bru.n~r kolonJ>llnei na
cze a n rze c
•
•
.
łudrejll .1Qwno ' Plu~yezn-il: 21.40 PIYt.
.,
.
~O.BO ()peretka z etasów WlktorJl Ló!1t.
Oll'rty Orędownik. ł. I\/I~. <(wal'anr;j" !rot6w-kową 1000 za·
mIeszkaniem 3 DokoJ. wiśo<:!oJllooo) 8jl~t()owe '''' mevst' .. Poznat1 - 11.00 audyeje poran- t ówcze>sną muzYkll . .LpkseJBburll .,Awangarda".
n 9139 raz pot r;liebpY. p.. osada .tala. ....
kucilnia
P/)ZJ1UU u
a,j'Hława klon rót~!~nj .p.
22.10 Pluty- ne li: .W a l"Sż.a wy; 9.1'1$ pro.ltram I')a 211.~6 fortepian: ąO.4!l D1u7i~ka ro· .- -.- - - - - Oferty Or~own.l-k. Poznad
mię,ięezna SO 2\1. bom Zllt~ąń. f h lek.Jta w wYk(jl'1li.n!u m!J.'e1 dz. blet.' 10.00-12,20 tr. J War' sVJska. Motala , SZt~k1!O l!l -;ChrześcłJańska
zd 81800_ _ _ __
POinliń, Wrocl8w~i(a 22. !Jd 81 656' orld~·trV P. R. plid . !lvi'. ~rJ.1Jjs··a. i<"ą!l'~': 12.20... JII-k ~wi~cono( . ą'iW 19·30 ch 6r: '~lo.M 1).rlt~'5 ,wlenlP 001- wypnżyczalnia eukilm lóluh,;ych F d 6'" -y-i k· as· ent '
S on ... erll: .. ,.
Wił , G6rzyrt:sklego; U.Oli lllUZl'ka MaJa w W!elltop<?IĘce."
wV.'1"I. n tstrtl
oncert i - I balowych
aj OWgZ ch fssoC r ;,eoU ąC • n
Domek przy Poznaniu tanOOJllltl.
dr.
WOJtc~lVs>kl): 12:1j-~O,00 J.nl n n'lho!:1l I J{"'Pj """ U" - d"l' 1)1) In6w. ł,ócli!. nSu~il.lsl~~ 73 prl'!Y .10 rozwożenlą towa.rólV salJlochotrllll&tn. Z WllrszDwV I W:lnn: .. Salomon
orator um
aen a z N 'ó k
J-"." S
1 k
I,lem potrzf>bny II !l"otOwkll MlOogrodem morgowym
Sobota, dnla 4. ma1a. 16,00 ,.Startuipmy ..do ~ie:::r.w ~n'l ko-'clo:lI .~\Y: MnrtensN. OIl!O - lapI r ows ,~g!l74i zymm s a.
j 000 zlo:ych. Orerlr Oredownik
2a
Wl'Iat8 3500 sPl"Zooa zaraz Ęu.
11.00 audycja poranna: 8.00 au. rod<?wych II Maja . :zbln~()wn 9u-1 •OO S(}h~Cl. \!l.tO od Sznhe,tn do
P()znań za St fl.:2e
dllński. Po;;:nań, Wysoka 11 .... dyeJa dla "kól: 12.05 ml.lzykl! z dYC}fI. ~oort .• ~p '?SZy.tklCh R<>Z-I St~au~sn - . c!16rv .• Bu~aJl~szł Chr:Z:C;3Cl
JI..j ń k
~łl
zd 81 M6 ()oper G Pucclr\l'e""o (,,'vtv)' 12 [;1) II.'loo<nl P. n .. lG.2ii-19 rm tramm. !9.v? komp(I.J9. 21.4, fo. tep.nn. a s a
Uczeń
:: .
chw\lk~ dla kobiet: 12.55 d21enn:k 17. Katnwlc. Torunia ! Wllr~zn wy: Ber!l~!!enster_:; 1!.!<1) Jra;.!D1e-nty Wl'l?ożyczulni~ - nnjelpgnntszyc!t ~Iusarskl pot -zebn:v. Z~lonenla
'td
I
ootudnlOWv: 13.G5 Zv:rmunt Nos- 19.00 pro:nOlll nn !1~. na~t., 10.08 li oner f~a.ncl.1,k.ch. 211_5 I'1UZy~fl ~1!ltlel\ śIUh!l~ ch halowych. ł. Óllll, A~pn('ja O~edownika. Sierak6w
•
Siedem d :nes··ą w . e
kowski: J~wsrtet smyczkowy (}p.1 uroczysta nkac).!'-m~a z Olt ..świe- 1wsc!w;I!l!a. Stl1t"'Il·t ,-----; .. Cyrll~:1t Lunonowsltleg-o 88 (rl!lwn. Ale· n.)W.
n 0800
morgi dobre] gleby
9. Wykonilwcy: kwarte-t im. M'I" t~ l(łJnstytuc"1 3 · ~0 MAJa. 1) r.swLk,KI "ner" Ro~s.n,p~o ... 'Vle' Itsandrowskal IV nrnlm.
.
b Jo
CZY6iawlI K!lr:owiczu. ITr. z WH- S ?~ro wst()~I1!l, (Wy,?!. ks. tir. dcll - fU.IIG .. Donl)a Dinnn o.pe·
n !l740
P
k
p~y .szMle ma5y~vndeO~ Il ,?wa- na): lll.ll() duet fo.rt/!lpillnowy Wie- M~h.k. nrezes 1 (}w. Czvt. Lnrl: rn I~om.c.znn Ite,zn·cl~n. Prl!rta -:
.- - - - rzy rawacz
!l1 8 • mwent8rząffil.
vu WP.lltV. nera ł Pooueetn (o'yty): l-3AIi nn'7. 10 .1SO - :!1.1l0 tr. l! Wars;;:nw. y : ~!I.IHII12.3~ m. u.zykn o.o . I1r1·nIO W :I z Bl.·n:!.
Pluskwy
cholewkar>;, który klei
8Z}'je.
1
~u~łJi'if>~i. Poznań. Wy€okl\ 11 handel ml'll'll'kl' 13110 W; nd'l<m "'''ci _~1.40 tr, z WlI.rszawy. 21.401 1i.lh koncert kwintetu ,l('tf'!!:o. t·
G
litU
może się zg:Losi". Dobra siln. - -.
z,~ 81 (1.4:' o aksporci", !l<>' ~5hm: 14.'1$ St. Mo. wia(lom. ",!ort. Zł' \Vszy~tk,'ch 17.1I0.""-nol'rt " KM.ye' ?~ 111/1 r:',·
wy ęll~a" nzo
Z):(loszenia K Strzellński, Chowolon'alkA
niu.'!zko: F'n·ntazill z ot!. ·.. Halk!)" ro"-.'1"'. ools.k:oc)1: '-1.!l1l wiolIom. chowlsl,o muzyczne z Bratys a- 'lO\HlwynSlh~zl(}nv nh' n 1l3zowr rlJ!et. lta·.lIk.,)w<'ł!PlN
2.
Q
A
).
'"
w Wylrona'niu orkiestry F:JjInrmo, ~f)()rt. Por~nnn\n; ~".f.O kC>Ilcert re- Wy: 21.1i1 I"mcz!'t z .no·na. Koz/I 80 ~21
1l !ł 89
lapro-w. a.d~(}nll tamo $pr.zedam. \nJi Warsza.ws,klej POO
. tlyr. Grze, kla,mo,wy; 2MO_24. •00 tr. z Wal'- lon.ła - 21.1() sluchnw;.,;ko..RzYIIl
.,\r1re-s ~skaże Orędo!l!Wn·lk l'()ZnBtI <to."l'!8 F!telber.<t!l (p!v.ty): H.liG _ s'Ilawy.
2!t4~ k"."cert. 1''' /on,cercie .~oU
Id 816a7
PotloLskl~ p.i!'ŚnI ludQwe w norl1'
Sobota. dn!n 4. mnJll. D1edja. U,:sk - ?1. Il. ~ uchow I'•. ,n
p
cowan'u Pro! Czeslawa KOJlietulK t
I
"2011
k I I l. Z cza.su ro,!>k~. M!:dJolan - l!(J.4,.'i
Gospodarstwo
..
oberża &kle~o' w wy.k chóru ' ,,='i\<w
.Dt?w1"e.e" - 'I' . mt U2:Y a !'o,("~ k<>nce~t trin nn E·l\r.Zypf'p. fug!! i
.
.
d
.
T(
..... J'
P T 'I' II ł
z P v. ...•.,.., wn te I an.!!S Z n.yt f oI't eJ)1Ił 11 BI'kareszt - 2·D.nO nl!20 mórg Plerwszor?e np z Inwtln·ITOMl~rwa(T",r urn. j' • "L'~ . w)~ 1.4.4~ arie ~on.iu."",ki z n'y!: 1~,lI.0 Quiem" Berllo.za li kat&dry"'Aw.
tarzam!. l~ (){lU, Wleje inn~cl! Pl)o ~W(l~ II".
ransmloS' a .ze \!owa'l ~Iuzvnkn I":O!'I HE'1j d l n dZ!I'CI: Jó r
.
I~cam StrauE'l, Poznań. Słowa.!'; 13.no rl'<;vtn·cje ProZY. 13.4il k"'1' 18.4!i m",zykn na thro!i z p'rt:
ZE) a.
kIego 2.1.
zd 81510 cert ()rk:es.tJY .P. R. poi! dv"r. J(\. HI.tli •. Mat!ka Bos.ka w klejn(}c!e
Sabota. dnln 4. mnJll.
!leCa OZ!ll.1l1h..kle)l'-o z 11 d ... Kar(}ll\ I GII\Vick-i~'!o grODU" _ adetyt: _
Hla.w!czkl (fortpo.): 16.30 skrzyn- 11'125 S"lort
Hi\versum - 21.40 ko.ncert. a Ś ci ci eI a 55 m lirg I<:JI techniczna: 16.45 p;eśni w Wy- •• ; •
Radio Pnr:a - 20.45 j!'unoakt6winwentarzam.i
k~nan!u Madi Trnml1CzYlhskiei
!{ruów - 12.115 ml1.zvka lek.kn ki. JCócnlallwustcrltasen - 21.1.15
"1'el'wozor.B(lne o"rouowc. nr'" ('I r. Z Po.~nania): 17.00 trlln~m'!: I aalonkowlI zh P}v t: 13.30. piostP n·1rj a,u,lyeja wew:a. LQ!Ulyn ~ 22.00
..
o ~"~
~
... "'* $ia
!\8botel1Al-twa
mnJO\vell'o Z w wv . 80 ml'I ta 'l p,~t: 4. 4II koncert. Luksemb\lrj( - 20.20 rę·
l!1ieście, s~O<lie objecie 5000. - Ostrej lh;l.my w Willlie. Kazanie or~!~tl'lI detn z p,lyt: 18.30 , - ciLnl skr~ypcowy DIIP,!rloira: .....
Btrabel • .Po:znatl S'owarlde:go 21. 1). t, .. Panna C,d!Zodna" _ Wl')!l .•. " ~.r6rl wyrlnwn,~tw lłter8y.,~: 21.10 Koncert sym!on:e;;:ny. :t: r 51;;74
k~. liro!. Stefan Piotrowski: 11.óOlart. : 19.Hi .. ItatllJmv !,'11ndtlM: Kalundbnrll I K()llenh~l!a - 20.20
.. Kąn~ur" D1»)1nda!bka pr~yro<lni· odczyt: lD.2~ spo-rt: ::3.0D kil-ncert z oper Ver,lie~~o: 22.30 mu~vkll
Kawiarenkę
czą II er'klll .. :tycie i obvr:b je życzeń.
l(>okka. Uurlape8~t - 21.10 I 2220
II mioozkaruiem spowoou choroby l;w:er7)!lt": lR.no Teatr Wyoorntlll
Lw6w - 1:.115 IIlIl~vkn z plyt: I wipczOr wiedetl&ki. Beromuenster
uraz sprzeorlam. Ofprly Oradow- nadl\ję sluch"w:skn 1\.la tlzieci n., (symfonja i śr>iew): 13,M muzyka 120.15 .. Xerxes" opera k()Jlliczna
nik Poznań zr\ SI 500
t .•. 0 kapryśnej królewn:e i ~nry· .Inzz;owa z D·~yt: 14.00 I 14.45 plytv: Haendlll. Stutltart - 20.10 kon'
tnetU ~zewczy.ku" Bensdvktn Her· 14.1i6 po'lo-lskie pi E! śn i ludowe. w cert wieczomy (z niemieckich
'~n' 18.iJ.() nrze'~ln,l \\Oyrlawn:ctw wyk. chóru uczn:6w konserwllto· ooer). Wiedeń - 19.45 przeooj(l
11.
KUPNA
18.45 melorlie z opt •.• Krnlna u-I rjulIl mUZYC7il\e~o we Lwowie: - wiosf>nrne: 29.15 alllh:e,iu rp.trjonal·
iiii___"_~_II__
śmieehu" F-. Lehara: 19.16 prze· '18.80 prze.o:ll\rl wydawnictw: 18.40 na, Pralln 2B.OO so'1\chowisko
"'"
1Illlld roLnicze'; ornsy krajow .. j I ~ilvn rerum i żYcie nrt.·,l;u.lturnlnp 1muz)"czne. Rzym - 2·J.50 iedno
Ma ~
~!I.'.!"ran;~nej. (l'rans-m!;;ja z ,,'H · 18.45
muzyka sall\nOW8 z 0;yt: llkt6wka: 22.0il koncert. Ko~on.ir.
nabywcę M
guspoJarstw~ U do na):
19.25 w!nrl<>!TIo~ci 5PortowII 19,15 ,.FeJ"rlynanrJ Rostpl ez:(}w;~k 20.10 mu.zykn w;ooeonna i maj1J'wn.
100 ha. Mle;scowośl' oboil:tna. - lokalne: 19.80 willl10m<Wici sWrto. i historyk" w~.'!I.
Skoczf-k: - Rzym - 21.00 tr, o-ne-r:v. !JlpslI
1
j!;3plata 1,\'lk:> w gotOwe". Bardzo we oo.g-,~Inopolsk:e: 19.311 król I re· 18.25 soort: ~a.~ ekkll aUdYCj8IZD.I0
sztuk" ludowlI. 1\1:ctljalan Wymień mi dwie rzeczy. nieznane 50 lut temu.
sz('zpg6'0\\e , .farty .l poaaniel,n cltal skrzvpcowy Z.12l11'1aWA nes· mll·zy('zna w wyk. ch6ru. orkie· tr. opery: 2'.).50 ied·noo.kt6wl",: _ Pan _ t J·n. panl'e p"orze.'
ceny
do Cr~down\k3 Poznl\n, nNa: tD.IiO f('!jeton aktualny: - stry i .ol;stów; 22.ąO na wesolej 22,00 koncert. Bukareszt - 20.05
'"
pod z.d 81 4q2
20.00 transmjsja ze Lw()owa, .. Wr· Iwowsk!ęj filii;
muzl',kn taneczna.
(London, Opinio"). S. F.
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nil mi~ojuc maj IIl~ roku wlllOt/lnie ksill'bkowe.g o ood·a tku powieśl'iow€-l:v. w f'o~n~f)i\J w t'k.pedy('ji zl 1.1l5. w agendHclt zl l!.20. z od,
n""zt'lIi~1lI 'II) dOl\1u zl 2.,/11 Uli prowlnrji na pnc~tn('h jui , olillo"zer, :l'tn ·10 domu !(wllrl;J!nil' 1.01. m:t'sllll"zl1ip l!.3·\' po,1 nl'~.kl\ IOI"sil!rllllle IV PoJąc," zl :; 00.
w 1It1l\"('h kr"j Hr'h ~l 5.0U Przy 1'lIlitl wfllnninch ty!:o.lniowo k''''ztujr, .. 0re,lu\\"lIik" mlp~łll('z..
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Wizja zbrodni z czasów wojny światowej
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się

trag-cuia ks. Pruskiego: Wagony kolejowe na ulicach Kutna.

K u t n o, l. 5. Matka i syn chwilę wielką krzywdę uczynili. Sąd nad nis~ali złQ.czeni. silnym uściski~m Jedy-I mi będzie sprawował ktoś łuny.

n.le sp~zm?-t~ czny szloch

•

ObJ nie I
Małka księdza-bohatera

Miasto. w którem rOll"gr:tln.

s

';V/doby.wał

_ A kto mi wróci mój ból, moje
mo:e niept'zespane noce, podczas
za kazd~m wstr~ąsem, drz.ał~ na rę- których myślałam o torturach, jakie
kach kSiędza .k~Jdan~, dz~onl/ł.c po-I ty przechodzisz? Mówisz do mnie, jalt
nuro w male?kJej, CI em,n eJ ,celI. ~o kapłan, a nie jak dziecko do swej
twarzy ma.tkl, na .któreJ , nIeszczęścIe matki. Czyż możesz zrozumieć i wnikwyryło stygmaty clerpien.la i. wyo~ało
nąć, co może się dziać w sercu matki.
:pr7.edwczesne . z:nar~zc7.lu.
~pływały kiedy musi patrzeć na cierpienia
Jedna po .dru-;le.1 d~ze. łzy. KSIądz zaś, własnego syna. Przecież dając ci ży
WYCZUWflJąC wielkl boI w matczynem
sercu, tulił ją do siebie i, gładząc
pieszczotliwie przedwcześnie posiwiaJe włosy, szeptał cicho z tkliwością w

SIę z pIerSI. bólem zł!lman~l matkI. A

f hy,

wceli wi'ęziennei

się trng('dja ks. Prut'kicgo:
n~d którą bawią się chłopc}.

Miasto. w kt6rcm rozegraln

cle, inaczeJ sobie wyobrażałam twoją
dla dobm 1laszego Kośdoła.
I\iedy zoslałeś ksi~dlem. myślo.łam.
że mUI'zonia mo;e się ziściły. że mo;c
gorl'łce modłr. które codziennie zanosiłam do Bogu, aby przyjął ciebie za
swego ~Iugę. zostały wysłuchane. A
teraz?... Ten. któIejO najwięcej kochałam,
ten, w którym poklallałam
największe swoje nadzieje - w wię
Lieniu, zakuty w kajdany, jak ostatni
pracę

głosie:

Nie płaC'Z mateczko, łzy ulgi nie
gorycz Ich tylko nowy ból
otwiera, a te widzisz mnie w takiem
upokorzeniu, to tak widocznie być
musL Przecież sama mi mtwiłaś,
kiedy byłem jeszcze małym chłopcem,
że Bćg czuwa i ma w opiece nawet
naJmniejs::ogo robaczka, więc czy
VIII.
moillwem jest, ażeby zapomniał O
Na środku Rynku sŁało kilka waJQczłowieku, ktlh'cgo stworzył,
aby Go cych się jatek, wokół RynkU pełno bychwellł i wIerzył w
.rego dobroć łó niskich, parterowyc4 domkó\\'. Skladów ani śladu .Na główr.ej ulicy dwa
I sprawiedliwość? A nawet teraz, magazyny: jeden z wódką, drugi "ze
kiedy na świecie rozszsh.!a ta strasz- wszystkiem".
na wojna, kiedy śmierć zbiera swoje
,._ A co tu takie wielkie ogonki
wielkie biwo, kiedy ojcowie i syno- przy" magazynach? - pytam szofera,
wie giną gdzieś bez nada, 1)':g czuwa który ze mną pozostał, podczas gdy
narIemną.
Tutaj w więzi~miu, cho6 reszta "towarzyszy podróży" od dwóch
godzin siedziała W dowództwie batapozbawiono mnio wolności, są przecie! dobrzy hldzie, kt~rzy, nic zważa
Jllc na n8.st,psłwa, starają się uYżyć
mej nladoli. CodzIennie pozwalają
MarJl (siostra księdza Pl'llskiego, która przez cały czas pobytu w Kutnio
opiekowała sIę bratem przyp. red.)
widzieć s!ę :t.emną, przynosić lepsze
po~ienle •••
- Mówisz - dobrzy ludzie!... przerwał mu cichy, za.płaltaIiy głos
matki. A te straszne ka'dany na
twych krwawią.cych rękach. a te
wszvstkie przykrości. które przechodzić musiałeś.
C7:y to można nazwać
dziełem dobrych ludzi ? ..
- Małec:eko drega, nie mów tak.
świat fest :zły, to prawda, ale clit znaClą
moje derpienla wobec Tego,
który za nas wszystkich oddał życio
swo na krzyżu. Los ludzi, kt6rry czynI~ źle na świecio, spoczywa w r~ku
Boga, ktćry rządzi światem całym,
karze t n8.grad7n: Ci ludzie, czyhający ... dwaj krasnoarmle]cy wprowaalfll mnie
na moje życie, to ślepcy, otumnnicnl
do celi ...
chęch) gromadzenia bogactw ziem- ljonu, które mieściło się w pięknym
skich, niewclnfcy błyszczącego zlota, pałacu wśród starego parku.
to ludzie, którzy w nicgodne dusze
,,- Godziny sprzed~iy są. wyznamają w~=czcpiony od wieków Jad nie- czono, a do magazynów schodzi się
nawHci do prawd:z.iwych ł wiernych ludność z okolicznych \\si. Nic dziwnego, że przychodzą wcześniej, bo. zapzieci. na~ze90 Chrystusa Pana. D1ate- nim skład oh\'orz~, sporo się tego zbiego tez mateczko droga, nIe mścIj siO rze. Wi~c stoją l czekają..
na nich, te synawl twojemu takQ
,.-- No dobrze, ale paco tu aż dwa
-

niosą,

1

III

I

ogonki do jednego ma~azynu 1
,,- No, bo .do magazynu .ni.e wolno
bez przepustki. wchodZIĆ Piel wszy 0g?nek, t? ludZie .. ktorzy ~hCą zgłosić
SIC po Plz~pustkl G~.y ~rzepustkę. dostan~, d?l:nero usta\\ l~ SIQ do druglCgo
ogonka I Idą do magazynu.
,,- Psiakrew! - zakląłem w myśli
- Ła~ny p~rzQdek! . '"
. POJechaliśmy .daleJ. ~amochód miJal po .drodze WSI spustoszono, jak poprzedl11e. Na polach nierzadko zauważyć było można szkielety kOliskie, n
nad nimi dużo, dużo wron.
,,- Dlaczego u was na wsiach widać takie spustoszenie - pytam moich
opielmnów. Zdobyłem sobie już Ich zaufanie. więc raz po raz doczekałem się
łaskawej odpowiedzi.
Tak było i tera;:.
,,- Bo tu mieszkają "kułaki", i to
oni tak niedbają o nłc.
.,""- Acha. No dobrze, ale dlaczego
oni tak nic dbają - pytam znowu.
,,- Czort je znaje! - otrzymałem
odpowiedź.
.
Więc nie pytałem.
.
PrżybyIiśrrty
do Sławuly, ~dzjo
mnie pozostawiono, podc7as gdy reszta
osób udała się w dalszą drogę. Dwaj
krasnoarmiejcy zaprowadzili mnie do
aresztu. Znów straciłem wolność
Właściwie był to nietyle areszt, ile
więzienie, Dowiedziałem się na samym
wstępie. że mam być u.mies7.czony w
celi nr. 9. Gdy dó niej wszedłem, opanowało mnie zdumienie. Z e~li wiała
woń spoconych ciał. A było ich tam
mimo małych wymiarów celi (8 metrów długa i G szeroka) pełno, i to takich, jak je Pan Bóg shvorzył - nagich
,,- Tu pewnie łaźnia - zwracam
sIę do moich towarzyszy niedoli.
.,- A tak, łaźnia - odpowiadajQ. alo tu .• kąpiel" trwa kilka tygodni
i dłużej ...
Zrozumiałem..

(CiQ.g dalszy nastQ.pi).

Widok na rzeczke v. Kutnie

zbrodniarz,
pozbawiony wolności."
Za co, przez kogo? ..
Zakute ramię księdza objęło płn
cZQcQ.. Usiedli na pryczy. I\siądz,
przytuliwszy się mocniej do matki,
wzniósł oczy w górę i rzekł cicho:
- Powtarzaj mateczko te słowa za
mną, to ci przyniesie ulgę i spokój, a
bćl twój minie bezpowrotnie i wróci
ej r6wnowaga:
- "Bądź wola Twoja, iako w niobIe tak f na zIemI f odpaść nam win"
lako J my Odpuszczamy naszym winowajcom.....
Kiedy prz~brzmialY' słowa modlitwy, cisza zapanowała w celi.
I\się.rlz
zmienił
temat rozmowy
l zaczął wypytywać
się o dom, ojca.
i rodzinę ...
- Ojciec, gdy się dowiedział o nieszczęściu twojem,
Zll.Olemógł
trocł1ę
i leży... Ale nic groźnego, astma go
tylko męczy i jeśli pogodę w dalszym
dąju będziemy mieli, jak dotychczas,
,-'sŁanie
i będzie zdrów. Ostatnlo
oŁrzymoJam list od Józia
(brat księ
dza, który po skończeniu szkoły wojennej w Elizabetgradzie, włączony
jako oficer wojsk rosyjskich do jednego z pułków kawaleryjskich, pełnił
służbę
na froncie - przyp. red.), w
którym jon05i mi, że dobrze się czuje,
tylko tęskni za domem. Taka radabym była go teraz zobac7.Yć, napewno
nie wie o naszem nieszczęściu.
W dalszym ci/ł.gu opowiadała strapiona matka o rzeczach mniej lub
więcej
ciekawych. a gdy ode drzwi
lialo się słyszeć pukanie na znak, że
widzenie się ma ku ltońcowi, drgnęła
i spojrzała w oczy księdzu z niepokojem.
- Będ, Si, gorąco modliła do Boga, aby dopomć.gl nam w nieszczęściu
I za Jego dopuszczeniem może zwol..
nią cię z więzi'p.nla. MćwiQ, fe cesarz
niemiecki Jest dobry człowiek i ułas
kaWia dużo ludzi •••
- Bądź dobrej myśli mateńko. tak
jak ja. Przeczucie mi mówi, że odpowiedź od cesarza będzie pomyślna pocieszał 1ak mógł matkę - i wtedy
.z nów będziemy razem, znów mnie
będziesz odwiedzała i
będzie nam
dobrze.
Drzwi się otworzyły i stanął w nich
żołni~rz niemiecki.
--- Nie chciałbym przeszkadzać powiedział po polsku - alc rOL'kaz
trzeba wypełniC< temb:udziej. że prokurator jest na górze i wic o pani wizycie.
Jesżcze jeden !wrący uścisk. Jeden
pocałunek i
księcłz p070"tał w ('li
!.nm. Spojrzał:1a d1'!\\'L za kt6rC':ni
7.niknęła ta, która nahYi<:cej nkoch:ll
i oczy je3'o zaszkl!ły 5ię z rOL'rzc\\ nicnia..
(Cillg dalszy nastąpi.)

