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StJ:on~\ól\Va ~a~odow~o pow~~tu lwowskip,p:o. N -tjedtdzje wzięli

ey zJaZdu;. Trzeci od
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sledz.i klerowmk powiatowy kol. mgr. Skrzypek. .
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udztal delegaci. 30 k6L Na zdjęciu llez~tm.
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l

~l[ler[le' wief[i O'~. iJ Ullie OJiń~ im l:::;J~:~i~~;;~~
gradem i piorunami. Miasto pogrą,żyło
się w ciemnościach. wszelka komunikacja została przerwana.

OrdynarIusz kieleckI Ks. Biskup Łosińskl wyjechał na wizyt.ację diecezji, a tymczasem żydowskie dzienniki .twlerdzą, iż do Rzymu, by już n;gdy nie powrócić do Polski
K I e l c e. (Tel. _L) ltydowslde plIma łódzkie, dyszQce alenawlśclQ do
wszystkiego, co polSkie I katoHekle,
Dl.. in. OSławiony "Glos PoraniłY'" w
LOdu, zaweścUy fantastycznQ wleś6
o opuszczeniu Polski przez J. Em. kil.
biskupa
LOsf.ńsklego,
ordynarjusza
cUecezji kieleckiej, który rzekomo na
Skutek pisemnej interwencil J. Bminencji ks. kard. Prymasa Blonda wyJechał z Kielc l' udał 51, do Rzymu
z tem, żeby luz do Polski nie powr6cl6.
W dalszym clQgu poinformowały
łydoWIkle pisma, te wladze woj. kle-

W kilku punktach miasta woda
szkody, zalewają.c
niżeJ' położone ulice. M. In. zalany zostal tunel dworcowy, Straż pożarna
wzywana byla w czasie burzy' kilkakrotnIe. Nad wieczorem wypogodziłO

lecJdego wqczyly ks. biskupowi Lo- pocZQł od parafjl LIsiw. W dnlu wczosf4sklemu paszport zagranJcZDY z pra- rajszym wIzytowal parafjo PlerzchDlwem wyjazdu do Rzymu I bez prawa ca. Dalej wierułnem kłamstwem Jest
powrotu. Rzekomo w obawie przed twIerdzenfe, te kI. biskup Loslńskl 0demonstracjami ludności kS. biSkUpo- trzymał jakowyś Ust od J. Bm. ki.
wi Losbisklemu towarzyszy6 miało na Prymasa Blonda.
dworzec dwu wybzych urzędników
List tak! nie został wcale wysiany.
województwa kieleckiego.
Brak słów oburzenia aa ohydaQ metoStwierdzamy. te powyłsze wiado- dO dzlennlk6w łydowsklch, które ale
mości są nieprawdzIwe od pocZQUUI od dziś rzucaj Q kalumafe - w wiadodo końca.
mym celu - nawet na aajwyższych
Ks. biskup LoslAski we wtorek udał dostojników koścl8lnych _ PolsCe.
si, na trzytygodnlowQ wt,zytacj, do
powiatu stopnlcklego. WizytuJ, xoz-

poczyniła większe

się.

Ulewa trwała od godz. 18.40 do
19,25. Opad wynosił 31 milimetrów.
W ogrodzie Bractwa Strzeleckiego
na Szelą.gu porażony ' został piorunem
- na szczęście- niegroźnie - mieszka.niee Swarzędza - 26-1etni stolarz Józef Woźniak.

arzenie. socialislółIJ o "sanolełIJle"

Na marginesie oferty posła Niedziałkowskiego pod adresem lewicy "sanacy)neJ"
p o z n a ń, 23 maja
gą, częlŚeią. koncepcji p. 'Niedzia}kowskiePrezes parlamentarnego klubu P. P. go. który z pewnością, sam dobrze wie. ł
S. i naczelny redakto.r ,,Robotnika" po- źe lwnserwatyści. stanowi&cy trzon prasel Niecl'ziałkowski wystąpił na łamach wicy •.sanacyjnej''. nigdy nie byli ..endetego. pisma z koncepCją polityczną. sta- kamiOł i z,osta~ nimi nie mogą. jak równowiącą wyrażn& ofertę pod ad-resem niei. że nie mOgą ' .,powrócić . d<) endelewicy obozu ..sanacyjne.go". Zdaniem df' sfer,y wielkokapitalistyczne. wśród
p. Niedzialkowskiego pę.knięcie B B. których dominUją Zydzi. P. NiedozialJest nieunikn:one. Lewa część tego kowski zast()5()wal do swoich celów posztu(,7.ne~o u~rup<>wania powinna z po. litycz,nycb sztuczny przekrój klaSowy
wrotempołączyć się z opoz:rcyjną lewii. nie wiedząc, co zrobić z drugą "POlocą. ora\\a zaś niech powróci tam. skąd ł wą. •.sanacji", odstępuje ją v. . s~parJialórzekomo wyszła. t. j. do ..endecji"...
myślnie obozowi narodlOwemu. choć
Nie będziemy zajmowall siO
wie, że ten dar przyjęty być nie mote..

"dm-

Czy

b~e życzliwie 'Przyjęta

pierwp. Niedzia,ł,kowskiego? Czy powstanie jakiś .,sa..no.lew",
który byłby de facto powrotem do. stanu zorzed przewrotu majowego. kiedy
to piłsudczycy mieścili się bez reszty
w · stronnictwach lewicy, a przedewszy<stkiem w P. P . S. j w "Wyzwolenlu"?
Kategoryczna odpowiedź na to t)yta.nie byłaby w tej cbwili przedwczesna.
Szefem politycznym obozu rUj.dowego
jest ciągle premjer Sławek. którego zamierzenia polityczne nie id!!. zgoła w ·
stil

część propozycji

kierunku OŻyWienia działalności st!'()tlnictw. a tem mniej jakiejśpa'rcelaoji
B. B. przez usunię.cie zeń i-ywiolów konserwatywno - kapitalistycznych. Proiekt sejmowei ordynaCji wyborczej
"Zmierza. wyraźnie do likWidacji stronnictw - jeśli nie formalnej, to faktycznej - i do systemu jednoP8-rtVjnego..
Z tej zatem strony propozycja p. Niedziałkowskielro nie może OCzywiśeie liezyć na przyehylIJe przyjecie.
Atoli poza oficialnem kierownictwe m istnieją. w o.bozie ..sa..n!W:Yin:vm'·
czynnJ.ki, któnm oddawna niemUe ieał

I
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kQleżeństwo z konserwatystami i ,reprezentantami .. Lewjatana'" l ktÓ!'a ~mac~..
nie le'piej czuł:vby się W towarzystwie
demokratycznej lewicy. Nie będzie
pnesadą. twierdumie, że tak nastrojona
jest czę'ść starych pibsudJczyków, do których wyraźnie zwraca się p. Niedział
kowski. Ci starzy piłsud.czycy to 'towarzY's;>:e wspól,nych walk z olu'esu, po-.
pl'zediza.ia..cego wielka wojnę i legjon:v,
"Najw~ększem niebezp'ieczeństw' em
świata t~ nieświadomość,
z okresu podiziemnej walki z caratem,
prowadzonej przez Frakc.ię Rewolu.cyjsię
ną, P. P. S. Za młodu byli oni socjalistami i przeważnie w duchu nimi poLo n dy n. (PAT). Ągencja Re,ute-- żeli Wielka Brytanja powstrzymała napastnikOWi. Sądzę. że wszystkie nazootaIi, chociaż bieg wY'pacLków poli- ra donosi:
swe zbrojenia w nadziei na pewnego rody, miłuj~ce pokój, nie bez pewnych
rodzaju ogral1iczenie Zbrojeń, t9 jed- obaw patrzyły na zmniejszanie naszycl1tycznych organizacyjnie oddalił ich od
Otwierając debat; izby gmin w spra- nak żaden rząd brytyjski odpowiedzial- zdolności do wypełnienia przyjętych
macierzystej partji. W tych. kola.ch arwię zbrojeń Bą..lciJwil! oświądezvl: Nie.
ny nie mógł zaniedba!! tc~o, co jest olę· zoooWil}zań Świad(,lmość, że m!>2E!my
tykuł p. Niedziatkowskieg-o byt p'rzyję.
t y z. Pewnością o wiele cie,p,lej, aniżeli mógłerp J:lomin~ć okaz.ii i nie zwrócić tylko ~agadnieniem ~br(}ny narodowej wykonaó nas~o zebowię,zapia. docJa odw pą,łaCIl Namiestnikowskim, siedzibie uwagi na doniosłą deklarację kancIe. W. Brytanji, ale jednocześnie kwest ją. wagi wszystkim, pragn~cym zyć w p.~,
rz!!. Hitlera. która będzie zbadana przez wykonania przez nią zobowię,zań, wy- koju i odwróci innych, którzy nie oQElCPl'~mitlr& Sław,ka ,
Nie chcem:v w przewidywaniach 00- l'~ąd br:vtVis,1{i z całą rJiokllidnoŚoCla. ,- ntkającyc" z p1łktuLigj No.r. Wi~~ flję, ale w przYf.!zło'ci, w mOJJHI!lcll! na.
Przec,llOclz:tc qo zagadnienia obro- my. że w~zystkie naśze zbrojenia będą prężenia. mogliby próbować zapom~
sVwM alę poza powyższfi, oharaktery...
użyte jeqynie i wyłą,cznię Pł'zęl,!iW~()
nieą o ~w~icb urOCzY5tyc.n zobowi~~ą,
sty){ę na.t>h·ojów. COnajwyżej mo:!ętuy tly narodowej Bajdwin powiedział: Je·
niacb. wynikająeych z paktu I.A~i Nn·
wvrnzić prZypuszCzenia. że cdbudlQwa
rodów, lub pąktQ Kellogga.
d/,lwnoi lewiey br.dzie post~powałD. etaPami.
Jedlnnn
prawdlopodobnię
ł,.
lsko NI !QIie"
pierWlSZYTl1 ~ z tych etapów może być
ponowne zjednoczenie P. P. S .• która od
wywot,. ł oba""
roku 1929 rQzbiła się na trzy grupy:
Jednł} z' nąjważnlej8z~;cb l).nyC~,;l
i) C. K. W. (Cenh'alny fu>mitot Wyk()..
pbaw była. nie~wjadom('l~ć, pp,nuj/łę(L
n~wQ;!;:V) POd ~rzcwQdllictwem b, l1lal'~~ .
na. $wfecie co do tege. Co kryje ~i9 ",.
DI15IZYll~ldeg(), Ił od czasu jego,. cllol'()'"
,Allua flt1ta la'utowa Wielkiej »,,"ttHłJI łf'!Mt łłtłJlep8~« JOepewncmi planami. Obąwy tą,kłł buby ~ pp. Niedzia,llww'l<ieA'o i Arci szew.
koJmią, l)ol~oJlf, euraf)ęjMkłęQfl'
diliły się czę~ciowo W zwiłzku ~e stllskJega. 2) dawną Frakcjo Rewoltl<lyjną,
$I}d?;ę, ~ę h~~".
L
Q n d y fi. (Tel. wI.) W czasie .11yszl('lźył w eza,sla ctYii-KutlH c>świadczen-ię, flOwi2kięm Niemiec.
zwan{\. popularnie B. U, S" pod wodzą
l\.u~ji w iJarlamoueie angiclsldm zdecy- że ~iła f1pty prytYJs'Klej jęst najleps~1} mogły pne być całkowlcill uS1Jlllętę i
p, J(;łworow ~kiego. i 3) Związek Związ
ie będziomy mogli byĆ całkowIcie
większością gł(')$Ów. (340 pr~ę- r~l{()jmię. pokoju curopcj~ld,,~p.
.
ków Zawoc.lJowych, kierowany Pl'Z!'l'Z p. dowaną,
olw
52)
izba
gmin
oc4'~ucUa rezplllPraf.la.
anglel~lia uwazf!. ten wvmk ~Zc~el'zy wzajllHlnie W kwęstjj nłlll~ycl1
J ędrzęja MOf!\.CzęwskiegQ. Pienvsza z
cję. domagajłc/)' się zmniejszenia P!)~ za. wielkie zwycląstwo rzll4u. na.rflc1o~ tbr"jol't. P~póki to nte na~tlłpi, IlW bę·
ty~h grup j~ w r, 1926 przeszła do O,PQ·
datków pudźetewyeh na. ohronę nań. Wl'lgo, a !lzczeBólnlł\ Baldwina, k.tóre~o dzie mo~ło fl'tnieć istotne zaufanie.
zycJj l wytrwala w niej do ~hwOi cbec. stwa.. O~nacza tp, Ż", cały niemal par-. uważa się za n~W~g('l st6t'ntka.r ząflu yv.
nej. Druga. po rozłamie w r. 192!) ll- lament wypowiedział się za zwiększe- Brytanji. ItówH6czesnle prasa. Z!\POWlłt
x,bk ŚC ~brojeń ni mi ckich
Ch9ddła. Ill'zęz pewie'\l czfIJS Z1l Ol'(}!'ZB,- niem z!wpjcli !OŁfłiczych. podsekretarz da wznowleIlle rokowań z Niemeanli
Podana przezemnio w lililtopndzt.e
dJową, ale rx> wybgrach w r, 1930, d'o $tanu
do spraw lotnictwa Sas!lool\ P pa.kt 16hllczy.
liczbą, salllolot6w niemleckioh byla
których P6szła samodzlelnia.. oddaJilt\.
?JgodQa z pra,wdę" jednal\ myliłem "Ię
się ad rz&dl1. deklal'uj<\c się tale ju),o,.
c:ałkowicle rp do przyszł"ścł. 1}\)nieważ
o\}ó~f)H(3\j.d(lz~·Mw, Ty)ke tnęęia ~ru
nikt r:\je miał żadnego p"jęcia l) tł1i3'b
pa ięst wyraźnie ,,(3anacyjua", weho,
kOŚci produlccji. do które.f mo~ą. doj~ć
d r.ł\c w skład B. B,
Niemcy w naliltępnom półroczu,
.
Drzybędzle
RmJerć rnar..,z. Piłs.udI!<'l\iego l obawa
\v
a
r
~
z a w a (Tel. wł.) prę,zyd611t
Przypominając,
że
ktlflClerz
lIłt!er
B er 11 n. (Tel, wl.) Pr, S~ba.eht ('l.
przed "flll5 nsfo,v sldomi" tendepcjami Estonji Paetz, bawię.cy na kuracji w
Icc wme·h cznH1ików w obozie n~ąde- Truskawcu, oezeldwany jest w W/l..... śwladcz~'ł ostatnio, ża ~apowied~iana d~ży do psiągnięci{t ped względem
emisja nowych papierów wartQ~ei(}o. zbrojeq letnlczYch równ6Ścl ~ FrallI\' ~' m zbliżyłą powCl.Śnlonyeh (;oWllfZYIIzawio pOllliędz)' 5 a "1 czel'Wca, t. j. wych jest podjęciem gzhl,ła1n08Cl WP1'6,: c.ią., Bajdwin oświadczą, że to właśnie
~ :>;\') \\" Bardzo możllwo, ze p. NiedJział~
gdy wracać będzie do kraju. Wtedy
wyUczenie stanowi pedl'ltawe jOgO l'ą.
kow.-I, i, n ie chclJc przemawiać W'PrQ. t zatrzyma. ię w \Vnl\ zawlo dla 7.łoże wadzonej pl'ZOZ "Gołd Dlscol1t.o .flank
chllnków, Wyhf ramy (113 W. Blytan,ii
już
od
roku
1921.
Hównoczośm8
dr.
do "rl'1l1\(')w" i 111rzyzotQWCÓW", umyśl· lila W~i'!yt oficjalnych. w)
Schach t uzo.sa('\nlał koniecznośĆ pod· jako Iiezbę przybliżanI). 1500 jednostek
nie nad,nł swej konceflCjl szersze, ogólwyższeł1ia .kapitału zakładowego }:Jan· h>tnfc:wch pierwlilzD!in,iewych. Chcieliniejsze ramy.
byśmy oflią.gnąć tę IIcz}:Ję mozl!wfe jak
Jw fł 200 rnllJOJlów JlltU'ęk.
~yt1.lll~ja. ~yk'I'6t~~ 5if.~ wVj8Śl~ L , _Cen~
-DO(ł"nł A
-

II~WI!

l a wloa I !r~WI
dla pokoJu
za planami Niemiec"

Cał

AnglJa Z zwi k· ni• m
lotni V h

co kryje

ń

PrezYdent E tonjl
do Warszawy

trll-hw l(QQ1jtert · 'Wyk9n.a;wc~r · P. ' P, 'fI;>
Q.rł()~1ł Wftl~ " W oQT,d.n ie " zaic\,oi<Ól1łT
prze~ no\vą ordYl}ację

demokracJi. Z.()..
ba.tzyrny, .ia,k się
te~o(') li I'> elu USto8Uli.
biją powstałe grupy: CZy staną w tej
walce ramię w ramię obok dawnych towar~vs"ów. cz:v ;>:echcą. ' "pl'{}nić 'demokracji" p'J'zed "sC!.TI!1cj-ą"?
M . 1(.

oa

N,awy

poseł· b'ułoarski

w Warszaw'le
War s z a a (Tel. wl.)

PoSletl1
pulgar!'lkim w Warszawie ma być mia..now.any b. del{)gat. rzę,d,u bulgarskie:n~
do Ligi N'al'odów 1 Antonow, b. 1'6(lak·
tor dziennika_"La Bulgarie". (w)
,
W

Abisynja .
.
rynkiem zbytu dla Pol\ski? '

War s z a w a (Tel. wł,) I{onfli$.t
wlosl;;,Q-abisyński 7,:wrócił llwagę ' pol~
skich sfer gospodarczych na Abisynj~.
Odbyły się narady, na
llQ artykuły produkcji

rnaj~.
8kln~,

którYGh usŁą.lo·
polflkiej, ,Uóre
szanse "zbytu na. ryn}w abisyń~

.~

"'.>:.

%'i tot.';,

ó~p'o~,O.P.łł .WY~l>U

H$łftU~J," .lI ..1L. '"~.

o!rdynacll wybQrCłęJ
:\\1
W ·8.1'sz .a,.,wa. ,, (Tol.
w!,) .

dnia dzisiejszego nie toczył~T się
narady, w łonio· B. B., gQyi; ten

ł'~edw

l(Clm&"t!l.rZ ,!Ul . _ ..
plew i, MÓfłl,. l\wliQ. ąmtill"i W~llO.

; cią,gu
żadne
cl~ień

l)ył poświęcony Tlą. kQl)feręi,cjepomi~..

d~~

:p. (;areru, który

nikowane stanowisko prern.iera.
Mówią,
że liczba posłów miałaby
być PO(!wyższona z eoo na. 208, a stanie się to przez powiększenie liczby
okręgów wybprczych w czf,erecll mią,
staeh, mianowicie w Krakowie, Po\!Jną.lliu, 'J{Mowieach l ' Wilnla: Mil być
tl'tldlf~ rOZi!iZ6l'zony skła.d komisji ol\:rę
gowej przez 'l.);!;upełnienie ich delegatarni więl(szych grup IUdn. o~'Ci. Cyfrą {}bywatelj, ktÓl'ZY mieliby prawo wy$u·
\vąć delegatów na. komb.je Okl'ęgowe,
waha się . pomiędzy 5QO a 1000.

Znów wybuch wulkanu

T o k f o: (fA'!), Nastąpił znów Wy~
bucb wulkanu na górze Asama, Je2ąci!!j
w pobl!żu Karuizawa.
.
P' odróż
Wulkan. Wyn:ucJł olbrzymie ilośe!
"Marszałlek Piłsudski"
lawy, popiołu i dymu. Popiół spadł na
w a r s z a w a. (Tel. wI.) N aj\\<ię'ksz)': okoiiczn~ wsie 1 miasta, a SzclE'gólnie
statek polskiej żeglugi morski~j "Mar- · na Maebaszi, gdzie ludzie musieli choszałek Piłsudski" wyruszy w pierwsz~
dzić. pod parasolami.
Pola. są dość grubO PQkryt<9 war.
plXlrM do N owego J orlw 12 czerwca.
Przestrzeń tę przebędzie w cią.gu 8 t slwą. PYłu wull{anieznego, ~tóry wyrzą.dził poważne straty retlnlkom,
pół dnia. (w)

statku

'.a

R

iwc11 papi~rów ~a llierw(;)<t,y sygn~ł . ln~
fli:\eji w Ni (Hue.zech.
,.

>

lTtifl.łby PJ'zed~t!l.r

pl'emjęrQwi SłaWĘ owi fJpifłJę i ~(1~
$tf~eżerli9 'gru,p konstytllcY}nyeh plo·
ku l'ządowęgo. W t'QPotę l' gędz. 1 t prł\..
. ce będą wznowlolle i będzie zakoUlu·

wiq

. w.

,·, Zagadkowe odw'oł,anlę··':
B j!l r i i Il, (PA T).

ZwołallY n~ .rodę

c~waMłll{ ęgólny synod niemiec!!!",
go cwo,nlfe1i<3kiego ko~eioł", wyzn~nio..

i

\Vego, wyzntle1:ony

W Augsbu~'gUl został'

I1a,f-de odwołallY, .

'

Przyczyn odwołania dopatrują. się
\V stanowisku należących do ta~o ko:' cioła dwóch ~11;hylłych gruP. ~'~'En.a.
niowych, mianm'\' H)Je bawarskIeJ l Wlr~
temberf'kiej,

57 p,P.

święto

-

.

W pozn,ąn)u

p o 2 n a ń, 2-1. 5. W dniu wC~qrltj~
zym 2,3 bm, p7 p. p, W Poznaniu ob~
cbogził swoje święto pułkowe. Ufoczy~
stości z powodu. żałoby
I}~ral'~iezono
dQ nabożeństwa) odprawi(}f\ego w ko.ściele garniznowym przez )rs. kapelana,
Dyma.rą):tiego. W7.ii'łł w ni~4 tHlzia.ł.
V-fzybyly dł) }3{}~na.nią. k.ierownik ministf)l"stwasprq,W wQjs}{{l'W')'ch, gen.
Tadeusz Kasprzycki, który Qdebl't\ł
defiladę
pułku.
Po m'oc:wstośaiaeh
pulltowycu gen. I{asprzyeki zwiedził
nliasto. poczem o godz. 15 odjechał do
Wą.r$~awy.

Czytajcie

.,ltU

N,a ćzel1e gabinetu stanie B'aldwin, kt,óry utworzy rząd zaufania narodowego
gabinetu,
oka~ję,.

w całej pełni wykór1;y$ta

się
bowiem czynić
wszystko, aby z !\Iilnym rzę.dem, opartym o PQdsta.wy narodQ~e, wystą.pić
pl'~ęd wyborcami,
Wy-l:lory do pa.rla,.
mt}~tu odbędę. l'Ilę p-rą.wcJopodobnie na

jt.siont.

na Baldwin precyzuje. że 1500 samolotów !Stanowi liczbę sił lotniczycb .fran~
e~skjch. nie UczE}c kQlonii j że lie71ll~
tą w Jńiar~ (:)~(:)lłęznoścł ~otft byt! wfeksza lub mpieJsza. Zawsze ąę.dziłet'J' .,...
rnQwl J3aldwin - ię równQ$Ó U~~lly
jest nitodz(}wJ'llt dla. esiągpi~cią I.1w6t"p
ce16w. do którrcb dążymy, a. wię~ zbf~
l'OWegO bezpieczeństwa. takie~6, jClk
ja.kie przewiduje pakt lotniczy mocarstw lokarneńskich j pęwnej mł3tody ograniczenia zbrl}jeń.
'
Zk,,}el ""zachodzi BaJd",!" de> ",r"l1nizacji przemysłU wojennego i wsk/lzuj.e, ie po!1 tym VłzlllędelP Wi@lka
Brytanją. ma bardzQ wielę do ~l'Qhh.l."
uia, aby w dziedzinie obrony nfe by~
lligdy peniżej innych krajów. Je~el!
chodzi e SZYbka nrodukełe masz",n. W.
8ł'ytanj{t może wytn:ymać konll1Jr~n
cję z kaidym krajem..

:r;anądJenh.
ko"iec~ne
Niema żadnYCh pQdlltaw do paoi~

Energiczne

powiada minister - ale mus~ę
nie pozostałbym w rzą
dzie, kt6ryby nie przedSięwzlą.ł zal'zą.
Cl'lell równi~ energicznych, jak te" kt6f0 czynimy obecnie. Dodatkowe kndyty buqżetowe będą. przEldstawłon~
ki -

p!)wledzieć, że

pótpięJ.

TRACJĘ PO~. SKĄ"

i JfI an i! ~ i 110 8 ~i ~ mi~ii
L o n d y n. (Tel. wł.) J'eszc2Je PTze.d prsmjera wymagą..
W myśl zwyczaju angielskiego
Zielonemi $wią.tkami oczekiwana jest
zmiana gabinetu angielskiego. pro- zmiana premjera pOWOduje formą.lnę,
Ponieważ
mj&l" MacDopald będzie musiał uat~.piĆ zmią.n~ całęg() ~ab1netu.
ze swego stanowlf.ika, gdyż lekarz Mae pewnem juŹI je~t. t~ na.l'ltępc'ł MĄCDo.
:Donalda ośwładc2:ył, te OC7:f je8Q nię ~8.Jd4 ~dzłę l1ąJcłwin, oo,aklljQ...f;ę
f!1ł itdolne już do WfSUkowa jak!Q »r~c~ t~ll, m.ajl'łe wj)l1iQ. fęl5.lol WP1'~~U.d.Q.Włft .

~aj~.~y"~~feh::, ..,,-,. _.:,:, \.( j,?,,' .'~ __"' .. ,
',~:~': .~v.ii1 .' 1. ri1Ó.:&})- ' 'j . ~ ~: ...
brytyjsklc~
,
Na za,.p y tanie Austina Chamberli1i-

będzie

W

unki uspokojenia
w świecie

Na

czył,

f/Zakończ~nie Baldwin ośwhlil.
tę największem niel>ezpjęczeo

stwem dla świata jest obawa, którą żv
wiE} wszystkie narody. Przez stopnioWI:) wznowi~nie wzajemnej wymiany
lllHltiloW"j powróci pokój do Europy.
Narody, wśród których wzmaga się '
bezrobocie. , própuję, dać pracę be7.robotnym przy fabrykacji broni i to wła
śpie , stanowł zaC'Iarowane kolo, S~<i7.;ę
~ kQńc~y mówcą, ~ tej est trorhę jaśniejSzYCh przebłysków w przemów'leniu kanclerza Rzeszy, Pow\nniśrpy la
uchwyciĆ. powinnIśmy powziąć nowe
P?stanowie!'Jla. a sę.dzę, że przed wyblciem ostatecznej godziny. Mdziemy
w stanie uwolnić świat od na.TokrutPiejszj i!ll'.\lory, iaka kiedykolwiek nad
nim eitzyła.
.0
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Po zwycięstwie Henleina

ra a lallfoio08 IJrl!l,~W8~ J !

Pierwsze m·iejsoe wśród wszystkich ugrrupo-wań politycznych w Czechosłowacji. •.
Wzrost głl~sÓW ~'Omunistycznych - Dwa niebezpie'czeństwa - WysUki skierowane ku
poskromieni'iu ireden ty niemieckiej
Korespondencja wl asna
P r a g aj 2'"2 maja.
Na ustach wszystkich jest tu niebywale wprost zwycięstwo, ja.kie odniósł
w wrborach niedzielnych, przywódca
prohItlerowskiego odłamu Niemców
cze~kich, Konrad HenIein. Osiągnął on
z~ Jednym .z~machem pierwsze miejsce
metylko wsrodl stronnictw niemieckich,
a.le. wogóle wsroo wszystkich ugrupowan politycznych Republiki Czechoslo,,:ackiej. Listy jego uzyskały mianowicie 1.249.497 głosów, i 'd opiero na dru~iem miejscu idzie czeskie stronnictwo
a,grarne, które skupiło i.i76.517 gł.. choć, dzię.ki geografji wyborczej, uzyskało o 1 mandat więcej, niż henleinowcy.
J~lichodrlopowd~e~ronnktwa
niemieckie, to uległy one zupełnemu
pogromowi. Oto cyfry porównawcze z
wyborów ostatnich i, w nawiasie, z wyborów poprzednkh w r. 1929:
socj.-?'emokraci - 299.925 (506 761) gl.,
agraf].usze
- i4.2.388 (396.454) gł.,
chrześc.-spoleczni 162.797 (348.066) gł.
Sudecki "Heimatsfront" Henleina
skupił ok'rągło dwie trzecie wszystkich
głosów niemieckich. Już to, biorąc pod
uwa,gę bojowy charakter tej grupy,
musiało wj'wołać Ot.ż(' 78niepokojenle
wśród społeczeństwa czeskiego, a zaniepokojenie to powięl~szone zostało ieszcze przez okoliczność, że ogó-Iny odsetek głosów niemieckich i węgierskich
w całem pal1stwie nietylko nie spadIł,
iakby się należało spodziewać, ale nawet jeszcze trochę wz'rósl. Mianowicie
na łączną. sumę 8.231.000 w5zystk ieh zło
mnvch głosów ugrupowania niemieckie i węgierskie u~yskały łącznie
2.147.000 gt, t. j, W proc. ogółu, podczas gdy w f. 19>29 skupiły 25 proc.
Niemcy spiscy .szli do wyborów na
wspólnej liście z Węgrami. Blok wę
giersko - niemiecki uzyskał na Słowa
czyźnie i
Rusi Podk'a'I"packiej razem
291.828 gł.; poprzednio miał 257.31.2.
Liczba mandatów, uzyskanych przez
ten blo>k, poz()Stała niezmieniona (9).
Prasa budapeszteńska wyraża s,p&daJne zadowolenie z pa,ktu powiększe
nia się liczby głosów węgierskich na
Rusi Podkarpackiej. W stolicy tej ziemi, Użhorodzie, który według oficjalnej statystyki z r. 1930 posiada 17 proc.
W~rów, lista narodowa węgierska zdobyła 26 proc. wszystkich głosów. Nadto
około 25 proc. głOSÓW uzyskali tu komuniści, którzy wogóle podwoili swą
liczbę gł()Sów na Rusi Podka1'Paekiej w
stosunku do wyborów z r. 1929. Wzrosły też Siły na.e}ooa!Lstów karpat<>ruskkh.
NatO'miast pow8Jżn~ porażkę na Rusi poniosły stronnictwa koalicj.i rząd,o
wej, które uzyskały zaledwie 2 mandaty na ogólną liczbę 9. Szc.zególnie silny
ubytek głosów wY'kazuj", tu a.grarjusze
czescy, mimo, że w ich rękach znajduje
się niemal cały miejscowy warat administracyjny.
Do ujemnych wyników ostatnich
wyborów zaliczyć też należy fakt, że na
t. zw. Śląs.ku HUlczyruskim, to jest w
tym skrawku Górn6lglO Śląs.ka, który
tTa,ktat wersalski przyznał (bez plebiscytu) Czechosłowacji, listy niemieckie
zdobyły diwie trzecie wszystkich gło
sów -A przecież ludność tego kraiku
jgst niewątpliwie słowiańsk.a. (są. to
t. zw. Morawianie). Rezultat wyborów
dowodzi, że duża ich część nie otrząsnę
ła się jeszcze z pod wie,klOw~'lCh wpły
wów germaniza.eyjnych.
Wreszcie pewien nLepokój wywołał
wśród tutej,s zej opinji publicznej także
wzrost ilości głosów koonunistycznych.
O ile zmniejszyły się w'pływy Trzeciej
Międzynarodówki w okolicach, za.mieszkałych przez Niemców, Q tyle wzrosły
one wśród ludności czeskiej i ka'rpatorU3kiej , W ogólnym bilansie ilość gło
sów komunistycznych w calem pań
stwie zwiększyła się z 753.220 na
8<19438; i,lość mandatów powstała ta
sama (30).
W czes>kich kolach .nacjona.listycz.nych (gru,pa ~ • 1t.rilJra ...

"Orędownika"

faszyści gen. Gajdy, którzy po raz
pierwszy wchodzą do parlamentu) bije
się z tych
wszystkich pOwodów na
alarm, doma.gajac si~ zaostrzenia polityki w duchu narocltowym. Natomiast
w czeskich stronnictwach koalicyjnych,
mimo poniesionych przez nie strat, panuje tendencja do utrzymania obecnego kursu i zoooowania koalicji rządo
wej na dotychczasowych P<><istawach z
dołączeniem Partji Rzemieślniczej.
Niezależnie od tego, wszystkich interesuje, jak zachowa się rząd wobec
grupy Henleina, który -jak wia'domow obawie o wrażenie, ja.kie zwycięstwo
je~ spowoduje w kolach rządowych,

pośpioozył z listem hołdowniczym

do

prezydenta. Masaryka. Mimo tegO listu
opinja czeska zdlaje sobie dobrze sprawę, jakiem niebezpieczeństwem grozi
państwu ruch sk'rajnie nacjonalistyczny wŚ'ród Niemców ,.sudeckich". Dał temu wyra.z organ agrarjuszy "Venkov",
który wYlS.uwa nawet perspektywę blis~iego. ~z":ią~a~ia partji Henleina i u- I W Holliwood istnieje szkoła gwiazd filnteWaz~lellla lej. !U.andat?w.
. , I mowych Na zdjęciu widzimy szereg adep. Nalezy wyrazIc zycze~le, .by .wYSIłkI, J tek, marzących o wielkiej karjerze filskierowane ku poskromIelllu lredenty
mowej.
niemieckiej bo tem jest mimo
wszystkich hołdowniczych dek,laracyj

r
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- zostały

uWień~:~ne

Podróże

gen. Goringa

końcu tygodnia.
premjer pruski Goring w towarzystwie
małżonki wyjeżdża do Budapesztu. W
otoczeniu premjera wyjadą również
min. KerrIoraz ks. Hesji z małżonką.
Program dalszej podróży jeszcze
nie jest ustalony, ale wydaje się prawdopodobnem, że peemjer uda Slę następnie do Sofji. Bułgarska "Zora" donosi nawet, że przybędzie on tam w
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niedzielę.

RumunIa a Sowiety
War s z a w a. (Tel. wł.) We(llug
"Adverulu" - jak donosi z Bukar-esztu
"Kur;er Warszawski" - Titulef'cu po
uroczystościach ku czci króla Karola,
z okazji jego piątej rocznicy pa.flowania, natychmiast uclu się ela Moskwy
w towarzyst'wie ministra haIJlllu Manoilescu i min. kolei żelaznych Tatarkovici.
Zadaniem rumuńskiego min. handlu będzie omówienie z sow~eckim komisarzem odnośne10 resortu warunków podjęcia normalnych stosun!{ów
gospodarczych, a zadaniem min. Tatarkovici będzie uregulowanie normalnego ruchu kolejowego między Rumunją a Rosją sowiecką.
KATEDRĄ W MEDIOLANIE
w~jskowym pięć tysięcy młodych faszystI,JW, aby
Rlcci'ego, odebrać karabiny, jako symbol pelni

NA PLACU PRZED

stanęło

w szyku

dowódcy, Renato

z

rąk

praw

swego
członka.

"czarnych koszul".

zerwania

Wyobrazić sobie można miny 350 pasażerów transatlantyku francuskiego "Cham.

Możliwość
Rzymu z Ligą

Narodów

Włochy 8pr~eciwiają się przekazaniu konflil~tu Lid~e
łowania min" Edena i Lavala nie dały wyników

p a ryż. (Tel. wl.) Koła dyplomatyczne oceniają sytuaoję, wytworzoną przez zatarg włosko-abisyński jako
bardzo poważną., zwłaszcza, że delega.cja Włoch sprzeciwia się stanowczo
przekazaniU konfliktu do załatwienia
Lidze Narodów.
Rozmowy genewskie w sprawie
załagodzenia. zatargu
włosko-abisyń-

-

U si-

skiego prasa paryska ocenia bardzo
:pesymistycznie. Ogólnie stwierdza 'się,
ze dotychcz8isowe usiłowania min. Edana i min. Lavala nie dały pozytywnego wyniku; Pisma stwierdzają., że
jeśli nie uda się uregulować zatargu.
wówczas należy liczyć się z zerwaniem Rzymu z LigQ. Narodów.

oficjalne jeszcze nie wypowiedziały, się - "Times"
o taktyce min. Lavala

P a ryż. (Tel. ..wl.) Specjalny korespondent agenCjI Havasa w Genewie
donosi, te min. Laval nie wypowiedział się dotychczas
na temat mowy
Hitlera. Wstrzymu}e on się z tem aż
do przeczytania wywodów kanclerza
w oryginale.
L o n d y n. (Tel. wł.). Paryski korespondent "Timesa" omawiają.c wrażenie mowy Hitlera w stolicy Francji
stwierdza, że dopiero po upływie pewnego czasu należycie da. się ocenić

lbroJ'enle Amp.rvk'i

I

wrażenie,

jakie

wywarła

kołach rządowych.

ta mowa w

Mimo wszystko już dziś można
min. Laval napewno nie
odrzuci ewentualnych
niemieckich
propozycyj podjęcia. rokowań wspra·
wie porozumienia. obu stron.
Dalej twierdzi korespondent, że
różnica, jaka dzieli Paryż i Berlin w
sprawie traktatu wersalskiego dotyczy
raczej metod postępowania.
•
stwierdzić, że

I

podno~zQ.c w ten sposób. sumę ustaloną
przez lzbę reprezentantow o 460.000 do\Y a s z J' li g t o 11.. (PAT) SOlJat jcd- larów. Sumy te przeznaczona ~a na
nomyślnie uchwalił powięk5~enie o finansowanie budowy 24 nowych Ok.rę-.
l.1ł7AMłI ....... )ud'" . . . . . . .
~~ "
t
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plain", przygotowanych w Hawrze na odjazd
do Nowego Jorku, gdy im linja nagle oświad·
ezyła, że statek nie odejdzie wskutek strajku
marynarzy, rozmieszczając ich jednocześnie
na łeb na :szyję po miejscowych hotelach
i stancjach. A że i nazajutrz nie było widol,ów, aby statel, odszedł, nie pozostało podróżnym inne wyjście, jak ulokować się na
innych statkach, i to linij angielskiej i amerykańskiej.

Francja wobec mowy kanclerza
C~ynniki

VWAG~

,"

Przykre zaiste wspomnienie wywiozą niefortunni pasażerowie Compagnie Generale
Transatlantique. Byli to w dodatku przeważnie Amery"anie, nad czem opinja francuska w dwójnasób boleje, ciskając gromy
na strajkujących. Łatwo utracić dobre imię
w "onkurencji mors7dej. Znacznie trudniej
je znowu odzys"ać.
Agitatorzy syndykatów zawodowych,
pchani przez egoizm klasowy, nie brali widać pod uwagę, że przy tak ostrem współza
Ulodnictwie, jakie istnieje na morzu, podstawą egzystencji wielkich placówek jest
przykładnie działający mechanizm p r a c y.
Placówki takie mają ponadto charakter re·
prezentacji na zewnątrz, a zatem normy po·
stępowania winny tu być inne niż w zwy·
kłem przedsiębiorstwie, - , więcej ptzejęte
duchem obywatelskim i patrjotycznym.
Ponadto przy organiżmie tak wielostron.
nym, jakim jest nowoczesny statek trans·
atlantycki, nie wystarcza jedynie to, że wydala go na świat genjalna myśl inżyniera że jest chlubą technilci. Poto, by st~tel;;
żył i pracował potrzeba jeszcze dobrej woli
tysięcy mniejszych pracowników, czyli ha,.monijnego współdziałania wszystkich .
W dniu 29 maja ma oz; portu tv Hawrze
wyruszyć w swą podróż dziewiczą przez
Atlantyk największy statek świata Norman·.. By ły uzasadnione OZ,'lWY - "na szczedJe.
ide rozchwiane według ostatm'ch doniesieJ.
- że wobec strajku nie będzie mógl olbrzym
morski dotrzymać terminu.
Oby to bliskie święto marynarld francu~r..iej•.:ara~m rekord szybkości, komfortu
, be:;ptec:enstwa na morzu, rzucuy ez,jłmprę
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Co bedzle z bud2elem lodzl7
I

•

Czy komisarz Wojewódzki zwoła posiedzenie Rady mieJsk-leJ w Łodzi?

. Ł ód ź, 23 maja.
.,Co się dzieje w tej Lodzi?" - za ·
pyta. niejeden: z głuchej prowincji. Tyla krzyku i hała.su narobiono przy 0mawianiu budżetu a budżetu jak
niema., tak niema. Na ostatniem posiedzeniu rady mieJskiej doszło nawet
do wielkiej awantury, bo 2ydzi zamiast o budżecie, zaczęli gadać o
swoich"krzywdach". · Wyglądało to w
ten sposób, że budżet ich o tyle obchodzi, o ile dotyczy ich interesów. Przynajmniej jeden jedyny raz. powi~dzie1i
wyraźnie,' czego chcą. Radni żydows· cy
musieli ' się istotnie czemś mocno zdenerwować, sk!iro . odkryli swe karty.
Do tej . ~QoWi~m .'pory tylko krzyczeli
i ąwa,nturowali. ~ię, .sądząc, że w ten
spoSób uda im: ' ślę najprędzej zderrer":·
wować przeCiwników, t. j. "endeków"
i . spowodować ich do złożenia 'broni.
Kombinowali. dobi'ze, al~ wynik pokaza,ł się;: Jak z,aws?,e, m'n iej korzystny,.".
",Czy :·: ZYdom "' zależy , riO. ' budżecie?
N~~\V·ą:tpliwl& " -- tak, ' Ale na' takim
budżecie,
któryhy im ' ' odpowiadał.
PF~ skreślaniu różnych subsydj.ów ży
dąwskich te~ . "szczegół" wyszedł na
jaW . . Wyraźnie: Od tego czaau . Żyd'zi ·
zmienili swój stosunek . do- budżetu
i zaczęTi grać rta zwłokę, Budżet antysemicki, t, zn.· ten, .nad którym . 'pracowali narodoWcy - . zdecydowanie .odrzucili. 2ehy jednak ódWrócić uwagę
społeczeństwa .:... ,vykómbinowano so~
bie "zarzut", że "większość nal'Odowa
obraża godność wielkiego narod.u " t. zn. narodu żydowskiego. Zarzut
śmieszny i nieistotny. Bo - po pierwsze: właśnie radni żydowscy dopuścili
się ·· szeregu . karygOdnych zniewag pod
adresem reprezentacji pols'k iego społe
czństwa, apowtóre skreślenie subsydjów na · niepotrzebne organizacje
i instytucje , żydowskie nie może być
pojmowane, jako zniewaga 2ydów.·
Czy ~k czy inaczej będziemy osę.
dzali postępowanie radnycłJ, żydow
skich, zawsze dojdziemy do jednego
wniosku: żydzi domagaję. się budżetu
,,żydowsko ·polskiego". Na polski bUdżet, uwzględniający interesy ' społeczeń
stwapolsIriegó, w ' zadnym wypadku
nie chcę. się zgodzić. Tu leży istota
sprawy, .... ,
Gdy 2ydzi zorjentowali się, że mimo urządzanych przez nich burd narodowcy postępuję. w pracy napnód chwycili się innych środków walki.
"Szczęśliwym"
zbiegiem okoliczności
poseł BB, adw. Paschaiski, powiedział
w parlamencie, że rada miejSka. w ł..ó
dzi 'przynosi ' "hańbę" Polsce. Oczywiście prasa żydowska skwapliwie z tego skorzystała., by rzucić się na radnych narodowców z nowym "arsenałem" kłamstw. Tak samo i radni żydowscy na posiedzeniu publicznem rady nie zapomnieli przytoczyć "opinji"
pOSła Paschaiskiego. Ale i to nic
nie pomogło. Praca szła dalej, Rada
miejska skończyła już drugie czytanie
budżetu - ' i powinna była pr~ystę.pić
do . ostatec;znego uchwalenia budżetu.
W tym to ' właśnie 'czasie prasażydows'k a rozwinęła ,ostrą. ' kampanję przeciwko, ·łódzkiej radzie miejskiej, dowod~!łC, że działalnością. swoją. "komprómituj& Łódź 1 -ca.łą Polskę", że "najlepszem wyjścieo z tej sytuacji byłoby
rozwięzanieradY"<. · Ostatecznie jednak
rada miejska. ' "Uizędlije", ale co z tego
uTzędowan,ia, . '~'kb~ budżetu .. nienia.~
NJęmJt , zaś gO ' dlatego, tę ' kOl;ntsarz'
WojewÓ\izki ~ nl~ , ..?;wołu,jep()siooz·enia
rady miejskr~j. ',; ','
:
-'.
..
' .. ..
. •"
. Z tą.kieg.o stanu rzeczyoezywfścle
za,dowoleni · są 2ydzi, bo dla nich istotnie jest lepiej, gdy komisarz rządzi
miastem na podstawie starego bud żetu, a nie na podstawi.e budzetu. uchwalonego przez większość narodowl}, Cóż to .obchodzi 2ydów, że miasto
pozbawione jest planu gospodarczego,
Odpowiadającego .woli większości go- '
spo'd arzy.
,
.
Gos1Jodarka miejska, oparta na p~~
wizorjum, nie jest dobra. Kazde .miasto, ~ające . ambi,cJę rozwoju, musi
się ' gQspodarować we.dług zdrowego

Katastrofa balonu
P a l' y ż. (PAT). Balon belgijski "Belgiea''; pilotowany przez aeronautę de
Muytera. zdobyweę jednej z natcr6d
Uórdil}n - Bennetta, spadł na wybrze:i)u
BrManji. Balon jest zniszczony, pilot.
i .jego dwajtow8!l'zYrS~e ura.towa,ni.
lj

,ił .

_

.

i realnego programu. Temwięeej potrzebny jest taki program drugiemu
co do wielkości miastu w Polsce Łodzi, przed któr'ł leży niesłychanie
wielki ogrom pracy i obowiązków.
Z tego założenia wychodzą.c, mamy
prawo twierdzić, . iż ktokolwiek utrudnia 'uchwalenie . budżetu
szkodzi

Katedra

św.

Już

najżywotniejszym

interesom

miasta~

, Sądzimy, iż komisarz rządowy, p. Wojewódzki, sprawujący faktycznie ~ządY
na ratuszu ł6dz,kim, dołoży wszystkicb
starań, aby budżet został uchwalony .

jak , najwcześniej. Ustawowy bowiem
termin dawno już minę.ł. acz~ szyb·
ko mija i przynosi straty. (t.)

Piotra w Bzymie, lIumin')wana tysiącami tarówek podczas. uroczy:;tQŚCl
kanonizacy jnych dwóch świętych męczenników angielskich.

futro o godz. 7 w;ecz. zostanie

Ogr6dek

R

ot~arty.

A .Restauracja'

tel. 236 -77, wejście z ul. Piotrkowskiej l50.
])oskonały zesp6ł

muzyozny.

Kuohnia wyborowa.

Zapowiedź
.
międzynarodowej stabilizacji walut
P o z n a ń, 23 m.a.ja

.

Jednę. z poważnych przyczyn przeżywanego rozgardjaszu gospodarczego
jest ś\viatowa walka monetarna W najl'óżnorodmejszych ' swych postaciach,

Walka, ta wytwarza niepewność, która
jest nader donioSłym czynnikiem psychologicznym, oddziaływują.cym ujemnie na pOłożenie rynkU ~wiatowego.
StabilizaCja 'Walutowa oddziałałyby dodatnio na góspodarcze położeni~ świata
i (Uatego zmie,rzające do niej usiłowa·
nia należy uznać za ze' wszech 'miar pożądane.
,

d

.

wych, pokryzysowych warunkach gospodarczych.
.'
P. S. Oświadczenie sekretarza skarbu
Mor~enthaua komentowane jest zres'Zte
w części prasy jako pOsunięcie taktyczne. zmierzające do zrzucenie odpowiedzialności za ewentua.lne dalsze eksperymenty walutowe Stanów Zjednoczonych, o Ue zwłas'zeza Anglja i Francja
nie zdecydują. się na porozumienie zbiorowe 'w sprawie stabilizacji.

VVłochyaprzyJaźń

francusko-sowIecka
Postęf)ujace od! paru miesięcy zbli~
żenie między Francja a Sowietami w

Rzymii3 nie 'jest przyjmowane z za-:
chwytem. Muswlini wolałby, żeby
Francja zadowoliła się związaniem się
w styczniowych 'układach rzymskich z
Włochami. a nie dążył,a do 'asekuradi
d-Qdatkow~J. przy pomocy Moskwy,
. '\
. Owo .chłodne <;ldnoszenie się . opipH
wlo.s klej · do c'~)fa~' 'wyraźniej przyjaznych gestów Quai d'Orsa.v wobec Sq.wietów było w. Paryżu pUnie śledzone
i starano się temu zaradZIĆ.' T() t.eż.w
c~:wi1,i. RdYm.i'n .. Laval udawdał się,' '!V
sw.a podróż na wschód! Europy; WY1'U·
s~~ do Rzymu franc~sld' 'minister lQt~
mdwa generał ' n~nalD, aby doprowa.dzić . między FranCja a Włochami do
zbliżenia i kol'aooracj,i na polu t~tnio
t.wa. Reżulta tern tej doniosłej wizyty,
której 'echo 'o oHtyczne naraiH~ przygłu'"
sione zostało rozgłosem m:Oskiewskicb
te.astów. był układ lotniczy francusko..
włoski. . Nl~ ' brak także na ' innyeh od.,
cinkach ' mahifes't acyj przyjaźni między
Francją
a . Włochami. jak świadczy
o~warta. ,,\v h<ąh dniaeh re·prezent.a,cyjna
wy,sta~'a sztuki włoskiei w.Paryżu, ktÓ.,
rej -tow:B.rzyszą nader życzliwe odigłosy
pr·asy. francuskiej'.
. Fakty te nie zdołały jednaKOWOż uśmierżyć- opin ił włoskie.i w sprawie u~
k.ładu francusko - sowieckiego. Krótko
Pl'z~d wyjaz.d.em Lavala do Moskwy pisal na -temat zbliżenia francusko - sowieckielro znany polityk i ezłonek·aka.
demji, Francesco 'Coppola, na łamaeh
.. Gazet-ta.·del Popoło", uwypuklajł1c nie-.
bezpte(!zeńśtwa , nowego pa.ktu Paryża
z M-Qskwą. Obecnie zę.biera Coppola po
raz wtÓry .głos i w SpOsób bardzo gwęł"';
townv krytykuje pakt wzajemnej pOmooy lraneusk-o -:,sowieckf., w,Vl"a,żająe
przekonanie, że · główne ' Kórzy:sc,i ·:'l.eń
cie,.!1;nąć będzie Rosja: Pisai'i ,wlóski ·posuwa si-ę · do twierdzenia, że -w tan .sposób stala .się : Francja niejako obroń~lt
waJczacetco bolszewizmu. który jest największem niebezpieczeństwem

,cywili:-

zacji europejskiej.

Strajk

kraw~w

.;

P a. ryż. (Tel. wł,). .Wybuchł (utaj
statnie 3 lata Pouczają, że - mimo strajk pracowników , krawieckicb w
przeprowadzenia dewaluacji -=- handel 300· zakladach.
zagraniczny Stanów Zjednoczonych i
Ulicami miasta przeciągnął w gaW. Brytanji kształtował się zniżkowo; dzinach popołudniowych pochóJ straj·
natomiast handel zagraniczny "bloku kujących, którzy protestuję. przeciwko
złotego", mimo utrzymania parytetu cią,glym obniżkom pensyj i złym wa.złota, zachował swe pozycjel . Jest
run'k om ·pracy.
wynik zastanawiający, jeśli zważyć: że'
przedeż m. i. poto przeprowadzono dewaluację, by zwiększyć obroty handlu
za~anicznego ...
Wydaje się, że dzisiaj znajdujemy się'·
w nieco ' pOdobnej sYtuacji, jeśli cho- '
dzi o nastroje, co przed trzema laty.
Wówczas to, ,gdy zauważono, że wszel(Na melodję "Krakowiaka") ,
kie środki obronne w ' postaci murów
celnYCh i zakazów przywozu są. Ińał-o
skuteczne, Zrodziła się , idea śtosdWania. Dumni są Jankesi "
nowego środka leczniczego, polegają,ce Ze BWego Chicago,
go na mań'ipuIacji' monetarnej: ' Dzi- Gdzie łupy się wozi
siaj także i ten środek okazuje się nie- w .biały dzień, rolwagą! •••
..
skuteczny. "

to,

O ' ch'w ili załamania ' się funta ~terliriga. we wrz,eśniu 1931 r. oraz dolara
amerykańskiego W kwietni.u 1933r. poraz pierwszy podjęto próbę, ~mierzają'"
cą: do międzynarodowej stabilizacji w&lut w lutym r. b. Niestety, PółoficjaJne
rozmowy, które w sprawie tej miał
premjer Flandin podezas swej wizyty
loridyńskiej
z
przedstawicielami
Co teraz wymyślQ. urzędowi ••lekaAnglji, mianowicie z ministrem skarbu
Neville Chamberhlinem oraz eksper- rze gospodarki ' światowej"? Czy natem gospodarczym rządu Frederic stąpi nawrót do współpracy międzyna
Leith-Rossem, nie dały pożądanych re- rodowej? Zdaje się, że tak szybko odzultatów i postulat międzynarodowe; budowa rynku światowego nie nastąpi
Wszak oowiem istnieje dzisiaj tyle nietab
.
~
s ilizacJi walut pozostał w sferze po- zależnych od siebie systemów gospooo~nfch życzeń.
darczych. ile je,s t państw. I cokolwiek
Dopiero .w tych dniach, jak' Już do- byśmy powiedzieli przeCiwko idei oder-·.
nOSiliśmy (por. "Oręi;l. ", nr. 119), sekre-, wania rynku narodowego od rynku '
tuz skarbu . Stanów Zjednoczonych światowego, to jednak ' nie da się zaMorgenthau wypowiedział się za pod-o przeczyć fakt; iż pewne uniezależnie
jęciem - usiłowań. zmierzają.cych do niesfę od rynków obeych i stworzenie
międzynarodowej , .. stabilizacji walut. własnego rynku produk. i konsumcyjZatem problem ten zaczyna być wysU-. nego pocię.gnęło za sobą. (obok wielu'
wany przez, rząd . waszyngtoński na konsekwencyj ujemnych) również i
Jedno z czołowych miejsc wśród innych szereg niezaprzeczalnych skutków doproblemów gospodW"czych, co jest nie- datnich. Zresztą sytuacja polityczna
wątpliwie faktem bardz.o dla gospodar- światowa jest .tego rodzaju, że. o odroki ŚWiatowej doniOSłym,
.
dzeniu liberalizmu międz.ynarodowego
Przypuszczalnie jednę,' z .przyczyn. w jt)go przedkryzysowej postaci nie modla zmiany dotychczasowej orjentacji że być mowy_ Temniemniej, za.pewne
Stanów Zjednoczonych w kwestji wtv §wiat cały odczułby jako wielkie bło
lutowej jest ujemne doświadczenie po- gosławieństwo: międzynarodową sts..- .
czynione z systemem dewaluacji. . Oto;. bilizację walut oraz wyszukanie jak~ :.
.nl). WJlliki handlu 'z agranicznelo Z8r .". ~Qtrwałeso modus vivendi w,.no,

Gdzie

,maJą be~ .liku

SławnY.ch .Dillinger,6w
l całą plejadę
...

-

'.'
.

A.rtystow - gangster6w... '
Ja, stwierdzam 'z peumościq,
Że łódzkie te mury,
. .
lIogą iść spokojnie
Z Chicagiem iD konkury!
N o, bo Łodzi pr~ecie:i:
Nie gorsza jest taksa Zamiast DiUinge.ra,
Ma "Blepego Maksa" l.
Ma te~ klub 'gangSterów
W wYczyny owocny,
.
Wszędzie teraz stllnny
"Związek Braci' Mocnycli~'~ .
Jedna jest ró~nica
W te.1 bą.ndyckiej b"aci:
W Chicago be~ pejsów W Łiid~i są pejsaci! .

Hade.

(

. .,

,
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=
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Nie przyznają,siędo winy...
Zelnanl~ oskarżonych

w procesie o spow'odowanie upadłości Banku ·Zagłębia

So ~s n o w i e ·c, . 23. 5. Po odczyta,.
niu aktu.oskarżenia., sąo \przvstąpił do
jego uzasadnfenia.
:
.
Następnego dnia posiedzenie otwarto o godz. 9.~znawał najpier:w oSk.
RzuctLOwski, który wyjaśniał sądowi,
ja.k pr?;eprowadzał niektóre
sumy
przez księgi i oąpierał zarzuty, jakoby
chciał narazić Bank · na stratę.
Rzuchowski obciąża osk. J agleUowicza, którenlu zar2'uca ,. że miał interwenjować na korzyść firmy Lubickl i
laskólskl, na której Bank poniósł 92
tysiące strat.
'
Dalej oskarżony
stwierdza.., że
ezłcinkowle zarządu· nie
przeglą!iali
korespondencji Banku, brali pieniądze
na kwitki z kasy nawet na dłuższe terminy.
Drugi zeznaje osk. Wieczorek. Ponieważ rozpmwa przeciąga. się, Wieczorek streszcza swoje wywody obroń
eze. Broni · się sam. Zbija t",ierdz&nie biegłych, że majątek, który posiar
dał w 1931 roku mial niską. wartość
szacunkową.
Przyznaje, że winien
jest Bankowi 75 tysięcy zł z tytułu
swego zadłużenia w Banku oraz osób
przez siebie podstawionych, swych
Tobotników, względnie firm budowlanych, z którymi przeprowadzał rozrachunki na wykonywane roboty.
.
Poza tem winien jest Bankowi 500
tys. cegły t tytułu transakcji.
Osk. Ziębaczowa jako kasjerka
-przy.znała się do tego, że brała procent z fikcyjnych wkładów, oraz wypłaciła 9 asygnat bez-podpisu zarządu.
Osk. lagiełłowicz nie przyznaje się
do winy i oświadcza, że zarzuty Z8r
warte w akcie oskarżenia będzie odpierał w czasie rozprawy.
.
Następują zeznania świadków
0skarżenia Dzierżawskiego i Smolibowskiego, ·który Jako lustrator Banków
Społdzielczych
stwierdza ogromne
nieporzą.dki w buchalterji Banku Zagłębia. Robił rewizję w list.opadzie 31 r.
i po tym czasie zostal~' !>twierdzolle

w Sosnowcu.

Kupuje

na

Już w roku 1923 jest kilkunastodniowym prezydenwm Sosnow:ca. lło
bi się dyrektorem Banku w .l92A r"
rozwija go, stają.c się równocześnie jego najpoważniejszym klientem. jeśli
chodzi o pożyczanie pieniędzy.
Potem zeznaje' osk. Ziębaczowa. 0-

Proces
o katastrofę

krzeszowicką

I

llgrupowanla

.~sa",a<-·yJłle··

,

pOI'tioslll

k1ęsl~ę

przypadł

L u b a w a (TeL wl.) Na terenie 2
miast i 11 gmin wiejskich powiatu
lubawskiego odbyły się wybory do rady powiatowej. Jak wynika z prowizory.cznych obliczeń, w wybora.eh decydujące z''''ycięstwo
odniesli nal'Odowcy.
. "Sanacja" ponio:::ła klęskę na ca-I
lej linji. Pogrom "f'\anacji" najba.rdziej uwidocznił się w gminach miejskicb. '\' Lubawi-e jeden mandat

•

1larodowcom. drngi bezparfyjmlmu robotnikowi. W Nowemnlieście. obydwa mandat;.'
uzyskał ' Obóz
~arodowy.
Klęska

"sanacji" na terenie pow,
lubawskiego wywołała w jej szeregach
fermenty. DOf;zło do znacznych rozdźWięk6w w •. sanacyjnym" klubie tad7.j.eckim w luba.wskiej radzie D.liejskiej. Prezydjum klubu skl'e~lilo z
Ijsty trzech członków.

Smierłelne

zderzenie motocykla
z·tramwajem w Poznaniu

.Iedna OBobcl

Redukcje w łód'z~i~j
Ubezpieczalni SpołeCznej
L ó d i, 23. 5. W zwią.zku z reorgal'bezpieczalni Społecznej .\v

nizację.

Łodzi,

około 200 pielęgniarek, dotą.d
tam zat.rudnionych otrzymało wymÓo>
wienie.
Zwią.zek
Zawodowy Pielęgniarek
zwrócił się wobec tego
do ZWiązl,u
Lekarzy proszą· c o angażowarue pie.
. Jęgniarek zwolniony.ch przez Ube7.:pie-.
czalnię do lekarzy domowych i ordynarjusz,Y. Związek Lekarzy ustosunkowa.ł się do tego projektu jak naj~
przychylniej i ze swej stron~' zwrócił
8ię do · lekarzy ' pracuję.cych w Fbezpieczalni z propozycją. ł'l. ngażowa.nia.
właśnie tych pielęgniarek.
Jest nadzieja, że większość pielę
gniarek nie straci pracy.

D,robne przedsiębiorstwa
a podatek przemysłowy

skarbowe otrzymały wy ja...
sprawie stosowania ulg w
poborze podatku obrotowego w stosunrównież tramwaj.
ku do przedsiębiorstw, które uległy
Ś_ p. Leon Kazimier1'ki liczył lat 28 likwidacji.
Drobne przedSiębiorstwa.,
i osielOciI żon~ j f.roje d/:..:ci. Stan płacąco podatek pnemysłowy w formie
,Ta.rmużka nie budzi obaw,
ryc%ałtu , które zwinięte zostały w ci~
gu hieżąceg-o rokll. kor~-stają. z umol'z r nia poda t.ku w ,'azie zawiadomi&nia o likwidacii właściwego I\l'zędu
~kil rbv\\cg'o.
.
l'morzon a zo"taje kwota podat.kowa;;
za eza" od mip.<:ią('.a. 1l8:"tępującego
h rz jlośl'cdnio
po dar.ic zamknięcia.
I'rZC\ct "i ~bi orst \'la.

.~abita i jedtut raniona ,JIotoclI/;l I'o~bity
s~c~~tn.ie, tramwaJ usd.:od.~Ołły

p o z n a ń, 24. 5. \V nocy na czwar·
tek 23 bm. o godz. 23,10 w Poznaniu

Ł ó d ź, 23. 5. W obcc w'ej.ścia w źy'"
cie traktatu handlowego angielskopolskiego przewi duj ą.cego
wysokie
kontyngenty, aktualną. stała się spra,..
wa importu do PolRki · angiet8'kich
chemikalji.
.
Onegdaj do Lodzi . przybyła d~~. [ega
cja angielskiego przomysłu cllenlicz..
negona czele z generalnym. uyrektorem Imp. Chemical Trust., " p . .,l. Di.\~i
son Pra ttćm, Delega cja odbyła 8z€l'.ęg
konferencyj. z przf'd<;tawicieJami ł9dz~
kIego przemysłu włókionąiCzego'i gumowego, celem poinformowania ' i'ie
co .do potrzeb !odzkiego rynku.·

sz\?':;o pisma,

Zwycięstwo narodowców wwyborach
samorziłdowvch na .Pomorzu

R~uchoW'skie'!022g

D

powiada.
korzystali

wypływa szybko na wie.rzch, '

nadużycia:

tv,,'. 7.f
\'''f'czorka 73' t.y •. zł.·
W olff 81 tys. 1.\.
To są. te aumr, które l)(\zpo~redn\o
były na Ich rarbunkacb osobistycb.
Dalej zeznają. świadkowie Dą.bski,
Gorcz,\'kowski, Ja.kubow.;:kl i Kowalski.
Obronę Ja..giełłowicza pl"o"\."adzi adw.
Kónig, Rzucho\vskJego broni ad\\'.
Glanc z urzędu, oraz Zi~baczową ad\\'.
Gros!', także z urzędu, Adw. Glanc i
Gross nie są. aryjczykami. \Vieczorek
broni się sam, mocno obserwuje przebieg rozprawy, notując sobie ważniejsze momenty.
.
Rozprawa rozpoczęła .się o godz. 9,
Po załatwieniu formalności wstęp
nych sąd przystąpU-do zadawania wyjaś niających pytań oskarżonym. Z zeznań oskarżonego ";ieczorka okazuje
się, że jeszcze w roku 1902 był
on
chłopcem do posyłek ' u rejenta.
Już
wtenczas kupił dom, obecnie posiada cegielni/} Ta dwa tysią.ce rubli jak mówi - z własnych oszczędności.
W cią.gu b. krótkiego czasu, bo do wojny jest właścicielem szeregu objektów

że z kwitków do 10 tys. zł
najwięcej Wieczorek i J agfełłowicz. To wzbudza replikę obrolicy Jagiełłowicza: który stawia wniosek o przesłuchanie nowego świadka
na okoliczności, · że osk. Ziębaczowa
rhce wywrzeć w ten sposób zemstę.
Dalszy ciąg rozprawy odbył się we
czwarte~.
Sprawozdanie zamieścimy
w jednym z najbliższych numorów na-

wszystkie

str9n'y, . p~aci i .spłaca ządłużenia hipotłlczne w zdewaluowanych rublach
i

Angielski przemysł
w'kracza na teren Łodzi

do-

Urzędy
śnienia w

~yMasy walczą
o Wieiką Polskę"
w nr. 21 "Wiełkiej· PolskiM.

Adr. =

Podobizna ś. p. Leona Kazimierskiego.
który zginął ubiegłej nocy w zderzeniu
motocykla z tram\ 'ajem.
na ul. Dą.bro\\ s kiego wydarzyła się
straszna katastrofa. której ofiarą padli
dwaj mieszkańcy mi(}j~cowo~ci Duszniki. powiat Szamotuły.
Mianowicie ·motocvlk. kierowanv
przez Leona Kazimierskiego, oglądacza
mięsa z Dusznik, jadący w kierunku
Ławicy.
wpadł
na zbliżający się z
przeciwnej strony tramwaj. 'Vskufek
zderzenia Kazimierski zabity został na
miejscu, odnoszą.c rozbicie czaszki.
Drugi pasażer motocyklU, Franciszek
larmużek z Dusznik,
odniósł ciężkie
obra.żenia.

Motocykl
nie.
Znacznym

został

rozbity

ugzkodzeniom

doszczętuległ

Przód tramwaju, z którym zderzył się
I m<>tocykl na ul. Dąbrowskiego. - Nil.
fotog-rafji widać rozbita. szybę, USŁ..kodumy reflektor itd.

Poznań, św.

Marcin 65.

Cz.aeopi.;nno -parY6kie .,Lifflreo PaJ'óles··.
wydawane przez Henry Costona, podaje
i n te roouiący wykaz wielkich skandali. ja,..
kich w i d9wnią b~' ła Francja \\' rok 'J 1934,
Okazuje się. t e we W6zv6t.k ich h'ch ",kandalach głównYmi .,bohaterami" byli Żydzi
i masoni
Na p.lerWBzem miejscu 6toi tu afera ŻY'
da Stawiskiego, czynnego członka' mas~
nerji. W aferę tę wplątani byli rówruet
Żydzi Hayotte i Cohan oraz mai>oni : A..
Dalimier (członek loty "Lee PhUa.ntrope.
Reunis
J. Durand (z lofiv "Sincerirte Pal'f~!te;):, C. Chautemps (z " loży "La Repub.lque ), L. Proust (z JOoŻy ~Lee DemO<pbj.
les"), R. Renoult (z Joży "L'Avant-Garde
Ma<;onnique
Andre Heese ( z lo'Ży "Uni·
te ~Ia<;onnique") , Guinout-Riba.ud (;: loty
"M!nerve"), G. Bonnaure (z lolv ,.TJe R~
veil Ancien"). P. Radua (z loty ,.grnes.t
Henan
Hud elo (z lt>ty .. COI3anOb ~) i jeSZCZf' .Ia.1\ i ('h ś d ..."url zi rf't ll
inn,' rh mssl).
U

),

Kra k ó w, 23. 5. W trzecim dniti
rozprawy przeciwko' oskarZonym o
spowodowanie katastrofy kolejowej w
Krzeszowicach
składali
zeznania.
świadkowie. Pierwszy zeznawał Wojciech Gnat, maszyn.lsta pocią.gu towa,..
Zajścia ~ 6 f.,-wiet".ia ub. r. pr~ed sądenl - Wyrok
rowego, a jako drugi Antoni GłazowskazuJqcy
skI, kierownik pociągu towarowego.
R a d o m s k o, 23. 5. W dnIu i-go nistycznyeh, delegowanym do Często.
Na tern rozprawę przen;vano do kwietnia 1934 r. w czasie rozruchów chowy w celu podtrzymapia panują.c&- nów.
Drugjm wielkim skanda.lem w r. 193i
czwartku.
bezrobotnych. którzy domagali się nra- go tam wówczas strajku.
cy przy robotach miejskich w RadomW ubiegłym tygodniu agitatorzy była afera Zyda-masona Alexandre'a. dyElku, grupa agitatorów z Suskim i Gó- komunistyczni stanęli przed sądem o- rl'ktora "Banque des Fonl'.tionnaire.r'.
afera rówruei Żyda.. zara .
Nagły
reckim na czele wznosiła okrzyki an" kręgowym z Piotrkowa na sesji wy- .,emXaBtę.puj.mrusona
wysokiego
stopnia.. Ga<;t~na.
typań·stwowe i
usiłowała podburzyć jazdowej w Radomsku. Akt oskarż&
Levy·ego. dyrf'ktora .Banque des Coope..
Po z nań, Zł. 5. W ' dniu wezoraj- tłum. W 'wyniku agitacji kom'lnl8t6w nia zarzucał im przestępstwa z art. 93, raŁives ".
ezym, t~ j 23 bm. o godz. 13 zmarł oa tłum za.ezął obrzucać poliCje karni&- 97 i 132 k. k., t. j. m. in. czynne zni&~a. czwartem mie JbCll stoi a,{+ll' a Z\'da
udar serc!a dr. Juljan Flaiau, profe.- niami.
ważenie policji i us·iłowanie
lmie~i&- Gcl<ienlber.g:a r ecte r:harles .Levy'cg o,' IV
sor l ni\versytetu Poznau.skiego, wyk tó rą zatnioszani byl i t.a.klŹ e Ż~ dzi .JoSt'ph
\\7 czasie rOL:praszanla tłumu pclicja nla przemocą ustroju państwa.
k-ładający na oddziale fru'maceutyczLevy i M en cs Levy .
ujęła wszystkich agitatol'ów z wyją.t
Sąd w osobie przewodniczącego 5.
nym przy wydziale matematyczno- klem Suskiego, który zbiegł. Wkrótce KieszczyUskiego skazał Stanisława SuWroozcie piątym ..kandalem .ie&. afera.
zna·nego żvdowskiego ' fa,b ry,k anta eam.o-przyrodni~zym technologJę środków lepotem Suskiego ujęto w Częstochow itl skiego n& 6 Jat więzienia z pozbawie- chodów,
zarazem. mlłBona A.. Citroena (po.
karskim.
i znaleziono ' przy u· 10 rezolucję «::e11- niem praw na lat 5. Góreckiego Wła. chodti on, jak wiadomo, z ~ydów pOl16kh-h
Prof. Flałau zasłabł w eza.sie tralnego Komitetu ParŁji KODluni- dysława na 3 laŁa więzienia. z pozba,- 1 nazywał si~ dawni~j poprostu Abr'i h :l,lU
Pozostałych Cytryn).
p~zecbttdzti na ul. Fredry'· mhno ' do- stycznej. Stwierdzono wówczas. że Su- wieniem praw na lat 5.
raźnej
p~mocy
po kilkn minutach ski nosił pseudonim "Kolka" 1. bfł zaś osk8J70nych: Lisa., Karona i braci
Dopr&v.dy dcrhrane towanY6~wo 2: pod
!l&koń.ezył :Żyeie. .
jed.DYm ~ wy'bitnyeh dzialaezy komy- · Mijaaów tJwolnił ' od winy i karyJ!
maku talmudu I 1lIMj~ maMMki~_

Sensacviny proces w Radomsku
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CZĘść DRUOA.

SOBOWTÓRA DOKTORA BAUMA

WSPÓŁCZESNA POWIEŚĆ SENSACYJNA
'13,
. Lecz czy ~o 'Wszyst.ko było jedynie
8ennem urojeniem, czy też rzeczywiB~OŚCją, tego oszołomióna dziewczyna
1I1e mogła dociec żadną. miar~
- A teraz ten młody . człowiek ...
Skąd się tu wziął i czego chce ode
mnie? .•• - myslała z widocznym wysiłkiem. - Nie jest to przecież Stefan."
~. ka~dym razie. woli jego obecność,
nIZ tej pary wyraflllowanych zbrodniarzy ...
Ale częściowo rozbudzone po naT'-'
~.otyeznym śni.e myśli Anity poczynaJą na nowo SIę plątać pod 'wpływem
zastrZYku Ludwika, Dziewczyna, acz]w]wiek ma oczy szeroko otwarte, nie
~daj~ już sobie sprawy z tego, gdzie
J~st! co ją. otacza.. W uszacb powstaje
pIekIelny szum a w głowie jakiś chaos
:rwą.cych się wspomnień, aż wresczie
wszystko tonie w nieprzeniknionym
mroku niepamięści.
. Kiedy dziewczyna napowrót przy·
mknęła powieki, onieśmielony z pocz~t.ku BJum szybko otulił ją. pledem,
głowę omotał specjalnie w tym celu
przygo~owanę.
chustką i pobiegł
po
pcżekuJficego w taksówce szofe?a.
Silny, barczysty chłop, jaltjm był
szofer 'W illy Vogeler, bez najmniejszego wysiłku przeniósł śpiącą Anitę do
wozu, poczem taksówka, omijając waż
niei~ze arterje, tym razem już z przepisową. szybkością podążyła w stronę
l'Zę'siście OŚwietlonego lotniska.

--

W pokoju półmrok. Mała lampka
nakryta. czerwonym abażurem słabo
oświetlała duży choć niski pokój, którego umeblowanie stanowiło żelazne
francus-kie łóżko, szeroka otomana
i niewielki okrą.gły stolik, nakryty
wzorzystą. s~·etą.. Kilka przyniszczonych dywanów zaściełało podłogę, tłu
n;uąc odgłl?s y -łi,.r·okÓw nel'w~)\vo przechadzaję.eeg-.o się tam i z prowrotem
Ludwika Bluma.
.
W pewnej cnwili mlodzieniee podszedł do łóżka i smętne spojrzenie zatrzymał na śpiącej dziewczynie.
. Anita sp~ła. spokojnie. Nierówny
oddech i ciężkie westchnienia, jakie
t;lo~ć cz ę sto ,yydo~ywały się z jej piersi,
sWJadGzyły, ze dZIewczynę trapię. senne
koszmary. Zmieniając często pozycję,
zrzuciła z siebie kołdrę i Ludwik mógł
dowoli napawać się widokiem jej
wdzięk6w.

Lecz dziwne, że niskie, samcze instyn.kty, ja:kie dotycbczas na widok Anity opano'\.vywały młodzieńca, teraz
u.stąpiły miejsca jakimś szlachetniejszym uczuciom. Była to bowiem od.
grzebana :t pod. grubej warstwy pyłu
zwyrodnienia i zbrodni pierwsza zapalna młodzieńc7.:a miłość. "
Moźe pierwszy raz w życiu w duszy
Bluma zrodziła się lHość nad bezbronnę·, niewinn~ ofiarą,. Le~z gornce uczucie, jakie tak niespodziewanie
wyrosło w jego !;tercu, było zbyt ~i1nem,
a.by Ludwik, kierują.c się nakazem
'wzbudzonego sumienia, mógł się 'wyrzec .UkOChanej dziewczyny, przywracają.c jej wolność. Czują.c jednak niegodziwość swojego postępowania, wmawiał w siebie, że Anita Obdarzy go wzajemnOŚCią. i dobrowolnie 'odda mu się
na z?--wsze. D1ateg'o też ze wzra.sta.ją.cą
z kazdą sekundą niecierpliwością. oczekiwał chwili, aż dziewczyna przyjdzie
i.'upelnie do siebie, aby wyjawić jej ów
hezmiar uczucia. jakie od owej pamięt
nej nocy rozsa.dza mu serce. W myślach powtal'7.:ał sobie płomienne słowa
wyznania, które do reszty rozwieją
~ątp1iwr zresztą opór, i pchną. młodą,
1:1Iec10Ś"'lad c zonQ. dziewczynę

w

prężą

ce się do uścisku ramiona jego, Ludwika Bluma.
_ ~ Nie ~v~e pl'z~cież dotQAl, że bylem
Jednym z JeJ pl'zesladowców - ror.myślał dalej, gd yż dotychczas widziala mnie jedynie w >ltanie narkotycznego ·oszołomienia. Dlatego też obecnie,
kiedy w pełni odzyska świadomość,
mogę bez przeszkód podać się ~a jej jedynego wybawcę, który, wyrwawszy
ją z r~k zbrodniarzy. umieścił tymczasowo w bezpiecznej, a zal'a.zem \\'ygodnej kryjówce.
. Ta nowa myśl olśniła go tak dalece,
ree. 'J')l'S.!p1:'l:C'., ab~ d.ziewczyna przebuOZ1ht Sl ę Jal; na.l pr ędzej, począł napowrót

l'f'7 co r ' h :Hl z Rć :;ię

po pokoju..

~pie--

ANTONIEGO HRAMA '

wająe gło§no jakąś banaln~ w treaci

Jakoż wkrótce posłyszał
stchnienie i kiedy podszedł do łóżka,
zOhaczył, że Anita ma oczy szeroko otwarte i z widocznem zaciekawieniem
rozgląda $ię dookoła., jakby sta.ra.ją,c
się dociec, jakim sposobem znalazła się
w tern nowem, luksusowem w porównaniu z dotychezasowem więzieniem,
pomieszczeniu.
Dostrzegłszy Ludwika, dziewczyna
zatrzymała na nim zdumione spojrzenie i szybko nakryła się kołdrą aż po
brodę.

Blum uznał ten moment za. odpowledni do rozpoczęcia uplanowanej
gry.
..,.... Miss, - rzekł, przybierają,e pa·łnę.
powagi, a zarazem dystynkcji pozę jestem uszc.zęśliwiony. że dzięki moim wytrwałym zabiegom zdołała pani
nareszcie odzyskać przytomność...
- Gdzie ja jestem i ską;d pan się
wziął tutaj, Mr. Blum? przerwała
mu dziewczyna pytaniem.
_ Poznała. mnie,.. _ pomyślał
Ludwik z zadowoleniem. - Postaram
się wszystko wyjaśnić - rzekł - tylkO
proszę zachować niezamącony spokój,
czego wymaga poważnie nadwątlone
zdrowie pani.
. ,
.
- CZ~Ję ~ię jliZ ~'Pełnie do~rze 1
proszę mc. me .zat~tic przede mną., ~zekła Amta. PI~WH) wesoło!. sądząc,
ze ~k~ro znaJouJe się p~zy me) dob:ze
zn~Jomy i będą· cy pr~\~le w przyja.ClOIsklch stosunkach z Jej domem! MIster
Ludv.1k Blum, Bekretar~ ?SO!JiSty doradc!, ~rawnego tinny Jej OJCa, - to
~sZli.stkle d:0tychczas. przebyte cier~
P!en~a są juz tylko uplOrnem wspommemem..
. -: Prawdopodobme domyśla. się pam, ze jestem tym, kt6ry wyrwał jQ; z
rą,k potworn.y~h zbrodmarzy - .P?dJą.ł
z ła.two dostrzegalną. ehełpliwoBClą. w
zniżonym glosie.
Odp~wiedziała mu wdzi.ęcznem, pełnem meukrywanego POdZIWU spojrzeniem.
•
- Ryzykowałem wi~le, bo tYcie m6~ł dalej ~lum. ~dowolony z ~żema, jakle. Jego p~erwsze słow'a y.-y\"arły n~ dz~ewczyme, :- Dla :pani l~dnak gotow Jestem pomeść kazdą. oharę···

taktykę

postępowanla.

Tego rodzaju
rodziło inne, zatrważające domys~y. Nie potrafiła wpraw.
dzie skonkretyzować swoich podejrzeń.
rem niemniej jednak, instynkt samoza.chowawczy ostrzegał ją. przed dawaniem wiary słowom Ludwika BluIlla.
Teraz dopiero, pod wpływem rozbudzonej nieufności, Anita przypomniała
sobie, jak (1zęsto Blum, bywają.c w domu' jej ojca, prześla,dował . ją. wiele
mówią,ee~ spojrzeniem, w którein bez
trudu mozna było wyczytać to ws,zyst~
ko, CI) kryje się w tajnych głębin~cb
serca młodzieńca. Wiedziała zatem
dobrze, że w obecnem położeniu. kie~y
los jej 1;da się wyłącznie zawisnął od
woI,i Ludwika, pokost pozornej kultury
moze zbyt łatw~ pękI}ę.ć! a z pod tej
kruchej p,owłokI WYJdZie. pra.wdziwa
natura łajdaka - pomyslała - nie
przebierającego w środkach, gdy chodzi o zdobycie pożądanej kohiety. .
Tego Jłodzaju przypuszczenia ziśet~
Iy się też wkrótce co do joty. BIum, w

1przypuszczenie
ciche we-

piosenkę·

.

~tóry~ J?Od. wpływem świadomości,
ze zna~duJe Się sam na sam z bezbr~>n

nę., poządaną. kobie~, zag~sły chwąo
wo rozbudzone szIaclietnieJs~e UCZUCIa,
był znów tym samym, z okrutnym ,\lporem zd~żają.cym do celu zbrodąuy.
rzem.recydY~lstą.. Gra sł~~,. ~~-

Co widział Byrd
pod biegunem połudnłowym
,.LItu. Ameri.c a" - Szósty kontyDenł
Nieustraszony badacz bieguna połud

niowego Byrd obecnie powrócił do' swe)
ojczyzny. Byrd, który ostatnio powrócił
z krainy wiecznych lodów, przyjęty został
w Ameryce bardzo uroczyście. .
O wynikaCh swej wyprawy ~B'Yrd m~
wił dotychczas bardzo niewiele l niecbęt..
nie.. Podobne milczenie zachowywała ekspedycja, składają'{"a się ze stu dwudzie~tu ludzi. Dopiero t.eraz. po powrocie z wy..
prawy, dochodz(\ do prasy ·pewne 8Zczeo;

znaczne powIedzema, ut.arte sClęzkl tak
zwanego flirtu, _
jednem$łowem,
wszystkie te drogi, któremi każdy prawie mężczyzna zdąża do jedynego cegóły.
lu, jakim jest posiadanie kopiety, _
Nie ulega wątpliwości, te ByM był
wydały mu się bezdennie głupie i nie.odpowiadające odwiecznym prawom znacznie lepiei wyposa20ny. niź wszyscy
jego dotychczasowi poprzednicy. Na ponatury, dają.cej mężczyźnie przewagę kładzie
2 swoich okrętów miał on cztery
fizyczną nad kobietą.. W dodatku zda- samoloty. 6 siTnych traktorów j 150 J'lsÓw.
wał sobie sprawę i z tego, że Anita, Poza tem najnowocześniejsze apat'aty rapomimo ceGhujące.l ją. ekscentryc~no djotelegraficzne i wielką iloŚĆ aparatów
do badclń, któremi poslu{lujCl sie specjaśCi, przepojona jest puryt.ańskiemt zasa4ami moralności, Jakie wpa.jala w liści w badą.niu oklic podbiegunowych,
- ,.l'3yrd· i jog/)- towa'rz)--sie odna.1e:fli- ~ra.~
tli-ę.-od wczesnych Jat dzieciń$Łwa mat~
.,LftUe· Ame.rica" mi-asteC'LKO w
.ka-Polka, i z tych też względów nlA dością
Wiecznych
śi:liegach. kt,Ó1."8 'l,aloty1i ieszcze
mógł się spOdziewać łatwych ' sukce- w cZ(tsie poprzedniCh swych ekspedycyj.
sów.
Czyste, napojone tłuszczem domki drew_ A jednak wolałbym nie uciekać niane, były znacznie wy~odniejsze. nit nasię do przemocy - myślał. przypomi- mioty. w których spędzić musieli długie
nając sobie, że małe okienka. p.olrojl,l miesiące. Nowoczesne miasteczko. z elekoświetleniem i małą drewnianą
wy~hodzą. na. ulicę i krzyk, lub szamo- tryeznem
wieżą radjostac}i. a nawet z wlaS1lym w
tanie się ofiary może dolecieć do 1.lSZU minjaturze
urzędem
pocztowym, umotlilicznych je~zcze o tej porze p.rzecbod- wiało w tych warunlmch zupełnie znośna,
niów, między którymi nietrudno o znie egzystencję. Swoją dro~ą. urząd pocztowy
nawidzonego przez niego polic:mena.
miał znaczenie dla gorliwych filatelistów,

.

_ Proszę mnie jednak Objaśnić,
gdzie jestem' dlaczego nie odwiózł
mnie pan do domu? - przerwała m.u
Anita, wyczuwając Instynktem kobiety. te Ludwik, korzystaję.c z ciążą.cego na. niej długu wdzię'czności, sprowad za. rozmowę na niewłaAciwe tory.
Blum zmieszał się, gdyż w oczach
dziewczyny dostrzegł wyraźnie pierwsze przebłyski nieufnosci. Uznał przytem, że zbytnia pewność siebie może
niekorzystnie powikłać pierwotne zamierzenia. Zmienił 'więc taktykę w
jednej chwilt i, prZYOblekając twarz·
w maskę pozornej obo.iętnosei, rzekł,
akcentując dobitnie każde słowo:
_ Ludzi się pani, sądząc. że niebezpieczeilstwo zostało już zażegnane.
WprawdZIe udało mi się wyrwać pa:
nią z okrutnych s'lponów zbrodniarzy,
jednakże niespodziewany pościg, jaki
przedsięwzięli za nami wyprowadzeni
w pole gangsterzy, zmusił mnie do
szukania kryjówki w pierwszym na·
potkanym po dr.o dze podmiejskim hoteliku, który na nasze nieszczęście nie
rozporz~dz!L telefonem, ażeby można.
było skomunikować się z policją lub
domem pani ojca. Sam również nie
mogę opuścić tego pokoju, gdyż zbrodniarze, znając ulicę, na której panią
ukryłem, wszystkie jej wyloty obsta·
wili s\voimi ludźmi, spodziewając sie
w ten sposób nanowo pOChwycić pltnią
w s\ve szpony...
Blum. wyrzuciwszy z siebie potok
tak
sprytnie
skomponowanych
kłamstw, umilkł na dłużej, oczekując
wrażenia,
jakie na biednej; znękanej
dzie\1','czynle uczyni ta wiadomość.
Nadspodziewanie jednak w duszy
Anity zrodziły się podejrzenia. Wszystko to, co przed chwil~ usłyszała. z ust
B1uma, brzmiało nieprawdopodobnie,
a porównując jego obecne zachowanie
się z tern. co zauważyła na poez~tku,
przyszła do p:rzckonania. że Lud~rik
dla jakicM ukrytych cel6w ~mienił

Gdańeey hitlerowcy: Po jakieg()
diabla pozwoliJiśmy mu spaŚĆ ~ gotów
nas teraz śei~n ąć.

'

,

_

. Z tą. ~yslą Ll~dwik podsz~ł .do
łózka i mnadł na Jego krawędZI. Amta
ja,kby w przecz?ciu czegoś złe.go, p~
tr;a~a na. pOdmeeoneg?. dwtlznaczme

gdyż stąd

znaczkami

wysyłano

listy, oł-rankowane
d-rukowanemi przez ekspe-

dycję·

Miasteczko .,Little America" stalo się
z której ludzie, psy. samoloty i trakusmle9umętego mł~d~lellca MJęfłr m tory wykonyw'aly natarcia na poludnie.
O 123 mile w kierunku bieguna połud
wzrokH~m, postanawlaJą·c równoczoonie
wa)c~yć do ~atnieg~ ~chni~nia w o- niowego. zbudował Byrd, z pomocą dwóch
towarzyszy, prymitywną chatę z drzewa..
br?me .Wł!l-SMJ go:dhosCl. l\>bmo to ł~. Obaj jego towarzysze wrócili następnie zadZlła SI' J~szcze, ze BIuro. ten LUdWIk . przęgiem z psów do " Li ttl e America'"
BIum, JakIm. go znała d?tą·d, wytwor. podczas gdy Byrd pozostał samotny przez
ny i posiadający w~zelkle ze\ynę!-t'zne cztery miesia,ce w drewnianej chatce. Stąd
~ec~y gentlem~na, m6 zdobędZIe SIę ,na przedsiębrał on zaprzęgiem z psów dale·
Jaklkolwlk metakt względem mej, kie wyprawy odkrywcze. Gdy w cztery
p:ze~ewszystkiem ~objetr, a następnie miesiące później zabrał go z powrotem
przyjaciele mogli go z trudem
cor~l po~entat.a ~hIldsa l ,zarazem na- samolot,
poznać. Wychudł jak szkielet, a cierpierzec:.oneJ St,efana R~niCklego: .
nia wyżłobiły głębokie bruzdy w całej ie- N.lestetr, B:um był ~eraz ]u~ tyl.ko go twarzy. W .,Little America" przyszedł
8ob!}.,. choc pragnąc, umknąć łlJepozę. szybko · do siebie.
W tym cza.sie przedSiębrano z "Malej
danej ze .ZT,ozumiałych ~zględów awantw.:y, J~t!zcze raz spr6bował 7.a.grać Amęryki" loty nad okolicami podbielltinowemi. W jednym z takich lotów przekomedJę:
,
.
leciano przeszło tysiąc ldlometrów. Dały
.:-: Mlss,.- ~zekł" przysuwając Slę one w sumie niezwykle doniosłe odkrycia.
~Itz.eJ do leząceJ k?blety - pnElz całe Przekonano SIę. że stary ' po!lląd !leo gra~ycle•. odk~d p.amlętan;, ~loIdowałem fów. że biefl;uD jest właściwie morzem. no ..
JedY11le pl'a~d~Ie, nie cI.erpląc całą du~ lega na pomyłce. Takiego morza niema.
sz~ f~łszu J mkczemneJ obłudy, ukry- Przeważnie rozciąga się tam ltontynent,
~r~neJ pod pła.szcMm zdawkowych, na którym znajdu.ią się wysokie 'lÓrv,
głębokiemi jarami i przepaIdJotycznych ~onwenansów, czp.mu z przedzielane
ściami.
.
.
zap~łem oddaje .się. wsp~łc~esna: mło:
Kontynent ten rozciąga się na przedziez Dl~tego tez me ~e~mle mi pallI strzeni 200 000 km. Byrd i jego towarzysze
za złe, ze wyznam . Jej szczerze to sfotografowali tę krainę tysią.cp, razy, po,.
wszystko. co dawno noszę. ~kryte głę za tł~m wykona.li ogromną ilość pomiaró~
bo~o na dnIe serca:. - Kocham panią, kartograficznych. które świadczą ile tru- ·
A~lt<?! ... -- O.:o:tat!lle. dwa ~łowa wy- c!ów koszto"'ać 'musialy te pr'aC'C", Zl.Jadgn,) r6wnie~ .faunę i florę Antal'J.tydy. Oh9·-'
m~wlł \~' sp~sob, JakIego me powsŁyJone lIosta ło przv lei okazii twierdzeni~.
dZllby SIę na)le.pszy aktor. .
dzięki Imda nIom
fachowców. ja kOby w
Zapadła długa chwila cIę.zącej eitamtych okol icacb nie było bakteryj

szy. Dziewczyna, zaskoczona tak nie-.
spodziewanym zwrotem w zachowaniu
się Bluma. nie mogła zdobyć się na.
odpowiedź. Przed chwilą. była przygotowana. na najgorsze, gdy 00 tymczaS8m, przybim·ają·c pozę, pełną. powagi
i dystynkCji, .vyznaje jej :swoją. miłoŚć.

ba.zą

Humor
U swata

'- Dama nie jest

może pięknQścią,

ale

posiada tl"Zypię trowy dom.

- Czy ma pan fotogrrafję?
- Prosz~, "to ona!
.
- Ald to nie to, chciałh~"mobe}rze~ ~Ooi
ł ttografję do.mu, 1:1. nie tej pani. (Le Rire)

Numer t20
KaleDdan nym..kal
Piątek: JoaIlny wd.
801)0ta: Urbar.a i Grzegorza p.
Kalend_n III0wl.isk!
PI,tek: Tomi!'Y
80b.,ta: Borvsławy
Słoilca: wschód 3.46
PIĄTEK
zachód 1...53
DługoŚĆ dnia 16 g 07 min.
Księżyca: wschód 0.13
zachód 9,59
Faza: 6 dzień pLo pełni.
Mat

ZI

Rdr!! redakrii i admini!trarji " LUdzi

telefon redakeil i administracji 1750055
Piołrkow.ka

91

Godziny przy Jęć dla intereHlltcJw

od 10-12
Dyżu ..y

nocne aptek

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: 1. Koprowskiego, Nowomiejska 15. S. Trawkowskiej. Brzezińska 56. S. Rozenbluma, Śród
miejska 21 (żydowska), M. Bartoszewskiego, Piotrkowska 95. H. Skwarczyńskiego,
Ka,tna 54. CZyllskiego, Rokicińska 53.

Teatry

łódzkie

Teatr Miejski - "W małym domku".
Teatr Popularny - "Cudzik i S-ka".
Alhambra - "Blagierman w Alhambrze".

Kina

chrześcijańskie

Adrla.Mełro

- .,Teraz i zawsze".
Brataia Strzecha - "Morderstwo o śWi-1
eie".
Caslno - .,Poszukiwaczki złota".
. .
Corso - .. Piotruś....
Capitol - "Noce wleden.,kle".
. ~rand Kino - "Stworzona do całowa·
nIalilmoza _ "Ludzie w botelu".
Miraż _ "Pieśń kozaka".
Przedwiośnie _
"Przeor Kordecki
obrońca Częstochowy".

.. SwJat należy do ciebie".
- "Królowa ni- wolników".
Stylowy - "Bolero".
Słońce - "Mił.oŚć Tarzana".
Rekord - "Dzielny chłopiec".

Mewa -

Oświatowy

Komunikaty
N II do!ywiwe dzieci szkótnych. D.sta tnia zbiórka uliczna, przeprowadzona przez
Radę Szkolna, m. Lodzi, według obecnie

ogłoszonych
sprawozdań
dała
ła,cznie
(brutto) zł 1.878,81. Po odliczeniu wydat.
k6w w Bumie zł 36,23, nie obejmujących
ikOBztÓ\f. zakupu materjałów kwestarskich,
opłaeol'lycłi i· zaoszczędzonyeh przy po.-

pr}:!l~I)i'lj zbiórce, czysty dochód zł 1.842.58

...

ORĘDOWNIK,

l!Iobota., iinła 25 maja 1931)

= Btroa. l

Gesi: "bulana" i "miodowa"
Sąd

grodzki wŁodzi skazał tyda za znęcanie. się nad gęśmi

dzi roz"'atrywał jedną z tych spraw.
Na łaWIe oskarżonych zasiadł Chaim
Flajszhaker,
właściciel
hurtowego
składu przy ul. Piłsudskiego 12, oskarżony z art. 2 Rozp. P. Prez. R. p'. o ?chronie zwierząt. Po udowodmemu
mu winy sąd skazał handlarza na 100
złotych grzywny z zamianą na dwa
tygodnie aresztu.
Przy tej sposobności warto przypomnieć sobie o dwóch żydowskich
narodowych potrawach z gęsiny: o
Dw.aj oskar~et'łi 8ka~ani po a lata wię~ienia
"gęsi bujanej" i "gęsi miodowej", Są
Ł ó d ź, 23. 5. W dniu wczorajszym Żadnych materjałów kompromitują, to ulubione potrawy małomiasteczko
przed są.dem okręgowym w Łodzi od- cych przy nich nie znaleziono, jednak wych :2:ydów. Gęś "bujana" przyrzą,
powiadali trzej komuniści Chaim Ma· wszyscy byli oddawna gorliwymi dzia- dza się w ten sposób. że się żywcem
jer Dzbanek, Stanisław Pietraszek i łaczami komunistycznymi, szczególnie wiesza ją za nogi i chuśta tak długo,
Jan Kubicki.
Chaim Dzbanek, Żyd, przybyły z War- aż nastąpi śmierć. U storturowanego
Wymienionych przychwycono na szawy_
w ten sposób ptaka jest niezwykle
zebraniu konspiracyjnem, które urzęSąd skazał Dzbanka na 3 lata wię
rozdęta od napływu krwi wą.troba,
dzili w dniu 24 1ist~pada 1934 r. w Pa· zienia, Pietraszka także na 3 lata, a którą Żydzi uważają za nadzwyczajny
bjanicach, przy ul. Narutowicza 9. Kubickiego na półtora roku więzienia. przysmak. Gęś "miodo,/a" przyrządza
5ię w ten sposób, że "ywemu stworzeniu wypruwa się wnętrzności i szybko,
póki jeszcze żyje., na to miejsce wlewa
~ję wrzący miód z korzeniami, oczywiście następuje śmierć. Mięso w ten
sposób "spreparowanego"
ptaka jest
Nies.~częśllU'e wypad/d - Pojar Złodziejski pech
pono niezwykle smaczne. O tych kulinarnych praktykach Żydów pisał w
Ł ód ź, 23. 5. W mieszkaniu właprzybyła straż ogniowa, która w zarodsnem przy ul. Mazowieckiej 21 ulegli ku ogień ugasiła. Straty, spowo'dowa- swoim czasie obszernie "Merkurjusz
zatruciu po spożyciu mięsa małżonko- ne przez pożar, oszacowano na 3000 zl. Polski Ordyńaryjny".
wie Antoni i Janina RybakowIe. oraz
Na posesję Juljana Kummera przy
troje ich dzieci. Chor~m udzielił po- ul. Piątkowskiej 25 zakradł się w no·
mocy wezwany. na mIejSCe wypadku cy jakiś osobnik i zamierzał skraść
lekarz pogotOWIa. . Rybakowa nabyła drób. Kummer, zbUdzony ze snu szmemięso wołowe od Jakiegoś przygodne- rami, wybiegł na podwórze z bronią
go handlarza-Żyda na Rynku, znęcona w ręku. Złodziej ratował się ucieczką
przez parkan z żelaznych sztachet, lecz
niższą. ceną.
Oszczędność ta kosztoprzeskakując parkan, natknął się !la
wała ją. wiele, albowiem mięso pochodziło najprawdopodobniej
z padłej ostry czubek żelaznej sztachety i rosztuki.
zerwał sobie brzuch. tak, że wypłynę
W ubiegłą środę obradowała radziecka
W fabryce "Przemysłu Jedwabnego ły jelita. Rannym okazał się 29-letni komisja rozbudoWjl miasta, która zatwieri Dzianego" przy ul. Senatorskiej 3 od Stanisław Iczakowski, bez stałego dziła wnioski o udzielenie pożyczek z
tl'ansformatora zapaliły się nagroma- miejSCa zamieszkania. Przewieziono Banku Gospodarstwa Krajowego na dokończenie budowy dom6w mIeszkalnych
dzone zapasy przędzy. Na ratunek go w stanie ciężkim do szpitala.
na snmę '00 tys. złotych. Jak się dowiadujemy, były to Joż prawie ostatnie potyczki, gdyż kontyngent został wyczerpany.
Ł ó d t, 23. 5.
Jak donosiliśmy w
swoim czasie, Łódzkie Towarzystwo
nad Zwierzętami w okresie świątecz
nym przeprowL . ,iło przy pomocy policji lustrację żydowskich rytualnych
rz.etn1 drobiu i hurtowych składów

Komuniści

gęsi.

W czasie lustracji wykryto, że
przed zabiciem gtsi obdZierają
z pierza i puchu. Znaleziono wiele
pokrwawionego ptactwa. i spisano
szereg protokółów.
W tych dniach sąd grOdzki w Ło-

Żydzi

przed

Zatrute

Upadłość

sądem ·

mięso

Abrama litera

1'.yd chciał uregulować tylko 50 proc. *obo'Wi~ań
Ł 6 d t, 23. 5. Sąd Handlowy w
Firma bowiem Abram Alter zapro-

Rada Szkolna przekazala na fundus7. dotywianla dzieci publicznych szkól powszechnych.
dzi na wniosek firmy Erwin Peter 0- ponowała regulowanie swych zobowią
Zapisy dzieci do szk61. KomIsja po- głosił upadłość żydowskiej firmy A- zań na 45-50 proc., podczas gdy sąd
wszechnego nauczania do dnia 25. b. m. bram Alter nakazując osadzić w aresz- ustalił, iż wierzytelności mogą być
r(:·zsyła zawiadomienia o przydzieleniu
dz.leci do odnośnej szkoły. W dniach 27., cle Abrama Altera i jęgo wspólnika pokryte w całości. Komisarzem sąd
mianował sędziego T. Fuksa. a syndy28. i 29. b. m. w godz. od 8 do 13 dzieci mu- Herszlika Szporna.
kiem ad wokata Duszyńsklego.
sz/\ być zgłoszone do odnośnej kancelarJf
szkolnej. Rodzice, którzy nie otnyma/ł za.
wiadomlenla, winni sle zgłosić najpótneJ
do końca maja do Komisji Powszechnego
Nauczania (Piramowicza 10), gdzie otrzymają przydział dla dziecka do · szkoły. W
odniesieniu do dzieci, które mają być posyłane do prywatnych szkół, rodzice muSytuacja w strajku budowlanym ulegla odprężeni'lu
szą przedstawić w Komisji zaświadczenie
lA ód 'ź, 23. 5. Wczoraj w inspekt()o Toootnicy - pomocnicy 60 groszy.
o zapisie w tej szkole.
Zwi.ązek klasowy socjalistyczny w
Teatr Miejski. W piątek i s.obDtę sztuka racie pracy odbyła się konferencja w
sprawie
z.1ikwidowania.
$trajkiU
w
przeimieniu
którego wystę-pował radny ty·
Ritnera ..W małym domku'"
rnyśle budowlanym.
dIowski Urbach, nie zgodtił się na waPrzedstawienie dla młodziezy szkolne'
W wyniku rokowań trzy zwią.zki runki i umowy nie oodlpisał. Mimo to
i bajka dla dziecL W sobotą o godz. 16 dla
przyję.ły i podpisały umowę zbiorową, w dniu 24 bm. P<><l,j~ta zostanie praca
młodzieży szkolnej kapitalna komedja Al.
hr. Fredry ,.,Pan Jowial.ski". Ceny najnit- na mocy której mura,rze i cieśle pierw- na wszystkich 56 budowlach, które bysze od 30 l1T do 1.60. W niedzielę o godz. 12 szej kat~gorji otrzymają 1,20 'Zł za go- ły unieruchomione.
po raz ostatni - urocza bajka dla dzieci dzinę pracy. druga kategorja, 1,10 zł, n
,.Trzewiczki szczęścia". Ceny znitone.
. Z Tow. Kult. Kat. Zarząd Tow. Kult.
Katolickiej zawiadamia swych członków,
sympaty-ltów i P. T. Pttbliczność, te zamiast piątkowel1'o wieczoru dyskusyjnego
odbędzie si'" w sobotę. 25 bm. w sali Domu
Sk~anie nielud~kiego Żyda
Katolickiego przy ul. Gdań6'kiej 111 odczyt
n t. "Faezyzm a bolszewizm", kt6ry wyŁ ó d ź, 23. 5. Swego . czasu poruwe gęsi z pierza przOO transportowagłOBi znany ;publicysta i literat dr. Gustaw
szann była na. łamach naszego pisma. niem ich na ubój w rzeźniach rytuaISaw,in3..
sprawa bestjalskiego obdzierania. z nych. Występny ten proceder upraUltyJmy nędzyf Co roku zarząd główny pierza żywych gęsi prze.z żydowskich wiali w celach zysku.
"Ca.ritasu" pomaga przy rekolekcjach zam- hurtowników z gęsiarni przy ul. PojeOnegdaj sąd grodzki w Łodzi rozkniętych dla bezdomnych ,vielu nieszczę
zierskiej w Radgoszczu.
patl'ywał sprawę jednego z tych nieśliwym. Przez cały czas trwania rekolekProwadzone było w tej sprawie do- ludzkich handlarzy Chaima Flajszacyj (3 dni) między końferencjami zarząd chodzenie przez policję, oraz inspekto- kiera i uznawszy go winnym skazał
dostarcza trzy razy dziennie .p~il:ków o- ra Łódzkiego Tow. Op. nad Zwierzęta-- na grzywnę w wysokości zł 1.000 z zaraz przeprowadza czytan1d i 'Pl>ga-dankf. mi, które wykazało. że żydowscy han- mlaną na 2 tygodnie areszta
Do Komunji św. "Carltae" daje blellznę. dłarze calemi tysiącami obdzierali żyWkrótce około 8.000 dzieci ma przYI!ltą;pić
do uroczystej pierwszej Komunji św. I
znów "Caritas" przychodzi z pomoce" uLodzi: na boisku Widzewa o godz. 11-tej:
bieraja,c naj-biednie.1sze dzieci do tej uroZjednoczone - I. K. P., a nn boisku Turu
czystości. Otó~ w każdym domu, gdzJe 8l\
o godz. 11-ej: Tur - Huragan. W Pabjadzieci znajdzie się czy sukienka biała, czy
nicach na boisku Sokola: Sokół - Z. Z.
ubranko letnie, czy pantofelki zamałe ju~ I
dla dzieci. albo tei takie, bez których
Zawieszone L. T. S. G. Z dniem 27 bm. S G.. oraz Tur (Pabj.) - Burza.
Rozgrywki w klasie C. Mające się rozdzieci obejŚĆ sie m.ogą. - Czyż jest sens został orzez P. Z. P. N. zawieszony klub
przetrz~ywać takle :zeczy w.domu, tł.ułódzki L T. S. G. za nieureguJ.owanie na- począć Dilkarskie rozgrywki w klasie C omucząc SIę. ~e to pamIątka., ~e Jeszcze kle·
leżności R. K. S. Gwiazda. Lodzianie win- krę;gu łódzkiego w ubiegłym tygodniu. zodyś się przyda, podczas gdy tle obdartych
ni są Gwiatdzie warszawskiej 75 złotych, stąJv jak wiemy odłownę spowodu żało
dzieci nędzarzy niema czem okryć dria,- tytułem należności za mecz o wejście do by nil tydzień bieżący. I tak ju~ w nadchodzącą sobotę i niedzielę rozpoczynają
cego z zimna ciała. "Caritas" apelując do ligi w ub. roklL
się pierwsze mecze tej klasr które się będą
spoJeczeństwa łódz.kiego nie wątpi, te zronastępuja,cvch
grupach:
Rozgrywki piłkarskie w klalie B. W odbywały w
zumie ono tak naprawdę wzniosły i pięk
ny cel i przyjdzie z pomocą choć nielIcznej dalszym ci~u piłkarskich rozgrywek o łódzkiej, pa-bjanickiej. zduńsko·wolsko-6ie
mistn06two klasy B. odb~dą 6i~ w nad- radzlkiej, ~ierakiej i tGmaszoW:6ko-kolU6zczęści tej biednej. obdartej JJlieszcześ.)i
~
,cbodJ~ nled&iel~ Jl8GlępuJa.Cf1 męcze W kowtSkiej. . "ej dziatwie nSĘzego miasta..
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Na szachownicy strajku

I

Z Żydowskiej

~II·O

,.,

łąki

*

We czwartek - wieCzorem ' O'bradowala
radziecka komisja finansowo - budtetowa, która. uchwaliła zamianę gruntu
przy ul .. Żeromskiego. róg ul. Ks. Bandurskiego na grunty wojskowe, poławne na.
l\1arysinie. Władze wojskowe w najkrótszym czasie mają, przystąpić do budowy
wielkiego szpitala A'arnizonoweg'o na nowych gruntach.

*

W MIkuczewIe na tle sporo o granic~

Mislak zabił widłami swego ss.siada. Karola MU6ialka. Zabójcę aresztowano.
Stanisław

*

W związku z przydzieleniem przez min:sterjum opieki społecznej kredytu dla
samorZlJ,du łódz,kiego w kwocie 8 tys. zł.
miesięcznie, zarząd miejski
przyjmie do
pracy 80 robotników i 3() robotnie, które z(j..
staną, zatrudnione przy budowie
parku
ludowego na Polesiu Konstantynowskiem
już od 27 b. ID.

Kronika gospoda..cza
Ogranlczenie rozpędn podatkowego.
L6dzki Urzęd Woj-ewódzki wydał zarzą
dzenie w sprawie unormowania poboru
przez gminy podatku wyrównawczego. Podatek ten ma być traktowany, jako ~ta~
teczne źródło wyrównania dochodów bud~etowych, gdy tymczasem okazuje się, ~e
w wi-elu wypadlJ<ach nie zostały wykorzy·
stane inne źródła dochodowe, a gminy pobierają. najwy.z.sza, dozwolona, normę po~
datku wyrównawczego 2 zł z 1 hektara.,
a nawet przekraczają. tą normę i bez ze·
zwolenia władz nadzorczych pobierają
więcej. Zarządzenie wojewody łódzkiego
(L. SF. II.I9/4/35) postanawia. by starostowie zwracali baczną uwagę. jak gminy
wykorzystuja, ustawowe źródJa doch.odów
.i wydali odnośne zarządzenia, by uczynić
pobór podatku wyrówna wczego zibędnym,
a przynaj-mniej ograniczyć jego wymiar.
Nowa linIa antobusowa. Finna Bom.,
której właścicielami są inż. J. Bryliooki
i 1. Ma}~' iak uruchomiła nową linie autohusową biegnącą. przez Pabjanice Rzgów,
Brójce, KUI'owice, Koluszki,
Brzeziny,
Slryków, Z2'ierz, Aleksandrów, Luiomien3ik
Lask, do Pabjanic z powrotem. Linja ta
biegnąca dook-oła Lodzi nosi nazwę "Okólnej" i umoWwia z jed'nej strony komunikację między miejscowościami podmiejakiemi , : czpośrednio, z drugiej zaś slanowi połączenie między linjami komunikacyjnemi biegnącemi promieniście od Lodzt Na "nl! tej krążą wozy zupełnie nowoczesne, a że komunikacja odbywa się
jednocześnie w dwuch przeci wnych so-bie
kierunk '!h należy przYP'uszczać że Irek:w!lDC.i'& b~ tu d(lll!'ć duta.

i;irona'

=

ORĘDOWNIK,

80tiOta, dnia 25 maja 1935 =

'Numer 120

32 LoterJa Państwowa
CNieurzędowr.

f bez gwaranej{),

Dalszy ciąg ciąga. z dala wczoralszego.
Po 50,000 zł na N-ry: 109975 143170 145941
176114.
Po 10.000 zł. na N-ry: 31726 35475 3587'
57907 101419 149264.
Po 2.000 zł na N-ry: 3313 7709 23937 3ol595
46488 54015 91660 95568 98121 103959 118030l
130936 136030 146671158274 179140
Po 1.000 z. na N-ry: 650 9749 18676 21752
23864 28558 31621 50812 52088 58367 62054
65326 71575 72220 73139 85881 88008 90969
92639 93056 104540 106005 106818 113479
119849 124018 125189 125240 138320 150882
158158330 163980 175868 181364.
Po 200 zl aa N-ry:
68285557 1149291 345736 815 98 988 2072
265 89 674 737 805 3299 448 71 57 780 4206
483 521 656 5046 316 505 658 86 6059 65 137
720 7378 516 638 704 51 8193 279 519 994 9259
616 703 10 905 24 10010 240 333 882 11187 65
347 616 12120 42 292 395 936 13440 920 14053
79 210 318 70 566 689 735 15198 408 9 919 81
16112 55 339 480 509 55 98 671 780 17068 213
301 53 440 977 18280 354 731 83 93 878 19046
533 770 908 20637 365 78 43ł 40 632 755 94
22213 341 57 60 613 25 743 57 910 23153 259
380 24075 409 96 609 802 25100 707 26050 68
291 389 483 27204 39 362 64 464 79 508 28401
85 649 745 29546 763 93 874 955 30056 149 435
535 669 987 31228 48 680 744 95 834 903 37
32074 216 476 536 623 838 44 62 33047 292 371
80 512 71 951 34077 103 343 479 616 795 835
35250 336 564 694 729 36315 581 618 37334 56
ł17573

38073 96 151 87 360 491 574 861 39044 318
466 99 802 952 40467 41937 50 42714 821 43558
44-927 61 93980 45282 767 91 46120 39 212 380
47120 40 81 802 32 48306 438 769 71 49035 210
361 543 936 50070 160 361 670 727 806 51161
281 328 52 58 760 919 52397 827 977 53003 288
301 91 757 84 54002 60 323 450 70 517 626 6ł
823 55019 47 76 247 943 56196 383 419 58036
458 589 63ł 59050 86 250 888 60042 69 237 56
624 7.22 61121 281 '486 719 40 942 50 62071 117
244 471 536 663 889 914 93025 311 587 64290
303 3ł 411 27 890 918 61 65222 49 385 553 686
66083 181 290 96 327 638 67026 198 253 68147
8903ł 70041 252 543 707 23 59 869 71187 550
635 745 56 822 80 72394 433 685 73460 505 855
74086 129 48 303 65 472 90 75163 552 917.
76488 578 648 899 77091 567 78 893 78245
576 625 81 723 804 89 79115 30 313 449 591 647
67 80160 81171905 82382 428 826 923 83083 318
56 706 65 84230 546 56 695 85008 51 80 397 578
642 702 997 86024 37 316 576 869 917 87048
278 658 851 88316 440 585 628 732 40 826 89 90
89252 403 892 995 90052 213 426 806 91010
642 92323 693 970 72 93849 992 94246 321 36
638 ~ 301 94 509 854 68 96266 493 566
849 82 9701898901 77 99074 30545 714 100021
358 572 709 64 981 101400 552 684 102065 134
347 443 47 535 70 683 713 912 14 96 103390 534
, łJ5 846 84 104273 598 837 105076 17 694 761
941 1060ol3 182 270 595 96ł 993 107026 108173
327 109015 371 422 46 110026 972 111210 495
559 691 769 112094 183 378 87 478 689 753 862
113077 108 347 636 77 713 829 987.
114008 263 371 442 579 93 878 906 115155
959 116367 545 609 79 778 997 117228 68 471
536 62 909 27 118072 485 119078 187 253 78
332 70 810 120173 412 592 654 708 64 864 920
121048 163 840 71 122121 123125 268 78 96 434
626 12ł055 334 125ol55 542 642 775 805 54 98
126 235 41 305 44 85 468 784 127503 793 815
938 128032 129162 302 458 572 715 73 882 918
130381 452 967 131016 136 132069 182 374 468
134224 480 135173 468 715 60 971 136071 103
103 502 73 978 90 137 646 737 963 138149 50
376 511 14 607 51 6ł 354 79 861 904 139239 93
368 816 140414 625 966 141043 253 366 90 658
832 142270 752 95 953 143118 309 62 470 772
144241 437 52 74 587 145028 99 189 200 333
478 616 18 49 716 56 953 146016 523 931 147021
22 30 616 18 28 712 851 916 148025 89 127 30
333 5055255 7627414905372 282 646 813 966
86 150169 404 21 823 62 151287 371 516.
152085 94 312 799 153140 222 328 608 64
74915400870132 4153887922155137 278 328
874 88 156 003 43 46 237 77 157023 243 863
158141 224387 676 748 73 159010 12 93 116 501
160029 548 788 907 161033 55 316 763 162126
94 202 324 547 58 630 72 789 858 163272 383
527 45 82 608 142012 26ł 457 67 566 617 865
165002 19 505 607 85 721 842 166296 385 803
958 167349 488 664 828 168149 852 91a 65
169203 90 433 574 997 170124 304 171056 144
386 172745 998 173032 165 312 33 74 563 616
741 882 174069 340 501 6ł3 92 702 847 998
175918 42 176057 98 207 421 516 76 177177 771
682 876 178242 85 434 555 179094 348 490 674
882 180000 444 629 717 837 181016 70 141 86
182 117 86 424 25 556 984 183205 61 645 184166
457 62 565 802 931.

niemcy i OlimpIada (IJ l 6r.
PrzygfotowanIa prl:ed olimp jadą - Udz'iał weźmie 50 narodów - "Wieś olimpijska" M~ędzynarodowy zlot mł-odzieży - "Hymn Olimpijski" Ryszarda Straussa

Przygotowania do berlińskiej oIim- stadjonu tym kamieniem zużyta zopjady (1-16 sierpnia 1936) są w peł· stanie masa, która, zebrana razem,
nym toku. W zachodniej dzielnicy stanowiłaby sześcian o boku, rówBerlina, na dawnem polu wyścigo nym 17 metrom.
wem, buduje się olbrzymi stadjon z
Ukazała się już książka Fryderyka
żelazo-betonu, który na zewnątrz bę Mildnera p. t. "Olympia 1936" z przeddzie pokryty kamieniem wapiennym mową. kanclerza Hitlera, w której
z okolic Wurzburga, kamieniem twar- między innemi czytamy: "Zawody
dym, na zmiany klimatyczne wytrzy- sportowe, zawody rycerskie, apelują do
małym,
dla oka o wiele od betonu największych wartości ludzkich. Zapiękniejszym.
Na przybranie całego wody te nie dzielą., lecz łą,czą przeciw-

"Wiadomości olimpijskie"
Jak

wyglq.dają

przygotowania do P"zyszlorocznej Olimpjady w Berlin'i e

Ukazał się drugi numer "Wiadomości
OlimpijSkich", wydawanych w języku polskim przez niemiecki organizacyjny komitet XI Olimpjady w Berlinie.
W numerze tym znajdujemy szereg informacyj, dotyczących ulg w przejazrta~h
olimpijczyków okrętami, ulg kolejowych
przy przejazdach na terenie Rzeszy Niemieckiej (60% zniżki w każdą stronę pociągiem pospiesznym). Ta ostatnia ulga
udzielana będzie wszystkim (nietylko
ekspedycji olimpijskiej), którzy w okresie
olimpijskim przybędą do Rzeszy Niemieckiej na przeciąg minimum 7 dni.
W tym samym numerze znajdujemy
interesujące
dane o przygotowaniach

I

prze. dolimpijskich zagranicą, informacje
o igrzyskach zimowych i t. d.
Z numeru tego cytujemy ciekawą informację "Berlin buduje nowe ulice i prze·
rabIa place na olimpiadę". Okazuje się,
że zarząd ID, Berlina prowadzi inten~ywne
prace nad przygotowaniem ulicy triumfalnej prowadzącej z Zamku do stadjonu.
Ulicą tą przejdzie uroczysta defilada w
dni'] otwarcia ig-rzysk.
Poza tern - w roku bież . gotowa będlie
droga, prowadząca w prostej linji z celltrum Berlina na przestrzeni 12 klm. do
stadjonu olimpijskiego. Ulica ta otrzyma
nawierzchnię
asfaltową ze sperjalnemi
ścieżkami dla kolarzy,
(Pat.)

,.Warta"-" L·"
egJa

Cały miesiąe uplynął od ostatniego meczu ligvw~go "Warty". ..Bezczynność" w
tym okreSIe spowodowała, te z ?z?łowego
sPB:dła "Warla" na czwarte mIejSCe t~bel.l, nal.eży za to do drużyn, które mają
najm.nieJ (po trz~' rozegranych meczy
o mlstrzostwn LICZąC według punktów
str~con.YI!h, ,,~arta." zawsz~ )eszcze znajd~Je SIę na plerwszem mIejSCU, ma boWIem pIęĆ P!lnktów. zdobytych, a. straconych tylko Jeden l korzystny stosunek
bramek 8:2.
Czy w niedzieln~m spotkaniu ~,Wart.a"
zdoła utrzymać swoJą dobrą pozycJę? Nlewątpliwie trafia jej się jedna z rzadkich
"korzystnych okazyj". "Legja" wystąpi
bowiem osłabiona brakiem zdyskwalifikowanych Martyny i SzalI era. Nie należy
jednak łudzić się, jakoby z tego powodu
wynik meczu był przesądzony na korzyŚĆ
gospodarzy. "Legja", dysponująca mat~rjalem licznych a. doborowych rezerw, me
zd,lłała bowiE'm dotychczas skrystalizować
ostatecznie składu swojej drużyny reprezentacyjnej. Martynę niewątpliwie z powodzeniem zastą.pi Sobczak, który wespół
z Szczotkowskim umiał utrzymać wynik
0:0 w meczu z "Garbarnią", ma.jącą w tym
roku swoją siłę właśnie w dobrze grającej
Iinji napadu. Pomoc w składzie SzalI erKubera - Przezdziecki II jest ostoją drużyny warszawskiej. Należy odczekać, kim
uzupełni się lukę spowodowaną brakiem
SzalIera, aby zdeklarować się o wartości
bojowej tej formacji. W napadzie ' ustalona jest ostatecznie tylko lewa. strona: Nawrot, Lysakowski, Wypi.iewski. Na prawem skrzydle grali dotychczas na zmianę
Drabiński i Głowiński, na łączniku Gburzyński i Skrzypczak. Wszyscy oni przedstawiają równą mniejwięcej klasę i kie-

W trzynastym d'n iu ciągnienia l-ej klasy wygrane padły na numery następujące:
1.000.000 zł na Nr. 87111.
Po 10.000 zł na. N-ry: 83910 129765.
2089 105 8 31 243 385 416 608 63 67 812 73 907
Po 5.000 zł na N-ry:
2237 31232 42818 5892 3148 66 218 67342 432 40 638 62 733 802
53032 56501 66044 146228 158946 171305.
920 26 39 49 91 4076 88 127 69 345 433 69 526
Po 2.000 zł na N-ry: 12810 16002 16152 97663 787 811 89 5099 106 45 259 323 6147 234
19743 37502 43337 63251 66402 70227 72937 350 500 602 19 83 800 959 69 7038 41 266 523
75265 7718 82159 97833 100060 110776 122001 8044 59 110 18 253 364 423 70 85 553 602 15 29
131702 133432 143267 146705 164221 162988 47 59 707 891 961 71 9154 84 93 210 314 25 32
164,610 166731 1i3282 178258 183505 184639.
69 477 86 563 96 859 92 912 96 10074 257 315
1.000 zł na N-ry: 5147 5517 10013 13337 21 77 540 83 97 668 81 81737 973 11552697 703
15684 19654. 25400 27432 35404 37449 42486 90 12064 87 135 210 338 494 521 69 756 13047
464-80 51252 53176 69621 74565 79058 85353 93 124 39 292 350 91 98 403 634 66 773931 43
85971 91720 93961 95492 99286 105045 105069 1402045174321 4597406 4955961731 77 87
113945 114191 118682 123501 124222 126047 1501760 154 78 236 66 478 629 713 872 16115
126;)66 128 510 130981 134354 136812 H0261 21 34 64 262 365 433 502 31 61 607 48 741 62
144938 151365 152384 lM632 1584.62 159417 876 17017 153 202 529 610 15 724 36 75 18000
164228 166139 166744 167443 170809
19 10 27 215 53 59 88 321 405 41 567 972 90
19077 128 60 425 69 514 79 757 809 901 201113
Po 2~a zł. na N·rp
14 150 90 2.17 399 414 19 5U 49 8.'; 620 79 767
8 61 272 3"28 31 HS 63 ::i12 16 18 68.2 973 I 804 4.5 940 21076 208 ~·7 301 13 444 687 709 87
1061 102 6d 321 25 Q04 52 ~S :7 (': ', ~7 ~iC I ,.'(;9 9B ~38 39 106 34 259 65 76 ł78 665 97

ł

rownictwu ..Legji" trudno zdecydować si~
na ostateczne ustabilizowanie napadu.
"Legja znajduje się w dobrej formie.
Oprócz wyżej wymienionego meczu z "Garbarnią'" pokonała ona w tegorocznych
rozgrywkach lIgowych "Wisłę" 4:0, pozatem rozegrała jeszcze pełen . przykrych incydentów mecz z lwowską .,Pogonią", przerwany przy stanie 1:0 dla .. Pogoni" z powodu niesubordynacji Martyny. "Legja"
gra bardzo ostro, a w dotychczasowych
spotkaniach z reakcją sędziów i prasy
spotkalI się zwłaszcza Szczotkowski ł zdyskwalifikowani Martyna i SzalleI'. Siłę. Legji" widzimy w formacjach tylnych: Keller-Sobczak Szczotkowski-?
Kubera
Przezdziecki 'II. Napad najpr~wdopodob~
niej grać będzie w składzie Drabiński
Gburzyński, Nawrot, Lysakowski, Wypi:
jewski. Lepiej powinna wypaść bezwarullkowo lewa strona, w której zwłaszcza Lysakowski jest napastnikiem bardzo agresywny>lll-

ników we wzajemnem zrozumieniu
i s~acunku."
W zawodach olimpijskich weźmie
udział około 50 narodów, a mianowicie: Afganistan, Argentyna, Austrja,
Australja, Brazylja, Wielka Brytanja,
Bułgarja, Chile, Chiny, Czechosłowa
cja, Danja, Egipt, Estonja, Filipiny,
Finlandja, Francja, Grecja, HaIti, Hi. szpanja, Holandja, Honduras, Indje,
Irlandja, Japonja, Jugosławja, Kanada,
Kolumbja, Luxemburg, Łotwa. Meksyk, Monaco, Niemcy, Nowa Zelandja, Norwegja, Peru, Polska, Południo
wa Afryka,
Portugalja, Rumunja,
Szwecja, Szwajcarja, Stany Zjednoczone, Turcja, Węgry i Włochy.
W ostatniej Olimpjadzie w Los Angelos (1932) brały udział tYlko 42 narody. Na nadchodzącą. Olimpjadę wzię
cia udziału odmówiła jedynie Palestyna, podając, jako powód, że jej komitet olimpijski uznany został dopiero
z wiosną 1034 roku i że jej przygotowanie sportowe nie stoi na wysokości
brania udziału w Olimpjadzie. PrÓCl
Palestyny nie bierze udziału jeszcze
Związek Sowiecki, który nie posiada
uznanego przez Międzynarodo,\'y !{omitet Narodowego Komitetu Olimpijskiego.
Obok stadjonu olimpijskiego budn
je się pływalnie oraz halę gimnastyczną..
Powstaje również wzorowa "wieś
olimpijska" dla atletów, wielki teatr
pod golem niebem dla zebrań j popis6w artystycznych. Całość pod na7.Wlio
"Reichsprotfeld'" stanowić będzie największe w świecie zgrupowanie terenów sportowych.
Jednoczegnie z Olimpjadą odbędzie
się w Niemczech międzynaroduwy zlot
młodzieży, na który z każ l?go kraju
przybędzie delegaCJa. w
sJ.dad7.ie 30
młodzieńców. Zlot ten organizuje •. Hitlerjugend", który w są.SiooJ:twIe stadjonu olimpij~kiego rozbije swoJe namioty, tworzą.c olbrzymi obóz. Polski
Związek Harcerski
równi~i.
zgłosił
swój akces i wysyła S\\ 0Ją delegację
w sile 30 harcerzy. Po~a tem z okazji
Olimpjady odbędz1e ~ię międzynaro
dowy kongres nauczallja gimnastyki
i kongres lekarzy, zajmują.cych się
sportem teoretycznie.
Przewidziane są równIeż mi~dzyna
rodowe zawody lotnicze.
Ryszard
Strauss, największy z żylą.cy .~h kompozytorów niemieckich, napi3ał już specjalny "Hymn Olimpijski". Jak widzlmy z powyższego, Nidm(.~· na Olimpjadę w roku 1936 szy!;:uitJ. ~I~ z wielkim
rozmachem i imponujące} staranno-

"Warta" grać będzie w składzie: Fontowicz - Pawlak, Kubalczak - Ofierzyński,
Daniela.k, Przykueki - Radojewski, Kryszkiewicz, Scherfke, Lis, Szwarc. Przypuścią..
szczać należy, że dobra naogół obrona
"Warty" stanie na. wysokości zadania.
Ostatnie jej niedociągnięcia położyć należy
Piłka
na karb odbytyr.h ćwiczeń wojskowych.
Pnmoc - jak dotąd - nie zawodziła, a naPr6by z sędziaml Jak się dowiadupad, kierowany przez Scherfkego, znajdu- jemy, Polskie Kolegjum Sędziów rozpoczjącego się w reprezentacyjnej formie, nienIe wkrótce - na wzór zagranicy - próby
wątpliwie wZD19sie się ponad poziom przemeczów piłkarskich sędziowanych przez
ciętności ligowej, mając przed oczyma waż
dwóch sędziów oraz meczów sędziowanych
ność utrzymania w tabeli okupowanej poprzez jednego sędziego głównego i cztezycji.
rech sędziów bocznych.
Mecz odbędzie się w niedzielę o godz. 17
Próby te przeprowadzone będą w calej
Polsce na meczach towarzyskich.
na boisku "Warty" przy ul. Rolnej.
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Rędaktor

Kolo\lja, - 21.10 k()ncltrt pop,.larny, :Rzym - 20.55 koncert:
2%.30 muzyką lekka I ~eczna.
Mediolan - 20.55 kancer!; f1ymf,:
22.00 komedja. Wroeław -- 3,00
6.00 I 9,0/1 kf>Twert POPII-IUl{; 12.00
koncert sym!.: 14.11i .muz)'kil I~p
kiP 16.00 rooma!'l:oścl mU1wc~n,:
"""' ,",~y ma.ł", przyzwycz!tila się do nOllzen,l a cKulal'ów?
11.00 muzYka popull!crnu 19,00
:...,. JłlBzcz~ nie, panie doktorze. Ale dla wprawy. w1!;łakonc. Grk. deteJ: 211.15 ,,~l"nb't/ł d my je na noc kiedy zlllSyp'a
Marji" na chór, ()I'kiestre ł lIola:
a
'.
l ('Tribuna _
Rzym).
23.30 lI1u'lIy'k a forteJł.
S. f.

ubranie -

Edmund Rychter, Poznań, Oętrów

to

Wielkop.

na "tronie 6-lampwIIJ t5 gr, QIi stronie .-Iamowej przy końcu tekstu
redakllyjnelfO 81l ~r. M stronIe c~wartęj 50 gr, na 8troni!! lirugiej 60 grPrzed wlat\ooH)ści,a.mi p6toc~l\!lmi tOP gr od l-lamowego milimetra.
Ogłęszll'lfa .kom~lIkowwe ~ ,.~trze1Jęl\ljloi mlęJs(!lI od poszc~e!l'61nego wypailkll 20% nRllwyliki.
Drobne Qglo$zel)1a (na$wyźeJ lOP sM", w tęm li pa,gł6wkowl'ch) slowo nagłólVkowe (tłuste)
15 gr, każde dalsze słowo 10 gr. Olfloszenia do bieżącego wydania przyjmujemy do gorl~il1Y
10,30. /l QQ wJ'Qań n1edzjehlfCQ I śWlateoznycli do goqz. 10.1~ rano. Za różnjcą mięclzy ze~ta
wetp .. wysGkośeill IIgl08Zen!lj., pows-tałll wskutek matrfcowania. wydawnictwo nie odpo-wjada_
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Tadeusz Powl~i_ .... Redaktor odpowl~JzJą tn, AIIdruJ Tr~/1 , ppZ!\ąnia. - ~jl W$'ZYstkłe wlą,~!>II:!-ośęl l art)'kub z~. LWzi odpowia.da Leon Trella. L6dt. PlotrkowB~a 9l.
..... Za o~l/lł-zelliR I reklam" Qd~l~a ,dminilltrar!j, .., fl.ll()bl. p. ~t(lll!ęJo W!jfewi~~ w P~Am",
Nletttm6wii)JłYcb r'łk&l'lsów redskcja nie ~raca.
W"ebClda1 ~emti. I QJatldem n!e4lńel I swt,t ~łyeb I cłą,ta ft~ d~e4 ftutQ,nf'
W,<illwai~ Prollarn!. P81słul l. 4- '" Poznwu. łw. J,faroiD f 0_
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tańc

z Koresnando

W oŚWleCODei Szwecf1 paDuje seA'cf_r.t wo, gra:afcz'tce prawfe Z obłędem Ską.d s19.b1erze to 8._1eD.'wo.1 - ., Prorok" l!1orpell - lWa żoldzie szatan.u.

FaDatycy
Rzeczą wprost nIe

do uwierzenia Jest,

aby w Szwecji. tym kulturalnym kraju.
zupełnie wolnym od analfabetyzmu,
w
kraju zatem oświeconym I prawdziwie
postępowym, szerzyło się sekciarstwo I
fanatyzm reHgijny, graniczący prawie z
obłędem. W północnej Szwecji, kraju ;ezior i gór, odbywają się jednak praktyki
religijne, żywo przypominające średnio
wiecze. Rzadko tylko dowie się o nicb czy·
telnik pism z południa.
Poprostu idealne warunki dl:a sekciar·
6twa posiada Szwecja północna. Ludzie
żyją w dobrobycie. Żołądki nie dilpominają się jedzenia, którego mają wbród Do
głosu zatem dochodzi duch. Człowiek najedzony zawsze je.,t skłonniejszy do poszukiwania prawdy i dociekań metafizycznycb od głodnego, bo temu tylko w
myśl. przysłowia - chleb na myśli. Dodajmy jeBzcze do tego głucbe lasy okoliczne,
które ~kandynawska mitologja wyposaży
la obfiCIe w przeróżne elfy, sylfidy i inne
b6t;twa leśne. To tylko skłania ieszcze
~ięcej .do kontemplacji człowieka, to pod·
meca Jego pragnienie rozwiązania zagad·
ki bytu oraz pewnych zagadnień religijnych.
, Nadejście kr61eatwa bożego na ziemi i
W6Le,pienie do nieba wszystk ich ludzi
.,pril wych" głosi obecnie .. prorok" niejaki
!({? rp e,ll, Sekta jego zdobyła sobie olbrzy·
mUl lIczbę zwolenników, st'ając się niejako ogólnym ruchem ludo\-\ym północnej

.agra~ai'ł bez'p1eczeasłwlI

pllbJ1ezDemll

WZO-I c6w. Ogł08ił mianowfele. te pewnego okrf-

Szweejl. Wymawey tej 8ekty. hf"e za
rem Innych sekt, biczowali si~. odbywali
tajne zgromadzenia; od . czasu do czasu
zgromadzenia te przechodziły w orgje By·
łoby to mote wszystko niegrotne. Ale Kór'l
pelI powiedział coś. co przyczyniło sIę do
pewnego rodzajU obłędu U jego wyznaw·

śloIiego dnia spłynie na ziemię orszak nie·
bieski po to tylko, aby wszystkich Mwier·

nych" zabrać do nieba. Ki('dy określony
dzień minął. a przepowiedZianego orszaku
niebyło. prorok wyjaśnił. te winę za to
n08zą pastorzy i dziennikarze. którzy

po·
po-

będąc

na tołdzie szatana. Ale on im tego
nie daruje.
KorpelI wypowiedział wojnę prasie l
Kościołowi Fana tycy stali się od tej ch wili niebezpieczni dla społecznegv porządkU
w Szwecji KorpelI wraz ze sztabem zakwaterował się w '{óresnando. Rząd zmuszony był wysłać do tego miaBteczka oddziały woj.,kowe
celem utrzymania porz~dku i zapewnien,a bezpieczeństw, mieszkańcom. $fana tyzowani bowien. Korpel\..
lowcy zapowiada li Z'lbICie pastora, zbunenie kościoła oraz m'lsową rzeź dziennikarzy miejscowych, Mimo uśmierzenia zamieszek w zarodku. fanatyczna .. wiara"
n:e opuściła zwolenników Korpella. W dalszym ciągu odbywają oni swoJe praktyki
religijne, budząc niemi zgorszenie nielicznych nieopętanych mi~zkańców okolicy.
Niekiedy, spelniając praktyki religijne,
pełzają, chodzą na czworakach i ryczą jak
dzikie zwierzęta.
Niemałą rolę odegrały w tym ruchu samoloty tajemniczo przelatujące nad Szwecją
i Finlandją na wysokości, która nie pozwalaJa na rozpoznanie icb przynależno
ści państwowej
Korpellowcy zaczęli gło
sić. Że to sam Zbawiciel lata i na widok
każdego przelatującegc samolotu rzucają
się plackil'm na ziemię. Rząd szwedzki w
Sztokholmie ma obecnie pOl\ażne truski z
przyczyny opętańców z Koresnando.
(henry)
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DRUGIE.
dodatkowe" po zł 500.
7 726 998 1371 439 2025 264 394 940 (,8
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465 668 45141 81 58, 842 53 46336 467 163
911 47123 300 421 739 849 51 480000 904 19
49401 727 900 51017 254 623 99 799 52716 72
53339 89 572 832 54406 17 946 55371 440 732
950 56846 50 57015 ~~ 110 44~ 584 948 58406
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97 730~7 333 638 48 99~ 74144 243 331 48 79
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716 34 47 340 912 61278 307 i69 520 77 94 7S2
9ł 970 74 97 62025 102 96 2-ł5 404 42 S2 668
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Artystą świata zwierzęcego jest foka w zwierzyńcu londyń'lkim. tańczy howiem na
~j 773 S5~ 926 6iOS3 108 34 54 313 406 7 70
swych pletwach niczem baletnica. przyśpiewu jo,c sobie czkawkowym ~I(),;em . R.JZ5~8 90 681 165 74 94 946 65008 158 65 88 261
głośnia Iondy~ska ?żył.a ostatnio jej talentó~ do transmisji audycji dla dzieci. Audy35!l 456 95 591 gs 600 37 835 38 66028 110
cJa śWietnie się udała, wywołu}l\c powszechne zadowolenie.
307 437 346 68 868 913 54 67010 19 92 101 35
3?0 U 53 84 506 807 984 68256 415 530 ł7
60 651 84 733 34 36 8'2 975 91 69111 :?6 90 2ł5
n 371 567 78 614 SOi 87 70121 234 68 69 33')
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9'~352 54 400 6 30 78 507 626 710 921 26 72003
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Jak wykonano wyrok eg~ekucyjny
968 93 78042 388 93 422 48 89 542 49 828 50
Zarządzeniem
,.., .. ryski~o sądu cywilPoniewat lwy stanowiły najwil':k~zą a975 79436 42 643 721 60 75 868 921 76 80057
108 89 314 28 65 87 402 12 514 29 885 81054 nego. 20 lwom zwrócono ..• wolno~ć. Nie trakcję cyrku i prioosta wiały istotną war104 24 3a 73 93 239 309 21 75 81 414 576 724 należy oczywiście brać tego . dosłownie. tość, komornik udał się do cyrku. by do865 914 ~6 61 82032 208 62 301 407 20 40 562 sąd bowiem nie udzielił im zezwolenia na konać zajęcia. - .. Proszę je sobie zabra~,
77 682 84
841 967 88 94 83065 92 135 289 przeChadzanie się po ulicach stalicy. lecz oświadczył właściciel - klatek jednak' pa402 697 930 35 gg 84041 293 331 503 24 33 43 rozstrzygnął jedynie i zniÓBł zajęcie sa,do- nu nie wolno ruszać, gdyż nie są one moja,
772 85(Y';)() 112 24 237 98 525 797 856 902 we, zabraniająee ieh właścicielowi, nie- własnością i wynająłem je na okres jedne&6015 53 100 51 383 524 613 26 7C2 81056 96 mieckiemu dyrekt~rowi cyrku, dyspono- go roku. Radzę jednak panu nałożyć lwom
306 28 ~7 41 474 567 73 643 748 76 826 984 wania swemi zwierzętami. Wśród osób, mocne kagańce .....
Komornik ustąpił -- gdy jednak cyrk
88062 103 61 71 201 26 87 93 3S3 441 67 532 które najbardziej postanowienie SĄdowe
636 94 81!' 34 40 930 89050 51 100 17 249 60 ucieszyło, jest bezsprzecznie p. Moulin, przybył na występy do Paryża, sąd po316 32 84 418 630 58 96 754 77 841 48 82 ~25 spokojny kl>mornik sądowy, który ni stąd wierzył p. Moulin, by ,.objął na własnoś~"
90005 16 75 80 114 27 55 234 36 86 93 302 ni zowąd zamienił się był od pewnego przedmioty sporu. nawet przy pomocy po436 608 c: 715275381119922 9104j 71 122 c?asu w pogramcę dz!kicl1 zwierząt., i któ- licji - oraz, by w razie odmowy właścicie
79 270 301 96 401 83 5 Hl 30 611 838 78 983 86 remu obowiązek karmienia i dozorowania la sam zajął się dożywianiem lwów. Klat92069 129 262 331 457 79 548 667 79 725 3792 niesfornych lwów dawaj się już porządnie ki zapięczętowano, a ponieważ właściciel
887 93006 9i 139 333 62 65 537 667 784 92 we znaki.' Zajęcie są.dowe było wywołane przestał Ułjmować się swemi zwierzęta·
94002 86 156 363 89 408 47 83 5~9 783 819 procesem przeciw właścicielowi cyrku. mi, komornik był zmuszony zaangażcywa~
95077 223 374 403 59 61 511 56 58 77 808 84 wytoczonym przez wielką ajencję rek:a- zawodowego p()gromcę, który zajął się
96052 117 61 211 3840 400 41 609 34 90 713 my, która nie mogąc odebrać swej nale!- "więźniami" komornika; W tych dniach
36 817 29 35 925 97009 243 82 89 400 37 510 ności wynoszącej 120 tys. franków, ściga - .jak l.Otlosi prasa paryska, ' strony po20 661 831 92 942 oS 98176 232 36 W3 95 500 ła po wszystkich mi86tach środkowej Eu- godziJr się. lwy zostały zwolnione z pod
T" 637 758 90 91 824 903 10 8'3 72 990W 58 121 ropy krnąbrnego dłużnika, aż wreszcie u- zajęcia s'\dowego i nie wiedząc nawet o
351 63 411 30 842 991 100074 161 76 240 41 dało jej się w Pary tu uzyskać wyrok egze- przywróceniu im "wolności", pawędrowały
\HaZ z cyrkiem na francuską Riwjerę.
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