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Związku

która. zmniejszyła długi stolicy.
Komisaryczny prezydent Warszawy
Starzyński usiłował odpowiedzieć adw.
Kow&skiemu na. jego poniedziałkowe
zarzuty, stwierdzając, że nie można
podważać zasad samorządu.
Polemizując z wywodami adw. Kowalskiego,
komisaryczny prezydent Starzyński
podkreślił, że adw. Kowalski krytyk()..
wał tylko gospodarkę jednej Warszawy, podczas gdy zjazd jest zebraniem
delegatów
samorządów
wszystkich
Napływ żydów
salę
miast Polski.
W swojej replice p. Starzyński uży
magającego się
samorządowych
Łodzi
wał słów nieparlamentarnych, posłu
gując się takimi wyrazami, jak kłam
Związku
żydów
stwo itp. Niektóre ustępy przemówieStarzyńskiego
nia komisarycznego> prez. Warszawy
i przewodn. sektoru miejskiego "Ozożydo
słabości
nu" utrzymane były w tonie, dowoWarszawa. (Tel. wł.) W War- gospodarki miasta Warszawy.
komisarycznych w Warszawie wydat- dzącym dużego rozdraźnienia i nieosTawie odbywa się zjazd Związku
Adw. Kowalski w poniedziałkowym ki administracyjne wzrosły niepomier- panowania, co na sali znalazło odpol'vUast Polskich przy baI'dzo licznym przemówieniu stwierdził, że komisa- nie. Dowodem tego jest podwyższenie wiedni oddźwięk. Jako charakteryudziale delegatów z całego kraju. Zjazd ryczne rządy stolicy podrywają ideę Ludżetu administracyjnego z 88 milio- styczny moment z przemówienia ko.ze względu na porządek obrad wzbu- i zasady samorządu, a poza tym nie nów w 1934/35 r. do 107 milionów w r. misarycznego prezydenta stolicy kraju, podkreślić należy, iż wyraził on radził zrozumiałe zainteresowanie całego
są zgodne z Konstytucją. Przy rozwią
1!ł37/38, Równocześnie zmniejszono wyspołeczel'lstwa polskiego. Na otwarciu
zywaniu rad miejskich władze nadzor- datki na opiekę społeczną i szkolnic- dość ..., że adw. Kowalski nie jest razjazdu przemawiał premier Składkow cze nie trzymają się odpowiednich u- two ogólne i zawodowe. Natomiast dnym Warszawy, którą rządzi p. Staski. W tym też dniu na porządek prawnier1 ustawowych. Skutek jest wzrosły wydatki na. emerytury i to z rzyński.
dzienny obrad wpłyn~ło cały szereg taki, że tak wielkie miasta i ośrodki 8 milionów na 20 milionów, a liczba
Po przemówieniu p. Starzysńkiego
innych spraw, które ze względu na samorzQidowe ,ją.k Poznań i Łódź, są emerytur podwyższyła się z 2800 na... zażądał głosu adw. Kowalski, ażeby
swój charakter zapowiadały , że prze- pozbawione władz samorządowych.
6870. Zadłużenie miasta wzrosło z 209 odpowiedzieć na atak komisarycznego
l)ieg zjazdu będzie obfitował w sensaUzasadniając swój wniosek,
adw. milionów do 259 milionów i to pomimo prezydenta 'Varszawy, p. StarzYllskiecyjne momenty.
Kowalski dodał, że w okrpsie rządów dewa Illacji pożyczki amerykańskiej, go. Ale rzecz znamienna adw. KowalWe wtorek na posiedzeniu komisji
skiemu głosu nie udzielono. Znaleźli
administracyjnej zjazdu doszło do osię za to ludzie usłużni, ,którzy zgło
strej i bardzo charakterystycznej scysili rezolucję, potępiającą krytykę
sji. I{omisja obradowała pod przewodadw. Kowalskiego za jego krytykę gonictwem prezydenta I(atowic, dra Kospodarki Warsz,awy, za wystąpienIe
czura. POGzątkowo wszystko prze maprzeciw p. Starzyńskiemu i Żydom(!!)
\\ jało za tym, że obrady będą bardzo
'''niosek przewodniczący obrad p.
spokojne. Komisja ro z pocz ę la pracę od
Kocur
POddał natychmiast pod głoso
przedyskutowania wniosku. domagawanie,
nie przeprowadzając nad nim
jącego się rozpisania nowych wyborów
dyskusji. Żydzi i "sanatorzy" wniow Poznaniu i Łodzi oraz lwegulowania
sek ten uchwalili.
kwestii samorządowej w \Varszawie.
Adw. J( o wal s k i: Boicie się prawOba wnioski "sanacyjni" delegaci
dy. Moje cyfry są prawdziwe. Dlaczeróżnych bajratów i komisarze zgilotygo nie mOWlCle o sprawie emerytur.
nowali. W trakcie obrad na salę zaDlaczego boicie się wyborów w 'Warczęli napływać Żydzi, zaalarmowani
szawie, Poznaniu i w Łodzi.
wnioskiem radnego i członka StronnicNie dopuszczając nikogo do głosu,
twa Narodowego S e r wat k i z B i aprzewodniczący, p. Kocur, oświadczył
ł e g o s t oku.
Wniosek ten domagał
następnie, że również wlliosku radnesię niedopuszczenia do Związku Miast
go Serwatki w sprawie paragrafu aŻydów.
ryjskiego w Związku Miast Polskich
Kiedy przystąpiono do obrad nad
nie podda pod głosowanie. I ta nieotym wnioskiem, do głosu zapisał si 'ę
czekiwana i znamienna decyzja spotprezydent m. Krakowa, dr K a p l i ck i, który nazywał się dawniej Kapellkała się z burzą protestów delegatów
ner. Wystąpił on przeciwko wnioskonarodowych. Żydzi i "sanatorzy" z dewi radnego Serwatki. Po ' wystąpieniu
cyzji byli wyraźnie zadowoleni.
dra Kaplickiego przewodniczący p. Ko'Vieczorem na wtorek rozpoczęły"
CZUl' oświadczył, że wniosku p. Serwatsię plenarne obrady
zjazdu. Wobec
L i g a N a.r o d ów: - Tłuką się i tłuką w tej Hiszpanii i ani myślą
ki nie podda pod głosowanie. \Vtedy
zwrócić się do mnie o interwencję!
incydentów, jakiCh widownią była kozabrał głos w s'p 'l'awie formalnej a d w.
misja administracyjna, radni naroli. o wal s k i z Łodzi. Podkreślił on,
dowcy w dalszych obradach Zwią~ku
że decyzja przewodniczącego
niepodMiast nie wzięli już udziału.
dania wniosku pod głosowanie jest
'Wtorkowe obrady trwały krótko,
sprzeczna z regulaminem obrad. Zazaledwie dwie godziny i poszły już zudaniem obrad jest bowiem opracowapełnie gładko po myśli "sanacji" i Ży
nie tez, jakie należy przeprowadzić w
dów. Klasycznym przykładem, jak
gospodarce
naszych
samorządów.
ustosunkowali się
obecni władcy
Wniosek p. Serwatki obejmUje jedną
G'
, d'
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,
.
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Związku Miast do grup niezależnych t
z takich tez i dlatego mówca prosi,
rozna pow o z w ~er1Jce znow nls~c~y o y tek lud~ki jest przyjęcie wniosku zmiany statutu
ażeby przeprowadzić nad
wnioskiem
Straty wynos~ą jui.l pr~es~lo 200 ~ilionów dolaró'w
w tym kierunku, ażeby można było udyskusję i głosowanie.
Was z y n g t o n. (P AT). Wskutek
N o w y Jor k. (PA T). Powódź, któ- sunąć z grona członków osoby, które
Wówczas przemówił, również w
sprawie formalnej, jeden z "sanato- trwających od trzech dni deszczów rej rozmiarów nie notowano od lat 40, niewłaściwie zaChowują się, albo dziarów", który zażądał od prezydium wy- wezbrały rzeki Ohio, Potomae, Alle- zmusiła władze do ewakuacji 6,000 łają na szkodę instytucji.
Tego rodzaju elastyczna uchwała
kluczenia z obrad zjazdu adw. Kowal- ghany i Monongahela, grożąc zala- mieszkańców m, Ontario.
Burmist.rz zażądał od okolicznych rlaje pole do dalekoidących interpresl<iego z powodu nieodpowieclniego za- niem całego okręgu, który w r. ub.
poniósł straty, przewyż'zające 200 miast dostarczenia statków w celu tacyj. W konsekwencji tego każdy decbowania się!!!
przewiezienia ewakuowanych i zaopa- legat Związku Miast, który nie jest
\Vniosek "sanatora", niebywały w milionów dolarów.
W kilku stanach, a mianowicie w trzenia icb w żywność.
prawomyślny, albo wysuwa jakiekolformie i treści, nieparlamentarny, wyPensylwanii, Ohio, zachodniej WirgiM o n t r e a l.' (PAT). Ekspres Chi- \':iek zastrzeżenia, może być uznany za
wołał duże oburzenie, nawet \vśród niez brze- cago - "'
1 t
I wy kolelł
' się tuż za "zachowującego
których "sanatorów". Automatycznie nil' I' Mar~; land I'zekl' \vyst"pl'ły
'ł'
Iv on rea
t ' d . się niewłaściwie" , a
ml'ast PI'ttS- gramcą
.
k ana d'
co .za k ym l ' Zle, usunięty z obrad
na sali obra,d powstała burza prote- gów. Niżej' połoz' one CZęŚCI'
YJS k ą w
ntario. Przy- Z
stów i rozległy się liczne okrzyli:i obu- hurg i Johnstown ewakuowano. Mia- czy. nl> katastrofy było podmycl'e t.oru
wIąz u.
"
Innym objawem bezceremonialnorzenia. Gdy się trochę uspokoiło, za- st? Cinc,in.nati }el't również za~rożone. prz~z'<' powodz.
Pałacz parowozu został ści większości zjazdowej było przekabrał głos komisaryczny prezyden t
m. VI ysokoscl szkod dotychczas me usta- za~lty, U: maszynista ranny. Lekarz, ZHnie uchwały komisji administracyjWarszawy p . Starzyński, który zaata- lono.
. ... ktory śples2-ył na pomoc samochodem, nej, dotyczące wyborów Rad Mi.e·kował adw. Kowalskiego za jego poMost na' rzece
Dorange
w '''U'gUlll został strącony wraz z wozem z mo- J skiej' w Poznalll' . Łod .
Y
J
tł
.
f
l
k'lk
u l
Zl. oraz ureguniedziałkowe przemówienie, w którym
~os a
Ul1IeSlOny 'p~zez a e: a l u stu przez wysoką falę i utonął.
lowania kwestii samorządu w Warszaadw. Kowalski domagał się zbadania Jadących automobIlIstów zgmęło.
vrie, do załatwienia prezydium zjazdu.

Burzliwe obrady Zjazdu

Miast Polskich
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na
obrad komisji administracyjnej - Zgilotynowanie wniosku dowyborów
w Warszawie,
i Poznaniu oraz wniosku o wykluczenie ze
Miast
- Atak komisarycznego prez. Warszawy
p.
na adw. Kowalskiego - Wnioski "asekuracyjne" najlepszym dowodem
- "sanacyjnej"

Zmarnowany autorytet

Ewakuacja ludności z Pittsburgu
i Johnsłownu
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Strona 2
Innymi słowy równa się to pogr~eba
niu wniosku.
\Vniosek zgłoszony przez adw. Kowalskiego na posiedzeniu poniedział
kowym, a dotyczący zbadania gospodarki m. Vi-T ar zawy, został oczywiście
Odrzucony.
.
Bardzo g,,,aJtowny atak na wniosko_
dawcę
adw. Kowalskiego podjął na
plenarnych obradach zjazdu p o s e ł
G d u l a z Chrzanowa. Przyszło mu to
tym łatwiej, że adw. I(owalskiego ... nie
był on na sal i.
Obrady zakOl'lczono przocl g<ldz. 20.
I{omisaryczny pl'c7.ydent wydał dla
lIczeslników zjazdu bankiet. Delegaci
narodowi udziału w nim nie wzięli.
środę prezydium zjazdu ma być
przyjQte przez generała Składkow
skiego. (w)
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Do szeregu
Dzisiaj w Polsce istnieją. dwa ośrodki zdecydo'vanęj nwś1i i woli politycznej. Jeden to zorganizowany naejonalizm pOlski - Stronnictwo Narodowe. Drugi to Żydzi z całym kompleksem ja,\"nych i skrytych sprzymierzeńców.

"Talka tych dwóch sił jest istotą
politycznych 7.magafl w Polsce. Gdziekolwiek zajrzymy, czy do t7.W. "frontu
ludowego", C7.y do jego przejściowego
wydania - "frontu demokratycznego",
czy też do różnych formacji pseudonarodowych, pl'7.y różn~'ch okazjach
tworzollrch na 7.awolanie, to wRzQdzie
zobaczymy, że celem tworzenia tych
obozów jest walka 7. nacjonalizmem
polsk~m.
Jedne 7. tych fOI'mac~'j maią
za zadanie tworzenie siły, któraby
mogla fizycznie przeciwstawić się rosnącemu ruchowi narodowemu, inne
mają do spC'łnienia 7.udania dywenwjne, pOlegajl}ce na chwyceniu w swe
szeregi ehoćhy CZ('HC i narodowo myś
lącego

<..

~

społeczel'lstwa.

Kto 7. Polaków nie r07.umie istoty
tego podziału, ten bl;'c17.ie chodził po
omacku, Htanie Hię hif'l'nym narzę
dziem, wykonują,cym cuc17.e plany.
Dzisiaj jU7. w Polsce tak daleko posunQla siO hegomonia żydowska,,;,e
dla nas Polaków nie ma innego wyjścia, jak pozbycie się t~'ch obcych ży
dowskich wpływów. Opclyucja ta wymaga od nas dużo samozaparcia, dużo
poświęcenia,
rozumu, energii, woli.
zY~rycięstwa, i zdrowych nerwów.
Kto z Polaków od tej ,,,,alki się usuwa, kto tę ,';alkę stara się "załago
dzić", myśląc ,że mogą. istnieć "Polacy wyznania mojżeszowego", ten pracuje nie dla Pol~ki, lecz dla jakiegoś
mirażu państwa narodowościowego.
Polska ma za dużo mniejszości narOdowych, na skutek czego za dużo sił
odśrodkowych,
burzących najlepszą,
naj doskonalszą. formę życia narodu pallshvo! I my, w naszym położel'liu
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Kiedv zdobyte zostanie Bilbao 1

Wojska narodowe prą naprzód - Baskowie rezygnują z beznadziejnego oporu - Nowe barbarzyństwa anarchistów - Pogłoski o pośre dnictwie zdementowane

Bilbao jeszcze w ciągu bie- na Santander i Gijon. Przeważa znatygodnia, ponieważ ludność nie, że po osiągnięciu tych celów opejest zmęczona Ciągłym bombardowa- racyjnych armia gen. Moli wyruszy
niem i przeświadczona o bezcelowo- nie tylko w kierunlm Oviedo, lecz
również
wezmle udział w walkach
ści dalszych walk.
Przed ewakuacją Eibaru komuni- na froncie ma.dryckim.
Salamanka. (PAT). Komunikat
ści i anarchiści
urzeczywistnili swą
pogróżkę zniszczenia miasta. Dzielni- urzędowy głównej kwatery powstań
ea, w której znajduje się 12 falJryk czej z godz. 20 dnia 26 bm.
Na froncie baskijskim napór nabroni, oraz warsztaty złotnicze przedstawia morze płomieni. Oddziały po- szych wojsk na pozycje, zajmowane
prze7. nieprzyjaciela trwa. Rozpacziiwe
wstańcze
musiały po wkroczeniu do
wysiłki sił rządowych dla obrony omiasta zająć się gaszeniem poża.ru.
Obecnej chwili droga do Bilbao, kręgu Eibar są. daremne. Wojska naktóre jest odległe od Durango o 30 sze przeszły linię MaIzara. Eibar, Erukm, ~st wolna. PowstarlCY mają do ma, l\1allagia i górę Oiz. UCiekający
rozporządzenia szosy i kolej,
prowa- nieprzy j aciel pozostawił około 100 zabitych i wielką ilość materiału wojendzą.cą z Eibar przez Durango uo Bilbao. Oddziały narodowe zajęły rów- nego.
N'a froncie Astm'ii wojska nasze
nież wsie Verriz i Banos Bezalbeda i
odcięły miejsco'wość Eruma
od BlI- dokonały śmiałego ataku na bagnety
bao. Ofensywa powstal1.CÓW rozwija pod Marras. "Czenvoni", zajęCi pracasię w dwóch kierunkach:
na zachód mi fortyfikacyjnymI, byli atakiem tym
od Dm'ango bezpośrednio na Bllbao, zaskoczeni. Pozostawili oni wielu zaoraz na północ od E1orrio na Marqui- bit.... ch.
Na froncie Hmii południowej posunas celem dokonania oskrzydlającego
manewru, który zmusi nieprZyjaciela nęliśmy nasze linie na odcinku Sierra
de Lujar.
do cofnięcia się na całym froncie.
Rabat. (PAT). Rozgłośnia w VerPo zdobyciu Bilbao przyjdzie kolej
dad podała następującą wiadomość:
'Vedług
wiaI'ygodnych informacyj
mln. spraw zagr. rządu w \Valoncji
:tółwi po,tęp prac na terenach Wystawy Światowej
Alvare7. deI Vayo odbył rozmowę z
pewnym d~'plomatą zagranicznym w
sprawie pośrednictwa w celu ZakOIl.czenia wojny domowej.
W związku z tą wiadomością· Radio
P a ryż. (Tel. wl.) Tereny Wysta- nachijski i luksemburski.
wy Światowej zwiedziła ostatnio grupa
Pawilony holenderski i pol sld mają National w Salamance oglosHo, co nad7.iennikarzy zagranicznych. St,,,ier- już ukończone zary y, ale prac budo- stępuje:
"Możemy stwierdzić,
iż wódz nadZOIlO, że na ogólnę. liczbę 190 pawilo- wlanych jest jeszcze dużo. Nie zaczę
nów prace budowlane zostały UkOllCZO- to w ogóle robót przy pawilonie Chin czelny odrzuci wszelkie formuły porone przy 3 pawilonach; belgijskim, wło i republiki Costarica. Ukoilczony jest zumienia."
skim i prasy. Na ukończeniu są pawi- już całkowicie wielki most na Sekwalony: niemiecki, sowiecki, duflski, nie, tzw. "Most Jeny", który specjalnie
szwajcarski, grecki, portugalski, mo- poszerzony został dwukrotnie.
\V a r s z a w a.
(Tel. wł.) Zakaz
przychodzenia studentom z teczkami,
wprowadzony przez rektora Szkoły
Głównej Handlowej, został również
wprowadzony na inne uczelnie. 'VpraG d y n ia. (Tel. wł.) We wtDl'ek, w ~ lodenfe/dowa <ltrzymała rok i 6 mies. ,('owninch na med3·c~·nie wp;'owadzono
godzinach południowych, Sąd OkrQgo- więzienia oraz 20 tys. zł grzywny. Nu- kontrolę teczek. (w)
wy w Gdyni ogłosił wyrok \V sensacyj- syn Gutglas skazany został na 1 rok
nym procesie przeCiwko żydowskim i fi mies. \viQzienia oraz 5 tys. zł grzywprzemytnilwm o przewożenie walut w ny, wreszcie Jakób Lerner na fi mies.
\V a r s z a. w a. (Tel. wł.) Minister
wydrążonych nogach leżanek.
wiQzienia i 500 zł grzywny.
sprawiedliwości
Grabowski wybiera
Skazano głównego oskarżonego, :Ma\V motywach sąd orzekł, że oskar- się okolo ]0 maja do Berlina, ażeby
jera Urbacha, za wszystkie przestf;'p- żeni stanowili cząstkę wielkiej Ol'gani- rewizytować ministra spraWiedliwośc-i
stwa Objęte aktem oskarżenia, na 8 lat zacji przemytniczej, która zawod<l'wo Francka. ·l\1inister Franck w zeszłym
więzienia i 100 tysięcy złotYCh grzywtrudniła się przemytem za granicę wa- roku bawił w \Varszawie z wizytą. jany oraz pozbawienie praw obywatel- lut i środków płatniczych, wyrządza ko komisarz sprawiedliwości Rzeszy.
~Iiich na przeciąg pięciu lat.
.fako jąc tym wielką szkodę skarbowi pań
łączną karę sąd orzekł 4 lata więzienia
stwa polskiego. SfJd orzekł konfiskatę
śniegi koła żywca
i 100 ty~ięcy zł grzywny. Dl'Ugi oSkar-, zajętych walut i środków płatniCZYCh
Żywiec
. (PAT). W ciągu nocy użony Gerson M<lrtenfeld skazany został
o łącznej wa.rtości 120 tYSięcy złotych.
bieglej
spadł w górach Beskidu Ży
na 2 lata i 6 miesięcy wiQzieniu. oraz
Skazani pozostali oczY'wiście nadal
wieckiego kilku centymetrowy śnieg,
:;0 tys. zł grzywny, jego żona Chaja w areszcie. (p)
przy czym mimo dzisiejszej piQknej
pogody słonecznej śnieg powyżej 700
m wysokości utrzymuje się nadal.
P a l' y ż. (ATE). "United Press" donosi z nad granicy francusko-hiszpańskiej, że po dwudniowej ofensywie odJzialy gen. Moli wyparły wojska basldj~lde z dwóch
ważnych punktów
strategicznych Durango i Eibar i posuwają
się
w kierunku północnozachodnim na Bilbao.
Według doniesień
ze źródeł powstaflczych Baskowie ponieśli zupełną
porażkę i na
niektórych odcinkach
poddają się całymi kompaniami nacierającym oddział<lm gen. Moli. Tylko w ciągu poniedziałku wzięto do
niewoli 2.500 Bailków, a w ciągu poprzednich dwóch dni klika tysiecy.
Zdob~·ty materiał v.'ojenny wystarczy
do uzbrojenia paru dywizyj. GłÓw~.a
kwatera wojsk powstal1.czych dono~i,
że niepl'zyjaciel stawia bardzo słalJy
opór.
Przez rozgłośnię w San Sebastian
powstańcy wezwali prezydenta autonomicznej republiki baskijskiej Aguirre do poddania się, o ile chce 0chronić swój kraj od zniszczenia. Komunikat ten został nadany w języku
hiszpal1skim i w baskij"kim. Jellcy
opowiadają, że należy się liczyć z pod-

daniem

się

żącego

'V

I

Na 190 pawilonów tvlko 3 gotowe!

Niebezpieczne teczki

Wrrok na przemytników

żydowskich

Rewizyta min. Grabowskiego

geograficznym i pOlitycznym, nio moRobie POz.wolić na istnienie we,,,nątrz nas zorganizowanej' i silnej, posiadającej własne cele pOlityczne grupy narodowej nie polskiej. Niestety
założyciela
u nas grupy takie istnieją. i często pracują nawet na korzyść pallstw o~kien
Gdańska
Młodych"
nych. Taka zaś grupa, jak Żydzi, ma
Ł ó d ź, 27. 4. - Onegdaj w StrykoG d a ń s k. (Tel. wI.) Na dzień 7 ma\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Zmarł w wie pod Łodzią. policja aresztowała w
wielkie cele polityczne, zakrojone na ja br. zapowiedziany został przyjazd do
Warszawie
przeżywszy
lat
31
Zbigniew
miarę mesjanistycznej walki o panodomach, na Ulicy itd. ponad 20 człon
Gdańska ministra propagandy Rzeszy Zapasiewicz,
pierwszy "komendant" ków Stronnictwa Narodowego. Przywanie nad światem.
Goebelsa.
(w)
"sanac~,jnego" Legionu Młodych, któczyny aresztowań nie są znane.
'V takim położeniu nasz ośrodek
ry
niedawno przystąpił do PPS i tam Wyrok na przemytników żydowskich
narOdowy - polski musi być mocno
pracował.
Niepożądana książka
skonsolidowany, musi posiadać nie
Śmierć nastąpiła w!Skutek komplimdłych zwolenników, patrz.9-cych tylL o n d y n. (P A T) Adwokaci Allen
Łódzlia giełda zbożowa
ko na wynik walki, ale żołnierzy, wal- i Overy wytoczyli w imieniu księcia kacyj po grypie.
'Varunki; nanelel hurtowy, parytet Łódź laczących pod jednI'}. komendą.
'Vindsoru proces Geoffreyowi Dennisodunki wagonowe. Dostawa za 100 kg.:
'
. %.yto 24.2:5-24,50: pszenica 80,50-30,73; jęcz
Do wytworz.enia takiego ośrodka wi i firmie "William Heinemann Ltd.",
mlcn browarny 2G,JO-27,.j{); jQCzmiCIl prz0llliadochodzi się nie pertraktacjami przy autorowi i wydawcom książki pt. "Ko'V a r s z a w a. (Tel. wł.) Z dniem
23,00-24.00; owie~ jednolity 22,50-2275:
zielonym stoI iIcu, nie manifC'stami, nie mentarze na temat koronacji", doma- wczorajszym objął urzędowanie jako lowy
milka żytnia 70 proc. 32.~0; mąka pszenna' 4.)
deklaracjami. Taki ośrodek wy twa- gając się ods7.kodowania za oszczer- pełniący obowiązki prezesa Stronni- proc. 4·),2>·:;-46,50; mąka pszenna 55 proc. 43.50
r7.8. się w walce, wytwarz.8. się w cz~' stwo. Na żądanie adwokatów wydaw- ctwa Ludowego były poseł Mikołaj do 44.50: otręby żytnie 13.75-14.00: rzepak 53.00
do iH:OO; ziemniaki jadalne 6,25. USPosl>bienie
nie, wytwarza się przez jasne, szcz.ere cy już wycofali książkę z ohiegu.
czyk "Zielon~T s7.tandar", lderowany spokOJnI'.
sformułowanie
ostatecznego celu tej
Geoffrey Dennis, znany pisarz i czło ilotychczas przez b. marszu.lka Sejmu
gjełda pieniężna
walki.
nek sekretariatu Ligi Narodów, pOddał Rataja, przeszedł pod redakcję sekre- Warszawska
z dnia 27. 4. 1937 roku.
Stronnictwo Narodowe w Polsce we wspomnianej książce surowej kry- tarza Stronnictwa Ludowego, Grudzill.Belgia 89,25. IIolancna 289,40. Ll>ndyn 26,10.
taką walkę żołnierzy nacjonalistów tyce byłego króla i jego otoczenie.
skiego.
(w)
~OWY Jor.k. (czek) 5,27 :i/B. No.vy Jl>rk (kabel)
prowadz.i od dawna. Celem tej walki
iI,28. !,ar~z 23,41. Praga 18.37. Sztokholm 134,55.
SzwaJcaTla 120,95. USP(),Sl>uienic niejednolile.
jest pr7.pcle WS7.~·stkim pozbyci!" się zu~-----pełne i bezkompromisowe Żydów z go narodowego ducha i siłą oręża u- ną głową. \Vie bowiem, że na niego
naszego życia pol i tycz.nego i gospodar- miało bronić i rozszerzać swoje gra- są' dzisiaj zwrócone oczy wszystkich
Składki i pokw."łowanla
czego, zbudowanie pa11stwa opartego nice.
Polaków, wie że swoją. bezinteresowmocno o I(ościół katolicki, paJ1stwa I
\V walce o te ideały żołnierz-nacjo- ną, ofiarną walką daje przykład inw ailminilSbra.cji pi&!IIa na&zego ?JfO!Ż()IIW w
narodowego. stoją.cego na straży roz- I nalista polski poniÓSł już duże ofiary. nym, że budUJ' e wiekopomne dzieło, z' e dad~.zym ci>l\gu;
,
Nil pomnik Suca Jezusowego: N. N. św. Ła.
woju naszej cywil izacji", rozwoju na- Ofiary ze swego życia i mienia. \Vielu spełnia najWiększe zadanie Obecnego zarz z podziękowaniem za otrzymane laski 10szej kultury i sztuki; panstwa, w któ- w tej walce poległo, wielu straciło pokolenia - uwalnia Polskę od Ży- zloty ch, Antoni Jacek, Poznań. Miodowa i3
b
. b ł
b k b
d
.
. l d d' .,
d'
d'
5,-, S. Dominiak i K. S')snowski zamiast I{wia:
rdym y me, tY o o O' o~adcI~y - nę- z. rO'~le, Wle u o Zle,~Je]szeg~u nIkla
oW '.
t .
.
t6w na trumnę śp. Bolesława Adamczewskiego
C I, co s 0Ją na chodmkach widzą w 5,-.. M. J. 2,-, razem z poprzednio pokwitowllzarzy, pans wa O sprawIe nvym po- cIerpl za sprawę narouO\vą. vv a a
dziale dochodu ~połecznego, o llpO- jednak o '''ielką. ideę wymaga wielkich maswrujących szeregach Stronnictwa JlY 292,50 z/.
.
wszechnionej własności, Pa1'lstwn. 0- ofiar.
'V wal co tej żolnierz-nacjona- NarOdowego jedyną dziś w Polsce ar- 070:1. chleb !iw. Antomego: L. 1. znalezione
partego na. surowym, lecz wszystkich jista krzepnie i w sily rośniel
, mię walczącego narodu - armię Pol'Nu Fundusz Obl'ony Narodowej: Towarzy.
Polaków Jednakowo obowięzu.iącym
W wielkie dni świ:;l.t narodowych ski I{atolickiej, Narodowej i Wielkiej. J ~wo !'Je.mYSfoWC6W pod we zw. św. Floriana
pra\\ jO. Pailstwa, którc by potęgą 8WO- idzie w szeregach z dumnie podniesioZ. M.
to~~~~~:;nf76('{-.!()~Z' razem z poprzednio pokwi·
żemy

PrzyJazd min. Goebelsa
do

Zgon

"legionu

Aresztowanie narodowców

Ze Stronnictwa ludowego

N

Numer 98

Przed pogrzebem

śp. Michała Drzymały

-- ORĘDOWNIK,czwartek, dnia 29 kwietnia 1937

Strona 3

Honfereo[ja o~roń[ów l iOl. ~o~o~lyń~~im itow.
.Jak brzmi sprzeciw studenta Wąchały, oskarżonego w procesie o "zajścia myślenickie"
Adwokaci Stypułkowski i Czerwiński z Warszawy oraz dr Pozowski, dr Stuhr, dr Kuśnierz
i api. mgr .Jaworski z Krakowa omówili z oskarżonymi środki dowodowe oraz ustalili listę
świadków Możliwość przesunięcia terminu procesu przeciw towarzyszom
inż. Doboszyńskiego

Kra k ó w, 27. 4. Marian ·Wąchała,
stud. U. J., który brał udział \V głośnej
wyprawie inż . Doboszyl'lskiego i t<nv.
ua Myślenice, wniósł przez swojego
pełnomocnika i obrońcę dra Adama
Pozowskiego sprzeciw przeciw aktowi
o~kal"żen ia prokuratora Sądu Okręgo
wego w Krakowie. Sprzeciw ten brzmi
następująco:

"Wnoszę sprzeciw przeciw
oskarżenia Prol(uratora Sądu

aktowi
OlO"Qgowego \\' KrakD\vie z dnia 15 kwietnia
1937 r. NI' l Ds. 2Z.4f3ti w sprawie do
sygn.: IV . I\. 375/37 na zasadzie art.
287 lit. ci) k. p. k.. mianowicie z po\\odu nie\\/aściwości sądu i WllOSZę o
przekazan ie s·p ra wy sądowi przy si <;głych \V Krakowie. a na uzasadnienie

tych wniosków wyszczególniam nastę
pujące zarzuty w tym
swoim sprzeciwie:
,,'vV doręczonym mi akcie oskarże
uia, obejmującym poza mną jeszcze
-18 dalszych oskarżonych, Pan Prokurator stwierdza, że sprawa ta podlega
rozpatrzeniu przez Sąd Okręgowy w
Krakowie w składzie trz·ech sędziów.
A równocześnie w tej sprawie doręczo
no al, l oskarżenia inż. Adamowi Dobo~ZYllskiemu, w którym Pan Prokurator
stwierdza, że ta sprawa do sygn.
IV re 376/37 podlega rozpoznaniu przez
Są.d Okn.'gowy w Krakowie z udziałem
przy:-:ięglych

"Oba akty oskarżenia obejmują te
same zarzucane nam przestępstwa.

Dlatego winny być rozpatrywan~ łącz
nie przez jeden sąd wła.ściwy dla 0skaTżonego, któremu akt
oskarżenia
zarzuca najpoważniejsze przestępstwa.
"Sąd. Okn;gowy w KTakowie postanowieniem z unia 17 kwietnia 1937 r.
syg.: IV K. 375/37 wylęczył z tej wspólnej sprawy sprawę oskarżonego inż.
Adama Doboszyńskiego.
"Na to postanowienie wnj·o slem zażalenie, gdyż w sprawi~ o tak zw. "zajści.a myślenickie" winna toczyć się jedlIa rozprawa, obejmujl!ca wszystkich
oskarżonych i to przed Sądem Przysięgłych w Krakowie.
"Jeżeli Sąd uznał na wnios·ek Pana
Prokuratora, że dla sprawy inż. A. Doboszyńskiego właściwy jest Sąd Przysięgłych w Krakowie, to w nastQpstwie
tego dla mnie oraz pozostałych 48 0t:karżonych właściwym jest ten sam
Sąd.

"Trudno jest rozlączyć i osobno
rozpatrywać przed dwoma odrębnymi
o całkiem innym chal'akterze sądami
- jednę i tę samą sprawQ, jedno i to

ś.

samo przestęp s two.
Rozpoznanie mojej sprawy i pozostałych
48 os karżon~' ch oJrębnie i
przed innym sądem nie uprości i nie
ułatwi postępowania, gdyż przeciwnie
w tej samej spra\\"ie, mające.i ten sam
stan faktyczny, będzie musiało się toczyć d\\"a razy postępowanie dowodowe na te same okoliczności. jak świad
cza o tym uzasadnienia obu aktów
osii:.arże'nia, niczym się ni~ różniące
i p<Jwołujące te same powody.
.
"Poza tym odr~bne rozpatrywame
t~T ch dwu spraw nie poz\\"oli ani jedl\el1lU sadowi, ani. drugiemu na s\\"ohoctną o'cen~ dowodów, ~,dyż jednemu
i drugiemu sądowi bQdzie bl'ako\\"ało

P. MICHAL DRZYMALA

Starosta krajowy w Poznaniu wywdowie po śp. Michale Drzymale,
Józefie Drzymałowej w Grabównie pismo kondolencyjne treści następuj ącej:
"Łącząc się w glębokim żalu po zgonie śp. Michała Drzymały, nieustraszonego bojownika o polskość ziemi wielkopolskiej, składam Pani w imieniu
Poznallskiego Samorządu 'vVojewódzkiego wyrazy naj szczerszego współczucia.
(-) Begale."
Jak się dowiadujemy, w ·pogrzebie
śp. Michała Drzymały, który się odbę
dzie w Miasteczku n. Notecią w jutrzejszy czwartek, uczestniczyć będzie z ramienia Urzędu ·W ojewódzkiego naczelnik Strzesze\vski. U czestn iczyć będzie
w pogrzebie również delegat Starostwa
Krajowego w Poznaniu, oraz delegacja
zarządu miejskiego w Poznaniu.
(kI)
słał

Na

krawędzi

dnia

O polskość adwokatury
Do wszystkich członków ./':wiązku
Adwokatów Polskich zostało rozesłane
zaproszenie na zjazd, który odbędzie
się w Warszawie dnia 8 i 9 maja.
W z.aproszeniu czytamy:
"Zjazd ten ma stać się widomym i wymownym znakiem zjednoczenia ogółu Polaków w walce o polskość adwokatury w
naszym pal1stwie.
"Do takiego zjednoczenia w imię wspomnianego celu zarząd główny Z. A. P_ wezwał już wszystkich adwokatów Polaków
w swej uchwale z dn. 12/13 grudnia 1936 r.
rozesłanej wówczas wszystkim członkom
związku i podanej do wiadomości publicznej w prasie.
"Dotycll czasowym wynikiem powyższe
go apelu jest żywiołowy napływ nowych
członków Związku Adwokatów Polskich
we wszystkich jego oclrlziałach, skupienie
w nim aclwokntów Polaków bez różnicy
przekonaJI i poglądów politycznych.
"Zwolany obecnie zjazd ma być zasndnicz~' m i nader istotnym et.a"em "rzedsię
wziętych poczynUl'!.
"Zarazem na zjeździe za brzm ieć powinien mocny i clonośny glos zbiorow~' aowokatury polskiej - w ohliczu grożących jej
niebezpieczCl1. tw w zasad nicz~'ch kwestiach, ocl k1órych nnleży(ego rozf'trzygnię
cin, i znlatwienia :wh·~.y jrj byt i rozwój."
Dlateg·o też związek llawoluje, aby
w zjeździe wzięli udział nie tylko człon
kowie, ale także wszysc~r adwokaci-Polacy w charakterze gości.
Adwokaci-żydzi

w Niemczech

"Juristische Wochenschrift'· zamieszcza dane cyfrowe o stanie adwokatury w Niemczech. Cyfry te przedstawiają się następująco:

"W dniu 1 st.ycznia 1937 na terenie Rzeszy dopuszczonych było do praktyki 18004
adwokatów, w tym nie-Aryjczyków 2273
(12 pet). 1 Rtycznia 1936 liczba adwoka.tów nie-aryj ski ch wynosita 2 552.

bezpośl'enich wyjaśnieIl współo"karżo
nych, które nie dadzą się zastąpić zwyldym odczytaniem wyjaśni ell z akt.

Echa konsekracji no\\"eg-o bisku pa ślą.,kie go. 1\0. bi,-;k u p-sufragan Bienek \\. otoczeniu do.,tojników wychodZi po uroczystej kon.sekracji z I{atedl'y.

Akty

w6rebocinie na Pomorzu

Sabotażu

Jakaś ~bl'odnic~a ł'ęka 'Ułłielno~liwia pracę ł'obotnikQm,
't v

dwu cegielniach

T o r UlI, 27. 4. - Jak donosi "Sło
wo Pomorskie", opinia publiczna w
Grębocinie na Pomorzu zaalarmowana
jest coraz częstszymi aktami ~botażu
na terenie cegielni "Cegła" w \Gręboci
nie. Akty sabotażu datują się już od
roku 1934.
Ostatnio cegielnia grębocillska przystąpić miała do wykonywania zamówiell, jednak okazało się, że zatopiono
gliniankę, unemożliwiając w ten sposób
sób produkcję cegielni. W ten sposób
pozbawiono pracy 120 robotników.
Kiedy szkoda ta została naprawio-

na, okazało się, że maszyny Są rozmyśl
nie popsute. I ,_:lOWUŻ robotllicy czekają na pracę, a właściciel traci około
2000 zł dziennie.
Zaznaczyć
należy, że i w drugiej
Zaznaczyć należy, że w drugiej grębo
cińskiej cegielni skradziono pasy zapę
dowe do maszyn, wskutek czego nie
można było cegielni uruchomić. W spraw i.~ t~r ch sensacyjnych sabotaży prowadzi dochodzenie policja. Do obecnej
chwili jednak nie udało się sprawców
wykryć.

Dawid Muszkat "sprzedaie" cenne obrazy
Os~usta wespół ~ jego "ponlocnikien't" (lres~towano
Pos~kodo1.()ali oni rnięd~yl1a'ro(lowych llandla,.~y obJ'a~alni

na 10.000
War s z a wa. (Tel. wI.) Po śmierci
hr. Jakuba Potockiego, który stworzył wielką.

fundację

naukową., ktoś

ogłosił

w pismach, że wykonawcy testamentu mają sprzedać z wolnej ręki
rzadkie i cenne dzieła sztuki.
Handlarze dowiedzieli się, jakie
przedmioty zawierają. zbiory w Helenowie pod Warszawą. i nie szczędzili
trudu, by do tych zbiorów dostać się.
PrzyjeChali z Amsterdamu, Wiednia,
Paryża a nawet z NowE.'g'o Jorku.
Wszyst:y byli poinformowani, że do
wykonawcy testamentu można się dostać tylko przez antykwariusza Dawida Muszkata, głośnego na bruku wargr,lawskim pośrednika. Muszkat przyniósł zbiór fotografij oraz spis dzieł
"Największą jest liczba adwokatów niearyjskich na terenie berliJlskiej izby adwokackiej: l stycznia 1937 wynosiła ona 934
na ogólną liczbę 2858. 1 stycznia 1936 liczha nie-aryjskich adwokatów na terenie
herl ińskim wynosiła 1036 (34,4 pet), zaś
31 grudnia 1933 - 1152 (40 pct).
"i\a teronie illnych izb adwokackich by-

~lotych

przeznaczonych na sprzedaż i
do rzekomYCh rozmów z
testamentu
Czurukiem.
Hanctlarze pod'p isali umowę na kupnosprzedaż wyszczególnionych i sfotografowanych dzieł sztuki, wplacają.c na
poczet należności 400 tys. zł - 100 tys.
gotówką.
Dzieła miały być dostarczane w przeciągu dwóch miesięcy.
Upłynęło pół roku i wtedy dopiero
kupcy dowie,dzieli się, że padli ofiarą
oszusta. Muszkat sprzedał tylko fotografio a I'olę wykonawcy testamentu
odegral zręcznie jego wspólnik Roman
Dutkiewicz. Muszkat pobrał od kupna prowizję w sumie 10 tys. zł. Obu 0szustów osadzono w areszcie śledczym.
sztuki,

doprowadził
wykonawcą.

lo w dniu 1 stycznia 1937: Frankfurt 115
nie-Aryjczyków na 451 adwokatów, Hamburg 112 na 885, Monachium 105 na 908,
Wrocław 213 na 1002."
Kiedyż doczekamy się w Polsce takiego s~·stematycznego odż~ , ctzania naszeJ, tak bardzo zażydzonej, palestry?

Nadto - w razie osobn€go rozpatrywania t~T ch spraw i rozpoczęcia wcześniej
rozprawy przeciw mnie i dalszym 48
o"karżonym sąd nie będzie miał w
ogóle wyjaśnień inż. DoboszYllskiego,
niesłychanie cennych i stanowczych
przy rozpatrywaniu naszej sprawy.
,,\Vreszcie i polityka sądowa nie powinna zezwolić na to, by jedna instytucja sądowa oddziaływała na wyrokowanie drugiej instytucji sądowej i
w ten sp·osób krępowała swobodną
ocenę dowodów, co w tym wypadku
musi nastąpić, gdy ta sprawa będzie
rozpatrywana przed dwoma odrębny
mi sądami. Gdyby więc nawet zarhodziły warunki z artykułu 31 k. p. k. to należałoby i tak sprawę tę rozpatrywać łącznie i nierozdzielnie tak
~1aturalnie,
aby uniknąć niebezpieczeństwa Tóżnej oceny przez dwa różne
s~dy tej samej sprawy.
"W interesie więc wymiaru sprawiedliwości leży, by moja sprawa i dal_
szych 48 oskarżonych robotników
i chłopów z powiatu krakowskiego nie została pozbawiona instytucji są..
dów przysięgłych, jedynie właściwej
dla rozpoznania tej sprawy."
Kra k ó w. (Tel. wł.) ·We wtorek, w
godzinach południowych, odbyła się
w więzieniu św. Michała 4-godzinna
konferencja obrońców z inż. Doboszyń
skim i kilku głównymi. oskarżonymi
w pl"ocesie o glośną "wyprawę myśl enicką".
\V konferencji wzięli uclział
adwokaci Stypulkowski i CZel"\\'illski
z Warszaw~r oraz dl' Pozowski i apI.
mgr Jawot'ski z Krakowa. \V czasie
konferencji omawiano środki dowodowe, które obrona zawnioskuje, a poza
tym ustalono listę świadków obrony.
Po południu "'sz~ - sc~- \\' ~ ' mieniel1i
w~' żej ObrOJlcy wraz z dwoma dalszymi adwokatami krakowskimi, drem
Stuhrem i rh·ern Kuśnierzem, l'ównież
zgloszonymi jako ObrOJ1CÓW w tym
procesie, odbyli dl'ugl;l. kOl,ferencję, dotyczą cą obrony inż. DOboszyńskiego i
jego l<olegów.
W Krakowie przypuszczano, że
pierwsz~T proces przeciwko 49 oskarżonym kolegom inż. Doboszyńskiego
odbędzie
się
już w drugiej połowie
maja, zaś proces przeciwko inż. DoboszyńskieIl),ll w drugiej połowie czerwca. WoJ:fec jednak wniesienia sprzeciwu przeciwko aktom oskarżenia, zarówno inż. DoboszYl1skiego jak i po-
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zostałym oskarżonym,

w którym to
sprzeciwie obrol'lcy domagają się łą-'
cznego rozpatrzenia sprawy przed Są
dem Przysięgłych, istnieje prawdopodobieństwo, że łą. czny ten proces odbę
azie się w drugiej połowie czerwca.
Gdyby jednak spl'zeciw został oddalon;y, wówc,zas oba procesy odbyły się
pta",ie ró.wnocieśnie,
W ciągu środy obrońcy z powyż
szych procesów odbędą dalsze konferencje z pozostałymi oskarżonymi,
przebywającymi w więzieniu ·św. :Michała.
W piątek odbędzie się konferencja obr011ców z oskarżonymi, pozostającymi na wolności.
W obu ·tych
konferenc.iach wezmą udział wyłącznie
obrol'lcy krakowscy.

Koziołek,

Chrost ok,

W()źniakiewic~ . Silliń.ski,

Pisarski, Szymura,

Piłat.

*

Do obrony towarzysr.y inż. DoboSZY11g1riego oraz jego samego zgłosiło
się dotąd kilkudziesięciu adwokatów
z całej Polski. Ze względów technicznych jednak, w pierwszym procesie
tov.:arzyszy' inż. Doboszyl'lskiego wystąpi pl~awdopodobnie kilkunastu adwokatów, a na rozprawie przeciwko
inż. DoboszJ'l'lskiemu, gdyby jego proces odbywał się osobno, tylkO kilku 0brOllców ...

..Jakość zawsze ta sama

Sobkowi ak, Czortek, trener Starom, Polus i Chmielewski, którzy obok Woźniakie
wicza, Sipil'lskiego, Szymury i Piłata, stanowi6 będą naszą r epreze ntację na min 421m
strzostwa Europy w Mediolanie.
zespoły, Ł. K. S., Ł. T. !C, Orlę, Zjednoczone i Boruta po 1 Trasa biegu została protest, motywując go tym, it zgodnie z
W Warszawie odbyło gię walne zebra- zmieniona wobec złego stanu szosy. Start regulaminem zęspół startujący w turriienie Związku Polskich Zwiqzl<ów Sporto- nastąpi o godz. 8 rano z przed Parku Wol- ju powinien dysponować pełnymi sześcio
wYch. które zagaił prezes Z. Z. min UI- ności w Pabianicach, przy czym wyścig ma wagami. W tym wypadku Kniszender wystawił 5 normalnych zawodników,
W . kQ.ła(~h . sądowych zwracają już rych, po czym zarządzono jednominutową odbędzie się na ·trasie Pabianice - . Łask dzi:§- uwagę na szczupłOŚć pomieszcze- ciszę dla uczczenia pamięci zmarłych w Zd·Ullska Wola - Sieradz. Półmetek mie- szósty nie stawił się wogóle, siódmy mhH
nadwagę, a ósmy znów miał niedqwą,gę·
nia w największej sali Sądu Okręgo roku ubieglym zaslużonych dzialaczy spor- ścić się będzie 2 klm za Sieradzem, skąd Zgodnie
z regUlaminem, delegat wydziału
kolarze zawrócą do Pabianic.
.
.wego -w · I{raKowie, w której odbędzie towych.
sportowego Ł. O. Z. B. powinien odrażu
Następnie .zabrał glOB
dyrektor
Pań
się proces.
Sami bowiem oskarżeni ~twowego Urzędu W. F. gen. Olszynanie zezwolić na stoczenie walki · punkt.,
(49) zajmą · cónajml1iej połowę sali. Do Wilczyń!;:ki. informując
Katowicki POlicyjny KS. otrzymał od a zgodzić się jedynie na spotkanie towazebranych, że
tego dojdzie ława obrońców i ława większość związków przy jęła już nowy, berlińskiego Polizei· Vereinu zaproszenie rzyskie.
Opierając się na tym, władze pięśdar
przysięgłych oraz miejsca dla dzienniramowy "tatut Z. Z. i teraz należałoby tyl- na wielki tumiej międzynarodowy polio skie zweryfikowały spotkanie i , uznając
cjantów-bokserów,
projektowany
na
5
maIw
wprowadzić
reorganizację
sportu
pol·
karzy, których przyjazd w dużej ilosłuszne odwołanie I. K. P. przyznały mu
skiego jak najp"ędzej w życie. Gen, Wil· ja. Na prośbę Policyjnego KS o przeło walkower 16:0, a co za tym idzie i· 'n agraści już dziś jest zapewniony. Wówczas
żenie
terminu
(w
dniu
5
maja.
Piłat
stardla pub1!c?:nbści nie pozostaje już wie- czyński por1.jszal również sprawę sportu tuje w Mediolanie) berliński klub przeło clę w postaCI pamiątkowego pucharu. .
szkolnego, oświadczając, że jest ona najpole_ mie.is~L to też niew1;ttpliwie przyslu- ważniejszą troska, naczelnych władz sporo żył turniej na dzień 21 ma.ia i zaprosił
Pisarski zgłoszony do L. O. Z. B. Zgodnie
zawodników polskich po jednym w wad~e z umową między łódzkim Geyerem I . warchhyar. , s!ę będzie mogła procesowi nie- ·t owych i że czynione "ą starania, jak naj.
lekki
ej
i
półśredniej
oraz
po
dwóch
w
waQuża ilość ' os·ób, · i . to tylko za specjalszerBzego ujęcia w ramy organizacyjne
szawskim Okęciem, że Pisarski po indywiSpOl·tu szkolnego na terenie samych szkół. dze śrf'dnie .i i ciętkiej. Policyjny KS. dualnych mistrzostwach Polski otrzyma.
nymi kartami wstępu. (kg)
matowice) z zaproszenia skorzysta i wy- zwolnienie z macierzystego klubu dla GePłk Ki]jński w sprawozdaniu z dziaśle: do wagi lt'kkiej Maneckiego (Ruch),
yera, fakt ten został w dniu wczorajszym
łalności zarządu
stwierdził, że rdzeniem
półśreclniej [{olonkę (PKS), średniej reorganizacji jest podniesienie autoryte- Wiedemana (Ruch) i Kurka (PKS) oraz dokonany i Geyer zgłosił Pisarskiego do
Ł. O. Z. B.
t.u władz sportowych.
w ciężkiej - Piłata. Kierownikiem druSprawozdanie Komitetu Olimpijskiego żyny polskiej będzie zastępca komendanta
Piłka nożna
składał płlc Glabisz, podl<reślając konieczpolicji śląskiej - Jeziorski.
Trzy spotkania L. K. S. Na najbliżs.zą
ność obesłania przygzłej .olimpjady w 1;0Berlińczycy nie przyjadą do Lodzl.
niedzielę drużyna ligowa Ł. K. S., w~jet
ltio i rozpoczęcia już teraz przygotowań Sekcja pięściarska łódzkiego Geyera przez dża na Śląsk, gdzie w Wielkich Hajduka-ch
do tych igrzysk.
dłuższy czas prowadzIła
pertraktacje:te rozegra spotkanie z mistrzem Polski ,R426 k w i e t n i a.
chem. Szanse łodzian w tym spotkanijJ
Delegat Związku Plywad:iegop. Bara· znaną berlińska, drużyna, Polizei Sport Verein w sprawie przyjazdu na dwa spot- sa, minimalne, gclyt jak pokaz.ał ~liedziel
nowski krytykował ramowy statut Z. Z.
Kwestia żydowska zjawia się wszę
kania
do
Polski.
Początkowo
Geyer
miał
ny mecz z Wartą znajdują się oni ·W ~!ltal
Po złożeniu sprawozdania komisji re·
dzie.' , ,,Orędownik" · omówjJ .. już wizyjnej , udzielono jednogloś11ie abBoJ uto- sprowadzić b.erliIlczyków wspólnie z pa- , nej formie. Drugie 'spotRarue 'Ł; :_ K. -s. robianickim
Kruszend.erem,
a
następnie
po.
t!bt9szurę . wśpółprl1t:ownika ~,Robotni rium Il6tępującym władzom. ' W wy.niku
zegra w czwartek 5 mara:. ·· 'Będzie tO"l'Ue:c..z
-~ą;" rEssigrrianrui.;'Bótśkiego, · propagują,wyborów do zarządu wesżli: na miejilce u· zrezygnowaniu pabianiczan w Warszaw- o charakterz(! miądzynarodow-yml' gdy~
-cą emig"i'ą'cJę t;ydow ' ż ' Pófski: ·uie · ino.. stępujących (lz]'onków:. ayr. , Szlachciak, skit;n. OkęCłet;n. O_b~Gl1ię jędna:k . do,yi!1du- :pr~eciwnikiem ligowców łó!izlt.ich będzie
jemy się, że 0kęcie Wobec przetyw'anego
.ż.e mu .. tego wystąpienia . \\rybaczyć mir. Kierko,w. ski. Płk: .B arzykow.sld.. dr _Or- . kryzysu zrezygnoWało w tych · dniach z znakomita druzyna wiedeńska Florisdor'fer A. C. W następną zaś niEiazielę · 9 maprasą. narodowo-żydowska, atakująca łowicz, inż. Jerzy Grabowsld", pIk. Steifer, rozegrania meczu z drużyną niemiecka" a
ja Ł. K. S. gra w Łodzi z Garbarhia,. Z 'popr.o!.
Weyraucb,
.
p
lk
Gebel.
i
pIk
Kuenstler.
zawzięcie i autora i PPS.
.
poni ewa ż sprO\yadzenie Niemców 11a jedno
zostałych spotkań ligowych w dnil:l 2 ·maŻe tam s'ię coś popsuło, widać to
spotkanie do Łodzi nie :kalkulowało się rt- ja odbęda, się jeszcze następujące mecze:
.
.
.
nansowo, Geyer 'Iv dniu wczorajszym od- Cracovia - Pogoń w Krakowie i W!1rt a 'l. zapoWiedzi · pierwszomajowych.
TeWyścig szoliowy Lódz Wrocław.
wolał przyjazd herlińczyków.
Warszawianka w Poznaniu. W poniegoroczne obchody socjalistyczne będą
Prz~c1 kilkoma m~esiącami donosiliśmy o ,
Przyznbnłe
Pisarskiemu zwycięstwa działek natomiast dnia 3 maja odbędZIe
się · odbywały wedle narodowości: bę
proJekt.ach j·?clzlnch
władz. ·kolarskich
nad Majchrzyckim budzi w prasie pewne
dZiemy mieli w Warszawie trzy ob- zor~!I;l1lzowama '!' tym s~zome szosowego zastrzeżenia, którym najwyrażnie.iszy wy- się "\v Chorzowie Garbarnia -A. .K S. '
rhody polskie: PPS., ~or.aczewąkiego 'VySCIgU 1.l:?l~rsluego .Łórly, - Wrocław hlb raz daje ;,1. [e C.", pisząc: "Zwyciętył
i Jaworowskiego, oraz cztery żydow ewentI. ~odz -. Berlm. ~arząd Ł. 9· z: I<. Pisarsld na punkty. Moralnym jednak
Półfinały o drużynowe mistrzostwo Po!.
skie: "Bundu", lewicy i prawicy "Poa- P.~OW~dZI~ w teJ spra:VIe. ze zWIązloem zwycięzcą byl Majchrzycki, który pokazał
lej-Sionu" oraz Niezależnej Partii Pra- mel.~lleck;rl?- rertr!l;kt!l;c]e _l sprawa o~ganl- starą szkolę w jej dobrym wydaniu. Maj- ski odbędą się w dniu 2 maja. We LwózaCJl WY~ClgU zf.1a]du]e .SIę na do.bre] dro- chrzycki walcz~T ł czysto, czego nie można wie spotkają się lwowski Klub Szermiercy . .
?z.e. Zw~ązel{ memIeckl zgadza SIę na wy- powiedzieć o Pisarskim. zwłaszcza w o. czy. Wawel (Kraków) i I Śląski KI: SzerDawnymi laty współpraca socjali- SClg Łódz - ~rocław, przy czym oba ze· statniej rundzie."
mierczy; w P o z n a n i u zaś AZS (Postyczna wyrażała się silniej: teraz roz- spoly . kolarsk.Ie były uzupełn. ~awodI. K .P. zdobywa puchar. Jak wiemy znań), Poc~t. PW (Łódź) i AZS (Warszałazi się wszystko coraz bardziej.
mka~: tych mla,st: przez któr.e będZIe prona terenie łódzkiego okręgu odbywały się wa). Spotkania odbędą się w ciągu jedwadz~c trasa. WySClgU. Obecme w~adze k?- rok rocznie zawody pięściarskie o puchar nego dnia na szpady i szable, przy czym
lar~k:e ŁodZI czekaJą. na zatwlerdze~le im. ś. p. Otto Landecka. W biet. roku do
każdy klub wystawia po czterech zawodWySClgU prze.z kolarskl~ władze pols~ne, finału zakwalifikowały się zespoły I. K. P. ników do każdej broni. Spotkanie w PoPan Drojanowski był prezydentem pa c~ym .doplero zo~tame ustalony ŚCIsły i Kruszendera. Wynik finałowego spot- znaniu organizuje tutejszy AZS" a walki
kania brzmieł remisówo 8:8 i w myśl I"e- odbędą się na sali Okręg. Ośrodka WF.
komisarycznym m. Lwowa. Później termm te] CIekawe] Imprezy.
100 klm mistrzostwo Lodzł. Do pierw- gulaininu rozgrywek powinien być powtć-I Zwycięzcy obu półfinałów spotkają się w
przeszedł do Warszawy do minister/lzeg? w Łodzi wyścigu szoso~eg? ~a dys- rzony w celu ~yłoI?ielłia . ka!ldydata do finale z ubiegłorocznym mistrzęm POlskj,
stwa skarbu, gdzie jest nawet dyrek- ta!lsle 10~ kI!?, który ?dbęd~I~ SIę Vf naj- nagrody. Dowla?-uJemy SIę Jed!1akte, że którym jest POlicyjny KS. Katowice. Fitorem departamentu. Należał do wy- bhtsza, medzlelę, a mIanOWICIe: WlIDa 2 I. K. P. w spraWIe tego spotkania załotył nal odbędzie się 29 czerwca ·w Warsza:-wie.
biiIlYch >d.~iał~~z.y B. B. W. R.; przy'puszc·zać óależy, · że dzisiaj pracuje w
OZQ-nie.. . .
..
Na zjeździe ZWiązku Miast, na którYm się znalazł jako dawny działacz
samorządowy z urzędu co to za
anomalie! :--,- wystąpił. zdecyUowanie
i i>e~względnie pr.zeciwko .. wnios.kowi
dz.iałacza riarodowego o wprowadzenie
paragrafu . aryjskiego· . do ," statutu
Związku Miast.
.. P.aradoksalna sytuacja. P. Starzyń
Pięć
dużo
ski, który przedzierzgnął się teraz
L ó d Ź, 27 kwietnia
Demokracja - to rządy ogółu. Wła-I dydat większości, prawa. są taki.e, jagłównie w
działacza
"ozonowego",
W związku 00 zbliżającym się c.lza ustawodawcza i . wykonawcza tu~ kie większość podyktuje, linia polityki
sam jest komisarzem komisarycznym,
ana zjeździe wygłosił przemówienie, dniem pierwszego maja, zgodnie z dy- d:·ież sąrlowa, zdaniem demokratów, również... Mniejszości może się to na-:Kominternu, . wzmożono powinna brać swe źródło z woli o~ółu wet bardzo nie pod.obać, więcej, może
będ·ące właściwie propagandą "Ozo- l'ektywami
nu". Twierdzi on, że nowa organiza- agitację na rzecz demokracji. Łódź za- obywateli. Wiadomo jednak, że trudno to być nawet dla pato..stwa wręcz szkocja ma za zadanie wydobyć ze społe rzucona jest nielegalnymi ulotkami, przypuszczać, aby wszyscy obywatele dliwe l ale zas,a,da jest niezłomna: decy-gdzie aż do znudzenia powtarz.a się na mieli zawsze to samo zd.anie. Zazwy- duje wola większości . . Przykładów na.
czeństwa ·· nowe siły,
cieszące się zaufaniem. Tymczasem i p. Statzyl'lski wszelkie sposoby ten rarytny wyraz. czaj część chce jednego, a druga część potwierdzenie tego można przytoczyć
i p. Drojanowski byli tylko komisarza- PPS również lansuje demokratyczne czegoś wręcz przeciwnego. Co wówczas bardzo wiele. "Sucha" ustawa w Stanach Zjednoczonych przeszła wobec
mi nominowanymi, tym samym nie hasła, jakby jej za to Moskwa grubo należy czynić?
placiła, a sekunduJe w tej akcji konDemokracja Odpowiada, że decyduje ·st.raszliwego sprzeciwu znacznej mnieJmogą być wyrazicielami woli i opinii
szerszych mas społecznych. Zawsze serwa i sfery wi~lkokapitalistyczJle. w tym wypadku wola większości. Tak sZ()~ki, jak to było łatwo przewidzieć,
Słowem, ws' zędzie gdzie żydowskie się też zazwyczaj w praktyce dzieje.
przyczyniła się do ostatecżnej dem(}r~
się mówiło, a bodajże i "Ozon" stoi
na takim stanowisku, że samorząd wpływy, tam i hąsla demokratyczne!... W organizacjach rządzQ.cych się za.sa- lizacji kraju, ale większość tak chcla..
Stosunek ducha narodowego do de- darni demokratycznymi prezesem zo- łal... Bardzo znaczna część narodu
jest szkolą życia publicznego, a tu na~et o
ustroju organizacji samorzą. mokr.a,cji jest znany, jednak bądźmy staje kandydat większości, polityka. francuskiego po aferze Stawiskiego żą
.owców chcą decydować ... komisarze! przez pięć minut demokratami. SPTó-1 organizacji tej jest taka, jakiej życzy dała. ukarania winnych, ale wybory zaTak wygląda rzeczywistość nasza. bujmy rozumować wedle klasycznych sobie większość itd. Podobnie dzieje dEcydowało inaczej: większość wypo.kanonów demokratycznych l zoba.cz- się i w pa~lstwach o ustroju demokra- wiedziała się za tymi, którzy popieraJi
my, co z tego wyjdzie '·
-'"
tYCZllymi głową. państwa zostaj~ kan- protektorów tego Żyda-.aferzyst~ i im
WAB SZAWIANIN.

Walne zebranie Z. Z.

Kolarstwo

Szermierka

*

Pięć minułcierpliwości

Przygotowania do 1 maja - Demokraci żnieprawdziwego .zdarzenia
Rosji i Francji minut, to I tak za

Demokracja .
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OHĘDOWNIK,

profesor Uniwersytetu Jagiellońokiego,
ostatnio wybrany prezesem Rady Naczelnej Stronnictwa Karodowego.
przypadła

w udziale władza, a nie
tYln, którzy pragnęli wyświetlenia tej
ohydnej afery ...
Tak chciała większość! Zasady demokratyczne są nieubłagane, więk
szość decyduje.
Załóżmy teraz, że Polska jest nawskroś
demokratycznym państwem.
Większość życzy sobie, aby żydostwo
wyjechało, zatem nie ma o czym dyskutować, skoro wola większości
jest
miarodajna! 'Wedle zasad demokracji
żydostwo powinno pakować lachy i IX>ko-rnie wiać na Madagaskar, czy w dorzecze Amazonki, czy do Grenlandii!
Chyba, że Żydzi nie uznają zasad demokracji, chyba że się nie zgadzają
z zasadą, że wola większości decyduje.
Sprawa jest zupełnie jasna!
, Ale żydostwo, które tak dziś gorąco
popiera wespół z Kominternem demokrację, nie tylko nie s'Zykuje się do
wyjazdu, lecz upiera się, że przeciwnie
}:l<lzosta.nie!
Bo podobno jest chron~ J)rZe1.:
prawo mniejszości.
Cóż to jest za prawo?
Ma ono gwarantować mniej.s'lości
"9. olność przekonań, ma zabezpieczać
mniejszość przed przewagą. ze strony
większości. Zgódźmy się chwilowo i
na to.
19źmy nawet dalej;
załÓŻmy
na
chwilę, że nacjonaliści są W Polsce
mniejszo&cią.
Wówczas nawet mają
lako mniejszość swe prawa; nie mogą
narzucić wedle demokratycznej doktryny woli pozostałym obywatelom,
ale mogą chyba głosić swe zasady,
mogą przekonywać, mogą mieć swoje
,rzekoD8.llia!
Tak by .się zda.wało, jednak demokra.eja tego nie uznaje w praktyce •.•
We Francji nie kto inny, jeno demokraci domagają się rozwiązania organizacyj narodoawych!
A gdzież J)Tawa mniejSZOŚCi, gdzie
zasada. wolności przekonań?
W Rosji nie tylko nie istnieje żadna.
pa,rtta. poza komunistami, ale nawet
i komunistów, uchylają.cych się od jakiejś tam "generalnej linii", poprostu
się rozstrzeliwuje, a mimo to obrońcy
demokracji mają czelność rzucać takie
hasła jak: "Niech rozbrzmiewa pozdrowienie dola ZSRR, niestrudzonego szermierza o pokój i demokrację!".·.
Widocznie w Rosji demokracja polega na mordowaniu wszystkich, kto
tylko nie jest prawowiernym komunistą we Francji na tym, ze się likwiduje
przeciwników lewicy i zamyka im
usta, a w innych krajaCh znowu demokracja ma polegać na tym, aby nie
przeszkadzać ani komunistom, ani socjalistom dopóki są zbyt słabi, aby
resztę pozamykać za kratkami ...
Bardzo dziwna jest to demokracja!
Przez pięć minut próbowaliśmy być
demokratami, okazuje się jednak, że
demokratą. może być tylko albo oszust,
albo kompletny idiota!
ha.

Cała

rodzina

uległa

otruciu

Kraków, 27. 4. W dniu 26 bm.
~·ez,,,ano pogotowie ratunkowe na Ul.
Skorupki 12, gdzie uległa zatruciu cza.dem rodzina Mędrków. Przybyły leo
karz na I piętrze w jednej izbie znalazł osiem osób, które uległy zaczadzeniu, lecz stan ich nie był groźny, tak
że po zasto~{)\Yaniu pienY~ze.i pomocy
pozostawiono je opiece d om\\ ej.

lV

Ł~k;{lSku

Dr med. A . .M I L K E
spec;alista chorób serca. krwi i plac
L'dź, W61ezdska 62 tel. 242·99 godz. prz,.j~~ 5-1

POW".RÓCIŁ

próżno
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grosza publicznego.

Slu~zność ~tanowiska klubu radzie-

ckiego Str. Nar., a równocześnie brak
należytej dbałości o interesy ludności
miasta ze strony socjal-komuny, potwierdza obecnie wytworzona sytuacja.
wiec po1it~czny po~ !las.łem "Pre~~
Koncesjonariusze mianowicie podz komuną'. Przemowlema wyg~o~Ih l .. _ . '; należ im si 9 milionów
pp. Jan Ballcerek z Górki, Jan MIslak ttłzrl1~Ją , ~,e, c ~: 11 Za~zad Miejski
z Łękińska i J; St?' siński z Radomska. z o y~ 1.
;.~1 .za, l.
.
odszkodowaWszystkich mowcow nagrodzono hura- u~tah~ prO\\.lzol ~cz~le, z:' 1400 t 'si •
ganowymi oklaskami.
me me m~ze p~ zek~o~zy? '. 7 .1 ę_
Zebranie zakollczono odegraniem cy %ł,otyCh I takl n:1l1eJ W1ę?e.1 "mo~e~
przez orl,iestrę "Jeszcze Polska nie przesle powOła~leJ obecme. komlsJ]
zginęła" i odśpiewaniem Hymnu Mlo- szacu.nl~?we.l, ktora do lO ,ma!a br. ma
dych.
pOWZląSC ostateczne orzeczeme w sporze.
.
,\! \ 1
Stanowisko zarzęrlu miejskiego potwierdza więc w całej rozciągłości, że
gdyby nie sprzeciw radnych Str. Na:.
socjal-komuna wydałaby około 3 mIlionów złotych i to w dodatku na rzecz
Pr~ed ~ydowsko-k01łuutistyc~u.yn." obchodent pieru:s~o.
rzekomo zwalczanych przez siebie katnajowYln
pitalistów.
",:
Pierwszy dzień maja obrała sobie los niewolników i zakuć nas w kajda·
Dodać należy również,
sprawa.
socjal • żydo • komuna za swoje świę· ny wschodnio-żydowskiego barbarzyń· sekwestru rzeźni znajduje się na skuto nienawiści, w czasie którego w górę stwa i zezwierzęcenia.
tek odwołania koncesjonariuszów w
wzniesione zaciśnięte piQści Żydów i
Pamiętamy przeszłoroczne obchody
Sądzie Apelacyjnym w 'VarSZfI\\" P' i
ich najemnych pachołków znowu w pierwszomajowe Pamiętamy, jak ży 15 maja br. zapadnie w tej sprawie detym roku będę grozić naszej religii, na· dowscy najemnicy nieśli w tych pocho. cyzja.
szemu narodowi, naszemu państwu, dach portrety Żydów Marksa, Lassala,
naszej armii, naszym rodzinom i na- Trockiego i Bluma I Pamiętamy jak
szej wielowiekowej cywilizacji i kultu- żydowskie wyrostki wykrzykiwały w
rze narodowej I
Lodzi i w innych miastach Polski
Z bolszewickiej Rosji płynę do Pol- "Precz z religię", "Precz z Kościołem",
ski dziesiątki tysięcy, a nawet setki ty- "Precz z Polską.", "Precz z armią".
sięcy dolarów, ociekajl)cych i lepkich
"Niech żyje Rosja Sowiecka" itp.
od krwi i łez chlopa i robotnika rosyj·
Powiuniśmy zrobić wszystko, by w
Jak donosi żydowska prasa ' łódzka, deskiego. Za cenę bowiem straszliwej tym roku ani jeden polski robotnik
ll'gacja drobnych kupców żydowskich it:'niewoli, ucisku i krzywdy chłopa i ro· nie brał udziału w pierwszomajowym terweniowala znów u władz "w SpraWlE!
robotnika rosyjskiego - pragnie żydo- żydowsko-komunistycznym "fajerwer- trudności stawianych żydowskim handlakomuna śladem Hiszpanii rozpętać witu"!
rzom na jarmarkach w .Wileńskim, BiaPolsce najstraszliwszę walkę bratobójSzanujmy naszą. godność narodową! lcstockim i Lubelskim".
Z tego doniesienia wynika jasno. że
czą naszego narodu, bv przez to zapaS7anujmy honor robotnika polskiespołeczeństwo polskie na najbardziej wynować na naszej ziemi, zgotować nam
go I
suniętych na wschód terenach kraju zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa he-

R a d o m s k o, 27. 4. Dnia 25 bm.j
odbyla się wielka uroczystość poświęcbnia proporca Stronnictwa N arodowego kola Czyżów w Łękil'ISku. Już
od wczesnego rana z okolicznych wio"
sek ści~gały do Łękillska liczne grupy
członkow Stron. NarodO\v e go.
UroczystoścI rozpoczęły się raportem, który kierownik obwodowy p.
Janczyk Tadeusz zdał kier. org. p. J.
Stysińskiemu, meldując 3 tysiące obecDych . Po raporcie udano się w karnych szeregach do miejscmyego kościołd, gdzie po nabożel1stwie ks. wikariusz
poświęcił proporzec i odmówił modli-

FOL KIER SKI

&

chłopów manifestuie
.
na [ześć Obozu Narodowego

JJI spaniałe ~ebJ'altie St,·o'Utict wa NU'I"odowego

\:>"ŁADYSłJA W

ąt.rona

cl;wartek. 'dnia 29 kwietnia 1937

t\\"ę o V"ielką Polskę·
Po naboŻCl1stwie odbyla się prze.d
\\ łaJzami orgalJ izacy jnymi .S. N. d~fllada, w której udział WZIęłO z go~ą.
3 tysiące członk6w, po czym odbył SIę

Szanujmy honor robotn~ka polskiego!

ze

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

•

żydowskiego
popierać placówki

gemonii

lvdo· socjal- komuna [hciała
3 miliony zł wię[ei

zapłacić

Jak tQ łrif:ks~oś(: żydo • soc.jal- komUłłistycn,a b. Rady Miejskiej u' Łod~i chcia'a uUyć cłf:żkie.j doli kapitalistótlJ
Ł ó d t, 27. 4. Sprawa wykupu l'zaź.
ni miejskiej z rąk prywatnych koncesjonariuszy, była przedmiotem obrad
rozwiązanej !łady Miejskiej, przy czym
socjaliści wn;tąpiJi z wnioskiem zaciągnęcia pożyczki 4,5 miliona zł, by
spłacić pretensje koncesjonariuszów i
przejąć rzeżnię na własność miasta.
Projekt większości radzieckiej so·

Tajniki Kominternu -

c.ial - ż~ dowf;kie.i nie przeszedł jcd~· nie
\\sku tek sprzeriwu radnych Obozu
Narodowego, którzy rzecz potrakto\vali rozumnie i oświadczając się w zasadzie za projektem przejęcia rzeźni,
wypowiedzieli się jednak za przeprowadzenie szczegółowego szacunku i ustalenia rzeczywistych pretensyj koncesjonariuszów, by nie wyrzucać na-

na

Brawo!

handlu i
polskie.

że

zaczy-

*

Ta sama prasa. z jadem wcale nieukrywanej złości rzuca się na ostątn~
uchwały Rady Naczelnej Stronnictwa Ną
rodowego, domagając sie odebrania 7.ydom praw politycznych w Polsce.
Prasa t.yd awska całkowicie przemilcza.
argumenty uza sadniające takie stanowiI'kr, Stronnictwa Narodowego w sprawie
ż ydo"'skiej, natomiast w celu orh\Tócenia
od nich uwagi społeczeństwa pisze a ...
fermentach w Stronnictwie Narodowym.
Właśnie teraz, gdy pogląd całej zdrowcj opinii polsklej na k\\"C'stię żydowf;l,a,
.l est jak nigdy jednolity, kaczka. o fermenil\ch w Stronnictwie Narodo'w ym okazała się na czasie i pomoże Zydom tyle, co umarłemu kadzidło .....

v.

Katechizm Kompartii
21 warunków należenia do Kominternu
L ó d t, 27 kwietnia
Jak wiadomo, Komintern grupuje
kilkadziesiąt partyj i odłamów, które,
jakkolwiek ślepo zależne od Kominternu, miały nieraz pewne z.astrzeżenia.
By położyć kres wszelkiej "nieprawomyślności", uchwalono na drugim kongresie Kominternu w 1920 r. 21 warunków należenia. Z biegiem Jat mimo
pewnych małych i nieistotnych zmian
stały się one katechizmem KOInpartii
i sekcji. 'V ówczas przegłosowano je
ella obalenia tzw centrystów i półcen
trystów (wnoszących pewne prawicowe
poglądy), obecnie przyrzeka zachowywać }:l<lstulaty każd.a grupa.
Wyliczymy je w streszczeniu (za
dziełem A. G. Kellera, "Komunizm").
1. Stała propaganda za dyktaturą
prOletariatu. Podporządkowanie pracy
zarządowi partyjnemu. V.T ałka z ugodą.
(Dozwolono następnie zawierać
ugody, ale jedynie dla rozłamów.)
2. Rugowanie ugodowców z naczelnych stanowisk w ruchu robotniczym.
3. Równoległe tworzenie organizacji legalnej i nielegalnej będzie tam,
guzie komuniści nie korzystają. z wolności politycznej, lub gdzie z zaostrzeniem walki klasowej wolność ta może
b~rć zagrożona.

4. Propaganda.
wojsku.

komunistyczna.

w

5

Propaganda komuni-styczna na

17. Przybranie nazwy Partii Komunistycznej.
6. Walka ze złudzeniem burżuazyj
18. Ogłaszanie przez partyjne orga.nego pacyfizmu. (Ob'esnie popiera się na uchwał, odezw Międzynarodówki.
pacyfiZm ze względu na osłabienie wePartie, które powyższe warunki uznają., winny zwołać:
wnętrzne Sowietów.)
8. \\'alka z imperializmem w obro19. W ciągu 4 miesi~cy nadzwyl!ie krajów anektowanych, uciśnionych czajne zjazdy dla przeprowadzenia odnośnych uchwał.
.
i kolonij.
9. Propaganda komunist.yczna w
20. Powinny powierzyć 1/3 stanozwię.zkach, tworzenie grup komuniwisk w swych zarządach towarzyszom,
stycznych w związkach.
którzy już byli komunistami przed
10. Walka z II i "żółtą" Międzyna II zjazdem III MiędzynarOdówki.
rodówką { popielranie IIIMiędzynaro
21. Powinny wykluczyć z partii
przeciwników k<Jmunizmu.
rlówki.
11. Rugowanie żywiołów ugodoPowyższe punkty wyjaśniają zależ
wych z frakcyj parlamentarnych. Pod- ność od Moskwy doskonale. Pouie'waż
110rządkowanie
tych frakcyj ścisłej Prezydium IKKI składa się głównie
dyscyplinie partyjnej.
z Rosjan, "rosyjskich Żydów" i człon
12. Centralir-m demokratyczny i ści ków K. P. Ro.;;;ji, a jednocześnie prezesła karność wewnątrz organizacji parsem jest Stalin, nic więc dziwnego, ze
komuniści są jedynie środkiem ' roz".
tyjnej.
13. Badanie co jakiś czas składu kładowym i dywersyjnym na rZeG(
partii i usuwanie z niej żywiołów Rosji i jej panów.
drobnomi eS'zczański ch.
J. N.
14. Popieranie sowieckich republik,
bojkotowanie transportów amnuicji
dla ich wrogów.
Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
15. Uzga'dnianie programów partyjspeej. chorób skór. WeDel". i moezopłeiowyc:L ,
nych z programem III Mię·d.zynaro
J"..ódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
dówki.
Przyjmuje !=I-t2 i S-9 w niedzielę: 9-12
16. Uznawanie uch\\ al
z.iazdow
mięuzynarodowych
za obowiązujące.
D lr 314
wsi.

I
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iedy Zydzi mówią prawdę 1

ścijański. Niech podejmie walkę, aby
słQWO Boże zajaśniało blaskiem wspaniałym.
Oddział nauczycieli i wychowawców
przyszłych PQkQleń w tej walce, bez-

Dwa znamienne głosy żydowskie - Wzdenerwowaniu powiedzą wszystko - Zarzuty,
.
potwierdzone przez samych żydów
Ł 6 d Ź, 27 kwietnia
MY. ,:,im" to ciągle wypominamy _
a "Qm zawsze SWQJe... Przygważdża
my danymi cyfrowymi i najrQzmaitszymi, z życia wziętymi, przykładami,
-. a "Qni" ~ic ... W najlepszym razie
mIlczą., a naJcz'ęściej wykręcaJę. się sianem i mÓwi,ę.: "to endecki wymysł".
,!,,~ka to już jest ta "nasza" mniejSZ08C ...
Ale czasami zdarza się (bardzo rzadko zres'ztę,), że jakiś Machabeusz w
zl!enerwowaniu (wiadomo, ŻydZi również mają nerwy) z;dradzi się i mimo
WQli. zedrze maskę z narodu dobranego,
da swiadectwo prawdzie, potwierdzi
"wymysł" enecki... Ale tylko w zdenerwQwaniu.
N aprzykład taki Hartglas.
My cigle mówimy i mówić nie przestaniemy, że gdyby nie było Żydów 1)ie byłoby również sQcjalizmu i komunizmu. Oni sę. dumę. i mózgiem tych
doktryn, Qni wlewają. dQ nich swą jadQwitą. treść, ~asilają pieniędzmi wszelkiego rodzaju "frQnty", Qpłacają agitatorów ...
"TQ wszystko jest nieprawdą!" _
krzyczę. Żydzi. "TQ tylkQ wymysł
endecki .....
Nieprawdą?

W wyborach dQ Rady Miejskiej m.
Warszawy, Qdbytych w maju 1927 r.,
na unieważnioOnę, listę komunistyczną
nr 10 padło 70 tysięcy głosów. Pra.sa
na.rodQwa zwróciła na ten fakt uwagę
i stwierdziła, że więksZQŚĆ tych głQs'Ów

to -

Ż'y'dowskie.

Szczyty narodu dobranegQ odparły
ten zarzut z "oburzeniem": to nie prawda.l Dzienniki żydowskie i "sanacyjne"
zgodnym chórem Qrzekły: "wymysł endecki i nic więcej".
Dopiero Apolinary Hartglas, PQseł
i czołowy działacz syjonistyczny, przerwał "spór" i orzekł ("Hajnt", nr 123
z dnia 29. 5. 1927 - "ostrzeżenie dla
rr.ę.du" cyt. z ksi·ążki KrltsnowskiegQ pt. . "Socjalizm, komunizm anarchizm"):
... "PQzwalam sobie nie zgQdzić si-ę
z naszymi publicystami żydowskimi,
którzy p-ragną. ukryć fakt, że dużo
głosów żydowskich oddano na zakwestiQnQwaną listę kQmunistyczną
nr 10... Ja nie wiem i nie będę dociekał, czy z 70.000 głosów komuni-

stycznych było żydowskich 75 pet,
czy 50 pct, czy nawet całe 30 pct, to
jest tyle, ile tworzy ludność żydow
ska w Warszawie. \iVszystko jednQ:
nawet 30 pct głosów żydowskich na
listę komunistyczną jest również za
wiele. Wszakże mój naj głębszy in.
stynkt mówi mi, że żydzi oddali wię
cej, niż 30 pet głosów komunistycznych i nie leży w naszym interesie
ukrywanie tego faktu..... (Podkreśle
nia nasze - przyp. Red. "Orędow
nika".)
W tym samym artykule Hartglas
pisze dalej:
.
... "wzrost tych oto lewicowycb
głosów jest jedynie termometrem,
dowodem, że żydostwo polskie jest
chore".
"Wymysł" endecki potwierdził •••

Żyd.

Ciekawe ..•
W Łodzi również mieliśmy- wybQry
do Rady Miejskiej. Jak wiadomo, zwyciężyła w nich socjal-żydo-komuna.
Następnego dnia, po ogłoszeniu wyniku wyborów, powiedzieliśmy wyrazme: ,,0 zwycię,stwie sQcjal-komuny
1adecydowa;1i Żydzi. Oni przeważyli
srAtle".
PodQbnie, jak w roku 1927 w Warszawie, Żydzi i socjal-komuna na ła
mach swej prasy odpowiedzieli nam
z "Qburzeniem": "Nieprawda"! "Endecki wymysł".
I zaraz nam to "elegancko" wytłu
maczono: "Żydzi głQsQwali na swoje
bsty mieszczańskie, a proletariat gło
sował na PPS i Zw. Zaw."
A jakże! To wszyst.ko, co napisała
prasa narodowa, to była nieprawda,
czyli - kłamstwo!
Od wyborów minęło sporQ . cza'Su
i na widowni PQkazał się znowu ... Żyd,
nazwiskiem Borski, czołowy publicysta
socjalistycznego "Robotnika". Napisał
tak~ sobie broszurkę, w której stwierdził ni mniej ni więcej, że "Żydzi powinni emigrować z Polski".
W dobranym narodzie aż zawrzałol
Wszystkich Żydów poniosły nerwy.

Tak, te nerwy I I wygadali się.
"Arbeiter-Cajtung", nawię.zując do
do ksią.żki BorskiegQ, stwierdza, że rzekomy "szowinizm" PPS ujawnił się
"nawet" przy organizowaniu manifestacji l-majowej:
"Również w dzisiejszym 1 maja
kierownictwo PPS nie dQpuszcza w
Łodzi, by wszy-scy robotnicy żydow
scy wzięli udział w demonstracji
majowej. W roku bieżącym w ogóle
zaprQwadzone zostały niektóre inowacje, które dQwodzę., że kierQwnictwo PPS w Łodzi dostQsowuje się dQ
zatrutej atmosfery i nie przeciwstawia się wzrastają.cej zarazie szowinistycznej. Przede wszystkim w roku
bieżącym jest inaczej
niż zawsze
tym, że się nie wyłania międzypar
tyjnego
komitetu
majoOwego ze
wszystkich kierunków, które uczestniczę. w uroczystości majowej, jak to
było c{)lI'QGzni-e, lecz komitet czystO"
pepesQwski. Wszystkie inne kierunki są tylko dopuszczane, ale nie mogą decydować Q żadnych sprawach.
Drugą inowacją jest, że demonstracja podzielona zQstała na odrębne
odłamy narodowościowe: polski, ży
dowski, niemiecki, - za każdy Qddzielny odłam odpowiedzialna jest
partia odneśnej narodowości, która
bierze udział... Ta inowacja nie wymaga QSQbnych komentarzy, bo mówi wyraźnym językiem."

Żydowski "Nasz Przegląd" cytuję.c
powyższy głos

"Arbeiter-Cajtung" dodaje od siebie, co następuje:
"Ten separatyzm nacjQnalistyczny, uprawiany przez PPS w Łodzi,
jest szczególnie wymowny. Toć w
Lodzi PPS zwyciężyła niedawno prZy
wyboraCh komunalnych w dutej
mierze dzięki glosom żydowskim,
i to głównie d:tobnomieszc-zańsklm.
Czy według PPS "koszerny" jest
burŻUj żydowski, a "trefny" robotnik
żydowski? Czy też, gdy "murzyn ży
dQwski" zrobił swoje, może już
odejść?"

I znQWU w zdenerwowaniu Żydzi
wygadali się ... Potwierdzili mianoOwicie
fakt że o zwycięstwie wyborczym socjal~komuny w Łodzi zadecydowali
Zydzi! Myśmy to mówili zaraz po wyborach ale wtedy było to "nieprawdę......
Trzeba było kilku miesięcy czasu
i księ,żki Borskiego, żeby Żydzi... potwierdzili jeszcze jeden "wymysł endecki".
Co się zaś tyczy "szowinizmu" PPS,
to myto określamy jako zwyczajny
żydowski puc. Bo czymże b-ędzie socja~
lizm bez Żydów? Niczym!
Socjalizm począł się z ducha żydow
skiego i dla Żydów pracuje!
Innego socjalizmu nie ma!
OSA

Trzy rodziny robotnicze
mieszkaią

Ł

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

Chleb dla Polaków
W Skarl.ysku Kamiennym ,p otrzebny
jest sGlidny i fachowy rzeźni·k z gotówką,
około 5000 ~ł. Równieź potrzebny je.st dostawca kat>zy gryczanej w większych ilo~
ściaeh dla miejscowych masarzy. Zgłosze
nia. 'kierować pod: M. Garlach, SkarzyskoKamienna, ul. 3 Maja 9. m. 3. Znaczek na
odpowiedź.

W Przedborzu n. P. potrzebny jest
sklep zelazny, sklep ze skórami, jatka li:
mięsem wolowym,
czapnik, kamasznik,
sklep ze szkłem.
Wszelkich informacyj udzieli Wyd;!;ial
Gospodarczy Stronnictwa Narodowego w
Przedborzu, ul. Kielecka 37. Na odpowiedź załączyć znaczek pocztowy.

Kupcy jagód leśnych mogą, stanąć do
przetargu w dniu 29 kwietnia na wydzierżawienie
prawa zbierania jagód
czarnych w Nadl. Pallstw. woj. kieleckiego.
Wymagana j(aucja 500 zł. Bliższe informacje: Nadl. Sandomierz i Biuro Dyr.
Lasów Państwowych ~ Radom, względ
nie osobiste zgłoszenia W biurze Związku
Polskiego, POZna!l, ul. Pocztowa nr 27
m. t w godzinach mi~dzy 10-13.

W ubiegły pię,tek domieni ZQstali na dziell p-rzed tym,
budowlanegQ zo- nie mogli więc mi-eszkań opróżnić i postała
przeprowadzona w domu przy szukać sobie innego pomieszczenia.
111. Sierakowskiego 39, należę,cym do RQbotnicy wynieśli ich meble na
Steigerta, inspekcja mieszkań znajdu- strych, a oni sami muszę. się gnieździć
na korytarzu. Trzy rpdziny, 1icz~ce
jących si'ę na drugim piętrze. Komisja
razem 16 osób, koczują. w małym kQrystwierdziła, że wskutek wadliwej budowy zachodzi niebezpieczeństwQ za- tarzu, w którym urządzQno prowizowalenia się mieszkań, co może pocią ryczną. kuchnię, a za łóżka służą siengnąć za sobą ofiary w ludziach. WQbec
niki rQzesłane na ziemi. O warunkach
tego trzem rodzinoOm, zajmującym dru- z,lrowotnych, ze względu na panują.ce
gie piętrQ, nakazano mieszkania opu- chłody, mówić nie trzeba.
Dbałość wydziału budowlanegQ o
śeić. Drzwj do mieszkań opieczętowa
Otrzymujemy poniższe pismo:
no. Taka jest formalna strona tej życie ludzkie jest chwalebna i s't anib
sprawy.
się zadość p-rzepisom, jeŚli gospodarz
"Uprzejmie piI'Qsimy Wielce Sza. Niewątpliwie wydział budowlany za uchybienia przy budowie pocią·gnię nownego Pana Redaktora o łaskawe
miał podstawy do j,nterwencji.
JaJt ty zQstanie do Qdpowiedzialności, aie umieszczenie w Jego poczytnym pi$mie
nas informowano, ściany mieszkań z drugiej strQny nie zastanowiono się PQniższegQ listu otwartego:
chyba nad tym, że koczującym na kobYły wadllwej konstrukcji. Tylko dla"OstatniQ w prasie całej Pols'k i ukaczegQ przeprowadzQnQ inspekcję do- rytarzu ludziom grozi takie same nie-pierQ teraz, kiedy drugie piętrQ nadbu- bezpieczeństwo, jak i w mieszkaniach, załY się artykuły, demaskuję.ce dziadowano bodaj przed dwoma laty. A boć przecież ściany kQrytarza budOwa- łalność byłegQ konfidenta niemieckiedalej, co zawinili w tym wypaku loka- ne są z tej samej cegły i w tych sa- go i fałszywego inwalidę wojennego,
Ludwika Gertycha. Na skutek wszczę
tQrzy? O zamierzonej inspekcji zawia- ,,"ych warunkach ...
tej akcji przez grupę byłych legionistów i peQwiaków L. Gertych sugeruje
opinię publiczną swymi sprostowaniami w niektórych dziennikach, przypisując tQ jako akcję dywersyjną zarzę.
dowi Towarzy-stwa Opieki nad Inwalidami, przeciwko któremu wystąpił z
oszczerćzymi oskarżeniami dQ różnych
ód

Ź,

na korytarzu

krwawej, lecz strasznej, postanowi o
lQsach naszej umiłowanej Ojczyzny i o
losach świata.
Idźmy więc do Maryi wzorem Qjców
naszych!
Idźmy do/Maryi!
Niech wspólny
lIasz hołd Matce Chrystusa będzie widomym znakiem, że nauczyciel polski
idzie "nie za sobą z krzyżem Zbawiciela, ale za Zbawicielem z krzyżem
sWQim".
Zarzę.d Komitetu diecezji łódzkiej:
dyr. A. Zimowski - prezes, prQf. J.
Chrempińska skarbnik, prQf. Bolecbowski
sekretarz. Członkowi.e:
insp. Stanisław Dobrowolski - wiceprezes, Eligiusz PęczkQwski - wiceprezes, ks. kan. J. OrłQwski, St. Chodkowsld.
Protektorat nad pielgrzymką przyjęli łaskaWle: J. E. ks. Prymas Hlond.
.T. E. ks. kard. Kakowski, pan D.!inister
W. R. i O. P. prof. Wojciech Swięto
sławski, J. E. ks. biskup Ordynariusz
Włodzimierz
Jasiński,
pan kuratQr
O. S. WarszawskiegQ Wiktor Ambroziewicz.

z ramienia

27. 4. -

wydziału

Listy do redakcji

Wielka pielgrzymka nauczvcielska
na Jasną Górę
Ode~'Wa

Komitetu O.,.gani~acyjnego

Ł ó d ź, 27. 4.
W dniu 24 czerwca
odbędzie się wielka pielgrzymka nauczycielstwa do Częstochowy. Komitet

pielgrzymki

wydał

następującą

ode-

zwę:

KOLEŻANKI I KOLEDZY!
Gdy zamilknie rQzgwar życia szkQInego, szeregi naUCZYCielstwa polskiegQ
popłynę. szlakiem oj'c ów do Jasnogórskiej świ.ątyni, skąd dusza polska po..
przez wieki całe czerpała pokarm żyWQta; pójdą odwiecznym szlakiem
pielgrzymstwa, aby podziękować Matce
Chry':stusa za wybłaganą dla nas łas.ll.ę
życia i p'r acy w niepodległej Ojczyźnie.
O pUbliczne uwielbienie Najświętszej Panny woła w nas głos naszej
krwi plemiennej.
Słowa
prastarego hymnu BQgurodzica Dziewica hartowały serca wojowników, rozbrzmiewałY w świąt yniach pańskich <lziękczynieniem w
dniach tryumfu i jękiem błagalnym
w dnach klęski.
Z imieniem Maryi na ustach. szła
w bój skrzydlata husaria.
. Ona, PatrQnka nasza, była natchnie-I
niem i mocą tych pokQleń nieustraszonych rycerzy, które murem piersi osloniły Europę przed wrQgami krzyża
i cywiIiza,cii.

A kiedy prorocze widzenia Skargi,
przest.rogi najmędrszych w naroOdzie
zaczęły się spełniać, kiedy zaczęły się
ukazywać złowieszcze rysy na wSPaniałym gmachu dawnej Rzeczypospolitej - król Qddaje Jej w opiekę cały
naród, u stóp Jej składa klejnot najdrQż'szy korQn-ę polskę..
A kiedy wymazano PQlskę z mapy
Europy, rozpacz rzeszy wygnal1.CÓW
łagodziłQ Jej słodkie imię, które nieśli
z sobą w tajgi Sybiru, w zamQrskie
kraje, jako znicz płonący z ojczystego
ogniska.
A kiedy po nadludzkich boj~ch na
PQlach Maciejowie, GrQchowa, Ostrołęki byliśmy
bliscy utraty nadziei,
wzbudziła mędrce w naroOdzie naszym,
uproSiła Syna Swego Jedynego,
aby
dostojeństwa Qfiary i poświęcenia duchom ich udzielić raczył.
Dziś PQlska ży'je.
Żyje wQlna i niepodległa.
Ale pali się świat naokołQ.
Stoimy w obliczu straszinejszych
niebezpieczeństw, nii najazd dzikich
MQngołów.
Wróg ŚwiatłOŚci rozpętał

wszystkie
ciemne moce i rzucił do walki z Chrystusem, z prast.arą kulturą ludzką..
... Niech wi~c sie zbudzi świat cbrze-

władz.

W

związku

z

powyższym

czujemy

się w Qbowię,zku poinfQrmQwać opinię
publicznę.,
że
zarząd
Towarzystwa

Opieki nad Inwalidami nie prQwadzi
i nie prowadził żadnej akcji przeciwko
niemu, natomiast faktem jest, że Ludwik Gertych oskarżył zarząd TQwarzystwa o rzekome nadużycia i zarzuty
te są przedmiotem d<lchodzeń właści
wych wła.dz i jeżeli będą winni, wykaże dochQdzenie.
Oskarżenie Ludwik Gertych skie!()..
wał przeciwko nam na skutek tego, iż
został usunięty z pracy w T -wie Opieki, gdyż dOWiedzieliśmy się kim on
faktycznie był i jest, Qraz z polecenia
włooz nadzorczych.
Na artykuły i napaści zamieszczane
w prasie p-rzez Ludwika Gertycha, a
sug-eruję.ce Qpinię publicznę, kłamliwy

mi i sensacyjnymi rewelacjami Qdponie będziemy.
Racz przyją.ć Szanowny Panie Redaktorze wyrazy poważania.
Tow. Opieki nad Inwalidami Woj.
na woj. łódzkie
Za Zarząd: M. Wysml1k - prezes.
Je JagodzińSki - sekretarz, I. K. Wojtaszewski - skarbnik."
wiadać

'iff[tneto ~

Kwiecień

Z8

Kalendarz rlvm.·kat.
Środa: Witallisa m ,
Czwartek: Piotra z Wer
Kalendan dowiańskt
Środa: Ży\Yislawa

Czwartek: Sła wogosta
\\'dchód 4.29
zaehód 1912
D1ugość dnIa 1 i ~ 13 ~Iin
Środa
Księżyca: ~6chód 2226
"---._
zachó l 5,43
Faza: 3 dzień po pełni.

A~re~

Słońca:

redak[ii i a~mini~tra[ii VI tOdli
Piotrkowska 91

TELEFON redakcji I administracji 173·55
DYżURY

APTEK

Nocy dzisiejszej dyżUI'ujl\ apteki: Kn8pe~kie.
wicz. Zgierska 54. Rycbter ; L)~oda . 11 Lls~~·
pada 86, Zundelewicza (żyd) Plotl'kowska 2<>
Bojarski i ~chatz. Przejazd 19. Rytel Kop~r
nika 26. Lipiec (żyd) . Piotrkowska 193. Kowaleki t Saka. RzgOlVska 147.
'l'elelony: straży pożarnej 8: pogotOWIa miejskiego 102-00: pogotc>wia P. C. K. 102-40: pogo'
towia ubezpi'czalni 208-1U.

TEATRY

Teatr Miejski - .. Gdzie diabel nie może".
Teatr Popularny - "Raz 6! tylko żyje".

KINA

Adria-Metro -- .. Piętro wyżej".
Corso - .. Śmierć czycha w dżungli" i ,.Zakochana para".
Ikar - .. Ich troje" i .. Po co pracować".
Miraż "Będzie lepiej".
Oświatowy-Slońce .. 'Vierna rzeka".
Rialto - "Ku wolności".
Stylowy - "Barbara Radziwiłłówna".

Z RUCHU NARODOWEGO
Z życia Stronnictwa Narodowego. W
lokalu kola Sródmieście .p rzy ul. Targowej
5, odbyła się w niedzielę skromna uroczystość dzielenia
się
jaikiem, urze,dzona
przez Str. Narodowe. Na uroczystość tę
przybył ks. Gradolewski, który w swym
przemówieniu ws.kazal na tradyc.ie wielkanocne i na 1ączność ~ościola z ruchem narodowym. Przemawiał również dr Rostkowski, prezes koła Śródmieście S. N. Po
uroczystości dzielenia się jajkiem, orkiestra odegrała Hymn Młodycll.

KOMUNIKATY

Zapisy do Miejskiej Szkoły Pracy. Pood dnia dzisiejszego do dnia 10
maja br. w Miejskiej Szkole Pracy (ul.
Łęczycka nr 23) odbywać się będą zapisy
kandydatów do klasy I, urodzonych w roku 1930. Zapisy przyjmuje i bli~szych informacyj udziela kancelaria szkoły w godzinach od 8,30 do 14,30 (tl. 138-36).
"Łodzianie na Targi Poznańskie". Delegatura Ligi Popierania Turystyki w Warszawie zawiadamia, że w dniu 1 maja rb.
organizuje .pociąg popularny na dwudniową wycieczkę z Łodzi d() Poznania pod hasłem: .,Łodzianie na Targi Poznańskie".
Pociąg ten odejdzie według następującego
rozkładu jazdy:
Odejście ze st. Łódź Kaliska w
dniu
1. 5. o godz. 23,05.
Przyjście do st. Poznań w dniu 2. 5. o
godz. 3,20.
Odejście ze st. Poznań w dniu 3. 5. o
godz. O,łe.
Przyjście do st. Łódź Kaliska w dniu
·i. 5. o 9;odz. 5.00.
Pociąg popularny zestawiony będzie z
wagonów pulmanowskich, w których każ
dy uczestnik będzie miał zabezpieczone
miejsce numerowane. Każdy uczestnik wycieczki. nabywający kartę kontrolną na
pociąg ,popularny, otrzymuje łącznie z
. .
d
d
nie, kupon upoważlllaJący o je norazowego bezpłatneg-o wstępu na Targi oraz otrzymania szeregu zniżek np. w hotelach,
tramwajach, na widowi;;ka itp., wymienionych w ;karnecie. Kupon wymienia się bezpłatnie na karnet w kasie przy wejściu na
Targi Poznańskie. Zamiejscowi uczestnicy
wyciecz.ki, ,p rzy dojedzie d'o st. odejścia
pociągu popularnego i powrocie z miejscowości oddalon}-ch od 20 do 150 km korzystać będą na podstawie kart kontrolnych
z 50 proc. zniżek. Karty J<antrolne w cenie
13,60 zł (łącznie z kuponem) sa, do nabycia
do dnia 30 kwietnia rb. w kasie biletowej
na st. Łódź Kaliska oraz we wszystkich
Oddziałach i Agenturach Biur Podróży
"Orbis" i Wagons-Lita/Cook.
Zachorowania na choroby zakaźne. W
czasie od dnia 18 do dnia 24 bm. zgłoszono do Wydziału Zdrowia Publicznego
następujące wypadki zachOl'owall na choroby zakaźne: Dur brzuszny 6 wypądków, (w tygodniu poprzednim 15 wypadków), płonica 6 (19), błonica 6 (lO), odra
46 (28), krztusiec 8 (2), drętwica karku
1 (3), gorączka połogowa 5 (3), róża 2 (3).
Ogółem zanotowano w tygodniu sprawozdawczym 80 przypadków zachorowań na
choroby zakaźne, w tygodniu poprzednim
85 przypadków. W tymże tygodniu pO-I
kąsana została przez wałęsającego się psa
1 osoba. Osobę tę poddano szczepieniom
ochronnym.
cząwszy

Z

~YCIA

-- ~IroWNIK, rzwarle!c, 3n1a 29 Kwielnia 1937 .......
wybuchł

strajk okupacyjny. ~ydowski
fabrykant zapowiedział zamknięcie fabryki i jej likwidację . Ponieważ za legał z
wypłatą zarobków i należności
url?powych, robotnicy zajęli mury. Wczoraj na
konferencji u inspektora pl'a~y fabrykapt
ustalił warunki
urcgulowama zarobkow
i zaległości robotników i strajk został
zlikwidowany.
Nowy strajk. W cegielni żydowskiej
Dykmana przy ul. Krakowskiej 45 wybuchł wczoraj
strajk okupacyjny, gdyż
właściciel zalegał
z wypłatą należności
robotniczych. Inspektor pracy, powiadomiony o wybuchu strajku, podjął inter-

ORGANIZACY.J

Uroczystości

kupiectwa łódzkiego. W
niedzielę odbyły się w Łodzi uroczy6tości
związane z 25-leciem Stow. Kupców i Przemy"lowców Chrześcijan w Łodzi. Uroczystości
rozpoczęły się
nabożeństwem
w
dwóch kościolach: katedrze i w kościele
ewangelickim. Okolicznościowe przemówienie w ka ~ edrze wyglosił J. E ks. biskup JasiOOki. Po nabożeń.stwie w .lokalu
własnym przy ul. Piotrko\\·skiej 113 odbyla się iubileuszowa akademia, na której
wygłasz ali referaty pORzczególni delegaci
zrzeszeń kupiectwa polskieg-o. UI'0czystości
zakończono uchwaleniem rezolucji. w której kupiectwo łódzkie WZj-wa wszystkie
pokrewne stowarzyszenia do organizowania się w j3den wielki związek, aby w t~n
;;posób podnieść stan kupIectwa polsklego.
Z życia L. M. i K. w ŁodzI. W niedzielę·
23 bm. odbyła się w Łodzi w lokalu Ligi
MorBki ej i ,{olonia Ine.i . konferencja prrze.,ów oddziałów ()bwodowych Ligi Morskiej i Kolonialnej woj. lódzkiego. PodczaB kilkugodzi'n nych obra~. '!' zwią~ku z
przygotowywanym na dZlen 2 maja rb.
zjazdem okręgowym L. M. i K. szeroko
dy;;kutowano nad projektem działalności
L. M. i K. na terenie województwa oraz 0mawiano postulaty okręgu łódzkiego na
walny zjazd w Poznaniu, który nastąpi w
dniach 6 i 7 maja rb.
:\1. in. b. dUŻe zainteresowanie wśród
delegatów' powiatów, wzbudził projekt stalego obozu że~darskiego dla ml'odzieży z
kół sz.kolnych L. M. i. K. nJ\\,~je~vództwa,
który będzie uruchomlOny na Jeztorze Gople z dniem 1 lipca rb.

w<,ncję.

I

KRONIKA GOSPODARCZA

Niezły zysk. Na dzień 29 bm. zwołane
zostalo walne zgromadzenie akcjonariu6ZÓW lódzkiego towarzystwa elektt'ycznego
(elekll'ownia IÓdzka), przy czym na zebr::ni u przedstawione ma być spra wozdame
z dzialalno ;,ci za rok 193u.
Jak wy·nika z powyższego sprawozdania, ujętego oczywiście w formie najłagod
niejBzej. w 193\i rą:ku wyprodukowano łącz:
nie lW.90i.OOO kilowat prądu. gdy IV 193;)
roku produkcja wyraziła się w Bumie
136.1-68.000 kwh.
Z pt'odukcji ogólnej wprowad7.ono do
sieci
138.119.830
kwh.
a
dprzedano
118.@'ro.511 kwh. W·plywy ogólne wyniosły
2t2.S83.37'2 zl a zysk (bilansowy) 3.019.578 zł.
W bilansie wykazuje się. że elektrownia
posiada w.;w';ch kasach, bez oproeentowania na rzecz \\'Iaścicieli 7'00.000 zł kaucyj
od liczników. Mimo, że suma ta wydaje się
stosunkowo bardzo nikłą. przy najniższej
stopie procentowej (6 proc. rocznie) można
by osiągnąć ooważne, kwotę okolo 50.000
zł, to też przed.;tawiciele zarządu miejskiego zaBiada.iący w radzie i zarządzie elektrowni winni zmienić system kaucyj w ten
sposób, że kaucje składane byłyby w ka611ch miejskich, a procenty przeznaczono
bv na budowę szkól. ;;chronisk dla dzieci
i starców czy też inne cele s.połeczne i dobroczynne.
Do sprawy tej powrócimy w odpowiednim czasie.

KRONIKA MIE.JSCOWA
Otwarcie nowej placówki chl·ześciJań.
skiej. Ub. niedzieli odbyła się w Łodzi uroczystość poświę~enia
lokalu, Bpółdzielni
chrześcijańskich krawców i kuśnierzy IV
Łodzi. mieszczącego się przy ul. Kilińskie
g-o 121. Tego rodzaju placówka, jedyna na
terenie Łodzi, powstała dzięki inicjatywie
kilku chałupników krawców i kuśnierzy,
którzy postanowili wladnymi siłami zało
żyć spółdzielnię w celu zatrudnienia więk
szej ilości fachowców Polaków oraz przeciw{}ziałania zakusom
żydowskich partaczy. Spóldzielnia obecnie liczy 1S członków
i może się poszczycić zamówieniami poważnych instytucyj zarówno woj8kowych
samorządowych i państwowych.

NOTUJEMY

Uroczystości poświęcenia rozpoczęly się

nabożeństwem w kościele św. Krzyża. aktu
poświęcenia dokonał ),s. JablońskL wypowiadając kilka gorących Blów pod adresem tel garstki dzielnych rzemieślnikow
po·lskich. życząc im pomyślne go rozwoju
i su'k cesu nad odżydzeniem naszego rzemiosła. W odpowiedzi zabrał g-ł08 prezf'S
spółdzielni p. Gremens. przyrzekając solennie, że nowa placówka będzie Mala
twardo na straży uczciwe} pracy polskię
go rzemieśłnikfl. i dążyła do odżydzenia
polskiego handlu i rzemiosła.

Ze zjazdu lekarzy. \V dniu wczorajszym zakończył się dwudniowy zjazd lekarzy powiatowych i miejskich. Na
zjeździe wygłoszone zostały referaty, m.
i. o zwalczaniu gruźlicy i zapobieganiu
(profilaktyce). Omówiono również kwestię walki z jaglicą, usprawnienie nadzoru sanitarnego w ośrodkach miejskich i
innych większych ośrodkach. W dniu
dzisJejszym odbędzie się konferencja służ
bowa w Urzędzie Wojewódzkim lekarzy
powiatowych i miejsJcicl1.

ZE

śWIATA

PRACY

Wyjazd delegacji robotników sezono·
wy ch do Warszawy. W dniu wczorajszym
wyjechała
do
Warszawy
delegacja
Związków Zawodowych Robotników Sezonowych.
Delegacja, w skład której
wchodzą
przedstawiciele
wszystkich
związków, za wyjątkiem socjalistycznego,
interweniować będzie u ministra opieki
społecznej i dyrl'ktora Funduszu Pracy
DOlanowskiego w sprawie przyznania dodatkowych kredytów dla Łodzi, na rozszerzenie robót sezonowych, zatrudnienie
wszystkich sezonowców, którzy dotychczas zajęcia nie znaleźli, tudzież w sprawie podniesienia płac itd., wskazując na
wzrost kosztów utrzymania i stosunkowo
niski poziom płac, dotychczas stosowany.
TarQl. o urlOpy. W "Pierwsze i" Farbiarni i Wykończalni jedwabiu w Rudzie Pabianickiej powstał zatarg na tle należności
za urlopy robotnicze. Ponieważ pewna
ól
l' b 800 .
część roOibtników na og no, ICZ ę . me
posiadała prawa do url-op6w, na skutek
wniosku socjalistycznych związ,ków rzecz
b
załatwiono w ten sposób, że wszyscy 1'0 otnicy otrzymają .po 5 dni urlopu. choć niektórym .przysługiwało prawo do 12 dni,
wielu po 6 dni. Rzecz prosta, że połową
robotników zosta1a wskutek tego pokrzywdzona i z ~ej .racji zajęli wrogie &tanowisko
wobec SOCJalIstów.

SYTUAC.JA STRAJKOWA
Zlikwidowany strajk okupacyjny. W
fabryce Zylberblata przy ul. Matejki 14

3 Maja wszyscy Polacy

biorą udział

strona"

Należało to już da.no uczynić.
Ogólnie znanym był zwyczaj sprzedaży róż
nych znaczkó\\'. nalepek itp., konty·nuowany w urzędach skatbowych, administracyjnych, samorządowych.
Handel ten byt traktowany jako z10
nietylko ze stl'on samych nabywców, którzy, nie chcąc sobie zrażać urzędników,
a l'zęsto wprost dla zyskania ich przychylności, płacili pewne kwoty na różne
cele, ale również i to w większej mierze
ze strony samych urzędników, których
obarczano dodatkową pracą sprzedawania znaczków. Wielu urzędników, którym zabrsldo C7.SSU lub okazji do zbycia
z1tsczków, nic chcąc narazać się zwierzchnikom, płacilo z własnej kieszeni naletne
kwoty, pozostawiając sobie znaczki na
pamiątkę.

Ponieważ
miał jeszcze

system sprzedaży znaczków
wiele innych uj emnych stron,
jak np. nabywca wielu znaczków rościł
pretensje do pewnych ulg podatkowych,
czy też innych ustępstw, spra \VII, zajęły
się bliżej władze
i w l'rzultacie obecnie
wydane zostały instrukcje, zakązujące
sprzedaży w urzędach wstelkiego rodzaju
c~giełek, znaczków, nalepek itp. sposobów
kwestowania.
Zakaz ten powitany został przychylnie
llietylko przez sfery urzędnicze, które pozb ę dą się Idopotu, ale również przez tych
wszystki ch, którzy z racji załatwiania
pCWll 'ch interesów narażeni byli na wydatki obciążające ich budżet.

KRONIKA PABIANIC
zebranie pracown~k6~
W oobot~ , dUla_4
bm. w lokalu przy ul. Pulaakiego 17 odbyło się pierwtize organizacyjlle zebranie Zw:
Zawodowych Pracowników Bankowych l
K. K. O. R. -P. Udział w zebraniu wzięli deleO'aci z Łodzi pp.: Dębow.ski i Dygasińs.ki.
p~ przedstawieniu zebran~·m celu i zadania takiego związku wyrażono Jednogło
Organizacyjne

bąnkowych i K. K. O.

śnie życz e nie założenia oddziału pow~~dze
Związku w Pabianicach. Do ZWIązku

go

prz~-stąpilo

20 czlonków. Wybrany zarząd
ukonstytuowal się nast~puJąco: przewodniczący - p. B. Popa, oraz czlonkowie pp.:
Adamczewski Zyg., Woldański i Banat.
Komisja rewizyjna pp. Stefaniakówna 1.
i Papieska.
Uroczystości harcerskie. Tutejsza drużyna harcerska
im. Mari i Konopnickiej
obchodziła w niedzielę ub. wewnętrzną uroczystość harcerską, na której naBtą~ilo
wręczenie sznurów i oznak za lata sluzby
w szeregach harcerskich .
Z odczytu. W niedzielę ub. odbyło sj~
\\. sali kina Oświatowego o godz. 12 \V pol.
publiczne zebl'anie S. N. Po zagajeniu
przez p. Kuśmidra głos zabrał p. Zygm'!-nt
Ways, b. prozeB Młodzieży WszechpolskIeJ.
który w doskonałym referacie pt. "Robotni.k w ustroju narodowym" scharakteryzował położenie robotnika.. w obe-cnym uatroju i sytuacji gospodarcze.i oraz stanowis}(o robolni,k a i jego obronę w wal'ce o
słUBzne prawa w oświetleniu ide: narodowej. Jako drugi przemawiał p. Buda z
Warszawy. W długim referacie popartym
licznymi ciekawymi przykładami, przedstawił p. Buda faktyczną rolę komunizmu
i s.ocjalizmu oraz znaną rolę przywódców
tych ruchów wobec robotnika. Obu mówców nacrrodzono oklaskami. Na zakończe
nie oko~ 500 zebranych pochwyciJo potęż
ną pieśń Hymn Młodych i okrzykami na
cześć Ruchu Narodowego
Żydzi zwalniają robotników z fabryk.
Niejednokrotnie już opisywaliśmy stosunki panujące w tut. żydowskich fabrykach
i fabrycz'kach. przytaczając dowody i prz~
!kłady skandalicznego
wykorzystywama.
robotnika polskiego pt'Zez Żyda. Żydzi nie
honorując umowy zbiorowej,
dają ;;trasznie niskie place. zmuszając różnymi
spol3obami robotników do kilkunastogodzip.nego dnia .pra ey. Gdy robotnik polski
uświadomiony nie da się już więcej wyzyskiwać i żąda ustawowo przewidzianych
zarobków, to Żydzi najczęściej mszczą. się
i robotnika takiego zwalniają. Żyd Truskalski Szulim (Konstantynowska 8) w tkalni swej wymówil 2't robotnikom pracę. Robotnicy żądając cofnięcia niesłusznego wymówienia przYBtąpili solidarnie- do strajku
o·kupacY.inego. Jak się w dalszych dochodzeniach oka.zało, Żyd Truskalski w swej
fabl~' ce mial straszne brudy i niechlujstwa, .z a co pociągnięty zostal do odpowiedzialności karnej.

KRONIKA ZGIERZA
Z Tow. Ogródków

DziałkOWYCh.

W nie-

dzielę, dn. 25 bm. o godz. 1';)
w lokalu
sZ'koły powBzechnej
4 przy ul. Łódzkiej
odbyło slę roczne walne
zebranie człon
ków Tow. Ogródków Działkowych. na którym przewodniczył p. Kost·k a z Warszawy,
sekretarzował p. Wawrzyniak. Po odczytaniu protokółu z o8tatniego walnego ze-

nr.

brania odby-tego w r. 1006 następnie kolejno odczytano sprawozdania zarzo,du i
komisji rewizyjne.i. Sprawozdania zarza,,du referował p. Dąbrowski. sekretariatu
p. H. Jabłoń&ka. kasowe i Komisji rewizyjnej p. Ernst. Po dokonaniu tego, zebrani przez tajne glosowanie wybrali nowy
zarząd, w skład którego weszli pp.:
Pian-owdki, Góralczyk. Godziń;;ki, Jabłońska
KRONIKA POLICYJNA
i ErI16t, do komisji rewizyjnej pp.: KubicSamobójstwo pod wpływem pijackiej ki. Gorzke i Kozlowdki. do sądu koleżeń
skiego pp.: Gazewska, Binkow6ki i Wojfant~ji. Adam Porosek. zamieszkały pny
ul. Wiejskiej 2) powróciwsz " do Qomu w ciechowski. Bud'żet na rok 1937 uchwalostanie pijanym wszczą,ł awanturę. a na- no sumą zamykajo,cą się obustronnie zł
500.
stępnie zamierzał
pozbawić się
życia i
Imponujące zebranie uarafian. vV zapchnął się no~em w okolicę serca oraz w'
brzuch . tak że wypłynęły jelita. Rannego k011czeniu .,Tygodnia wychowania katodesJlera ta w stanie nieprzytomnym prze- lickiego" zorganizowanego przez miejBcowego proboszcza ks. kanonika dra Antowieziono do szpitala.
Rosz,kowskiego w niedzielę, dnia 25
PorzuC1)n. dzlecl. Na placu Dąbrowskie niego
o ,g odz. 19.30 po nabożeństwie sumogo 3 w kla tce schodowej porzucono dziec- bm.
wym w sali Tow. Śpiew ... Lutnia" .przy ul'.
'k o płci żeńskiej. liczące 5 tygodni życia. odbyło się ostat·nie zebranie paW korytarzu domu przy ul. Narutowicza Łęczyckiej
tafian przy wypelnionej obszernej sali. Ze~
7i pozoBtawiono dziecko płci męl3kiej. li- branie
to zagaił miejscowy prefekt ks. dr
czące 3 mies. życia. - W lokalu wydziału
Szczepan
Smarzych. wygłaszając krótkie
opieki spotecznej przy ul. Zawadzkiej 11,
.piękne przemówienie.
·następnie referaty
Antonina. Węg-rowska z ul. Zlotej B porzuciła swego
4-letniego synka i zbiegja. o wychowaniu katolickim. dłuższe przemówienie wyg-łosili następu iący prele~enci z
Dzieci prze",łanQ do domu wychowawczego. Łoazi:
prof. Leopold Sadowicz i adwokat
Szwajdler. Na zakończenie zebrania krótJUDAICA
,k o ale zdecydowanie potępiając zakusy
Pracowali w nIedziele. Abl'am KreJ. wla- komunisty-ezne
przemówił
ori(anizator
ściciell przedzalni .przy ul. Senatorskiej 3
"Tygodnia wychowania katolickiego" ks.
nie bacząc na przepisy, fabrykę swa" uru- dr Rosz·k owski.
chamiał w niedziele, zmuszajac robotniKradzież. Onegdaj w nocy nieznani
ków do pracy. W toku obserwacyj i kon- sprawcy dokonali kradzie~y 50 krzaków
troli stwierdzono powyź/>ze nadużycie i re- róż z ogrodu p. Nowaka, przy uli. Czerwoferat karny inspekCji pracy s.kazał Abra- nej na ;przedmieściu ZgieTza . , Przybyłów".
ma Krela na 200 zl grzywny.
Dochodzenie prowadzi kom. P. P.

wpochodzie Stronnictwa Narodowego!
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Strona l'

Nagłówkowe .. łowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo W groszy, 5 licz·b = jedno słowo.
i. w, z. a = każde atanowi t słowo. Je.dno 0 '1130szenie nie m()Żp przekraczać 100 słów. wtem
5 naglówkowycJ&.

czwarteK, dnia 29 kwietnia '1937

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

1Il'umer 98

•
Znak oferty naprzyklad: J; 189M, n ę::~, d 1790
i l d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie "rzyjm~je
8i~ do godz.. 10,30, w soboty 1 dni przedśwlą,..
teczne przyjmuje się do gcdz. 9,ł5.

DROBNE

drobnych: t·lamowy milimetr 30 groszy.

.

==$S"'~

Zarząd

Miejski w Poznaniu
XII/l. 91837

Wydział l\Iajątku

i

Dług6w

L. dz.

Skład
Skład
węgla i drzewu w pelnym ruchu kolonialno - delikatesowy. ogr~d,
WYKAZ
miesięcznie pełnym bIetanio sprzedam. Adres wskaże 2400 wylosowanych ohligacyj I serii Jt/,% pożyczki konwersyjnej miasta Orędownik Poznali zd 97603
gu. 3 pt>koje. centrum 4000,-.
Poznania do sl'łaty na 1 lipca 1931 r.
Oferty Oredownik. Pc, znań
_ _ _ _-"~_d 97865:.-_ _ __
Lit. A. Nr 34. 05 = 2/924
1848.- zł
Kolonialkę
B.
144. 14.3. 156. 164. 175. 184. 189. 192. 193. 209.
rJoh-rze prospe.rudaca, m ie<>'llk a228. 239. 240. 244. 260. ~65 := 16/184
=
2944.140
nil(!<m. towarem. maglem, blis.ko
" C. .. 278 279. 280. 284. 289. 290 295 304. 308 319.
miasta ;s.przeda.m. Adres w.każe m6rg ziemi psze.njlej. zabudąwa
= 10/92
920.nie
masywne.
.tńwentarzaml .10
OreDownik . Poznań z.d 9S 011
.. D. .. 340 343 346. 348, 349, 351. 357. 358, 365. 367.
tys. wpłaty resztę al;nortyzacła.
369. 370. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 381. 383.
Błoch.
Poznali,
AleJe MarcmPiekarnię
386, 387, 388. 391. 393. 401. 4{)2. 4J3.
kowskiego 15.
zd 97 483
= 28/52
:=
1456.- .. duża wieś. zatbudowania masywne. 20 mórg bez dJul!'u 11 ;jOO... E. " 41J. 420. 421, 422. 423. 424 426. 427. 428. 429.
Zakład
g''Prz('r!a RaŁajczak. PoznalI. uJ.
43(). 432 433. 434, 43~. 436. 437. 438. 439 440
dalI\JS>ko-męt>ki.
Ce1lzrl 98 008 fryzjerski
Skrurbowa 18.
442, ~43. 444. 445. 446. t47. 449. 450.
trum GnieZlna sprzedam korzys'~
:=
1008,- ..
28/36
nie.
Oferty
A::e<ll'D\lJra
Orędow'fll
Kolonialkę
n 41726
Razem:
8176.- zł dobl'2(, pros'pe'rującą towa'l'em. ka. Gniezno 971.
ma.2'\.P<Tl1. pO'kój kuch·nńa i!pieS1lTlie
Kolonialka
Wylosowane obligacje wypowiada się niniejszym ich właścicie- s·przedam. Ad'T'es Orę-downik. Po- zaprowadzona z maglcm. mieszlom rio spłaty w dniu 1 !ipcą 1937 r.
_
.
kaniem na sprzedaż. Towar poObligacje przpdłożyć należy z kuponami nr 2il - 60. Za bl·a.kuJą zna6 uj 9804-5
dług inwentarzy. Adres Orędowce kupony potrąca się równowartość od mającej się wypłacić warSamocho'd
nik, Poznajl zd 97 984
tości nominalnej obligacji
.. Pr3I!'a" mała. bardIzo ekonomficzPoznat1, dnia 31 marca 1937 r.
na. mało używa'Tw. cena 2800.Kawiarnię
:t.ARZĄD MIEJSKI w Poznaniu.
m.
Ofertv Kurier PCYlJnatiski
t
dobrze pro~perującą
ng 42 098/9
"2)dog 9S 105/6
w cen rum
d
'. d
ii~iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiii_iiiiii1-----ll:;t.:;------ -----.:=::.......::..:;..=~----- sprzedam z pow.o u wYJn~ u. Kuter
Motor
Oferty Orędow~O~50roznan
1. DOMY
ARCELE. . Wilk. motor. transmisje. pasy 3 KM benzy· n·~wy za'l'az na
p.
,
I?rawie nowe tanio gotówka. - sPI"ilPrlaż. Cena 2,50 zł. Oferty
Drzwi
Zgloszenia Orędownik. Poznań
Orędow'ni' k . Poznllll zd 98 080
Prywatne
zd 97511
110
70
drenowanej,
budynki
okna. inne prace stolarskie solidwane.
bez inwentarza.
cena muro12500
nie
wykonują
Młyny.
Tarz firmy 1~Columbus. Poznań . m"r".
w t~
5 la.ki.
20 lasu. bu- wpłaty. 4000. kSzymala.
".·rzet akI' tanio
Dehl·el'lko.
poczta
Stas?:e'
..... Kto
"'rocławsk"
'V ,.,
J ~
..
2
4' 128
telefon 6.
zJg v 96 476 ..
" u
dY1ł1tki murowa·n.e. źywy ma,rMyy linia. Mtlosławs - R .
n ~

i
I[

..

w:.!

Rowerv

Dom
[KUPUje. ten sie nie oszukuje.
d 22 377
warsztat kowalski. kolod~iejsld - - - - - - _ .
przy glównej. ulicy ~p!,zed3m poEgzvstenc]'al
"."orlu starości.
Kosctan. Ducha .
•
8 m 5.
zd 956SG Skład
urzlldzeniem. mieszkame.
.
.
600,- dalszy k"pl·t"ł. facho\lIca

Sprzedam
spieszne odQowiedzi
pocztówką.R
dom 7 nhikacyj.
chlewy, ogJ;ódeJ;: Szorszyła.
\Volsztyn. Cmental;.l1
3000 - przy kościele. Pobledzl- nr. 3.
zd 96, ,l
8ka. 'ul. Łąkowa 7.
zd 97 769
Skład
n

Kupię

n

urządzenie pierwszorzędne miesz-

- nadają,ce s·ię każde przedsl~-

R. Barcikowski S. A.

Wydzierżaw!ę.

rzcżnicl \110 ~kladel1l, rzeZl1Ią,

do 200 mórg w wyż.;:zej kultu,rze
naty<!hmiast . kUJPię.
po_k-'ad'llY
opis i waronJo pod zd 9,600 Orędownik. Poonań.

600

"

D

42069

.

mle-

kaniem. lCiekrz, uJ. Czysta. F!Y7drych.
zd 97 16

Resztówkę

Chrześcijańska

m6rg buraczana (mady nadw 1- przy NapióJ'kowskiego. SzymańskI
n 41 788
ty 60000.- spiesznie sprzedam _
Urymaszewski. Poznajl. Ron~ann
Wykonuję
Szyznaliskiego 1.
zd 96118 prace mnrarskie, sumod1!ieln,ie..
solidnie polng rysunku, rown!ez
'la prowincji i {>Owiecie Ofprty
Orędownik Poznail zn 97847

poszukuję

Pl' ekarnl' ę
mieście

Dziecko

Inb na wsi roczne na wychow.aJl ie pl"z,j,mie
Koszanowo_ hf'zdzie!\me mał·żel~st",o. Oferty
zd 960łl Or cd<lwn ik. Poznal/\ zd 981.t54
•

O d
od zaraz Dąbrowski.
sa y k
pow_ Szamotuły.
t
z parcelacji maj. Rzęs -owo. s acja Krostkowe;>. po,,:. ~Vyrzysk
Młocarnię.
dalsza sprzedaz 29 kWletntH \II ma- motorową, motor rOnny naJ('hęt.
I 98040
I k
1'1 k r
Of t
jętnoścI.
ze
niej o -omo.H e UPlę.
er Y z
do 30 sł6w ella poszu('ena po<!amC'm fahryk_ Orędow- Ogłoszenia
kujących pos~r1y VI teJ. r!lbry~e
WYWiOpłuowie'I'ękk.OzPaiUje nik. 'Poznali zd!l7 728
obliczamy po JedneJ trzeCIeJ ceme
Składu
drobnych.
przyborów fotograficznych
kolonialnego posznkuje wielkifj b) Inni
ł.o·dź, PJ'ołrkowska 123 wsi
bez konkurencji.
__
Orędownik
Poznań zd Zgłoszcnla
97974
\II

fotograf.·czne

Skład

FOTO KU·· RBITZ"

domek. 6 ubikacyj. możliwe skład kanie 300.- zł każdą branże. Od- , , (w podw6rzu Da "rawo)
.
powiedź znaczek. Spriger. WolA
do 4 m6rg ogrodu.
gencl wy- sztyn, Poniato\llsldego 23.
Plerwllzorzędne wykonanie - fachowa o błp'
Ił uga.
le k arnl.
klu"zeni. OfE'rty Ort:downik. Pozd 97508
cplem dziErżawy od gospoda,rza .
znań zd 97913
Restaurację
wi~~zl' .!l1tia:sto .dobre ,!ołożę<nje,
Rzeźnictwo
. . Zakła~
. _
ruchhoweJ u, h~y POS~U~UJę,. ~PICDomek
k l ' eSZ I
frYZJerski aparatami. pok6J role- śródmieściu tanio sprzec!aro. - s,!ne zJ;łoszl"llIa AgenCJa or<~~'O:~ '
pok6j kuchnia na le tnisko przy ~mp et urząd~one - !T!l
J"zkalny "piesznie RPrzerJam. - Adrps wskaże Orędowl1Ik, Po- mkll. Sza.motu.ly.
n .L 1...1
lE'sie OsieclIc przy Poznaniu tanio l1Jel)l I'l'\zy~tencJa zape"!1 lOna -IOfert Y Orędownik, Poznań
znfui zll 97 993
sprzl'Cla właHciciel. Poznań. Sta- tama dZlerza,wa .korzystn!e .przczd !l7 750
ry Rynek 27. rp"tauracja.
dam. Tyczpwskl. Poznano S",ew--'------Kolonialkę
zn 97940
ska 14 - 8.
z~_~ 887
Wytwórnie
z mieszkaniem i og-rollem .sprzecukrów i pierników
rlohrze za- dam tanio. Allres OrędowTllk, Po1 Oti1 samochodo'w
Sp rzedam
d
t
' sprz edam . - znań zd 97 738
rozebranych
używane cze~ci pod- prowa zona
amo
nieruchomll~ć z składem ko10nial- wozia mleczarskie. opony najta- Oferty Orędownik. Poznań
nym
i wyszynkiem
wódek. przy niej wD firmie
zdc_97836
tym duży
śpichrz. nadający sip.
b
I . A uto.kłed.
~9
l 46Po74
_ _ _ _ _ _ __
na przedsichiorstwo zbożowe lub znań.
a rows m'!m •. te.
Kolonialkę
skład żelaza. Cena podług urno- ______
dl! 22 3_9_3_/4_ _ _ _ _ towar. magiel mieszkanie z powy. Zgłoszenia do Or~downika,
Dobrze
wodu wyjazdu t&nio. Anre<>
Poznań zd 9794:5
d
'k P
- d 97867
prosperujący skład kapeluszy
owm, ozr.an z
Domek
damskich śr6dmieście GnieznA
Z"kład
oJ
l z powonu choroby od zaraz rio
co
nowy .. z powo .. u wyjazd.u (O sprzedania. Zgłoszenia kierowac" fryzjerski z mieszkaniem.
Fran"JI sprzerląm korz;vstrue. c~- Orędownik Gniezno 953
żawa 45 zł. cena 500. Arlres
na 1000.- 'VoJtkowskl, Poznano
' ng 41704
downik. Poznań zd 97 607

Ekspedientka
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.poszu.kuje po,,,dy w r ,ni.
ęrtv Agl"notUl'a Ku.riera Poomal16kleit>. GrlY'nia.
nI: 41932.'3

Robotnik

,a-

nMZ1Ilwjc prac'y 200.
zl kaucH.
Oferty Or~clownik. Poznań
zu 97 761

no

Szofer

kawaler lat 3G. poszukuje posady
skromne wyna.grodzenie. 2'/. ~o
ku praktyki. Oferty OrędownIk.
PIlznalI zr[ 9.7.:..:.7.,;,7;;4_ _ _ _ _ __
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lCwiatowa 5 Dom
-- 2.
zd!l7988
H wy piętrowy, cena 15000. wplaty 10000. dochód 1500 rocznie.
Błoch. Poznań, Aleje Marcinkowski ego 15.
zd 98 056

Kawaler
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.

zlerza~ę
mórg przYJrpę natychtylko. od w!asclclela._ Oferdow111k. Poznań zd 9, 423

"Emeryt".

posiadający 34,- zł e.merytury I
3 dzieci na utrzymanIU, powstaniec wielkopolski w sile wieku.Rzuka za.jęcia jako woźny. portier
lub t. p. ł,askawe oferty 01'«:downik. PoznalI zrl 97797

Artura Rubinsteina (plyty); w'kie wiadomości gie!dowe; 15,15
Dom
.~r'!!I.J!..-łt.t- przerwie o 14,00 "Wiadomości z ży koncert uhli ,r6w LIszta - pły
nowy 4 mieszkania trzypokojowe - - ---I! ~ ~..;;IIIII cia \Varszawy": 14,35 muzyka ty; 15,55 o wszystkim po troszku;
morga ogrodu, oprocentuię 20
Czwartek. 29 kwietnia.
rozrywkowa - płyty: 23.05 mu- 16,00 muzyka salonowa - płyty;
Aleje
procent 5000.- wpłaty. Oferty
1130 zyka taneczna.
18,20 "Memories" - płyty: 18,35
·
oWOCowy wydzierżawi mają
6,3 O aurIYCJe poranne:
OrcrJownik. Poznań zd 98138
,
"Do źr6deł 'Visty" _ pogadanka
Gałowo. P. Szamotuły.
poranek muzyczny dlaWmłodzieży
Torun _ 12,50 po siewie _ pog.. (zcyklu "Urlopy robotnicze").
300
szk6ł powszcchnych.
prograzd 96 549
kawaler może 2)iożyć za otrzym.,.·
mie utwory Karola Szymanow- rolnicza: 111,00 orkiestra i soliŚCI
nie posady woźnego. magazyruek
11 , 57 sygna I czasu; 1203
-pły.ty'.
płyty:
15,15
tańce
i piosenkiPoOsiemdziesiatmorgowe
siego;
,
15,3r
z:.ycie
kulturalne
_
ra portiera j kiej innej. Oferkoncert orkiestry Policji Pań., .
buraczanej. zabudowanie masywOredowrLik. Po~nań zd 97822
Wspólnika
stwowej pod dyr. Adama Dolżyc- morza; 15,40
drobne
utwory
ne, objęcie 2500. w tem kaucja
do 10 tysięcy. cplem powiększenia kiego; 12,40 azipnnik południowy: skrzypcowe -- płyty: 16,Oli .. W
rok dzierżawa. Błoch. Pozn8Ji,
Ogrodnik
.
składu sk6r od 1921 mieście pow. 12,50 "Nie dość wytrwałe pró- 30-lecie strajku szkolnpgo na Po15,00 Praga. Koncert z udz.
Aleje Marcinkowskiego 15.
szuka zajęcia zakłada przy WIlposzukuję.
ZgloRzenia Orędow- by rolnik6w" - pogadanka; 15,00 morzu" - odczyt: 18,20 wesoła listy (skrz.l 15,45 Konigwus
zd 98055
lach
ogródki.
przyjnlllj,ll
takowe
nik. Poznań n 42 02_.:2=--_ _ __
wiadomości gospodarcze:
15,15 muzyczka - płyty.
Płyty. 16,00 ·Wroclaw. Soliści -------.::..:;..;",::.:-----_ no pielęgnacji. Oferty Kurier Poorko Jack. Hylton'a i soliści
Lwów _ 12,G~ "Ni dość wy- (fort., sopr~n i wioloncz.) Kijnig~Piekarnia
ZTl31lski zdg 97 788,9
2000
płyty; 16,00 skrzynka og6lna: trwałe próby rolników .!... poga- wusterh!lusen. Koncert m. or.k. od zaraz do wydzierżawienia ty!pożyczki na I hipoteke 64 morgo
życie
kulturalne
stolicy:
danka
_
z
Warszawy;
14,30
kon16
10
Wledell.
Płyty_
16,45
Drolt~o.
reflektantom
samotnym.
Rolnik
16,15
1
gosponarstwa poszukuj"ę,. Łaska
16,20 "Chwilka pytań" - poga.- cert życzeń; 15,ló wiolonczela, Wich. Płyt!. 17,30 Budapeszt. slIwno, pow. Nowy Tomyś1.
starszym wieku. uczciwy, suwe oferty Orędownik, Poznań
zd 97 694
mienny szuka posady parobka
_____
zrl9775.. :,7_ _ _ __ danka dla dzieci starszych: 16.35 harfa waltornia _ płyty; 15,30 Koncert chor".
"Miłość Schumanna" - reportaż I ow~kie wiadomości bieżące' 18,00 Hilversum I. Koncert.
MieszkanI' a
lub gospodarza zaraz.
Oferty
muzyczny: 17,15 "Przeglądamy 1535 piosenki w wyk Janusza .... onachl·um. Wesola audycJ'a muOrędownik. Poznań zd 97 936
2000
garderohę wiosezmą" - pogadan-'
k'
ł t i555:K UL
nadającello sie na sklad towana hipotekę gospodarstwa
ka', 17,30 audycJ'a poświ"cona Ja- Poplaws lego - P Y y' , '.' !l- zyczna.. I{olonia. Koncert orko dę- - k -t' . h I b ki l k E . I
F ra n"a'se
k J '< II
" cik humoru"; 16,05 "Zagadmen!e tej. 18,40 Budapeszt. Muzyka cy- row -ro "'IC . U S - ar u, -O, Cle y l
60 m6rg spiesznie poszukuję. szkIC
. k
nej wsi poszukuję. Oferty Orę- entre deux ages, refćrences prePlace dObry procent.
Oferty ponii; F,50 :.Pols -a alne on6w tworzywa radiowego" _
w.ośW1etlemu
prof.
Kolank?w:
literacki;
18,20
wiosenne
moty~vl.'
gans
a.
downik.
Poznali
zd
97745
mier
ord
re.
cher.che
situation daOrędownik. Poznań zcl 97844
~klego - pr?f. Raz. ChodYnIckl _ plyty; 18,35 "Dawna mlodzlez 19,15 Berlin, M. organowa.19,30
me de compagnie. le~ons ou con(z Poznallla). 18,00 po!,,~danka przy pracy społecznej" - odczyt; Sztokholm. Koncert symf. z u- r
Dzierżawy
versation (grands enfants seul e1500,aktualna; 18,10 wl~dom~scl spor- 9300 muzyka taneczna na płytach. dzialem France Ellegaarn (fort.) 400-600 m6rg bez inwentarzy od ment) en (lchanege sćjollr dans
I hipotekę odtllużeniowll korzr,.st- towe:
J1. lipca .poszu,kuje zawodowy rol-.honl).e familie ville ou .compag!le.
18,20
melodJC
fIlmowe
~
,
19.35
'Viedeń.
Koncert
życzeń
z
nie sprzedam. Oferty Kurier Popłyty: 18,50 pogadanka aktualna; Katowice -12,50 "Biecz _ ma- uąz. solisty. (tenor). 19,40" Droit- nik. moze hyc w powIatach przy- ECrJre: Dąbrowa-GÓrmcza . .uIICa
!1mallSki zdg 97 7845
19,00 koncert kameralny poświę- ły Krak6w" _ pogadanka; 13,00 Wich. ..Robmson lCrusoe opera łączonych do WOJ. poznańskiego Sobieskiego 47 - 3, Mme MlgnCi
t\i~k~:;~~~J~d~rC~~~~dR0~:~;: koncert źyczeń: 13,15 10nclYllski kom. Offenbacha.
Zgłoszenia O;J~~'9S~k, Poznań val.
zdg 96 3
ton), Ign~cy Resenbaum (forte- Oktet Sq!lir~.a - plyty: 13,.58 20,00 Oslo. Koncert symf. ,V
pian i akomp.). Józef Kamill~ki wiadomOŚCI gleldowe; ~,5,15 orkle- progr.: Symfonia IX Beethovena_
Pięć
(skrzypce). Marian Neuteich (wio- Rtra ,:Sy,rena - Rekorn - ~h'ty; Bruksela flam. "Fryderyka opt. mórg ziemi ogrorlowej. zabudoRzemieślnik
Lehara. Kopenhag" .. ,EliaRz" ora- wania.. dla ogrodnika. blisko PoPotrzebny
25. staJa posada. pozna praso- lonczela): 19.45 koncert rozryw- 1(i,35 zY~le l'ulturalne śląska, 15,40
y
waczke celem ożenku. cośkolwiek kowy (z 'Vilna). \Vykonawc;v: piosenkI śPIewa qhó Dan - pł : torillł1l l\{cmlelssohna. 20,10 Kró- znania sprzedam luh wyr/zierż'1- Ilcz"ń do poiiczosz,nika. Wiadogot6wki dla wspólnej prasowal- Wilellska. orkiestra pod dyrekcJll ty: lą,20 p~ga( an"~ !l kt ua na , lewiec_ "Tristan i 'Ę,zolr/n" op. wic. Rutkowski, Pozna" T''' znO$ć: Łódź, Dworska 7a ~.
'Vladysława Szczepańskiego, Ja· 18!30 PJOsenlo nla dZieCI w wy k-. Wagnera (fragm.) Hamhurg. M. wiejska 5.
zd 97 990 Pawlak.
n 4206t5.
ni. Oferty Orędownik. Poznań
_ _ _ _ _z....;d_97843 _ _ __
nina lCulczycka (sopran) i Ma- Mieczysława Fogga - płyty.
taneCl'n3. S7.lutga,·t. 'Vesoły konrian Wa.wrzkowicz, (tenor). J. 'V
cert. 20,15 Ryga. Koncert symf.
Dziesięć
KraWiec
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- 12,50
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burg I Lyon ....JulteT' OP. Cha.r- dzierżawie na piC'ć lat bli~ko Po- prowincji potrzeb I zaraz. Oferty
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__ ________
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Orędownik Poznań zcl 97946
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.. n'noków. Zakład BlaC'h.-Dekarski K RychŁe]' Ra,rcin.
800 m6rg. wyjdzie za. stosownego. lIplena LIPowska (~Ple\ll), l\fle- tra!,!~nll~Ja z ... 'VystąWY RądlO- symf.
czyslaw Rzaleski (alt.;wka). Sewe- weJ 16,15 wlad.omOŚCI z d1113 ... : 22.00 Sztokholm. M. rozrywkowa
Dzierżawy
..
n 4& 1-)3
Oferty Orędownik. Poznań
ryn
śnieckowski
(obój).
Eelmund
18,20
polska
ple~li
chóralna
w
_
zd 98001
Wojakowski (flet). Władysław wyk. Krakowskiego '1'ow. śpie- 22,10 P·kParie.siep. K 0 ncel ·t ~\\I'at 120- 200 mÓI'1{ pO'7.nkllje Nowak.
2
Wocbniak (skrzypce). Przy forte- waczego .. Echo" pod dyr. Bole- tetu sa SOfOI1lStllW. 2 ,20 W le( ell. Poste restante LIIbill, pow. KoDWóch
pianie kompozytor' 22.00 muzyka sława
Wallek-\\'Rlewsklego - M. taneczna_
!ician.
n 42060 czeladmk6w krawieckich przyjmę
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.....
n Z E.D.."SA
... E
__
ta.neczna w wyk. matej orko P. tra!,!~misja z ",,-y~tawy Radio- 23,00 lConigswus.l_ M. tanpczna.
185
od zaraz.
Szymański, Jarocin,
R.
weJ •
Tuluza. Rozmaitości muzyczne.
WolllOśc·i.
11 42126
Pijawki
buraczanych, zaburlowa.nia maIpkarskie zawsze świeźe poleca
. 'l' ' KRA.· OWE :
Lódf.
12,50
mplonie
Ambro24,00
Frankfurt
i
Sztułort.
sywnp,
dwór,
plektryczność.
kolC'j
Cukiernik.
piekarz
Zaklad Zoologiczny M. Kenig.
żego Thomas'a - płyty. U"-erturll. ,.Rccny mi/osne' z oper" kOllC'ert z bpz długów, właściC'iela obj~C'ie kowalcr, dohry fn<:howipc po_
Łódź. Nawrot 41 a. tel. 242-98.
"'arszawa II - (Mokot6w) - do op. ..Roymond" (orkipstra); udz. solist6w_ HiIversnm II. M. 7900. lCostenclti. Pocztowa 1~. tJ'zE'bny. Zg!oRz!'nia warunkami
n 41380
13,10 koncert sym '. z udziałem 13,00 koncert życzell . 14,57 16dz- taneczna.
Poznań_
zd 98043 Bo 'Vojański. 'Yitkowo. zd 98036

••Id.)

t.i.

- ----

k

I .

I

?ez

1[,.7.__

Illl >IIII:

o ,gł O S ze n i a

_

wypożyczalnia sukien ślubnych J
balowych. Lódź. Suwalska 7 ----:

.

~lafI8kie) kulturze 120000.- WP l a-

biors{,,"o i i,nteres 17 000,-. wp~aty 11 000.-. reszta amortY'lacJa,
kościół. kolej miejs!!u.
Ad'res:
D. 'L835. Lewice. poste res'tan-te.
M' d
h6d WI'k.
pow.
lę zY'C.
p,
zd·" 981(}7/8
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Poznań
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l-lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwyczajnych na stronie 6-łamowej 15 groszy. na stronie rooakcyjnej (i-lamowej) a) prz'y końcu części
redakcyjnej 30 groszy. b) na stro-nie czwartej 50 groszy, c) na stronie drugiej 60 groszy, d) na stronie wiadomości lokalnych 1.- zł. Drobne ogłuSzenia
{na jwyżej 100 ~ł6w, w tym 5 nagłówkowych) słowo nagłówkowe druki'lm tłustym, 15 gl'OBzy, katde dalsze słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych. poczyna:ąc
,d !oStatniej strony, l-łamowy milimetr 30 groszy. Ogłoszenia skomplikowane, z zastrzeteniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20% nadwytki, Ogło.. zenia do bieżącego
wydania przYJmujemy do godziny 10,30, a do wydań niedzielnych i świe,tecznych do ~dziny 9,45 rano. Oglcszenia z poza WielkOPolski przyjmujemy do wydań bieżac} ch
do godz.. 10, do wydań niedzielnych i świlłt&Cznych dnia poprzedniego do godz. 1S. Za błędy drukarskie. które nie znie ksztalcaja, treści ogłoszenia. admin'atracja nie odpowiada.
Ogłoszenia IPrzyjmujemy tylko za opłatą gotówka, z góry. Konto w P. :C O. nr. 200 lW.
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Gerald uśmiechnę.ł się biorąc krze~
slo.
- Powinienbym przenieść się już
zupełnie do Prince's Gate,
tak cią.gle
w nim przesiaduję. Pan jesteś tak uprzejmy. a mnie tu przyjemnie, więc
słabo się bronię i przyjmuję nieustanne zaproszenia. Langham za to wydaje mi się dziwnie puste i nudne, gdy
stąd powracam.
•
- Drogi mój Geraldzie! Nie uwierzysz, jak pragnąłbym szczerze mieć
cię u siebie nie na kilka godzin, lub
tygodni, ale na zawsze, jako mojego
syna; - rzekł pan Branscombe.Wiesz przecie, jak cię kocham i poważam dodał zapalając zapalkę i podając ją. Geraldowi.
- Ach! Panie, przeceniasz pan moją, wartość, jeżeli już mam jaką rzekł Gerald czując, co powiedzenie
pana Branscombe znaczy i chcą.c uniknąć jasnej, otwartej odpowiedzi.
- Czy kochałeś się dużo, Geraldzie? - zapytał stary. - Piękne osoby czynią zawsze pewne wrażenie na.

tworzyłem oczy zobaczyłem .iak pniesz
się po śliskiej, gładkiej ścianie nad
przepaścią,.
Ratunek był prawie niemożliwy. Sam jeden. wprawny, zręcz
ny, mógłbyś się uratować. Z człowie
kiem zemdlonym na ręku było to niepodobieństwem.
Nie porzuciłeś mnie
jednak, narażałeś swoje własne życie
i widać, że nieba je zbyt ceniły, skorośmy stamtę.d obaj wyszli cało.

-

Ale wszak to tak naturalne!
Anglik postąpiłby w ten sposób, Psy nawet potrafią wyratować
ginącego człowieka, tym bardziej nietrudnym to było dla muie, że nas już
przyjaźń i
życzliwość łączyła, żem
Każdy

cho. - Wiesz, że moja pierwsza żona
mnie opuściła. Widzisz, jak rozpustnik, nicpoń Edmund postępuje. Mię
dzy Laurą. i mną. jest coś, co nas rozdziela, że nie nazwę tego nienawiścią:
jednym słowem najsmutniejszy stan
rzeczy. Może naprawdę przez całe ży
cie zbyt dbałem o pieniądze i oto moja kara. Pieniędzy dużo, lecz szczęścia
brak.
Gerald podniósł wzrok i ujrzał na
przeciwległej ścianie portret pierw.szej
pani Branscombe; na widok Jego
drgnął mimowoli.
On znał już te oczy, chmurą smutku zaćmione, usta,
pOdobne do otwierającego si!.) pączka

młodych.

- Nie, panie. W pierwszych latach
mojej młodości byłem oddany więcej
muzie, niż rozrywkom. Teraz służba
mnie oJ nich odrywa - odrzekł Gerald obojętnie.
. - Może to nazwiesz nierozsą.dnym,
Ja sam tak myślę czasami, ale muszę
ci powiedzieć, że dziwnie się ostatnimi czasy czuję niedobrze. Wiem, że
mi do śmierci niedaleko.
Gerald ujął w swe dłonie rękę -pana Branscombe i dostrzegł, że w istocie ręka ta widocznie schudła.
- Czyżby pana co martwiło ostatnimi czasy? - zapytał życzliwie.
- Każdy z nas inaczej objawia
swóJ. smutek - odrzekł z chłodnym
uśmIechem. Charlotta, smarują.ca
spokojnie chleb masłem, w chwili, gdy
~erthera ogarniała niema rozpacz.
.okrzyczana została jako obojętna i
nieczuła. Może każdy z nas tak jak
ona kraje i smaruje swój chleb codzienny, choć serce mu pęka. Nie
wszyscy przecież umieją z żalu płakać
1 szlochać. Człowiek pracy przegląda
~tosy l.istów. nie dając naw-et poznać,
ze. umIe takze czuć, pali cygara, czytUJe gazety, lecz gaśnie i kona powoli.
- Masz pan rację. Ukrywane cierpienia gorzej dokuczają. Charlotta,
według mnie, była osądzona niesłusznie. Wzniosłym jest spełnienie najprostszych, codziennych obowiązków
w chwili, gdy boleść odbiera siły do
pracy.
- Nazywają mnie praktycznym
człowiekiem, zajętym tylko interesami. Myślą, że prócz szylingów i funtów
nic w świecie nie widzę; ale i ja także
umiem czuć i niewdzięczny nie jestem.
Przez całe życie pamiętam oddaną mi
przysługę, toteż pl'agnąłbvm szczerze
~b:yś m~gł przekonać się, jak cię cenię
l Jak nl(~ zapomniałem tego, co tobie
jestem winien. Jesteś bogaty możny
j nic nie potrzebuJesz odo mnie. Toteż
po mojeJ śmierci tylko otrzymasz dowód mej wdzięczności 1 serca, jakie
mam dla ciebie.
- Ależ, panie Branscombe - rzekł
Gerald, Zdziwiony jego słowami. Nieprzyjemnie go one raziły, bo czuł dobrze, co znaczą. Pan Branscombe
chciał mu dać poznać, że nie zapomni
o nim w testamencie, pragnął też
szczerze, aby się on z jego córką ożenil. Pozycja Geralda stała się niezmiernie fałszywa, nfe mógł i nie
chciał nic' przyrzekać, bo nie był jeSZCze zdeCYdowany, a czuł, że wypada
mu CO!\ powiedzieć.
- Nie wynurzam się łatwo - mówił dalej pan Branscombe ze smutnym uśmiechem - ale trudno zapomnieć chwili, jakqśmy razem w Alpach
pl'zebyli. Z narażeniem własnego, uratowałeś moje życie w trudnej przeprawio przez górę, gdyśmy, oddaleni od
towarzyszy i ścigani przez opryszków,
błądzac po szczytach, o mało nfe zginęli. Któż hy mógł z twoJa sila. rierpliwością i odwagą si!.), mierzyć. NiO-1
słeś mnie zemdlonego wskutek upadku uc1ekaj~c przed pogonią. Krew nam
:w iył~ch od chłodu zastygała. Gdy 0-

Młodziutkie

panienki

Sił

takimi zagadkami l -

serdecznie był przywiQ-zany do -pana.. róży. Złociste włosy pięknej Violety na
Niech mi pan wierzy jednak, że zasłu- I portrecie połyskiwały w promieniach
ga moja nie była tak wielkę. i że jl). jasnego słońca. Ta twarz tak była mu
pan przeceniasz.
znajoma! Pan Brangcombe straciwszy
- Doznając tylko chlodu i obojęt- zwykłą sobio obojętność na w!Jzystko,
noścl on najbliższych na zych cenimy
zwrócił
na Geralda swoją drobną,
więcej każdy dowód życzliwości.
ciemną, zaczerwienioną w tej chwili
- To pl'awua. Ludzie najczQściej twarz i śledził wrażenie, .takie na nim
cIerpią dlatego, że ich nie zrozumiano
portret uczynił.
i nio pojęto. Największą troską um~r- Ten TJOrtret zdaje. aię ciebie intesIu wyższego jest zetknięcie się ze resować'! Czy pierwszy raz go wiuzisz?
światem, który ocenić go nie może - zapytał wreszcie ostro.
rzekł Gerald starając się zmienić te- Tak, pierwszy. W istocie zaintemat rozmowy. - W naszym zmateria- resownł mnie bardzo.
lizowanym wieku mamy na każdym
- A dlaczego? - zapytał znowu
kroku dowody tego: artysta muzyk Branscombe siadając na krześle.
zarabia ledwie jakieś pięć funtów, gdy
- Bo twarz ta .1est twarzą anioła.
mydlarz i dostawca belek przy podpi- Anioła! O jakże często kobiety
saniu jakiegoś kontraktu zapychają piękne jak ona umieją być fałszywymi
sobie kieszenie tysiącami. Ten artysta i nędznymi! One to, te anioły, łamią
wyższy nierównie od prostych, niewy- serca męskie, igrają z nimi lekkomyśl
kształconych, lecz bogatych rzemieśl- nie jak z zabawką i porzucają dla janików, szuka u nich protekcji i pomo- kiejś rozrywki lub nowego ideału.
cy, kłania się śmiesznym bogaczom i Serce ich już nie zadowala, uważają
sprzedaje za byle co utwory, na które je za rzecz równie nieużyteczną jak
nie ma cony. Dziwią. mnie i martwią og"yzek od gruszki lub jabłka, które
takie przykłady ironii losu, prostac- SChrupały perłowymi zą,bkami; rzucatwa i okrucieństwa.
ją. je, przydeptują nóżką i nie troszczą
- Prócz wyższego umysłu posia- się więcej o nie. A twarz mają w istodasz, Geraldzie, dar zniewalania i po- cie anielską. Mój ten pseudo-anioł, jak
zyskiwania serc otaczają,cych cię lu- większość lekkich, pustych kobiet, jest
dzi. Ja na przykład kocham cię tak, zdaje się zupełnie teraz szczęśliwy.
jak malo kogo na świecie, i jedynym
- Sądzę, że panna Viviana w nimoim marzeriiem byloby widzieć Vi- czym nie przypomina swej matki vianę twoją żoną. Pragnąłbym, aby rzekł Gerald zamyślając się.
moją córkę posiadał zacny człowiek
- O nie! Dzięki Bogu, Viviana weni czuję, że w niczyich rękach nie była- le nie jest podobną. do swej matki. Ma
by tak bezpieczną jak w twoich.
więcej serca niż tamta, choć nie jest
Gerald uczuł się znów niezmiernie także doskonałością; potrzebuje rozzmieszany, pragnął wyrazić
swą sądnego
kierunku i wpływu na jej
wdzięczność za tak pochlebne o sobie umysł i charakter.
Zauważyłem już
zdanie; lecz nie chciał się związywać od dawna, ż~ podobasz jej się bardzo;
przyrzeczeniem, tym bardziej, że sta- macocha spostrzegła to samo. Przenęła mu w myśli
jasnowłosa Nelly, bacz mi, Geraldzie, że poruszam taką.
wysuwająca swą zgrabną główkę z po- kwestię, lecz wyznaJ szczerze: czy nie
między pęków paproci i dzikich kwia- myślałeś nigdy starać się o rękę Vitów. Nel1y, której usteczl<a drżały, gdy viany?
do niej przemawiał, dziewczę tak pelne
Pan Branscombe swym brakiem
uczucia, urocze, bo przysięgające po- taktu i zręczności postawił Geralda w
dwójnie, - ślicznę. twarzyczkę. i ko- położeniu bez wyjścia. Viviana podochającym sercem.
bała się bardzo młodemu kapitanowi:
- Mógłbym dużo, dużo powiedzieć bawiła go jej wesola, salonowa rozmoo mojej rodzinie, gdybym był mści- wa, podr.iwiał jej gustowne toalety;
wym . . Poet~ i autor \yyr~z.iliJ)y. m?ż.e ale czul, ~c to bezmyślna Ia,leczka, zaUCZUCIa mOJ6 w ostrzeJszeJ l dObltmeJ- jęta tylko strojami i zabawą, nie moszej formie, zawsze jednak byłoby to gą,ca zr04umieć człowieka i stać mu
t9 samQ - r~ekł pan Branscombe su- się godnę. towarzyszką życia. Nie czuł

dla niej ani odrobiny tego, co zowią
miłością, a przecież myślał często, że
młodziutka Viviana może się jeszcze
zmienić, wiedział, że
jest do niego
przywiązaną i wcale nie był przeciwny projektowi żenienia się ze śliczną.
panienką. Ale zdecydować
się nie
mógł, a ostatnimi czasy zdarzyła się
okoliczność, która go bardzo od Viviany odciągnęła. Poznanie N elly osłabiło
znacznie
chęć
posiadania panny
Branscombe za żonę. A jednak dla zadowolenia poczciwego jej ojca, który
tak tego pragnął, Gerard zawahał się
i o mało nie powiedział stanowczego
tak. Wstrzymał się w porę i ...
- Młodziutkie panienki są takimi
zagadkami! - odparł na zapytanie. Nie można często wierzyć temu, c9
okazują.. Córka pańska jest śliczna, ale
tak dużo widziałem w życiu nieszczę
śliwych małżeństw, że nie mogę myśleć o ożenku, zanim z gruntu nie poznam mej przyszłej. Salonowe stosunk.i nie są. dostateczną rękojmią dla
mnie ...
- Naturalnie, nie potrzebujesz się
śpieszyć odparł szybko przerywając mu pan Branscombe oboje jesteście młodzi, macie dość czasu przed
sobą, a powiedziałem to tylko dlatego,
że nie ma na świecie człowieka, któremu bym chętniej niż tobie oddał
swą. córkę za żonę.
Odziedziczy ona
piękną fortunę, nie chciałbym więc
mieć zięcia, który zamiast uczynić ją
szczęśliwą,
zakrwawiłby serce mojej
dziewczynie, a, jej majątek rozproszył
po szerokim świecie.
Gerald nic nie rzekł na te słowa,
wrócił myślą do ulubionego przedmiotu swych marzeń, idylli, jaką znalazł
w swoim własnym parku. Zakochani
starają się zwykla ze
swej choroby
wyleczyć, ale im się to nie u.daje. , Pilnują., strzegą swych myśli, a przecież
zawsze mrmo woli do jednej wracaj~.
Zastanawiał się Gerald nad tym: kim
może być to niezwykłe dziewczę? Skąd
się ono jak rajski ptaszek między wróblami znalazło w tym cyrku? Lepelletier opowiadał mu jakąś dziwaczną
historię pochodzenia dziewczynki, ale
on mu ani na słowo nie wierzył. Lubił
zatapiać się myślą. w marzeniach bez
treści i celu, a Nelly ze swą miłością
i tajemnicą. była do nich interesuję.
cym przedmiotem.
- Jakie jest twoje zdanie o Francuzie? - pytał pan Branscombe, zapalają,c nowe cygaro.
- , Jest to nędznik, nieceniący kobiety od chwili. gdyż już ją pozyskał.
Tylko niedościgniona go nęci.
- Bylem pewny, że nie myślisz
inaczej, ale umie on oczarować. nie
prawda? Słyszałem, że ma szalone
powodzenie u kobiet.
- W istocia może podobać się bar~
dzo temu, kto go nie zna. Dziwię się
panu, że pozwalasz mu być na stopie
tak poufałej u siebie - odparł Gerald.
- Jest to człowiek przebiegły i niebezpieczny.
- Wszystko to robię dla spokoju.
Pani Branscombe go lubi i przyjmuje
u siebie: nie chciałem się jej sprzeciwiać. Odtąd jednak mam zamiar wvstą,pić energicznie przeciwko niemu· i
stanowczo rozmówić się z żoną. Sły
szałem, że w dwóch klubach został od~
rzucony.
- Tak, bo to człowiek nic wart, bez
zasad i przekonań, groźny jako nieprzyjaciel, bo nie przebiera w środkach
- odrzekł Gerald. - Dawnie.i był pokorniejszy, teraz nie potrzebuje nic od
nikogo, stał się bogaty i pomiata
wszystkimi. Czy uważałeś pan. jak
prędko wyuczył się roli magnata, któ~
rą odgrywa?
Zaopatrzył się natychmiast w naj piękniejsze powozy, kosztowne konie, eleganckie ubrania, pra.
wdziwy elegant, w całym tego słowa
znaczeniu.
- Pożyczał on dawniej ode mnie
pieniędzy, gdy już Żydzi tak go opanowali, że obronić im sil} nie mógl, ale
wypłacił mi wszystko.
(CilJ.g dalszy nastą.pi).

w samoloc·e

askinia
Policja

amerykańska uięła bandę

Nad brzegiem Jeziora Brie, na pograniczu Stan6w Zjednoczonych i Kanady, znaleziono w ostatnich dniach zwłoki młode
go mętczvzny. Zmarły miał wygląd obcokrajowca, był bardzo wytwornie ubrany,
nie miał iednakte przy sobie tadnych dokument6w, kt6re by umotliwiały stwierdzenie jego totsamości. Pierwotne przypuszczenie, te padł on ofiarą nieszczęśli
wego wypadku, okazało się mylnym przy

mister Bulwarek, aresztuję pana, tę pania.
i cała. pańska bandę
za falszYWIl grę I morderstwo.
Pan Kiriades z Grecji, inaczej Edward
A. Milbury, naczelny inspektor policji kryminalnej w Chicago, przestał jut "udawać

Kubańczyk

porzucił Ją

Kr6tko przed p6łnoClł, oba) mętezyłni
pojechali nad brzeg jeziora, gdzie pośr6d
lasu, w oddaleniu kilku mil od willi, pojawiło
się nagle tajemnicze
lotnisko.
Srebrzysto-szary samolot gotowy do startu.
wzbudził zachwyt Greka. Mieścił on b0wiem w sobie dwie, z największym komfortem urządzone kabiny. W jednej urzą
dzony był

z

Najtragiczniejszym następstwem zbyt
i formalistycznego ferowania
wyrok6w na podstawie tzw. "okoliczności
obciątających" są niestety, dość często spotykane w praktyce sądowej "omyłki sądo
we".
W ostatnich dniach część prasy regionalnej p6łnocnej Francji omawia taką wła-

wystrzałem
fuzji tonę Cappe'a, ranilł,e
przy tym ciętko starego jej męta.

pośpiesznego

Władze, opierając się na oskarteniu napadniętego Cappe'a, kt6ry tragicznej nocy
Menarda wziął za zab6jcę,

pomaląc

śnie przypuszczalną "omyłkę sądową".

Pięć miesięcy temu pewnego drobnego
rolnika z Maisoncelle, Pawła Menarda, ska-

wzroście

miejscu zbrodni znaleziono m. in. porzuconą przez zabójcę strzelbę i latarkę od
roweru marki "Vita".
Gara~ysta Piere Haltz z Auehy les Hesdin, jako gł6wny świadek w procesie sądowym oświadczył, it latarkę taką spostrzegł na kilka miesięcy przed zbrodnią.,
na rowerze Menarda, gdy. ten oddał garatyście sw6j rower do reperacji.
W czasie gdy popełniono zbrodnię,
'
Menardowie byli w ciężkim położeniu
finansowym.

zał sąd przysięgłYCh

na 10 let ciężkich robót przymusowych
i 20 lat zakazu pobytu. ~enar~ jest ~tarym, głuchym 100 p~?c. mwahdl?t ~oJennym, ~a'.ValereI?- Legu h?n.oroweJ, c.les~ącym SIę Jak najlepszą OpInIą w swej WlOsce.
.
.
Sąd uznał go wmn.ym. te 21 sty.czma
1934 r. po p6łnocy mIał wedrzeć SIę do
mieszkania rolnika Cappe w Maisoncelle
i w celach rabunkowych pozbawić życia

go jakoby po glosie I

nakazały uwięzienie Menarda, mimo jego
przysiąg i protest6w, te jest niewinny.
Podczas dochodzeń pierwiastkowych na

I

sekretarkę prywatną

wzni6sł się

w powietrze i

krą

tył at do brzasku nad jeziorem Erie i

O..!1tario. Do bakarrata zasiedli opr6cz gospodarza i gościa z Grecji dwaj przyjaciele gospodarza, kt6rych ten przedstawił jako wybitne osobistości z Buffalo i Torento. O piątej rano gentleman z Kanady
wygrany był przeszło 20 tys. dolar6w.
Pan Kyriades wypisał jut był trzeci czek
na pewien bank nowojorski, zdawał się
jednak nie bardzo być przejęty wielka.
SZhLANY DOM'
przegraną., a w przerwie emablował zapaW miejscowości Columbus w Stanach Zjedn. wykończono w tych dniach pierwszy
miętale gospodynię klubu i um6wił się z
dom mies11kalny zbudowany całkowicie ze szkła.
nią na schadzkę w swoim hotelu chicagowskim.
Dniało jut, kiedy
samolot wylądował na tajemniczym
lotnisku.
Krwawy d"'aJnat na ulicach W ars~awy
Tam zdawało się być coś nie w porządku.
Obsługa lotniska coprawda była na miejW
Warszawie
na ul. I{rzyokiego przed przebieg tak błyskaWiczny, te interwencja
scu, lecz byli coś nie swoi, a za nimi poja- domem nr 8 rozegrał
uię krwawy dramę.t.
okazała się spóźniona.
wiło się nagle kilkunastu mętczyzn, którzy
Po-st. policji Jan Michalski oddał dwa
Kosowska była ekspedientką u Braci
z rewolwerami w ręku nadzorowali lądo
wanie. Jako pierwszy wyskoczył z samo- strzały do narzeczonej, Bronisławy I{o- Pakulskich. Od dwóch lat była narzeczoną
lotu stary Kyriades, z galanterią podając sowskiei, po czym usiłował popełnić samo- poliejanta.
bójstwo. Trafiona w głowę kobieta upadł L
Onegdaj narzeczony przyjechał z Bererękę pannie Helen, a kiedy jut inni opuna ziemię.
zy na urlop do Wal'szawy. Widziano ich
ścili samolot, zawołał głosem donośnym:
Zabójcę, kt6ry odniósł tylko lekkie zaw ciągu dnia spacerujących zgodnie pod
draśnięcia sk6ry, przewieziono do komi-/ rękę. Później
jednak doszło do zatargu.
sariatu poEcji. Zajście powyiJsze rozegrało Dozorca domu słyszał, jak narzeczona wosię w odległości
kilkunastu kroków od łała: "Janl<u -puść! Robisz mi tylko wstyd
dyżurnego policjanta.
Miało ono jednal<
przy ludziach".

Policjant z Berezy

Młodzież
W

ciągu

l

P.)

Byli m. in. dłut ni 33000 fr. notarl1l8ZOm:
oraz posiadali drobne długi u kupc6w miejscowych.
Sąd, wziąwszy pod uwagę powytsze 0koliczności i dziwne zachowanie się zgnę
bionego moralnie oskartonego Menarda,
umaI go wiDnym zbrodnI,
mimo jego protest6w, mimo przysiąg 1 za-:
klęć jego tony, przekonanej o niewinności
męta.
. _.
Przeciwko oskarteniu przemawiaj a. jednak takie fakty: odciski palc6w, stwierdzone na szybie domu Cappe'a oraz Ślady
st6p, ujawnione w poblitu tego domu nie
były odciskami i śladami rąk i n6g Menarda a porzucona fuzja zab6jcy nie naletała r6wniet do Menarda.
Zresztą zdaniem wielu ludzi, stary Menard, inwalida,
głuchy I ile widzący.
nie był zdatny do tego rodzaju nocnego napadu. Upłynęły długie miesiące. Menard
prawie rok jut, wliczając areszt śledczy, od'"
siaduje karę w więzieniu w St.-Omer.
I oto ostatnio gł6wny świadek oskarienia Pierre Haltz, dręczony wyrzutami sumienia, oświadcza, te nie złotył stanowczego zeznania w czasie śledztwa i nie twierdził zdecydowanie obciątająco na niekorzyŚĆ Menarda tak, jak to zaprotokułowa
no, zaś
na sądzie pod wrażeniem strach....
wbrew woli, zeznał niekorzystnie dla Me:.'
narda, nie zdajo,c sobie sprawy z wa~
tego zeznania.
100 mieszkańc6w Maisoncelle 95-cin
uwata Menarda r6wniet za ofiarę "omył
ki sądowej". Stąd tet opinia publiczna domaga się rewizji procesu i rehabilitacji
uczciwego człowieka, patrioty, kt6ry stał
się inwalidą, wreszcie ojca 6-ga dzieci,
przeciw któremu tak fatalnie sprzysięgły
się okolt"lzności.
Prokuratoria i władze
śledczo-s~dowe zajęły się tą sprawą i nalety mieć nadzieję, te
sąd powr6ci dobre imię I cześć tel przypuszczalneJ ofierze "omyłki sądowej".
Rodzina skazanego za zab6jstwo Menarda jest dziś w skrajnej nędzy. Czy sąd
wr6ci jej tywiciela i oczyszczonego z zarzutu zbrodni męża i ojca?

zastrzelił narzeczoną

polska na uniwersytecie wNancy

12 lat ks~talcilo się 4692 studentów,
dyplon'tY, a 55 uzyskało nagrody

\V uniwersytecie w Nancy odbyła się
ku czci przyjaźni polsko - franeusldej. Na uroczystości przemówił
reldor
uniwersytetu, p. prof. dr
Bruntz, -który podał w przemówieniu
swym m. in. bardzo ciekawe dane odnośnie do liczby studentów polskich, którzy
odbywali swe stUl': .... na uniwersytecie w
Nancy.
Rektor Bruntz zaznaczył m. in.:
" ...Lotaryngia była zawsze ziemią wybraną dla obywateli polskich dla robotniok6w i pracownik6w umysłowych. Mogę
m6wić tylko o tych ostatnich, zwłaszcza o
studentach polskich, zapisanych w ciągu
ostatniego dziesięciolecia na naszych wy tszych uczelniach.
Szeregi naszej uezącej się mIodziety, od
roku szkolnego 1925 - 1928 zaBiIało 4.692
stud.ent6w po_~kich; 1997 medYkÓW, 1716
piękna uroczystość

KWIATY - OTO HASLO
JDQd,J, }etniej dla pi~lmych pal\.

(W.

Niewinnie skazany na 10 lat ciężkich robót

wytworny bar z naJlepszymi napoJami
I smakołykamI,
w drugiej zaś, Oddzielony eiętką kotarą,
urządzony był gabinet do gry. NajwiękSzy
zachwyt gościa budziła jednakte młoda,
piękna kobieta, jak się zdaje gospodyni,
którą pułkownik przedstawił jako swoją
Samolot

bacearacie obdzierać swych gości
przy pomocy karł maczonych.
Ostatni!!, ofian, bandy był młody Kubań
czyk, kt6ry zastrzelony został przez Bulwarcka, gdy poznał się na szuleracJ;l. .

światowej
ofiarą omyłki sądowej '

Chicago młoda kobieta. W liście do prezydenta policji zmarła donosiła, te m~ jej,

ną·

Greka" i wydał rozkaz ujęcia bandy. Nie
troszczył się jut teł o piękna. gospodynię,
kt6ra zemdlała.
Bulwarck, wydalony z armii amerykań
skiej oficer, urządził był razem z swoja.
przyjaci6łką., dawniejszą aktorka. i dwoma
wsp6lnikami latającą jaskinię gry. by w

Inwalida - bohater wojny

oględzinach zwłok. Przyczyną śmierci był
niewątpliwie postrzał rewolwerowy,
jaki
otrzymał z tyłu w głowę. Dnia następne
go zastrzeliła w podrzędnym hotelu w

w pOdr6ży poślubnell uclekl
z pewną aktorklh
kt6n, poznał w domu niejakiegG" pułk.
Bulwarcka. Tam mąt jej przegrał cały
jej majątek w baccarata.
Tego wieczoru zajechało przed połoto
ną w parku nad jeziorem Erie willę pułk.
Bulwarcka luksusowe auto. Wysiadł z niego starszy, chudy pan i kazał się zaanonsować właścicielowi willi. Z pewnym zdziwieniem, ale i z zadowoleniem, pułkownik
przeczytał list polecający pewnego wysokiego dyplomaty, rekomendującego swego
przyjaciela, Kyriadesa, właściciela mająt
k6w ziemskich w Grecji Obaj panowie w
kr6tce nawiązali bardzo otywioną rozmowę, tym bardziej, te łączyła ich namiętność
gry i milioner grecki opowiadał bardzo
ciekawe przygody 1W0le z ostatniego
pobytu w Monte Carlo • Blamb.
Gospodarz bardzo był rad gościowi i zaproponował mu interesuj"clł, przejaJdtkę noe-

szulerów i morderców

882

zdobyło

w naukach przyrodniczych, 721 prawnik6w, 141 farmaceutów, 117 filologów, którym wydano 882 dyplomów. W latach 1931
- 1932 mieliśmy najwięcej, bo 626 student6w polskich. W r. ub. było 214, zaś w r.
biat. studiuje 112 studentów Polaków ...
Nasz uniwersytet poczytuje sobie za
zaszczyt, że do swego grona zaliczyć może
tylu synów Polski, zwłaszcza, te we
wspomnianym czasie, przy wsp61zawodnictwie studentów francuskich, 51 student6w polskich otrzymało nagrody uniwersyteckie, zaś 8-miu zostało nagrodzonych
za złożone tezy ...
Publiczne wy'kłady p. Biszyńskiego, wygłoszone w języku franeuskim, zgromadzity na Fakultecie Literatury doborową publiczność, rozmiłowaną w naszej Iiteraturze i we wlSzystkim ~ym, ~ dotyczy Polski,"

I

"JA CHCĘ DO DOMU"
'płacze rozpaczli wie maleńki pazik, który
musi brać udz, iał w uroczys(oiieiach zaślu
bin <swej siostry.

