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Katolicki w Polsce poniósł poważną stratę, a Pol ska jednego z najlepszych
swych synów

J{ i e 1 c e. (Tel. wł.) W piątek w godzinach po południowych zmarł tutaj
J. E. ks. biskup Augustyn Łosiński,
ordynariusz kielecki. Zmarły chorował już od dwuch lat, tj. od czasu słyn
nych zajść kieleckich. Ostatnie kilka
naście dni stan zdrowia J. E. ks. Ło
sińskiego był beznadziejny.
:=3p. ks. biskup Łosiński urodził się
w Inflantach Polskich, w dniu 8 stycznia 1867 r. Święcenia kapłańskie 0trzymał w 1892 r., a na stolicę biskupią. w Kielcach konsekrowany został w
1910 r. Dwa lata temu J. E. ks. biskup
Łosiński obchodził jUbileusz 25-lecia
biskupstwa.
Uroczystości pogrzebowe nie zostały jeszcze ściśle odznaczone. W piątek
w godzinach wieczornych obradowała
w tej sprawie kapituła. (kp)

Polsce ponosi poważnę. stratę, Pols'k a
wybitnego i zasłużonego Syna.
J. E. ks. biskup Łoziński był czło
wiekiem bardzo odważnym i miał wybitnie własne zdanie. Od nIewzruszonych zasad nigdy nie odstępował, chociażby Go za to miały spotkać prześla
dowania. Tym się też tłumaczy fakt,
ż~ obok oddanych sobie gorę.co zwolenników posiadał bardzo niebezpiecznych przeciwników. Cierpiał z tego powodu bardzo dużo. Znana jest po..... szechnie gehenna J. E. ks. biskupa
ł..ozińskiego z czasów wojny światowej
i w pierwszych latach niepodległości.
\Vrogowie jego nie zaprzestali z Nim
walki niemal do ostatniej chwili Jego
życia. Tkwią. nam jeszcze' w pamięci
o~tatnie wypadki w Kielcach, sprzed
dwu laty.

*

Wszystkie ataki znosił wielki Zmaze s}lOkojem, z IJwnówagtl- ducha
i z poddaniem się woli Bożej. Z za-

Przez zgon J. L. KS. bis.ku.~...a Ł ;J'skiego Augustyna. Kościół Katolicki w

zaś

rły

.
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Syn emgiranta - kowala, naj wybitniejszy

pałem, poświęceniem i ofiarnością. nie~potykaną. pracował nad krzewieniem
wiary wśród swoich diecezjan. Chcą.c
poznać ich troski, pieszo wizytował
parafie, zanoS'zę.c wszędzie światło wiary i umiłowania ojczyzny. Był patriotą. i uczył wszystkich prawdziwego pa-

triotyzmu. Mi.mo, że był sterany walką, w pracy nie ustawał ani na chwilę.
W ostatnich latach zapadł jednak na
zdrowia. Odtąd dopiero diecezja kielecka otrzymała biskupa-surragana.
25-letni jubileusz pracy pasterskiej
J. E. ks. biskupa Łozińskiego był wielkim wydarzeniem dla świata katolickiego w Polsce. Ze wszystkich zakąt
ków kraju płynęły z tej okazji na ręce
dostojnego Jubilata wyrazy hołdu i. uwielbienia. Ojciilc św. przysłał JubIlatowi specjalne błogosławieństwo.
1

't~ść

okrywa
..

rzeźbiarz

o zgonie ukochanego pasterza

-

żałobę. cafą. katolicką Polskę·
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polski, na ławie oskarżonych

Rewela[yjny JfO[el ~lu~all~ieIOW 'OIDaoiu
"Dzisiejsza rzeczywistość została opanowana przez ludzi, którzy powinni iść na koniczynę emerytury" - oświadcza przed sądem mistrz HRogatego Serca" - "Jestem
bardziej rycerSki, niż 'ci opaśli panowie z kałdunami, co śpiewają "My pierwsza brygada"

P o z n a ń, 30. 4. W piątek przy nad-I
zwyczaj wielkim udziale publiczności
oraz przedstawicieli sądownictwa i
miejscowej palestry, rozpoczął się w Sądzie Okręg. w Poznaniu · proces przeciw znanemu rzeźbiarzowi Stanisła
wowi SzukaIskiemu z Krakowa, 0skarżonemu z art. 170, 152 i 127, mówiąCYCh o lżeniu i wyszydzaniu narodu i państwa, o rozpowszechnianiu
publicznie wiadomości, mogących wywołać niepokój, oraz o zniesławieniu
władz. Razem z Szukalskim oskarżony
jest redaktor naczelny i odpowiedzialny miesięcznika "Tęcza", p. Józef Kisielewski, który w redagowanym przez
siebie periodyku zamieścił skonfiskowany przez władze artykuł SzukaIskiego, będą.cy przedmiotem dzisiejszej
rozprawy.

Prokurator chce usunąć
publiczność ze sali
Sprawę rozpatruje trybunał w skła
dzie 3-osobowym pod przewodnictwem
prezesa Sosińskiego z udziałem sę
dziów Ostrowskiego i Budzyńskiego.
Oskarża prokurator dla spraw politycznYCh i prasowych wiceprokurator
Elznerowicz. Jako obrońca oskarżo
nego Szukal!'kiego stanął dr Hejmowski, jako obrońca oskarżonego redaktora Ki!"ielewskiego dziekan Wlazło.
Na początku rozprawy prokurator
wniósł o wykluczenie jawno~ci,
gdyż
jego zdaniem treść artykułu Szukal&kiego ubliża uczuciom Obywatelskim.

Wnioskowi temu sprzeciwił się dr
Hejmowski.
Sąd po naradzie wniosek prokuratora odrzucił.

Wyj aśnienia Szukaiskiego
Na wstępie składał swe wyjaśnie
nia Szukaiski. Stwierdził, że nie pała
miłością. do dzisiejszej rzeczywistości,

Jadłem

STANISŁAW

SZUKALSKI

w karykaturze Cz. Boro\Vczyka

śllia, że artykułem
swoim nie miał
zamiaru nikogo lżyć, ani znieważać.
Chciał jedynie poruszyć sumienie na..
rodu.
.

Co to jest
Nastęnnie

rzeczywistość

SzukaIski,

na

nvtanie

przewodniczącego, wyjaśnia, 00 ' rozumie pod pojęciem naród, społeczeństwo
i rzeczywistość. Rzeczywistość okreś~

Szukalski słowami: "J ak idę Clhodni..
kiem i wpooam w dziurę łami~c nogt
bez względu na ustrói społeczny i po;.
lityczny. to jest rzeczywistość".
W artykule swoim SzukaIski użył
zWTotu, że Polsce brak pewnoty terytorialnej i dziejowej. SzukaIski wyja,śnia, że brak tej pewnoty wypływa z
układu
stosunków
geopolitycznych
Polski, oraz twierdzi, że pewnoty tej
nie ma nigdy za dużo. Dlatego też
wszystkie pienią,dze, które idą. na budowanie pomników powinny być prze..
znaczone na obronność kraju,

lecz pała miłością. bezgraniczną do narodu. Mówił, że "dzisiejsza rzeczywistość" została opanowana przez ludzi, którzy powinni iść na koniczynę
emerytury, bo wprowadzają w Polsce
modę króla Stasia.
W czaS ie pierwszych zdań zeznań
Szukal~kiego wśród publiczności rozlegają. się brawa.

surowe kartofle i papier

Następnie
SzukaIski przedstawia sowy orzekł, że dzieło moje jest perłą.
koleje swego życia. Wyjaśnia, że jest sztuki. Sąd wyrażał się o nim w sasynem emigranta-kowala, który wal- mych superlatywach. Jednak nagroczył w wojnie burskiej w Afryce. Szudzony projekt nie staną.ł w Wilnie.
kalski sam przebywał długo za grani- Dziś w sztuce zwycięża barbaryzm arcą. i· znajdował się w skrajnej nędzy.
tystyczny. W sztuce do głosu dochodzą
- Nie mam ani jednej klasy gim- ci, którzy mają stosunki w departanazjum - mówił Szukaiski. - Nie mencie sztuki.
potrafię myśleć z pieczą.tkami gumowymi. Do wszystkiego w życiu do- Położenie młodego pokolenia
polskiego
szedłem
sam. Sam odkryłem swoje
powołanie.
W Ameryce . cztery razy
Następnie SzukaIski omawia poło
podnoszono mnie omdlałego z głodu na żenie młodego pokolenia polskiego,
ulicy. Jadłem surowe kartofle i pa- które znajduje się w tragicznej sypier. Z ust nie wydarła mi się ani tuacji.
.
jedna skarga.
- Mam uczucia na wierzchu - wywodził SzukaIski mam serce bez
O pomnik Mickiewicza
!"kóry. Jestem obywatelem. Jestem
w Wilnie
bardziej rycerzem, niż ci opaśli panoPrzyjechałem do kraju mówił
wie z kałdunami, co śpiewali "My
dale.i SzukaIski. - Zostałem uznany pierwsza Brygada" I
za jednego z naj wybitniejszych rzeź- ł
W tym miejscu sąd przerwał przebiarzy. W konkursie na pomnik l\ric- mówienie SzukaIskiego i zażądał wykiewicza w '~lilnie uzyskałem jedno- J jaśnień co do samej sprawy.
głośnie pierwszą nagrod~ Są.d konkurNa pytanie sądu, SzukaIski wy ja-

Godło

"Unii Młodych", organizacji
Szukalskiego
Wyjaśnienia

red. Kisielewskiego
Oskarżony
jaśnia, że w

redaktor Kisielewski wyczerwcu ubiegłego roku
nz. łamach redagowanego przez niego
miesięcznika wywię.zała się dyskusja
rlookoła osoby Szukaiskiego. W dniu
1 czerwca w "Varszawie, SzukaIski
którego Kisielewski uważa za naj wybitniej~zego rzeźbiarza współczesnego,

urządZił wystawę swych dzieł. Na wystawie tej wygłosił szereg przemówień.
Na skutek tych przemówień Szukalski
został na łamach "Tęczy" zaatakowa..

Strona 2

@

ny przez kilku publicystów. Chcą,c dać
możność obrony zaatakowanemu
artyście, red. Kisielewski zamieścił jego
artykuł. Następnie red. IGsielewski
wyjaśnia zalożenia ideowe "Tęczy" jako wybitnie narodowe i katolickie, co
wyklucza możliwość dopuszczenia si~
lżenia narodu
Po zamknięciu przewodU zabrał
głos prokurator Elznerowicz. domagają.~ się zasądzenia obu oskarżonych.

Przem ' wienia ob..ony
t"'" Po zamJ<nięciu prze,vodu sądo\vego
zabrał glos prok. Elznerowicz. W myśl
Konst~'tuCji
wywodzi prokuratorkażdy obywatel ma pra,,·o krytykować
ale rzeczo,,'o: niedraźliwie, Artykuł
Szukaloskiego pod względem treści i
formy obraża Naród Pallstwo i jego
władze.

Rzeczywistość przedstawiana przez
, Szukaiskiego ma zelaniem prokuratora
wszelkie znamiona lżenia. "Brak pc"-moty dziejowej" - o czym pisał Szukalski, jest rozsiewan iem fałszr\vych
faktów, szkodz:;lcych Polsce zagranicą..
SzukaIski działał pod wpływem
rozdrażnienia, że nie oceniano jego
,sztuki w należyty sposób.

Czy istnieje równość
wobec prawa
Nie działał więc na mocy żadn~go
posłannictwa, kierował się jedynie niskimi pobudkami. Za krzywdę osobistą., nie można winić państwa, ani Narodu, co oskarżony niestety uczynił.

"Tęcza" została rozkolportowana, kwestia więc publiczności rozpow. zechnienia zostalo udowodnion~. Jeśli cho-

°

<.,

dzi
osk. Ki 'iclewskiego, to wprawdzie w przedmowie do al'tykułtl zastrr.egł, że nie solidaryr.uje ~ię z .iego
całością, to jednak postępowania jego
nie tłumaczy. Zgodr.ił się na umieszczenie art~'kułu, czym ułatwił Szukalskiemu przestępstwo.
Prokurator wniósł o ukaranie obu
oskarżonych.
Obronca Szukalskiego
adw. Hejnowski zwrócił najpierw uwagę, że osk/b'żony przedstawia artystę o wysubtelnionYCh nerwach, reagującego silnięj niż
ludzie przecię
tni.
Artykuł jest etapem walki SzukaJskiego i wiąże się ol',g'qnicznie z jego
twórczości/)..
Kodeks karny' rozróżnia
lżenie Narodu r Państwa. Pan prokurator oskarża o )1;e1;)ie Narodu wzglę4tniepańshVa.· Widocznie 11ie. wie, ktAre z nich wybrać, gdyż m-owa jest tylko o rzecżywistości. Lżenie je.i zaś nie
jest karalne. Szukalski nie mógł dopuścić się lżenia Narodu, gd~tż w tym
samym artykule pisze: "Pałam miło
sCią. nieogledn/). do Narodu". SzukaIski wyrzekł się powodzenia zagranicą.,
i swoją. twórczość artystyczną przeniósł do paI'istwa polskiego, nie mógł
więc dopuścić się jego lżenia.
. Prokurator wyją.ł z artykułu kilka
zd!l-ń. nie zawsze nawet kompletnych,
przez co spaczył intencje SzukaIskiego.
Zdaniem o braku "pewnej dziejo,
wej i terytorialnej" nie naruszył SpO'"
kOJu publicznego, jedynie nawoływał
do wzmożenia obronności kraju.
\Y.
Amm'yce istnieje większa wolność sło
wa niż w Europie. Temu t~ż należy
tłumaczyć, że SzukaIski w sposób mocny wygłaszał SWe poglądy.

~

- ze

VVyjąte~

"Strzępów

Meldunltów"

Adw. Hejnowski odczytał następnie
wyjątek
ze "Strzępów :Meldunków"
premiera Składlwwsldego, w kLórym
premier pOddaje ostrej krytyce aparat
, administracyjny w Polsce, używając
pod adresem urzędników zwrotó',\" jak:
dranie co sledzę. w tych u1 afiach itp.
vVprawd7.ie - stwierdr.il obrońca
Szukalskiego _. nie ma równości WO'"
'b~c' prawa, ale Szukalskil~mu, tak wybitnemu człowiekowi, wolno chyba
skrytykować urzędy, W tych ramach
co premierowi, .z użyciem ba,rdziej kulturalnych słów.
Art~'kuł
obrońca -

Szukal~ki'ego

zakOllczył

jest naladowany d~·namiką.
patriotycznego, w~kazują.ceg'o drogę w
zwyż.

Dlaczego red. Kisielewski zaSzukaiskiego

mie'ścił arty'kuł

Adw. Wlazło podkreślił, że IHsielewski zamieszczaj~c artykuł SzukaIskiego, z nim !'dę nie zgadzał, lecz w
dyskusji pOinformowaŁ czytelników,
ze SzukaIski jest tak wielką. indywidualnością, że warto wysłuchać jego
wywod6w, bez względu na to czy czytelnicy zgodzą. się na te poglądy.
Akt oskarżenia jest wielkim nieporozumieniem. Wyrwano kilka słów, i
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H e n d a y e (ATE). Dowódttwo po-

Jednak atak

mUSIano przerwac.

siała opuścić salę.

•

HislOJ'yczua roc~'lłica #dobllcia )1łiasta 1Jł'#e# l~a"listótv ·W 18'1'5
roku - Z,),(~C~łł,!" i dob'ł·~t! 01)ł'acow~ny plan strate!!ic~ny przy.uost ~wyCf,(~stwo u.·oJ81~ont gen. JL olt

~st~ńcze . n~ frollc!~ basldjskim d?no-

a

l\1łodZlez

mu'"

Wykłady zostały;

zawieszone do poniedziałku.

Wybuch W kopalni

(wi

.
T) W k l ·
C h a r l e r o 1.
(P A
opa III
węgla "Grand Hambourg" nastąpił
wczoraj rano potężny wybuch gazów.
Jeden górnik został azbity, a 16 ciężko
rannych.

wojsk powstal'lczych

llQstą.pił nie na tym odcinlm, lecz od-

SI, z~ dZlen 2. maj~ wyznaczon.o jako
był się wzdłuż szosy Eibar-Durango,
termm zdobYCIa B!1bao. Termm ten oraz nieco na północ od tej szosy. Z
ustalony został ze względu na wspom- braku odpowiednich umocnieii pozycje
nienie historyczne zdobycia Bilbao baskijskie zostały zdobyte już podczas
przez karlistów w l'oku 1875.
pierwszego ataku.
'
Ofensywa odbędzie się przy pomoOd czterech tygodni, a więc od
N o w y Jor lc. (PAT)
W ciągu
cy trzech kolumu, zaopatrzonych silnie chwili rozpoczęcia wielkiej ofensyw~ pierwszych 4 miesięcy rb. zanotowano
w środki motoryzacyjne. Kolumny te gen. Moli przeciwko autQllomicznej w Stanach Zjednoczonych okbło 8500
zejdą z zajętych już \vzgórz i wykona- l'{.publice· basl{i.iskiej, wojska nacjona- śmiertelnych wypadków samochodoją. atak koncentryczny doliną wiodąlistyczne zdobyłY I el'ytorium Ó obsza.- wych, czyli o 26 pct więcej niż w tym:
cą do Bilbao.
.
rze 700 km kwatlratO\vych. \V kwatę-- samym czasie r. ub.
S a l a m a n k a (ATE). KOl'espon- l;ze głównej nm'odowców sądzą, że
dent specjalny "United Press" donosi, Bilbao i wschodnia część prowincji
I
ÓW
te wielkie sukcesy osiągnięte w dru- Viscaya w niedługim. czasie. wpadnie
Z powsłan'Canl"i
gim okresie o~ensywy wojsk gen. Mo- w' ręce powstalIców.
,
li tłumaczą. się w pierwszym rzędzie
Sa1amanka (PAT) Komunikat
Simla. (PAT) W środę doszło w'
itiezwykle zręcznym i dobrze opraco- oifcjalny głównej kwatery wojsk po- \Vadgiristanie ponownie do bitwy mię
wanym planem strategicznym.
wstallczych donosi, że na froncie ara- dzy powstańcami a drugą brytyjsko..l
Oddziały nacjonal istyczne na od- gońskim odparto ataki nie-przyjaciela, hiliduską brygadą piechoty. Po stro~
cJnku Eibar-Durango przeprowadziły zadając mu poważne straty.
nie angielskiej padłO 4 hinduskich żcł
~zeroki manewr okrążający, docieraNa froncie bi.skaiskim odbyw,a ,się nierzy i 14 zostało rannych. W dolijq.c na północy aż do Garay i 11'ureta. dalszy zwycięski pochód powsta~cow. nie 1\.haiso1'a spadł i rozstrzaskał się
\V ten sposób wojska baskijskie, bro- Z~j~to Gu~r~lica i w~zys~kie ok.ohczne , angielski samolot. Straty powstań
nią~e Duraugo, zostały odcięte od mIejSCOWOSCI. W Guermca WZ1ętO do ców są dot\'chrzas nieznane
dwóch dróg odwrotu, z których jedna, niewoli wielu oficerów wojsk rządo.
~
.
glówna, p·rowadziła do Bilbao, a dru- wych, w tym dowódcę odcińka .
przestępstwa
ga,boczna-doGuernica.
Paryż (PAT) "Le Jour" zapytuje
Dowództwo baskijskie nie
było po co przybył do Paryża deI Vayo.
przygotowane na ten manewr, oCzeld'Dziennik znajduje odpowiedż w inC h o r z o w. (P A T) Sąd Okręgoi' y
wało głównego natarcia nieprzyjacie- formacjach z kół hiszpańskich, l{tóre
la na odcinku Urquiola. Baskowie u- twierdza. że minister rz:).du Walencji w Chorzowie rozpatrywał wczoraj kil . .
fortyfikowali skaliste wzgórza Mana- ma polecone zbadanie możliwości pa- kanaście spraw, dotyczących przekrolia, które stały się przeszkodą. ni~mal średnictwa mocarstw w wojnie hi- czeil dewizowych. \Vyrokiem sądu
skazani zostali: Z)'gfrrd Preusner z
n ie do zdobycia.
szpallskiej.
Katowic i August Peschke z ŚwiętoL
•
chłowic po 10 mies. więzienia, Stefan

Straszna statystyka

WaIk" Ang Iik

Liczne
dewizowe

kG
'
SI
"m
'
:as
SPISek·ł hetl
I erows le na orn ,
'ł

U

kTomanek z Nowej \Vsi, na 8 mies.
więzienia, Paweł \Viesner z Ka'towic

Z rQ~prQ'łł)y kasacyj'J'Ie j w Sąd~ie NaJtvyżs~ym, . .

Irvdenta NSDAB na Śląsku datoWar s z El. W a, (Tel. wł.) W Sądzie
NajwYZszym odbył się proces przeciw- wała'się oddawna '. i pozoSia''flała w
ko 112 członkom N~PAB. tajnej orga- zwią~~u ze zbliżającym się termi~em
nizacji hitlerOWskiej na G. Śl sku, wygaśnięcia konwencJi mniejszościo- ·
której głównym celem było oderwanie wej, wygasającej 15 lipc.a 1937 1'1' a
Śląska od Polski i
przyłączenie do
która gwarantowała ochronę _mrhejRzeszy Niemieckiej.
SZOSClOm po obu stronach Sląslta.
\Vywrotowa działalność tej organi- Przywódcy hitlerowscy dążyli z tej
zacji, kierowanej z zewnątrz przez ob- racji do wy,,;ołai1i,a -przewrotu na [;lą- ·
ce agentury, rozpatrywana była przez sIm i przyłączenia go do Rzeszy.. W
trm duchu była utrzymana propaganSąd Okręgowy 1 Sąd Apelacyjny w Katowicach. Roprawy te ujawniły po- da w te,i organizacji. Na liście członnad wszelką ' wątpliwość szkodliwą ków, którzy dżiałali we władzach
dla państwa działalność, tej organiza- NSDAB, znalazł niestety się szereg
cji która byłA jednym z licznych ogniw nazwisk polskich.
Sprawa kasacrjna objęła 2i osoby,
sieci pl'opagandy nam wrogiej, a która
obecnie została ujęta w zdyscyplino~ \V stosunku do 18 osób oskarżonych
wane karby organizacji Niemców z Sąd Najwyższy' karę zatwierdził, a
zagranicy, na której czele staną.ł p. .sprawę sześciu przekazał do ponowue,van Bohle.
go roz.patrywania. (w)

\

na 7 mies. więzienia. DzicsięCiu innych
oskarżonych skazał sąd każdego po 6
mieSięcy więzienia.
.'
'

Wybuchy petard

War s z a w a (Tel. wł.) \Y klatce
s'oG"hącd(Yiy-ej ' przy ul. Nowolipl{i 7 przed!
dlI'zwiami redakcji "Naszego .Prżeglą.
du" wybUDhła pe·t arda a w chwilę 'póź ...
niej rozległ się jeszcze silniejszy huk w
mieszkaniu Jakuba Fajersteina na.d
lokalem "Naszego Przeglądu" tak, że
wyleci. ały wszy.stkie <szyby w mieszkaniach i w klatce schodowej.
Dozorca zamkną.ł bramo a policja
ujęła 18-letniego studenta medycyny
Tadeusza Biernackiego, przy którym
znaleziono re,,"olwer. Nieco. później
wybuchła trzecia petarda w sąsiedniej
kamieni·cy, gdzie mieści siO drukarnia
;,Nasze,go
Przeglądu".
Zatrzymano
dwóch podejrzanych mężczyzn, którydl
po przesłuchaniu zwolniono.

Memoriał urzędników

rozmiarom, czaszki żubra
\V a r s z a w a (Tel. wł.) Na konfeŁodzi
czaszkę
uwadze, dopiero w latach rencji połączonych zarządów wszystostatnich wzrosło zainteresowanie ni- kich 9rganizacyj pracownikó," . pań
żubra
mi. Czaszka odnaleziona na dnie rzeŁ 6 d ź.
(PAT) Miejskie muzeum ki Łódki, dosl}.onale zachowana, uzu- stwowych postanowiono wysłać deleprzyrodnicze w Łodzi kommlikuje, ze pełni zbiór kopalnych zwierząt dylu- gacj~ do premiera. która złoży meuzasadn iający
konieczność
na dnie rzeki Łódki, na głębokości ok. . wialnych łódzkiego muzeum pl'z~Tod monał
przyspieszenia
nadzwyczajnej
sesji
3 m odkopano w czasie robót kanali- niczego.
parlamentu
dla
zniesienia
podatkU
zacyjnych w dniu wczorajszym czaszspecjalnego.
k~ żubra (bisoti prisous).
. Delegacja wysunęłaby też p-ostulat,
Żubry na naszych
ziemiaCh żyły
aze.by przyznać pracownikom państwo
równocześnie z mamutem, nosorożcem,
W· a r s z a \V a (ATE) Pan Prezydent wym zasiłek clrożyźll.iany w wysokości
i turem. Odkopany okaz jest o tyle Rzeczy'pospolitej przyjął p. pTemiera 15 pct upo<sażenia miesięczIiego. (w)
cenny, ze spot)'ka się go rzadziej w gen. Sławoj Skladkowskiego, oraz p.
muzeach, niż części szkieletów innyCh wicepremiera i ministra skarbu inż. E.
łosi
zwierząt dyluwialnych jak np. mamu- Kwiatkowskiego, którzy poinformowali
ta. (.zy tUra. Dzięki swym małym w Pana Prezydenta o bieżących pracach
porównaniu ze szćzą.tlmmi mamuta i I Rządu.
R z y m. (Tel. wI.) Puchar Muswliniego na mi~dzynaTodowych zawodach
w R,zymie zdobyli w pj~tek Włosi uzynie oceniono ich· na tle całości. Adw. ną.ł bym sobie w łeb. Ale jestem silny, skują.c 1~ pkt, pTzed Niemcami 16 p.,
więc żyję i działam dla Polski.
wniósł O uniewinnienie red. KisielewSz,yajcarIą, 53% p., Francją, 56 p i Turskiego.
cją 74 p. Austria i Holandia nie UkOllWyrok
czyły parcoursu. \" zespole wloskim
•
.Ostatnie słowo osltarżonego
O godz. 13,30 sąd ogłosił wyrok, \V pierwszym nawrocie parcours bez
Szukalski w ostatnim słowie przed- mocą którego StaniSław SzukaIski u- błędu przeszły konie "Saba" (kpt. Conznany został
winnym pUblicznego fOl'li) oraz "Torno" (por. Frassetto) ..
stawił swo.ie stol'unki rodzinne.
Od znieważenia ul'7.ęclów, popełnionego w " R onco'' (por. di CamhelIo) oclpadł.
14 rolm z~c'Cia prarowal zawodowo w inkryminowanym artykUle, za.miesz- "Judex II" (m.ir Bettoni) zrobił 8 błę
Amervce z myślą o powro~ie do Pol- czonYm w miesi.ęczniku "Tęcza". Znie- dów. W (h'ug-im nawrorie ,.8aba" wraz
ski. Kiedy wracał do ojczyzny przez wagi sąd dopatrzył się .w zdaniu: "U- z "Judexem" przeszły parcourS' bez błę
złą. wolę ludzi zniszczył się dorobek rzęc1nicy jak S7.arallCza maltretują. oby- -duo "TO'l'llO" zaś zrobił 4 błędy. Z koni
jego kilkuletniej artystycznej pracy, wateli".
niemieckich w pierwszym nawrocie
mimo piętrzących się w kraju przeZa czyn ten SzukaIski skazany zo- "Olaf" (kpt. Barnekow) oraz "Tora"
szkód, chciał stworzyć nowe pokole- stał na 50 zł grzywny z zamianą w ra- kpt. K. Hasse mieli 4 wzgl. 8 błędów,
ni~ artystów, stosując swoją wlast;Ją. zie nięścią.galności ,na 10· dni; aresztu, "Alchimist" (por. Brinkmann) O błę
pedagogkzną, metodę, z nadzwyczaj- QIl'a:l; na poniesienie kosżtp.w !Sądowych dów. ,V drugim nawrocie "Olaf" pnenymi wrn ikami. Zaklada "Szczep Ro- i opłaty sądowej \" kWOCie zł 5. Od pO- szedł parcours bezbłędnie, "Tora" 701'0gafe Se)'ce". Nie uzyskał poparcia zostałych zarzutów aktu oskarżenia biła % błQdu (za przekn;>czenie czasu),
władzy, które utrudlliają kształcenie sąd Szulialskiego uniewinnił.
a "Alchimist" 4 hlędy (pl'ZY potrójnym
się większych zastępów w jego szkole.
OskaTżony redaktor Józef Kosie- skoku). "Landrat" pod kpt. l\Iommem
Zrezygnował jako pedagog.
Gdy-Ilewski został uniewinniony od w_szyst- upadł i odpadł już w l)icl'wszym nabym był człowiekiem słabym, to pal- kich zarzutów~
, wrocie.
.
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Wysiedlanie
Znac~'I1y

niedziela, dnia 2 maja 1937

niepoż~dany(h

z 6dyni

mrona 3

elementów

stanowią sl(,a~ani ~a d~ialalność

odsetek

kom,unistyc~nych

G d Y n i a (Tel. wł.) Po usunięciu
z terenu Gdyni J eżowskiego Stanisława, znanego komunisty i działacza
wywrotowego, decyzją. komisarza rządli wydaleni zostali na okres trzech
lat na podstawie rozporządz~nia Prezydenta R. P.: 49-letni Józef Trębacz,
Zl-letni Wincenty Kaminski, 26-letni
Jan Kocia, Estera Zylberstein, 28-letni
Aron Gelbard, 31-letni Stanisław Mal'ek, 27-letni Stanisław Peplh1ski, 36letni Jan Grabowski i 3D-letni Antoni
Jokiel.

Sqd Grod~i w Bł'~eści'tt nacl Bu,gient sl(,w~al p. Karola Kurpiewskiego, kie'r ownika s~/~ol1J tv l~o~n(tniu, na 3 lniesiqce
ares~t'u ~a pr~y'wlas~c~enie so bie pieni~d~y p'r~e~nac~on1Jc1t
na pOl'1tOC dla najbiedniejs~ych d~ieci

Wybór prezydenta
m. Kalisza

B r z e ś ć n. Bug-iem, 1. 5. - "Dziennik Brze-ski" w nr 115 z czwartku, 29
kwietnia rb., donosi, iż przed Sądem
Grodzkim \V Brześciu n. Bugiem toczyła się rozprawa kama
przeciwko
1\.arolowi Kurpiewskiemu, obecnie kierownikowi szkoły w Poz.naniu, dawniej w B"ześciu n. Bugiem, oskarżone
mu z art. 262 par. 2 k. k., o przywła
sr.czenie sobie pieniędzy pochodzą.cych
ze składek rodziców a p1'Z~znaczonych
na pomoc dla najbiedniejszych dzieci
szkolnych w Brześciu n. Bugiem.
Według relacyj tego pisma "akt
c-skarżenia zarzucał
p. Kurpiewskiemu, że będą.c kierownikiem publicznej
szkoły powszechnej w Brześciu n. Bugiem i pełniąc jednocześnie obowiązld
s~: arbnika pieniędzy wpłacallych przez
rodziców dzieci szl{Qln~' ch na potrzeby
s:'kolne, pieniędzy tych używał na swoje osobiste cele, a mianowicie: m. i. opłacał z tych sum wydatki na dorożki

K a I i s z. (Tel. wł.). W dniu 29 bm.
po raz drugi odbyły się wybory prezydenta. \Vysunięto te same kandydatury, tj. imieniem l{Iubu Gospodarczego
("sanacja") p. Bujnickiego, a z ramienia PPS p. Stanisława Kowalskiego z
Łodzi.

W wyniku tajnego głosowania p.
Bujnicki otrzymał 26 głosów, St. Kowalski 11 głosów, białych kartek oddano 7 j jedną. nieważną.. \Vymaganą.
większość glosów otrzymał kandydat
"sanacji" p. Bujnicki, b. komisaryczny
prezydent m. Piotrkowa, wybrany na
prezydenta głosami Żydów, "sanacji",
grup, zwanych dzikimi, i po części
głosami socjalistów.
piszą

inni

dnże powikłania.
Zastanawiają.
się,
ską,d brać fundusze
na wysiedlanie.

Wyrok na wi[eprezesa okręgu Z. N. P.
w Poznaniu

Mussolini caluje córeczkę porucznika Monica, który poległ w Abisynii, po wręcze
niu wdowie po polegl~'m żołnierzy medalu
zaslugi wojskowej.

Co

I

Z dziewięciu wydalonych karani
lJyli za działalność komunistyczną. i
\, ywrotową.: Jan Kocia - 4 lata wię
zienia i pozbawienie praw na lat 5,
Estera Zylbersiein - 1 rok więzienia,
Aron Gelbard - 3 lata więzienia i pozbawienie praw na lat 5, Stanisław
Marek - 5 lat więzienia.
Na wydalenie kandydatów jest barcizo wielu. Cała sprawa rodzi jednak

•

dla swoich prywatnych celów; dawał
z tych pieniędzy napiwki; kupował
bilety wizytowe na swój p'rywatny uży
tek; oplacił pozwolenie na broń dla
siebie; opłacił podatek lokalowy za
swoje prywatne mieszkanie; opłaCił
woźnego, który tego mieszkania pilnował w czasi~ wakacyj" itp.
Są.d na podstawie wyników postę
powania dowodowego skazał nauczyciela Kurpiewskiego Karola na 3 miesiące aresztu
z zastosowaniem amnestii.
Zaznaczyć należy, że p. Karol Kurpie\\"ski jest obecnie kierownikiem
s<.'koły powszechnej 111' 45 na Głównej
w Poznaniu. Skazany za przywlaszcze'.je pieniędzy Karol Kurpiewski był w
swoim czasie prezesem Zarządu Okrę
f;u Związku Nauczycielstwa Polskiego
\'; Brześciu n. Bugiem, a obecnie jest
\\ iceprezesem
Zarządu
Okręgowego
ZNP w Poznaniu.

PPS i komuniści
"Słowo" wilenskie
ją.cą. wiadomość:

Przed 1 "majufesem"

podaje następu

"Jak informują, w ubiegłym tygodniu
w Warszawie w lokalu centralnego komitetu wykonawczego PPS przy ul. \Vareckiej 7 odbyła się konferencja kół tramwajarzy, należących do Klasowych Związ
ków Zawodowych (PPS) pod przewodnictwem jednego z czołowych przedstawicieli
socjalistycznej centrali zawodowej, na której uchwalono, że pl'Zyszły zarząd Związ
ku Tramwajarzy hr,dzie się składał z 12
członków, w tym z ośmiu członków PPS i
czterech członków tak zwanej "lewicy"
tj. komunistów."

Bezimienni bohaterowie
Ozonowy "Dziennik Poznanski" do.o
nosi co następuje:
"Jak się okazuje, ostatnia enuncjac~a płka Kowalewskiego w sprawie ży
dowskiej wywołała istną. burzę w kołach legionowych, w których liczba za.służonych oficerów
pochodzenia ży
dowskiego Jest stosunkowo znaczna.·
"Mówią., że ma udać się do Marszał
ka Śmigłego Rydza delegacja oficerów
le-gionowych pochodzenia żydowskie.go
i wskazać niepowetowane szkody" Ja·
kie idei legionowej wyrzą.dza tego rodzaju akcja."
"Liczba stosunkowo znaczna" jest
pojęciem nieokreślonym. Lepiej by było, żeby "Dziennik Poznal1ski" wymi&nil po nazwisku tych, żydow~~ich ~oha
terów. Wtedy byłoby łatwlej dohczyć
~ię ich i przekonać o ich zasługach.

Czas wakacy j

sądowych

War s z a wa. (Tel. wł.) Od pią.tku
obowią.zują. nowe przepisy o ustroju
są.dów powszechnych, które ustalają.
ferie sę,dowe od 1 lipca do 15 sierpnia.
Rozpatrywane będą, w tym czasie tylko
najważniejsze sprawy cywilne, podczas
gdy sprawy karne będą rozpatrywane
normalnie. (w)

Pewne ożywienie
w przemyśle metalowym
War s z a w a. (e11l. wł.) W przemymetalowym zaobserwowano od
pewnego czasu poprawę sytuacji, zwła
szcza na terenie zagłębia Dąbrowskie
go. Nieczynne niekiedy od trzech lat
zakłady zostały uruchomione. M. i. uruchomiono hutę gosławickiego towarzystwa fabryki rur i żelaza, gdzie zajęto od razu 700 robotników. Po uruchomieniu dużego pieca będzie tam zajętych jeszcze 300 osób. (w)
śle

Zbrodnia bezrObotnego
Warszawa
(Tel. wł.) W Radomsku bezrobotny Adam Krawczyk
z3lstrzelił na ulicy 19-1etnią, uczenicę
gimnazjum Ostmanównę, w której się
kochał i z którą. chciał się żenić, czemu siQ sprzeciwiały obie rodziny.
Po zabójstwie Krawczyk przybiegł
do domu. dwoma strzałami zranił sw()ją. macochę a następnie sam odebrał
sobie życie. (w)

•

Niezadowolonv z uchwał Słronnictw:ł.
N'arodow('go jeśt także p. Mackiewicz.
Kirzf!lrżniC' od trgo
st"'iel'rlza on w wilrliskim konser\'.'atrwnym "Słowie", że
ideologia Dmowskiego w Polsce zwycię
ża.
Proponuje zacząć konsolidację narodu od ni1dania Dmowskiemu orderu
"Orla Białego" ....
Kl)wa, "uproszczona" droga do .,konfloliclac-ji" ni1l'odu'.... Tylko, że Dmowski
jest na pewno - nieco innego zdania ....

I

A wiQc pakt nieagresji między PPS,
a komunistami działa, mimo, że socjaliści oficjalnie przeczą. temu.

Do czego to zmie..za 1

*

\V zwią.zku z konferencją, rektorów
szkół akademickich oraz wiadomościa
mi, że rzą,d zapowiedział na tym zjeździe "ogqwiczenie swobód akademickich" - krytykuje "Warsz. Dziennik
Narodowy" działalność ministerstwa
oświecenia:

"Dzi\vne rzeczy odbywają się na terenie teg3 ministers;wa - pisze. - Pomijając już ewolucję, jaką przebył min. Świę
tosławski oel pot.ępienia ustawy jędrzeje-I
Robotnicy polscy! Poznaliście aż nad to tych wysłanników Moskwy, łotrów
wiczowskiej aż do jej zaostrzenia, pomijaspod czerwonej gwiazdy, morderców, podpalaczów własnych i cudzych ojjąc ciągłe skandale w szkolnictwie, o któ- •
czyzn, gwałcicieli i świętokradców. Czy wobec tego pójdziecie z nimi w jedrych pod rządami tego ministra głośno w
nym pochodzie na spacer l-majowy?
całej prasie, wystarczy zatrzymać się na
ostatnich zal'zqdzeniach mini::;terialnych
dotrczl'\cych blokad i rozwiązania stowarzyszeli młodzieży akademickiej."
zajŚCia
Czyżewie
Najważniejszym błędem jest brak
orientacji w ministerstwie oświaty
oraz nieinteresowanie się przez nie
sprawami wychowania. Ministerstwo
znajduje -ię w ręku ludzi, klórr.y szerzą w programach szkoln~' rh pac~'fizm
i walczą z młodzie:lą nacjonalistyczną,
gdy przez kraj idzie szeroką falą. odrodzenia idei narodowej.

Z procesu o

"Bardzo dobn:e znamy ten kierunek pisze ,,\Var.:;z. Dziennik r\arod .... - Nie
jest on iadllą nowo:ściq, został bowiem od
dawna wynaleziony i zastosowany tam
wszędzie, gdzie l oże wolnomularskie usiłowały \\'yzyskać aparat oświecenia publicznego dla celów szerzenia ob, kurantyzmu masOllskiego."

Na uboczu

Co za mozaika glosów, krytykujących
Stronnictwo :\arodowe:
dla "Polski Zbrojnej" jest ono ,,!lscuclonacjonalistyczne", a prawdziwie
"nacjonalistyczny" Jest - "Ozon";
w oczach "Lewiatana" i jPgo ,Depeszy'
Stronnictwo ~aroc1.owe stacza się "od
wczoraj do dziś po równi pochyłej', bo
"doszukuje si~ (0110) przyczyn rozbicia w
zaż~'dzeniu i w komuniźmie";
a p. ~lackiewicz spiera się ze Stronnictwem Narodowym o konstytucję, ale
widzi .,orderową" drogę wyjścia: ku "kon-

:te polska
j solidacji".
jest bujna!.. ...
I mówić,

myśl

polityczna nie
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o m ż a, czwartek, 29 kwietnia
We czwartek, dnia 29 kwietnia rb.,
o godz. 9.30 w wielkiej sali Są.du Okrę
gow~go w Łomży rozpoczęła się rozprawa przeciwko 34 młodym narodow(m, oskarżonyUl z art. 1G3 k. k., tj. o uDlaczego jednak min. Świętosław- dział w zbiegowisku publicznym, które
ski i jego współpracownicy pragną. za- w pamiętnym dniu 5 stycznia 1937 r.
szczepić go w Polsce? Czyżby nie zna\\ Czyżewie, podczas którego mieli doli jego pochodzenia i celów, do których l plo.ścić s ię zamachu gwałlownego na
cmie1'za?
• licznie wówczas w powiecie wysoko-

własnego

ko..espondenta "O..ędownika")

mazowieckim, a szczególnie w Czyże
wie zebranych policjantów, a zwłaszcza
b;w. zielonej policji pomocniczej oraz
na Żyd.ach.
DziewJQciu spośród oskarżonych odpowiada z wir,zil'nia, a 25 z wolnoRci.

s.,.n I . OBROŃCY
Kompletowi sądzą.cemu przewodniczy wiceprezes s. Sa'Clkowski, referuje
s Bondikowski, wotuje s. Bębłowski.

Oskarża autor aktu oskarżenia wice.
prokurator Tuszowski.
Bronią. oskarżonych Polaków soli~
darnie adwokaci pp. Adam Mieczkowsl(i z Łomży, ora7, pp. Konrad Borow~
f;ki, Bogusław Jeziorski i apI. adw. Stefan Niebudek z Warsr.awy.
Żydowskie powództwo cywilne popierają. adw. Graubrat z Łomży i K3I1'lliol z \Varszawy.

Ław~ prasową, zawlaJnęli wył~cz.
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nie Żydzi w liczbie 10, żywo interesując się procesem. Dostawiono nawet
rJowy stół dla "prasy".
Na wstępie rozprawy sądowej wynikła potyczka o zgłoszone przez adw.
Beniamina Graubarta żydowskiego powództwa cywilnego w wysokości 500 zł
za szkody moralne od poszkodowanych
Basi Jeleń, Mindli Kowadło, Srula
Kozy i Ruchli Tretter przeciwko ·czte.
rem oskarżonym Polakom: Stefanowi
Kraszewskiemu, Kazimierzowi Grod.z~
kiemu. Stefanowi Jaźwińskiemu, Mieczysławowi
God.lewskiemu. Powództwo żydowskie zostało już przez Są.d
na , posiedzeniu niejawnym przed rozprawą. pnyjęte.

Adw. Borowski w imieniu ławy obroilCzej prosi o nieprzyjęeie tego powództwa, jako ni~ majl!cego bezpośredniego związku z przedmiotem oskarżenia.

Prokurator i żydowski powód ey'" ilny proszą. o przyjęcie powództwa.
Obrońcy polscy replikują.c, przypominają., co potwierdza żydowski powód
cywilny, iż kilkanaście dni temu w
głQśnej sprawie o zajścia w MiI\sku
l\fazowie{!kim warszawski Sąd Okrę
gowy w podobnej sprawie z art. 163
k. .k. powództwa ~ydów nie dopuśoił.
., Po naradzie Są.d jednak dopuścił
Zydów do udziału w sprawie.
!IŁODZI. BEZROBOTNI, NIEKARANI
Liczna, bo aż z 34 młodych Polaków s'kładająca się ława oskarżonyCh
prżed'stawia się jak zwykle w procesaeh CI . zajścia przeeiwżydowskie.
. Oskarżen i to młodzi, bezrobotni
chłopcy wiejscy, przeważnie już po odbyciu służby wojskowej, bądź w wiek.u
poborowym, maję.tku nie posiadają.,
'vyk.ształcenie kilkuoddziałowe. Nikt
spośród 34 oS'karźonrch dotąd nie był
karany. Wśród oskarżonych jest kilku
strzelców, jeden "krakus", jest też i
wójt.

Jako dowódca całości nie miał czasu
nikomu się przyjrzeć. "Kamyczki, którymi tłum rzu{!ał, były duże". Byłem
od 30 do 40 m od tłumu.
Adw. Borowski: - Z jakich cech
zl'wnętrznych pan poznał agitatorów
w tłumie?
Śwd. kom. Hahn: - Bo do godz. 13
był spokój ...
..MY

W okresie
pr~ejśc::io""'''f'1ID

KOiędz"f' zillDi\ a

laleDl jesleKO

JESTEśMY

TYLKO OD ROZBIJANIA TLUMU"
Adw. Borowski: - Dlaczego pan
komisarz nie kazał wyłapać agitatorów, jeżeli ich pan - jak twierozi r:aobserwował?

Śwd.

kom. Hahn: -

Nam nie wolno

aresztować, my jesteśmy tylko od roz·
bijania tłumu, pojedyńczych jednostek
nje wyłapujemy.
To zeznanie dowódcy oddziału "po·
'{}cnlezej" wywołuje na całej
sali niezwykle silne wrażenie.
ApI. Niebudek: - Kiedy pan ogło·
sił z polecenia starosty, że jarmark
jest rozwię.zany?
Śwd. Hahn: Około godz. '>
Obrońca: -'- A więc do tego czasu
jarmark trwał, był legalny?

Śwd.:

-

rylko NIVEA zowiera EUCERYT, ~rodek wzmactkanki sk6rne. N IVEA chroni cerę r
t-agodzl zbyt silne działanie wiosennego
s-ł-ońca. Rezultatem regularnej pielęgnacji
Kremem N IVEA jest zdrowy I młodzierkzo
~wie:ty wygląd cery.
_
niający

No, tak.
~,KANDYDACI"

rozczłonkowania.

Mo'gę pole{!ić

dnia, co i w Czyoowie, był jarmark większa, część ~ił Z1łtywa,ia, n&: spy..chanie
łodzi z ławic prasku" DZieJe Się to dla,tei w Sokołac~.
.
[gO, te parkowi, mając widocznie takI roz,:, .
Adw. ~leczkowskl:
. Czy:.n a kaz podnosza, stawidła i obniżają przez
wszystkie jarmaTki pOsyłaCIe polICJę? to ~tan wody. Uwagę odPowiedni.ch władt
Śwd.: - Od połowy 1936 r. w pow.
zwracamy uwagę na ten nienorIIl;alny
wysoko-mazowieckim wysyłało się. ~~ stan! ja~i się wytwo~zył ~skutek ~lleod
j..trUla.rki wzmocnione oddziały pohcJ!. powlCdmch zarza,dzen w WIOślarstwie !<.a-.
liskim, które zajmuje w Polsce je~no .z
PLAN POLICJI
czołowych miejsc.
Śwd asp. H. Neuman zeznaje, że
Z' . t
pł'Zybył' z Grodna z oddziałem "poli~ji
apasnlc WO
pomocniczej". Policja miał~ plan mePolski Zw. Atletyczny wyznaczył tren~dopuszczenia na ~argow~c~ W?Zó~ ra Szczeblewskiego dla przepr(jwadz~ma
Chłopskich. W wYl1lku. zaJŚc . byh tez treningów z zawodnikami, którzy wYJ8: d l\t
rl1nnl policjanci, . OpiSUJe akcJ~ swego n~ mistrzostwa Europy (Pary t, 22 m~Ja). ,
Zawodnilcami tymi są: Ślązak, SzaJewoJdziału.
ł sld, świętosla,wski i I{ozerski.
Śwd. przod. Jaroszewicz wi~~i~
kilku oskarżonych, którzy, OCzywIBCle
jego zdaniem" "agresywnie się zachoDr. med. H. ZIOMKOWSKI
Inecł. choróh .kór. WflDflr. i moczo.,łcio1JYcb
wywali".
We czwartek zeznawało ogółem ~O
t.ódź, fi Sierpnia 2,
te~. 118-33
Przyjmuie 9-12 i 3-9 w niedZIelę: 9·12
policjantów, zeznając o. zachowamu
siQ poszczególnych osl{arzonych.
n lP8U
W PIATEK BADANIE śWIADKÓW
!lO

Adw. Jeziofski: - Czy odzi~f reze'l'~
wy poliCYjnej może aresztować?
Swd. asp. Droźdżewski z "policji
pomocnlczej": - ' Owszem, o ile to nie
"'ywołuje

• ••• do uodpornienia c:ery!

oddziału.

kandydatom aresztować
podejrzanego.
.- (
"Kandydatami" nazywają si'ę poli·
cjanci z "policji pomocniczej" (HUfpOlizei), umundurowani na wzór woj.
81.:a. Ci co to w "zwartym szyku" mają "rozbijać tłum". Właśnie owi "kanc:vdaci" bl'ali udział w pacyfikacji
pów. wysoko.mazowieckiego i Czyże.
\\ a, a teraz są świadkami w spł'awie.

TERAZ NALEŻ~ DO STRONNICTWA
'BOJKOT W POW. WYSOKONARODOWEGO I
MAZOWIECKIM
Po odczytaniu aktu oskarżenia o~wd. Al. Paprocki, b. kom. pow.
skarżeni składają. wyjaśnienia, nie P 'p. w \Vysoko-Mazowieckiem, zeznaprzyznając się do winy. Osk. Stefan
je o akcji bojkotowej Str. Nar., które
!(raszewsl{i wyjaśnia, że zwracał się ua jarmarkach głosiło bojkot i strzegło
do komendanta posterunku P. P. w za pośrednictwem swych członków w
Szyżewie i starosty, by dla usp·okojenia opn,skach pt'lrządku j spokoju. Przed·
nastrojów, "bo naród jest zgorę.czko stawia przebieg zajść na jarmarku w
W~l1-Y zabraniem przywódców do BeCzyżewie. , twferdza, że osk. Kraszew~
r8zy", pozwolił członkom Stron. Narod. sl<l był lojalny wobec akcji.
s.~worzyć milicję narodową · z biało
. Starosta nie zabraniał "konkuren. . . przestrzegaj,
,
.
l.i,ze;rwonymi opaskami.
cj). szlachetnej",
aby'przy
Sąd zapytuj-e każdego osi{al'żonego,
hojkocie nie było tert'oru. Tego sameczy należy do tSronnictwa Narodowe.
go. Wszczyscy oskarżeni odpowiadają,
że należą., ci zaś, którzy w c2;asie zajść
nie bYli ezłonkami, OŚWiadczają.:
- Teraz należę do Stron. Narod.
Oskarżeni, którzy odpowiadają z
więzienia, z mocą wyjaśniaję.:
- Gdy wyjdę na wolność, :Pędę. należał do Stronnictwa. Narodowego.
B~Dt: QDPOWIADAL SWOIl\f

I

.~

Piątek był. przeznaczony n~ ~adaI!ie Warszawska giełda pienięina
świadków, tJ. 22 dalszych ,BwIadkow
z dnia 30.4.1937 r.
Q~karżenja oraz 90 śWI.adkow obro~y.
Belgia 89,40. Holandia 290.00. I{openhaga
Być może, .późnym ,wi.ecz?rem w Pl~- '116,85. Londyn 26.17. Nowy Jork (kabel) 5,18~.
tek llastąpll~, przemowlema str~n. N~e Paryż 23,70. Praga 18,40. Sztokhol!ll. 134.90.
. proces p r ze lc"o-nle
Szwajcaria 121.25. Oslo 181)>0. USposobIeme slabJest 'yY 11
t uczóhe, ze
'<'o
SJl~ az dQ soboty.
STEN
sze.
GiełdY zbożowe

I

JPł

Piłka nożna

OBROŃCOM

Obrońcy Polaków poskramiaję. zapędy adwokatów-Żydów, którzy chcę.
wypytywać oskarżonych na okoliczno-

ści zajŚCia.

Gdy adwokat-Żyd zapytUje osk. Kaz. Murawskiego o zajścia,
ten milczy.
ApI. Niebudek: Dlaczego pan
mil<:zy?
Osk. Mur;Bwski: - Bo będę odpowiadał tylko swoim obrońcom.
W tym momencie adw. Borowski
prosi Sąd, by ograniczał pytania ży·
doyvskich powodów cywilnych tylko do
kwestii powództwa cywilnego.

DAWNI "STRZELCY"
Osk. Kasp1"zak zeznaje, że w czasie
zajść należał do "Strzelca", a teraz już
nie należy, zapisał się do Stron. Narod.
Tak samo i osk. Go<1lewskj zeznał, że
bYł przez 5 lat prezesem "Strzelca" w
Godlewie-Milewku. Obecnie "Strzelec"
członków tam nie ma.
Zeznania te wywieraję. tym większe
wrażenie, że ws'zyscy
oskarżeni zdeklarowali się obecnie, jako członkowie
Stron. Nar., wielu z nich dobitnie 0świadczyło:
- Należałem, należę

i będę należał
do Stronnictwa Narodowego.
śWIADKOWIE W MUNDURACH
W pierwszym dniu procesu Sąd po.stanowił zbadać 20 śwaidków-policjan.
tów.
Śwd. Walerian Rahn,
komisarz
p. P., dowódca kompanii rezerwy P. 1;'.,
która specjalnie przybyła do Czyżewa

z

Golędzinowa, zeznał, iż pełnił służbę
ze swym oddziałem w ostrym pOgQtowiu, oczekUjąc dyrektyw od starosty
i dowódcy całości sił polieyjnych, kom.
Nowaka, bo tłum złożony z 3000 lUdzi
atakował policję. Starosta kazał oczyszczać ulice, wiodące do rynku.
Cała
akcja tr'wała około 2 godzin. Tłum,
z.!aniem świadka, był zorganizowany.

25 drużyn na lładlonle. Do
piłkarskiCh Juniorów
okręgu

mistrzostw
łódzkiego,

ldóre roz,v.oczna, się w przyszłą niedzielę,
zostało zgłoszonych 25 drutyn w tym 20 z
Łodzi, 5 z Pabianic. Zespoły łódzkie będa,
rozgrywały mistrzostwa w trzech grupach,
pabianickie natomiast będą stanowiły grupę odrębna,.
Wszystkie cztery grupy wyeliminują czterech finalistów, którzy rozegraja z sob!\ po dwa spotkania (katdy z
ka~dym)., przy czym drutyna, która zdobędzie największą ilość punktów, uzyska
tytuł mistrza juniorów okręgu łódzkiego
i zakwalifil<ujc się do finałowych rozgrywek o mistrzostwo Polski.
Równocześnie z mistrzostwami juniorów, rozpoczna, siQ rozgrywki piłkarskie o
mistrzostwo okręgu łódzkiego klasy C.
Wiedeńczycy w Lodzl.
W czwartek 6
bm. odbędzie się w Łodzi ciekawe między
narodowe spotkanie piłkarskie, pomiędzy
ligowym zespołem Ł. I<. S. a wiedeńskim
F. A. C. Wiedeńczycy rozegraj a, po za
spotkaniem w Łodzi w dniu 3 maja mecz
w Krakowie z Cracovia" a następnie wyjada, na tourne do Litwy i Łotwy, zaś w drodze powrotnej będa, grać w Warszawie 16
b. ' m. z reprezentacja, stolicy, w dniu 17
b. m. z Polonią. .Tak się dowiadujemy
wiedeńczycy
do Polski przyjeżdtaja, w
następującym składzie: Scharl,
Bernard,
Hraclecky, 'Wolf, Fiala, Fruhwird. Vejwo-,
da, Dostal, Kern, Antibes, Leinweber i
Chlad.
Kalisz. W poniedziałek o godz. 16 na
Stadionie Miejskim rozograne zostaną zawody między "Legi q" poznańska, i K. K.
S-pro. O godz. 15 przedmecz W. K. S.
"Prosna" z K. K. S. n. Zawody będą rozegrane ):>ez względu na pogodę.

Pi,iclarstwo
Spotkanie reprezentacyj obu miast, odbędzie się w poniedziałek W Gdyni o godz. 19 w sali Dworca Morskiego. Wobec wyjazdu na mistrzostwa
Europy dwóch najlepszych pięściarzy Ło
dzi, Wo1.nił\klewicza i Chmielewskiego, oraz kontuzji Pietrzaka na finałach indywidualnych mistrzostw Polski, drużyna
łódzka będzi~ nieco osłabiona.
W koleJ nośeł wag wYJa.d" nad morze: Popielaty,
Spodenkiewicz, Augustowicz, Mikołajczyk,
L6dt -

Gdynia.

IR
Wdowlński

lub Ostrowski, Pisarski i Bartosiak. W wadze półcię:tkiaj pojedzie Kło
das lub l{raszewski.
ZJednoczone - Sok6ł. W niedzielę o
gOdz. 11.30 w sali Zjednoczonych przy ul.
Przędzalnianej 68 odbędzie
się towarzyskie spotkanie pomiędzy zespołami Sokoła i Zjednoczonych. Drutyny ~vysta,pil\ w
następujących składach: Adam18k - Wal,
Ostrowski - Pajkert, Michalak I - Druż
bańsl<I,
Michalak II Wawrzyniak,
Szczapiński ~ Waclawek, Kijewski-Górski, Cyran - Pasternacki, Zwierzchowski
- Niowadził, oraz Jaskula - Dubilas. Na
piorwszym miejscu zawodnicy Zjednoczonych.
l, K. P. nie przerywa .ezonu. Po indywidualnych mistrzostwach Polski w Poznaniu, 'zdawałoby się, :te drutyny pię
ściarskie w Łodzi zamkna, sezon i oddadzą
się
zasłużonemu
spoczynkowi. Jednak
tak nie jest. Sekcja pięściarska wicemistrza Polski rozegra w sezonie przedłu
żonym jeszcze kilka spotkań, a mianowicie z Geyerem, Zjednoczonymi i in. a poza
tym projektuje rozegral1le szeregu zawodów na wolnym powietrzu, chca,c w ten
sposób, jak naJdłutej utrzymać lwndycję
swych zawodniltów. Temu projektowi naIety bezwzględnie przyklasna,ć i tyczyć,
aby pozostałe sekcje poszły w ślady wicemistrza Polsl<i.
W Kaliszu odbędą się w niedzielę o
godz. 12 w południe w sali Rzemieślników
Chrześcijan przy ul. Piekal'skiej 13 ciekaw~ zawody między drużyną
pięściarska,
"I{rllsch-Ender" - Pabianice i Kaliskim
S. K. Zawodami tymi zakończyć chce K.
K S. swój sezon pięściarski. a przede
wszystkim zrewanżować za porażkę odnirsioną w walce z "Krusz-Ender" w Pabianicach. Zainteresowanie miejscowego
spolccheiistwa zawodami niedzielnymi
duie.

Wioślarstwo
Wioślarze kalllcy treDuJą 08 ... piasku.
Wydaje to się nieprawdopodobne, ale niestety prawdziwe. Tyle się mówiło i pisało o tym, aby kluby wioślarskie jak naj-

rozpoczęły
treningi wiosenne,
tymczasem okaZUje się, :te kluby nie mogą trenować z... braku wody. OkaZUje się,
:te podom wody w Prośnie jest tak niski,
że osady wioślarskie
trenujące na rzece

prędzej

Poznań
p o z n a ń. 30. 4. 1937 r.
War u n k I: Handel bnrto"",. parytet Poznał.
ladnnkl wagonowo, dostawa bIeżac, za 100 k,1
STANDARTY: 1/ tyto 700 /lII., ~ pszenica
742 /l/l.. al owies 420 /lII.
0eny orientae,.jne:
23.75- 24.00
1;yto (Usposobienie !ltalel .
28.25- 28,50
Pszenica (Uepoeohil'nie stale)
J eezmleń 630--4\40 Ilr:.. • • • • 23.00- 28.25 .
.Je=il'ń 667--4\76 /l!l. • • • • 24.25- 24.50
Jęczmień
700-715 gll. • • • • 26.25- 27.00
Uspooobienie spok.ojne.
Owies • • , • • , . • • • • 22.00- 22.25
U sposobienie spokojne.
Maki btnie stAndarty nowe
3'2.50
żytnia gat. l 0-70% • • • • • •
28.00
żytnia razowa 0·95%. • • • ,
Uspoonbienl~ sDOkr>jne.
Mąki pszenne stand art y nov.'e
~.50
pszenna II'M. I 0-65% • • • • •
Maki ps~enne etandarty «tare. •
I'sze.nna gM. l wye. 0.20% wł. w. 47,00- 48.00
46.00 - 46.50
ns-zenna gat. JA 0-45% wł. w .•
pszenna gat. IR 0-05% wl. w.. . 44.50- 45.00
. pszenna gat. 10 0·60% wl. w.. . 44.00- 44.50
pszenna gat. llA 20·55% wł. w . . 41.50- 42.00
pszenna gat. HB 20·1i5% wl. W • • 40.71'>- 41.25
pszenna gat. IID ł .. -65% "11'1. w .• 37.75~ 38.75
pszenna gat. UF 55-65% w!. w.• 33.75- 34,75
Usposohien't' spokojne.
Otreby żytnie etRl!l.d.. . . • • • 14.75- 15.25
O'reby pszenne grube Ittand. • • 15.00- 15.50
Otreby psrenne 9rednie .tand.. • 13,75- 14.25
Otręby jecz;mlenne • • • • • • 15.25- 16.25
Gorczyca • • • • • • • • • • 3U tlfl- 32.110
ł.....
Wyk.a latowa.
23.00- 23.00
:'el uszka • ł
2800- 2500
Groch Wiktoria • • • , • • • 21.50- 24.00
Groch FollI'era • • • • • • • • 2VIO- 24.00
LubLr. nlebh,.1r.I. • • • • • • • 13,75- 14,1!)
LubiJll ż61ty • • • • • • • • • 13,75- 14.75
Seradelą
. . . . • , . • • • 23.00- 26.00
Konlczyna czerwcma 91Irowa • • 10J.OO-1Iu.OO
Koniczyna czerw. 115-97% czyst. , 120.00-13000
Koniczyna bisla . • • • •
~.00-121i.00
Koniczyna szwedzkI! . • •
1511.00-180.0V
Koniczyna t6lt~ odluszcZOIIla • • 65.00- 75.00
Przelot • • . . . • • • • • • 65,00- 75.00
RajgralI angielski. • • • • • • tlO 011_ 7000
Makuch lniany w ttflach. •
21.75- 22,00
Makuch rzepak. w taflach . ' , 17,25- 17.50
Makuch s,lon. w taflach t2-43% • 23.23- 24.00
Srut Soja. • • • • • •
23.50- 24.30
Słoma pszenna IUQ:em
• • • • •
2.00- 2.25
pszenna prasowana • • •
2.50- 2,75
.. żytnia luzem • ' .
••
2.20- 2.45
!tytnia pra.owa.na.
••
2.0;;- 8.20
owsiana luzem . • • • •
2.40- 2,fi5
.. owęiana prll.llowana • • •
2.90- 3.15
t.
jecZIllienna luzem • •
2.10- 2,35
.. jeczmiennl! prasowana • •
2.60- 2.85
Siano zwykle luzem . . . • • •
4,75- 5.25
zwy'kle prasowane. •
5, 4()- 5.110
nadnoteckie luzem • .
5.85- 11.31)
_ natl..notecki", prasowane •
6.85- 1.33
Og61ne usposobienie spokojne.
Og61ny obr6t: 1227.6 ( .. W tem żyta 237 t ..
pszenicy 68 t., jęczmienia 7 t .• owsa 30 t.
•

•

II

•

•

•

•

•

,

..
.
r~~l owanl~ o~m I~n IJ ow~ I[

XLlUlel'

: !

"Totalizm" sprzeczny
z katolicyzmem
Jeden z organów "sanacyjnych",
mianowicie "Kurier Wilełlski" przebył
ostatnio ciekawą. metamorfozę. Było
to pi~mo o charakterze lewicowo-uPostępowym"
typu mniej wiQcej war~zawskiego "I{uriera Porannego" z czasów redakcji StpiCZYIlskiego i Rzymowskiego; ostatnio jednak wyczytaliśmy
w artykule wstępnym "Kuriera \VileIlskiego", że nowa jego redakcja, prowadząca pismo od czerwca r. ub., stoi
na stanowisku "katolickim i totalistycznym".
Mamy tu typowy przYkładtego pomieszania pojęć, jakie charakteryzuje
szczególnie środowiska "sanacyjne".
Publicyści
z "Kuriera Wileńskiego"
powinni już chyba wiedzieć, że doktryna katolicka stoi w sprzec;r,ności z
wszelkimi formami "totalizmu", "Totalizm" polega - jak "'iadomo - na
tym, że grupa rządząca "ujednolica"
w drodze przymusu całe życie ideowe,
społeczne i polityczne obywateli pań
stwa - i że wobec tego nie dopuszcza
do ujawniania się i głoszenia poglą
dów, sprzecznych z "urzędowo" obowiązującymi. \ĄT życiu społeczno - politycznym konsekwencją "totalizmu"
jest "monopartyjność" - zakaz istnien ia jakichkolwiek organizacyj politycznych poza partię. rzę.dzącę., tak czy
inaczej nazwaną.
Kościół Katolicki natomia~t, podnosząc zresztą wysoko znaczenie wła
dzy świeckiej i rolę, jakę. ma ona do
spelnienia, zakreśla władzy tej wyraź
ne granice: przyznaje jej prawo do tłu
mienia samowoli, rozsadzająr.ej pań
stwo, ale sprzeciwia się gwałceniu sumień obywateli przez sztuczny i szkodliwy przymus "ujednolicający".
Już tegoroczny zjazd polskiej prasy katolickiej, który się odbył w Warszawie w dniach 8 i 9 marca rb., przyniósł ciekawe i miarodajne stwierdzenia z tego zakresu, zawarte zwłaszcza
w referacie ks. E. Kosibowicza, który w
formie kategorycznej podkreślił niemożność pogodzenia katolicyzmu z "totalizmem". Niezależnie zaś od tego
padły niedawno wyraźne na ten temat
sformułowania z wyżyn samej Stolicy
Apostolskiej- w liście pasterskim, skierowanym w d. 19 marca do biskupów
niemieckich.
Posłanie to poprzedzone zo~tało na
kilka dni przedtem encyklikę. papieską" potępiajQ.cę. raz jeszcze komunizm,
jako najgrożniejszego wroga Kościoła,
i wzywającę. do walki z nim "wszystkich tych, którzy wierzą w Boga", W
liście zaś do biskupów niemieckich papież'" występuje przeciw "przebóstwi aniu:pałlstwa i rasy" i w związku z tym
'YYPQwiada się równie'ż przeciw systemom "totalistycznym" (nie używają,c
zresztę. tego określenia).
Tu najpIerW zaznaczyć należy,
że niektóre pisma żydowskie i lewico",'e, pisz.ąc o tej encyklice, próbowały
za'stosować znów jeden ze swych znanych a nieuczciwych "tricków" i sugęro~ać, jakoby papież wypowiedział
Się w ogóle przeciw nacjonalizmowi, a
więc w konsekwencji i przeciw nacjo1)aIizmowi polskiemu. Jest to oczywisty fałsz. Ojciec św. potępia jedynie
wspomniane już "przebóstwianie" panstwa, narodu czy rasy i czynieme z tych
dóbr '"nón:ny wszystkich, także i religijnych wartości" - natomJast pochwala wyraźnie nacjonalizm ~odziwy,
zgo'dny z nakazanym przez Boga por~ę.dkiem rzeczy.
Pod kopułą Kościo
ła stwierdza list jest "wollie miejsce dla rozwoju wszystkich danych jednostkom i całym ludom przez
Boga .stwórcę i Zbawiciela szczególnych właściwości, przymiotów, zadall
i powołaIl". "Rozwijanie takich odręb
nych' właściwości i przymiotów" jest
"zgodne z wolą, Boską".
. Już z tego właśnie ujęcia zagadnienia wynika także 'przeciw-totalistyczne' stanowisko encykliki. Uzasadnione
jest ono tym, że człowiek jako osobowość ma prawa, nadane przez Boga,
których nie wolno zaprzeczać, ' zawieszać, ani łamać. Musi nastąpić - móv.:ięc
słowami
listu "harmonijne wyrównanie przeciwie11stw między
prawem osób'istYrn a więzami społecz
n)~mi". ' .
Z glr:bokim

zadowoleniem stwier·polska ,idea ·narodowa
i jej wykladnik organizaq jny - obóz
dzić 'na:leży, że

.
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Na czele agentury,

,

żerującej

I

SLruUa.

5

na biednych Polakach,

stał

Rubin Najman

War s z a w a. (Tel. wł.) Do Urzędu w Brazylii nie otrzymali i dlatego za- Działalność swą rozpoczęli wyłudza
Emigracyjnego i do policjj napływały komunikowali o tym służbie śled!cze,j, niem od emigrantów Polaków, zamieskargi, że po wsiach kr<;,cy. się jacyś która skomullikowała się z policj.ą. w szkałych w Brazylii, na sprowa:dzanie
,krewnych odpowiednich sum, Oszuosobnicy, którzy namawiaja wieśnia- Brazylii.
.
ków, mają.cych rodziny w Brazylii, aby
Dochodzenia ustaliły, że w Kury:ty- 's twa polegały na tym, że po skomunikowaniu się z emigrantem, pragnącym
wysyłali rodzinom pieniy.dze z pomi- bie, w stanie Sao Paolo, zawię.zało się
nię{!iem inspektoratu dewizowego, 0- towarzystwo
pod firmy. "Socied'ade sprowadzić do Brazylii pozostałych
biecując im pewną przesylkę.
\Vielu Paulisla Imigracao E Colonicao". Pod członków rodziny, pobiel'ano większe
wieśniaków dało się namówić i wysłafirmą,
tego towal'zystwa ukryła się sumy na koszty wyrobienia kontraktu
lo pieniądze do Brazylii na adres ja- grupa oszustów, która zdołała zdobyć rolnego, klóry umożliwiłby wyjazd
rodziny z Polski. Brazylij's ka policja
kiegoś doktora Wlodz;imierza Bobto- listę rocllzhl wraz z adresami. ubiegają.
wa. Po niejakimś czasie wieśniacy do- cych się o ,,,y jazd do Brazylii i zaczę ~iura tego towarzystwa iuż opieezęto
wiadywali się, że ich kre"'ni pieniędzy ła spro",:adzać emigrantów z Polski. wn.ła, jednakże główni jego dyrektorzy
zdołali zbiec.
Polic.ia kryminalna i
stanowy dC'Partament pracy w Sao
Paolo rozesłali za zhiegami listy goń
cze.
Towarzystwo wysłal0 Tlonad to do
Polski licznych swych agentów, któIiiedy ~eb"ałtie będ~ie niepubliczne'f
rzy, mając adresy rodzin emigrantó'~
ahy na tym zebraniu nie znalazły się zamieszkałych w Polsce, WYłudzili
większe kwoty pieniędzy pod pozorem
War s z a w a. (Tel. \\"1.) Urząd pro- inne osoby.
wysyłki. Na razie aresztowano 8 osób.
kuratorski, komentują.c przepisy ustaSąd Najwyższy z ty. tezę. się nie zgoObecnie władze wpadły na trO'p
wy o zgromadzeniach, zajął się na dro- dził i orzekł, że do uznania flebrania
dze sądowej sprawy. zebra1l. publ icz- za njepubliczne koniecznym warun- nowej jeszcze afery emigra:cyjnej z
nych i stwierdził, że zebrania tylko kiem jest osobista znajomość o.becnych siedzibą w Paryżu. Zawiy.zało się nowtedy nie sę. publiczne, gdy organiza- przez przewodniczącego lub organiza- we towarzystwo pod firmy. Gelcer i Botor wezvv'ał indywidualnie na zebraIme torów, a obojętną rzeczą jest, w jaki jac Turism, Paris, 24 Rue Gaumartin.
Towarzystwo to ściągało emigrantów
osoby uprzednio sobie znane i ezu wał, sposób na zebraniu się znaleźli. (w)
do Brazylii i Argentyny, obiecuję.c
bezpłatny przejazd. \V tym celu pobierało pe"'ne sumy, jednak 'PO ott'zymaniu pienif,'dzy przez agentów zrywało kontrakt z oszukanymi. Na cze1e
agentury w PoJs'ce stał Rubin Najman,
ZastJ·~elil wybrankę serca, po!dJ·~elil 'Jnacochę i sa'ln pozbaŻyd naturalnie, podający się za O'bywil się iycia
watela argentynski ego. (w)

=

Komentarz do ustawy o zgromadzeniach

M~łość

•

do Zydówki zakORczona

R a d o m s k o, 30. 4. - Dnia 28 bm.
miasto nasze było widownią krwawej
tragedii,
W dniu tYm niejaki Adam Krawcryk, lat :!oZ, zam. w Hadomsku przy
ul. Zgoda 10, po krótkiej sprzeczce z
Żydówką Ofmanó",nę., uczennicą VII
k;asy gimnazjum ilu, \\'ajntraubówny,
liczącej lat 19, wyjął browllmg i strzelił do niej. Strzał w lewą skroilokazał
się śmiertelnym.

Liczni przechodnie, świadkowie zabójstwa, rzucili siQ w pogQll za zbrodniarzem. Ponieważ jeunak UCiekający
Krawczyk począł do ścigająCYCh go
!:>Lrzelać, nie udało się go zatrzymać.
Po przyjściu do domu, morderca
umył się i zmienił ubranie. Wedy do
mieszkania we:::zła nirzf>go nie spodzie"a.ią,ca się macocha Krawczyka, Krawczyk odebrał 7. jej rąl, d7.ierko, po
czym strzelił clo macochy dwa razy,
l'a llil;lc ją ("i~7.ko w hrzueh. Po popeł
nieniu strasznego czynu, Krawcz)'k
strzelił f'obie w prawą, skrQll, pozba-

dłuższego

zbrDdni~

jż nie jest godzien spojrze~ im w OCZYl
gdyż dał się wplątać w robotę komunistycznę..
(st)

Strajk 25.000 szo1erów
w Londynie
L o 11 d y n. (Tel. wł.)
nJiędzy pracodawcami i

Rokowan ia poszoferami lon,d) nskich autobusów zostały przerwane. Strajk szoferów pociąg11ie za
~obą
przer,,'anie pracy i w innych
di..iedzinach komunikacji, powodu.iąc
wielkie straty dla [!o~llodarki narodowej. \V >,amrm Londynie strajko,,'ać
br.dzie 2Z>.OOO ludzi, Strajk ma się rozpocząć dziś , 1 maja.

Zbt"odnicze dzieci

wiając się życia'.

P ar y ż (P.\T). Tragiczną, śmiercią
Pl"i:ybyla karetka po~otowia zabra- \\' Lyonie napadniętego przez gromadła zwłoki Ofmanó,,"ny do kostnicy, a
l'ę uliczników
i obrzuconego przez
n~acochę Kra,,'czyka przewiozla w stanich kamieniami Pawła Gignoux 8T,ie bardzo groźnym do szpitala św. letniego synowca prezesa Zw. PrzemyAlek5andl'a w ,Radomsku.
Zwłoki
.. łowców Francuskich zajęły się wła
Krawczyka zabezpieczono na, miejscu dze sąJowe.
do czasu przrbycia komisji sądowoSędzia śledczy w Lyonie,
któremu
lekarskiej.
powierzono sprawę, przesłucha I w 0Powodem ~amobójstwa była nie- br:cności rodziców 12 dzieci, "" wieku
szczęśliwa miłość Kra"'czyka do Żyod 7 do 11 lat, które brały udział w
dówki Of111a11ów11Y.
napaści na małego Gignoux i które
Straszna zbrodnia wywołała w 111ie- ' 1 postawiono w stan oskarżenia.
wyście i okolicy olbrzymie poruszenie.
r •.\ku przesłuchania, 10 odesłano do doZaznaczyć należy, że Krawczyk był od
mu poprawy.

'V

narodowy - od dawna już idzie po linii tych ,," łaśnie, nie po raz pierwszy
wypowiedzianych
przez
najwyższe
czynnilii kościelne, wskazałl. Nacjonalizm polski nie popadł nigdy w wynaturzenia, sprzecz ne z nauką katolickę., przeciwnie, dążył i dąży z najszczerszego swego przekonania do ści
słego harmonizowania czynnika narodowego z religijnym, zarówno w życiu
prywatnym, .iak zbiorowym.
Polski obóz narodowy nie stał również nigdy
i nie stoi na stanowisku
"totalistycznym", Jeśli ostatnio z okazji uchwał Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego niektóre pisma
;,sanacyjne", w szczególności warszawska "Gazeta Polska", a za nią tutejsze
gazety prorządowe, próbują twierdzić,
jakoby Stronnictwo Narodowe
zmierzało do "monopartyjności", to
jest to znów tendencyjne przekręcanie
faktów. Uchwały Rady Naczelnej S.
N., mówię. o gotowości pokierowania
przez obÓz narodowy losami kraju owszem, nie zapieramy się wcale tego
dążenia, bo wierzymy, że tak będzie dohrze dla Polski -, ale sprawowanie
wła.dzy przez jeden obóz pol ityrzny nie

Wyjazd Ojca św.

czasu podejrzewany o 100-

mUl1lZll1.
Przed niedawnym czasem
skarżył się Kra"... czyk przed kolegami,

jest wcale równoznaczne z wprowadzeniem systemu "totalistyczno"-"monopartyjnego". O tym chyba "Gazeta
Polska" i inne pisma "sanacyjne", które na ten 'temat pisały, wiedzą, dobrze.
Potępiamy stosowane obecnie tak
szeroko przez "sanację" nadużywanie
dla celów partyjnych hasła obrony
kraju. Potępiamy wysuwane na tej
podstawie pomysły "totalistyczne".
Uważamy, że silna władza jest Polsce
potrzebna, ale zarazem jesteśmy przekonani, że wszelkie sztuczne, prz'y musowe "ujednolicanie" doprowadziłOby
w wyniku właśnie do osłabienia obronnośr.i kraju
przez wyjałowienie
myśli politycznej,
spaczenie ' charakterów, a równocześnie stworzenie ognisk groźnych fermentów i w dołach
społecznych i w warstwach oświeco
nych.
Rzeczywistego zestrzelenia uczucia,
myśli i woli w jedno ognisko ' dokonać
może tylko wielka idea narodowa, na
fundamencie nauki katolickiej oparta.
Obóz nasz chCe być bezkompromisowym piastunem i s'zermierzem takiej
właśnie idei i w jej imię idzie do
zwyci~stwa. "

M i a s t o Wat y k a 11 s k i e. (PA T)
WedJug krążąc~' ch pogłosek czynione
są już przygotowania Jo w;rjazctu Papieża Piusa XI na wakacje do Castel
Gandolfo.

Co się stało z 8 miliardami

. P a ryż. (Tel. \VI.) "Le Jour" zapytUJe, co się stało z 8 miliardami franków z pożyczki na cele obrony narotlo~,.'ej. ~:v kołach politycznych mówi się.:
;z Poz):czka ta nie wstała zużyta we-dług pIerwotnych zamierzeI1.

Ameryka nie udzieli stronom
wojującym pożyczki!

,Was z yn g to n. (Tel. wl.) Senat
prZyjął prOjekt o neutralności. Ustawa t.a prze", id u.if' 111 , i., iż prawo stwie1'dzeJlia stanu \I ojennego między pań
~twal11i prZYSługuje prezydentowi oraz
Z,t, udzielan ie pD7;yczek stronom prowaozącym wojll~ jest wzbronione.

Min. Delbos o wynikach ,
kontroli

P a ryż. (Tel. \VI.) Na posiedzeniu
l:omisji spraw zagranicznych min. Delbos , "'rgłosił przemówienie, w którym
omowJł sprawę kontroli nieinterwencji

"v'

H~s~pal1ii, przedstawił osiągnięte już
w~:l11kJ ,oraz te, których można się sp<>-

dZIewac.

.

Rekord wysokOŚCi
B u e n o s A i r e s. (PAT). ArgeJ;ltYI1Ski lotnik wojskowy mjr Raul J.
Sola pobił południowo-amerykański
rekord wysoJ<ości na samolocie uwśliwskim CUl' tis Hawk na wysokoŚć
8.747 mtr. Nowy południowo-amery
kański rekord wysokości przewyższa
o 711 mtr. dotychczasowy, który zdObył w r. 1924 zmarły tragicznie pilot
niemiecki Otto Ballod.
l

Szajka

złodziejska

.,
w

War s z a w a (Tel. wI.)
'''ladze
śledcze zakoI1czyIy już dochod ż enia
sp:-awie kradzieży w księgarni TrzaSkI, Ewerta i Michal s kiego.
Aresztowano trzech pracowników
firmy, którzy dopuszczali się systematycznych kradzieży i bogato opra\\ ne
dzieła sprzoo?-wali kSięgarzom Żydom,
a.ci z.a .p~średnictwem swoich agentów,
rowmez Zydów, skradzione książki odstę' powali rozmaitym kSięgarniom ży
dowskim na ul. Św i ętokrzyskiej orAz
przekazY";ali je do l{rako",'a, Łodzi i
Lwow~
,
. Trzej pracownicy, którzy okracla:1i
fIrmę, są Polakami, poza t"111 ])ośred
~ictwo sprzedaży skradzionYCh ksią,
zek spoczywało wrlącznie w rękach ży
dowskich. Ogółem aresztowano kilk:anaście osób. I{si~garl1ia Trzas ki jc~t
poszkodowullu ..na okolo GQ tys, zI. (1\,

ORĘDOWNIK, niedziela, onia 2 maJa 1937

Z dnia

"Tryumf koncepcji
Romana Dmowskiego"

I

,.Notuję

zatem tryum.f koncepcji ...
Romana Dmowskiego'" - pisze M, Niedziałkowski w "Naprwdzie" z 24 hm.,
stwierdzają.c, że ostatnie komuńikaty
,.Ozonu" są - "oczywistym zaprzec-zelIi.em całej pracy Józefa Piłsudskiego".
Złośliwie przypomina p. N. szefom
O. Z. N., że dni nie są prz~cież wcaje
"nowymi ludźmi" , poucza, że 'Jdżiecię
nie powinno nigdy wypierać się ma.cierzy - nawet wtedy, gdy zacne dzieciątko spodziewa si' ę, że spadek będzi.e
powiększony. skoro macieTz zostanie
kGpnięta parę razy pod stołem".
Widocznie dziecko socjal-żydo-"s4nacji" jest dzIeckiem wyrodnym, kiedy
poniewiera i wyrzeka się tak znak<>~
mitej "macien-zy·I!
Nie mają socjaliści szczęścia.. W
państwach "wolności" idą zwykle pod
mur, g;dy już są "towarzyszom" k(lmun istom niepotrzebni. Gdzieindziej najtęż.sze Żydy robią im hasła i prog;ramy,
6 to wszystko wali się w gruzy.
Tryumfu.ie
koncepcJa
Roman&
Dmowskiego.
J. PlETRZYK

Rewizje uczłonków S. N.
wlodZi
Ł

6 d Ź, 30. 4. - Oneg.daj i wczoraj
policja śledcza i mundurowa przeptowadzaał w nocy rewizje u kilkunastu
członków
Stronnictwa Narodowego
oraz w lokalach Stronnictwa p-o$zczególnych kół, jak Śródmieście, Bałuty,
Południe, Widzew. Celu. rewizji nie ppdano.
Z dotychczasowego doświadcżenia
Wiemy, że przed manifMtacjami żydo~
komuny policja przeszukuje lokale
Stronnictwa Narodowego i odbiera narzędzia walki. Rewizje dały wynik negatywny. Natomiast odebrano legalnie
posiadaną broń, np. kierownikowi koła
Bałuty Dembińskiemu, któremu przyrzeczono zwrócić broń po 1 maju. Jesteśmy przekonani, że narodowcy mimo tych rewizyj będą. czuWali.

Czarnogiełdziarz skazany
za usiłowane przekupstwo
Ł ó d ź, 3D. 4. Mordka Szulc (Fabryczna 16), czarnogiełdziarz żydow
ski, odpowiadał przed Sądem Okręgo
wym w Łodzi za usiłowanie przekupstwa urzędnika policyjnego.
Dnia 12 stycznia br., w czasie obła
wy na czarnogiełdziarzy, na ul. Piotrkowskie! wywiadowca policyjny, Jan
Czarek, zatrzymał Szulca, który wówczas wsunął mu w rękę 30 zł, proponując, by go puścił wolno. Jan Czarek doprowadził Szulca do komisariatu 1 Mmeldował o przekupstwie.
Są.d skazał Żyda Mordkę Szulca na
6 miesięcy więzienia.

Cygan

porwał 15-letnią
dzewczynkę

1< rak ów, 30. 4. Karol Włoch,
który przybył z grup~ wędrownlJ.cy
ganów rozbił pewnego dnia. swój namiot w Zielonkach pod KrakowelIl.
Wloch wspólnie z innymi cyg,a nami
ruszył do miasta i na Prądniku Czerwonym poznał 15 letnia Marynę Siwakównę, której rodzice sę, osiadłymi cyganami, trudniącymi się kotlarstwem.
Włoch, który darzył Marynę gorą
ćą s y mpatią. zjawił się w mieszkaniu
Siwaków i obezwładnił matkę i siostry
Maryny, po czym porwał Marynę i uciekł z nią. do Zielonek.
Obóz czetnprędzej zwinięto i cygan wraz z Maryną wyjechał w nieznanym kierunku.
Rrakowska policja ' powiadomiona.
o tej romantycznej przygodzie, rozpoczęła, pościg.
Włocha. schwytano na
Śląsku i odebrano mu ukochaną..
Włoch za swój czyn stanie niebawem
przed sądem krakowskim za porwanie nieletniej dziewczyny.

Zmiażdżeni

przy pracy

P a ryż. (P A T). Donoszą. z gezi~ts
(w depo Girondy, Franeja płd.-zach. red), że w fabryce maszyh w czuie
montowania parowozu urwał się z
dźwigu_ kocioł, ważący ok. M ton i
przygniótł
dwóch majstrów, którzy
zostali zmiażdżeni.
Dyrekcja fabryki pOleciła zawiesić
pracę na. znak żałoby.

Kanclerz Hitler zamierza :I dniem 1 ma;a rb.
.. Order zasługi niemieckiego otlł. ...
Order ten będzie pOSiadać pl~ klali i mó:!Je bte
równi eż udzielany Clldzot:iemcom.
llstanovtić

•
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W Katowi(ich

Zema»'" oskut"iJonych ad'Wokatów i ut"#ędtłików sątl~'1l'yc1't,
ldót"~y 'Wypierają się 'Winy

K a t o w i c e, 30. '\. - Pod przew(ld-

~1j.ctw6m

wiceprezesa Stodolaka, pny~tQ.pił Sę..tt Okręgowy W KatowicQch w
ł!zwartek do rozpatrywani,a, oonsacyj!Iej sprawy przeciwko b. sekretarzowi
adwokackiemu, kier.. kancelarii adw.
Witczaka i łtorawy, 32-letniemu ta~
deuszowi Jaworskiemu 1 towal"zy,gzom,
()~katżonym o nadużycia na szkod~
'S'karbu państwa przez podejmowanie
'l d ep<>z y tu sąd. kaucji w rÓżnych sprAv.·ach i oszustwa na szkodę osób p.ryW.,
fałszerstwa dokumentów sądOWYCh i
prywatnych (lraz sprzeniewierzenie itp.
Wotują sędziowie S. o, Bernacki i Habd,ank-Białóbrzeski, oskarża I wiceprókurator S. O. dr Stankiewicz. Po odczytaniU aktu oskarżenia przystą.piono
do p-TzesJuchiwania pierwszego óskarz'&ne.go - Jaworskiego, który, okazująć tupet i pewność siebie, do żadnego
przestępstwa się nie przyznał.
Na wniosku s~dowym o wypłatę
p<>dpisał adw. Hotawę .dlatego, że miał
lnilczl)ce zezwolenie na podpisywanie
wplltlych s,Ptl;twach adwokatów Witc.z,a ka i H(lrawy i było to tolerowane.
Wyk'Or 2iTstal to, by zarobić prywatnie,
Obr.: - Jakie pisma podpisywał
)}afl na podstawie tego milczącego zezwolenia'?
Oskarżony: Różne. Substytuci~,
pi.sma do Sądu.
,ob!'.: - Kasacje i ape1'acJe także?
Osk.: - Nie thcę wchodzić w szczegóły.

:t uśmiechem: Nie wnipanowie w tajniki kancelarii
adwokackiej.
Obr.: - Ale to bardzo ważne.
Przew.: - To też przyznał się, że

Przew.

kajćie

pOdpisywał.

widać z tego, oskarżony Jaworchc~ wywołać wrażenie, że do s1ał~i.owania podpisów na substytucjach
i wnioskach zachęciły go stosunki pa-

Jak

ski

nują.ce

w kancelarii.

Łó dź

Dalszy oskadóny b. sekretarz
Sojka zeznaje nader króqw.
Żył z JawoTskim bardzo dobrze,. vozyczaj 00 niego drobM kwot)', Joonak
zaprzecia, by udzielał z:nu pomocy prz~
fałszowaniu postaflowlen sądówych l
JtJgJis'Cie się tłumaczy na tetnM c~lu
prżybycia wrAz z adw. Wlezołem W
C2:asie swegó urlopu do gn'lachU są.-dó
\\ eg<l. Następny ()skarżony, Adw. Jemioł, nie przyznaje się do winy. Z d~
pozyt:u sąduwego podj~l na zasadzie
sfałszowanyth postanowień 19.500 zł,
ale dżiałM w d'Obtej wiel'ze i tylko n&
zasadzie udzielonego mu pełnomocnić
twa z kanc. Witczaka i Horawy (~ub
stytucji). Sprawy ~ powierzono mu ~łl
pcśrednictwem JAworskiego, dó któr~
@o mial pełne zaufanie, tak jak mieli
{lo niego zaufanie i adwokaci, u któryeh pracował.
Zeznania te nie zdają się budzić
w illiry u pro'k uratora, który z niedQ~
wierzaniem pyta, jak można było wyph\.cać takie sumy do rąk Jaworskiego
i to bez pokwitowania. Oskarżony adw.
Jan1ioł tłumaczy to zaufaniem, jaki~
mial do Jawurski~go.
Następny osk.ariony, adw. Atendt,
który podjął w dwu wypadkach ]:)o
5.000 zł z depozytu sl!dowego na, mocy
sfałszowaneg<l postanowienia, tłu maćzy ,że działał na podstawie zlecenia
'Osób, .iakie przedstawiały mu się jako
zainteresowana strona i one też dOręczyły mu wszelkie dokumenty. Po
podjęciu sum z depózytu wypłaCił je
tym stronom po potrąceniu normalne~
go honorarium.
Ostatni oskarżony, b, sekr. prokuratury lle!'lpondek, obwiniony o przywlaszczenie sobie drobnej sumy, twierdzi,
ii wpłaty dokonano już p(l urzędowaniu i dlaUlgQ kwotę tę llabra} do domu
i zapomniał jej prźynieść z powrotem.
Co zaś do innych braków tłumaczy, że
zostały już znalezione.
Na tym rozprawę przerwano.
(AJS)
są.dowy

I

przed 1 maja

Trzy pochody -

Perfidna taliytka komuny

W dniu 1 maja w w ubiegłym toku czujność s'pol~ezeli
fil.yśl zarządzel'l władz administracyjstwa narodowego
została ni.~jako
n.ych, maję. się odbyć w Łodzi trzy od- zdwo,iona, tak że spodziewać się naledZielne pochody socjalistyczne. I tak ży, iż agitatoi'zykomunistyćllni żre
"Bund" wyrusza z placu przy Al. Ko- zygnują. ze wszelkich agresywnych
sciusźki o godz. 9 rano, PPS Frakcja wystąpień, słusznie spodziewająć się
Rewolucyjna - z ul. Bandurskiego o reakcji przeciwko wszelkim wybrygodz. 9,30. PPS i Związki zawodowe kom.
Prawdopodobieństwo naszych
ki '..sowe z Wodneg!;} Rynku o godzinie uwag potwierdza. również ulotka. wy'11,15, Oprócz "Bundu", który kOl'ICZY dana przez komunistyczną partię PoImanifestację akademią, w F'ilharmo- ski w Łodzi, w której nawołuje się do
flił, pozostałe dwa pochody przejdą
zachowania spokoju i powagi w dniu
głównymi Ulicami, m. in. Piotrkowską 1 maja. Oprócz znanych haseł: "Precz
i zatrzyma.ią się na Polesiu Konstan- z militaryzmem, faszyzm~m i anty!'!&tynowskim.
mityzmem!" ulotka ta nawołUje do
Na marginesie dzisiejszych pocho- wyjścia na ulicę celem pokazania siły,
('łów socjal-żydo-komunistycznych nagotowej do walki z endecją, i fas zyzleży nadmienić,
iż
według ostatnio mem.
Szczególny zaś nacisk kładzi.e
pr~e'z nas z~bl'a.nych informacyj będą.
się w nieJ ha zachowanie SpOkOju i z9.one mi/iły podobno przebieg spokOjny, kaz wznoszenia agresywnych okrzya. jak niektórzy twierdzą, nawe.t z lek- ków, mogących wywołać rMkcję ze
ka. patriotyctny. Organizatotzy ma- strony członków StronnictWa NarodonH~stacyj pra.gną bowiem zatrzec przywego.
.&
kre wrażenie, jakil~ pozostawił w opiZ tego wynki.a, że kornuni~cł nau~
nU p'\J.blicznej 1 maj ub, roku, kiedy czeni sprytnym dla siebi~ doświadcze
to żydo-komuna jawnie obnosiła po niem z toku ub. zmienili taktyk e w
ulica.ch miasta Łodzi portret Lenina i tym sensie, że usiłuj~ wmówić w sp~
plwała ha. Polskę.
łeczeństwo (na wszelki wypadek), że
Jak wiemy, reakcJa. społeczeństwa oni namawiali i zalecali spok6j. Oczyna tego rodzaju WYbrYki ~ług żydow- wiście nie jest to nic innego, jak tylski~j komuny była wówcza.s natychko perfIdna gra ...
tAia.!?tówa i skuteczna, Po wypadkach

L 6 d t, 30. 4.

E

Członek Związku SłrzeleEkie go

skazany za komunizm

Jł1 glolneJ 'spt"awie Fratwls~l~a Kukulaka, ~~lonTia Zt~tą~1itł.
Stł'::elecldego iD Zgieł'"~u, ::apadl łVYrol~ Ska~ujący WlI'IJn'oto,",ca na 2 lafa wię::ienia •
Ł ó d Źj 30.•. - W Sl}.dzie Okręgowym w ŁOdzi zapadł wczoraj wyrok w
niazwykle cha:rakterystycrtnym procesie () działalnoć komunistyczną, w którym oskarżonym był 19-1etni Franciszek Kukulak, członek Związku Strzeleckiego w Zgierzu. Przypominamy
czytelnikom tło tej nieco dziennej sprawy.
Na terenie Związku Strzeleckiego
w Zgierzu OSkarżony Kukulak :z:organi-l
zował jaczejk~ komunistycznego Zw.
Młodzieży Polskiej, która dokonała kil-

ttlUnistyczne. Wywiadowca aresztował
go natychmiast.
.
W czasie rozprawy, dwukrotme odtaczanej, ustalono na podstawie e~s
peI-tyzy biegłego znawcy pisma, że plakaty pisane były l'ęl<ą Henryka Grudzińskiego, występującego w tym procesie w chaarktel'ze świadka. Na wczorajszej rozprawie Grudzifiski zóstał powołany powtórnie. Ptzed sądem przyznał sJ~ do napisania plakatów. Na
pytanie, na czyje polecenie to robił, ni~
thcial dać Odpowiedzi. tłumacząc si~,
że szczegółowe wyjaśnienie złoży, gdy
są.d wykluczy jawność. Sąd nie przy~
chylił się jednak do tej prośby, jako nieuzasttdnionej. Grudzi11ski dał wobec tego wymijającą odpowiedź, że plakaty
pisał w porozumieniu
z oskarzbnym.
Po prżemówieniach stron, sąd ogło
sił wyrok skazujący Kukulaka, czonklł.
Zwią.zku Strzeleckiego, na 2 lata wię
ziehia i utratę praw publicznych oraz
obywatelskiCh praw honorowych nlł.
przeciąg pięciu lat. Zaznaczyć należy,
ze Kukulak był już karany za komunizm 6-miesięcznym więzieniem. Kara
ta riostała mu jednak na mocy amnestii
Garowana.

Wspólnik "ślepego Maksa"
uniewinniony

War s z a w a. (Tel. wł.) S~d Ap~
lacyjny w Warszawie t6zpattywAl , w
piątek

sprawę

BroniSława

Gicelś.,

wspólnika "EHepego Maksa." z Łodżi.
Z()Stał Cm przez Sąd Okręgowy w Łodzi
na 4 lata więzienia skazany, taś Sąd
Apeiacyjny go uniewinnił. (w)

Taksówki wstolicy

w a. r s z a w a.

(Tel. wł.) l) maja Dd~
będzie się w Warszawie zebranie człol'i~
ków Zw. Właścicieli TAkSówek. na któ1'ym ma być uchwalone o.bniżeni~ doty<:hc zasow ej taryfy.
Projektowana taryfa -przeWiduje za
jAZd~ z jedną. lub dwiema osobami 70
gr za pierwszy kilometr. 40 Jtt za następny.

z

(w

Chleb dla POlaków

powodu spraw familijnych (o~enek)
jest od zaraz do odstąpienia skład galanteryjny i łokćjówka, bardzo dohrze ptospetu.i!lcy, w mieście, liczącym 14 tysięcy
mieszkańców. Dostawy do woJska i s~pi
tali zapewnione.
Do ohjęcia potrzeba
3300 zł. 'Wiadomości ud;deli Neuma.nn
Feliks, Staszów, I{rakowska 10, pow. sandomierski.
Łódzkie

widoki

Strach ma wielkie oczy...
Żydowsko - socjalistyczny "Łodzia
nin" zamieścił w ostatnim numerże
8p:rostO\Y8.nie starosty grodzkiego w
},odzi, które ku u'Ciesze naszy(;h czy telnikQw i zmartwieniu redaktotow c?:a~
ropisma pozw(llimy sobie przedrukować W całości:

"W związku z notatką pt. "Posiew
endeckiej demagogii", zamieszczoną
w dodatku łódzkim czasopisma ,;Ło
dzianin" nr .107 z dnia 13 kwietnia rb.,
na podstawie art. 21 dekretu :li dnia. 7.
2. 1919 r. w przedmiocie tymczasowych
przepisów prasowych (Dz. Pr. nr. 14,
bliższym numerze tegoż czasopisma 1>0po~. 186) ptoszę ó umieszczenie w nlljniil:szegO sprostowania,:
"Nillprawdą jest, że na Polesiu Konstantynowskim wciąż powtarza,ją się ~a.
pady, urządzane przez jak9,ś bojówkę,
która bije Żydów i nie-Żydów, urządza
n!jścia lin IhieszkanHt, jak w Ubiegłym
tygMniu napad na. mieszkanie jednego

z .działaczy

"Prawdą

związkowych.

natomiast jest, te bdnycn
napadów na mieszkanie jednego ż dźi.a
łaczy żwiążkowych na Pblesiu nie było.
"Również nieprawda, jest, ~e w dhiu
1~ kwietnia rb, napadttilltych zostałó paru chłopców, spacerujących w parku na
Polesiu, przy czym jeden z nich li-letni
t. Eychner, syn znanego lekarza, miał
być Ugodzony kamieniem i doznaĆ kilka
głębokich ran.
"Natomiast prawdą jest, te w 6fii1112
kWietnia rb. około godz. 18 Jan Eychrier
la.t 13, był z kolegami w parku na. "Polesiu", gdzie przy stawie bawili się rzUcaniem patyków do wody.
"Po drugiej stronie stawu bawiło się
dWÓćh małych chłopców. W pewnej
ohwili Eychner został uderzony kamieniem w głowę, prawdopodobnie przez
jednego z bawiącyeh się, który po tym
wypadku ukrył się."
"Wypadek wyżej podany nie lhial
chara.kteru spMjalnie utza;dzonego liap,adu, lecz był to zwykły wybryk dzie-

ka aktów sabotażu na urządzeniach lokalu zwi~zku, nisczzQ.c szafy, drzwi i
inn~ urzQ.dzenia. Gdy policja otrzymala wiadomości, że sa.botaż jest dziełem
komunistów, przeprowadziła w lokalu
CI~Cy.
w dniu 23 styeznia br. r~wi~ję. Za p~
Starosta Grod:tki
piarsiem marszałka Piłsudskiego znaDr H. Mostowski."
leziono plakaty o treści antypaństwo.
wej i wywrotowej. W lokalu Ukrył sit·
No więc, jak tam panowie z "Ło;wywiadowca, poddajl!c obserwacji od- dzi.anina'·? By} "posiew endeckiej dewiedzajłcfch lokal. W dniu 27 styczrna.goo.gii", czy nie?
nia przybył do lokalu Kukulak i usiło
Fe! Taki wielki szum - & takie
wał zabrać zza popiersia plakaty komydło ... ,
.
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Kalendarz rcvm.·kat.
MaI
Sobota: Filipa i Jakuba
Niedziela: Atanazego b.,
Zygmunta kro
Kalendarz słowiański
Sobota: Lubomira
Niedziela: Witymira
Słońca: wc;;chód 4.22
Sobota
zachód 1988
Długość dnia 14 g. 56 min.
Księżyca: wschód 24.28
zachód 8.12
Faza : 6 d z ień po pelni.

l

n~re~ re~ak[ii i admini~tra[ii WtO~li
Piotrkowska 91
TELEFON rod akcji
DYŻURY

ł

admiDlstracU 173-55

APTEK

Nocy dzi~iejRzej dyżurujll apteki: Pasterowa,
ł,a g i ewni cka 9G, K ahane (Żyd), Limanowskiego
80, Koprow . i. Nowomiojska Hi, Rozenblum (Żyd)
śródmi ej skn 21. Bartoszewski, Piotrkowska 05.
OZYI\ski, R okiciliB ka 53. Zakrzewski, Kątna 5~
Siniecka, Rzgowska 59, Trawbwskn. Brzezińska

56.
Telefony: <straży pożarnej 8: pogotowIa miejskiego 102-90: pogotowia P. a. K. 102-40; POiOtow ia ubezvh'zalni 208-10.

~EATRY
'l'całr
możc" , o

Miejski - o godz. 16 "Gdzie r!iabol nio
godz. 20 ,30 "Adwokat i z'lbójca".
Teatr Popularny - "Raz si I tylko żyje".

KINA
Adria-Metro -

Corso -

"Pnni minister tańczy".
w dżungli" i "Za-

.. Śm I erć ("zycha

kochana para".
Ikar - "l ch troje" i •. Po co pracować",
Miraż "Maly marynarz".
Oświatowy-Słońcc ,.Wyprawa na Kongo"
i "PIerws zy pocalunek".
Przedwiośnie ,,\Vierna rzeka".
Rialto - .. Ku wolności".
Stylowy - "Dwa dni w raju".

KOMUNIKATY

Teatr Miejski. W sobotę - i'";Y ~niedzjelę
o godz. 8.30 wic cz. grana będzie w dal.
szym ciąg u ostatnia nowość Teatru Miejskiego: mocno dramatyczna, barwna sensacja literacka Speyera "Adwokat i zabójca" z T. BiaIoszczyń s kim, Ankwicz Szyjkowską, Cz. Ka linowskim,
WI. Matuszkiewiczrm, 1. Chojnacką i Wł. Skwarską
w rolach glównyeh.
W s obotę i w niedzielę o godz. 4-tej popolU(lniu w y wolująea salwy nieustannego
śmi ec hu , przezabawna komedia
Romana
Niewi(1 rowicza "Gdzie diabeł nie może"_
Ceny zniżon e .
\V poniecl7.inlek o godz. 8.30 wiecz. po
raz hezw zg lędnie ostatni "Lato w Nohant.
Popularny poranek w Teatrze Miej·
sltim. W' dniu 3-go maja o godz. 12-tej w
poł. dan~' l) ę (/zie w Teatrze Miejskim po}JUlarny porun ek po cenach znitonych dla
najszers zl'j publiczności. Grana będzie
świ e tna polsl,a
komeclia Niewiarowicza
"G<l7.ie diabel nie może" w obsadzie premierowej.
Stan zatrudnienia na robotach pu·
blicznych.
Woj. Biuro Funduszu Pracy
w Łodzi podaje ponizej stan zatrudnienia
na roboLach publicznych w dniu 24 IV,
1937 r. na terenie woj. łódzkiego, a mianowicie:
Oddział Pośrednictwa
Pracy w Łodzi
4.036 osób. Ekspozytura w Kaliszu 2.120 0sÓh, w P a bi a nicach 1.536 oSÓb, w Piotrkowie TryhuJ)nlsldm 1.122, w Hadomsku 533,
osób, w Tomaszowie Muz. 613 osób. razem
9.980 osób, co w porównaniu ze stanem
zatrudnien ia na dzieI'l 23. IV. 3G roku wykazuje zwiększenie o 7.673 osoby.

KRONIKA MIEJSCOWA
Słuszne zarządzenie.

Zarząd

~Iiejski

Łodzi.
wydal: pismo, przypommaJące
właścicielom zakładów przemyslowych o
obowiązku oznaczenia na zewnatrz przedsiębiOI'stwa w terminie do dnia 1 maja rb.
W szystkie zakłady przemysłowe muszą w
t y m terminie uwidocznić imie i nazwisko

w

wluiiciciela, zgodnie z danymi, wyszczególnionymi w rejestrze handlowym. Winnym niezastosowania się do tego zarzą
dzenia grozi kara grzywny do 1 000 zł lub
aresztu clo 11- dni.
Zarżądzcnie to, zaopatrzone rygorcm terminowym, jest zup e łnie na miejscu, choć trzeba je było wydać znacznie wcześniej,
czego domagała
się już dawno opinia narodowa.
Ostrze
tego zarządzenia skieruje
się
przede
wszystkim przeciwko Życiom. Oni to bowie, w celu ukrycia przed klientelą polsl~ą żydowskiego charakteru przedsiębior
stwa, maskowali pod naj fantastycznicjszymi firmami, nic uwidaczniając swych
żydowsld ch nazwisk.
Obecnie ŻY(]7.i będą zmuszeni odsło
~ić swe oblicze. Przekonamy się ile to
fIrm, dziś u chodzących za polskie, jest w
r ękach żydowskich.
Oczyści to atmosfer ę ży c ia gORpodarczego
fi
ci la PolakÓ'....
będzi e prz es trogą , gdzie należy kupować.
Zarząrlzf'nie zostalo wydane, teraz wladze
miejskie muszą dopilnować, by bylo wykonane i rl'sp ektowanc.
Skargi na niedostateczDe oświetlenie ulic, \V zwią7,ku z opracowaniem planu 1'01.,
szerzenia sieci elektrycznego oświetlenia

głosu, a jedynie Niem. SPP, któr~ wobec

ulic w roku biet. mieszkańc v południowej
dzielnicy, a więc Napiórkowskiego i bocznych, częściowo Rzgowskiej, Kątnej itd_
wnieśli skargi, na niedostateo::zne oświetle
nie ulic latarniami gazowymi. \V skardze
domagają się bądź to wprowadzenia oświe
tlenia elektrycznego, bądź też nowoczesnych latarń gazowych wieloplomiennych i
ustawionych w mnieiszycl: odstępach ..
O usprawnienie komunikacji podmiejskiej. W Dyrel,cji łódzkich wąskotoro
wych elektrycznych kolei dOjazdowych
interwieniowała delegacja
miesl':kańców
Tuszyna, Poddębiny i Tuszyn-Las oraz 0kr.licznych miejscowości
letniskowych,
prosząc o ułatwienie komunikacji
przez
zwiększenie liczby pociągów do Tuszyna,
oraz liczby autobusów na linii Piotrków J'4ódź, przejeŻdżających
przez te miejscowości. Dyrekcja uwzględniła żądanie i od
1 maja rb. liczba pociągów zostanie wydatnie zwiększona.
Delegacja prosiła o ula twienie dla podrÓżnych przez wprowadzenie abonamentowych 10 przejazdowych biletów.

polskich towarzyszów ma hasła mlędzyna
rodowości, walki z przejawa ni na.cjonal!z:
mu itp. dla swoich występuje z najbardzIeJ
nacjonalistycznymi hasłami.

JUDAICA
Za czerpanie zysku z nierządu. Chana
Pozper, lat 53" odpowiadała przed Sądem
Olcręgowym w ł'~odzi za czerpanie zysku
z cudzego nierządu. Żydówka ta prowadziła przy ul. Południowej 30 dom schadZfl, i z nierządu czerpała zyski, wyzyskując w nieludzki sposób nje tylko zawodowe prostytutld, ale i lwbiety zamęż
ne oraz panny, które dały się wciągnąć
przez sprytną sutenerkę. Po rozpoznaniu
sprawy, sąd sl,aza! Chane Pozner na 4 latu więzienia, 200 zł grzywny oraz pozbawienie praw.

KRONIKA POLICYJNA

Miał szczęście. Na torze przy stacji Łódź
I{aliska. rzucił się pod pocia4" zdążający ze
Zgierza Stanisław Dybczyńsld, zamieszkały przy ul. Wrześnieilsldej 106. Pocia,g zat1'7.ymano dzięki przytomności maszynisty,
tak te desperat doznał jedynie nieznacznych obrażeń.
POJ:08tawila dzieci. Rozalia Jacek, za,
mieszlu1.ła P)'Zy ul. Waskiej 15 pozostawiła
w lokalu wydziału opieki społecznej przy
ul. Zawadzkiej 11 swą córkę 13-letnią Zenonę i .l-miesięcznego synka i sama zbiegła.
W tymże lokaJu nieznana kobieta pozostawiła dziecko płci żellskiej w wieku około 6
miesięcy,
Dzieci skierowano do przytuł
ków.

ŚWIATA PRACY
PODowny zatarg w iydow8klej fabryce.
W zakładach Schloesserowskiej Manufaktury w Ozorkowie, dzierżawionych przez
Żyda ?\fajera Fogla ł} zatrudniających ponad 3000 robotników, wybuchł ponowny
zatarg. VV czasie ostatniego zatargu, na tle
żądal\ 15 proc. dodatku za produkjcę kotoniny (lnu) robotnicy codziennie po jednej
gocl1-;inie wstrzymywali się od pracy, a fabrykant przeciwstawiając się temu na okres jednego dnia zamlmął fabrykę. Obecnie w toku rokowfu\ o płace, robotnicy wy·
stawili ządanie, by za dzieI'l pn:erwy fabrykant wypłacił im odszkodowanie, gdyż postój wynikł z jego winy. Robotnicy gI'QM,
strajkiem w razie nieuwzględnienia ich

ZE

słusznych żądali.

Prace nad uDormowanlem stosunków w

chałupnictwie. Wokręgu prternysłowym
łódzkim, zagadnienie
chałupnictwa jest
szczególnie palące, a to z te i racji, że system chałupniczej pracy obejmuje nie tyl.
ko te dziedziny wytwórczości, jak szew-

stwo, krawiectwo, pantoflarstwo itp., co ma
miejsce w innych okręgach, ale dzięki spekulacji żydowsl<iej chałupniczy system
produkcji w szerokich rozmia1'ach wprowadził się w tkactwie, oraz innych działach
włókienniczych, jak pończosznictwo, dziewiarstwo itp. Poniewat chałupnicy pracujl.\. na warunkach daleko niższych. niż robotnicy w zakładach prowad7.0nych na rachunek fabrykantów, przet") rzecz prosta,
produkcja chalupnicza jest znacznie tań
sza i wypiera produkcja, fabryczną. a tym
Elamym zmniejsza stan zatrudnienia, co odllija się ujemnie na interesach robotniczych. To też zarówno 7.wiązki zawodowe
robotnicze, iak i przemvslow",. podJęly w
tej spl'awie zabiegi 11 władz, o znormalizog-u łód7.kim ohejmuje olbrzymia liczbę okowanie kwestii chałupnictwa, któI'e w okrę
ło 18-22 tys. pracownil,;Ów.
Przed arbitraiem w przemyśle budo.
wlanym. Wobec niemotności osiągnięcia
porozumienia w rokowaniach bezpośred
nich, powolana została przez rzqd speCJalna komisja, dla rozstrzygnięcia w
drodze arbitrażu warunków pracy w przemyśle budowlan~' m na terenie Lodzi. W
sl\!acl komisji powołany zos1ał jako przewodnlczacy przedstawiciel Min. Op. Społ.
insp. Prenier, OI"aZ przedstawicjele Ministerstwa Spr. 'Vewn. i Spl-awiodllwości (urzędnik woJewództwa i sędzia). Poza tym
zarówno związki zawodowe, juk cechy oi'az
or-ganizacje przedsiębiorstw budowlanych,
majl\, prawo delegować po tl'zeeh ławników,
bez głosu deCYdującego. Ostateczny skład
komisji w bież. t.ygodniu zostanie uatalony
i zbierze się ona maja rb. i w tymze dniu
jeszcze wyda orzeczenie, które stanowić
hędzie podstawę do sporządzenia zbiorowej
umowy na rolt bietący dla przemysłu budowlanego.
/'
Ostateczne uDormowanie warunków pra.
CI' w Ubezpieczalni. Związki zawodowe
prowadziły od miesiąca pertraktacje w
sprawie uregulowania warunków pracy
wszystkich pl'acowników UbezpieczalnI.
Chodziło w pierwszym rzędzie o niektórych
pracowników umysłowych, oraz niższych
funkcjonariuszów, którzy nie byli zal\zorcgowani do odpowiednich grup uposażenio
wych i pozbawieni byli z tej racji przysluI;ruj.ących im praw, jak odszkodowania posmlertneA"o, odpraw, wymówienia itd. Akcja ta ostatecznie doprowadziła clo pomyśl
wiązała się najdalej do 1 czerwca rb. zanego załatwienia sprawy. Dyrekcja zoboszeregować w3zystkich pracowników wodniesieniu zaś do sprzątaczek, zosta~ą one
nie zaliczone wprawdzie do jednej z kategorii uposażeń, niemniej jednak przyznane
zostaną im prawa odszkodowań i odpraw.

NOTUJEMY
Dla siebie nacjonaliści! Niemiecka socjalistyczno. partia pracy w Łodzi, wchodząca w skłarl socjalistycznego frontu na
terenie Łodzi opublikowała we7,wanie clo
rodziców niemieckich w Łodzi wzywając,
hy clopelnili obowiązkll zgłoszenia dzieci do
szkół 7. niemieckim Językiom wykładowym,
albowiem termin 7.g10szril unłvwa obecnie.
Cho.rnkteryst)'c7.nym jest, że inne ugru [lOwania niemieclde, dzialające '.V ramo.ch nacjonalistycznych, w tej mierze nie zahrały
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biorą udział

Prenumerata miceię~e
(7 wy· dań tygou!liow:o), • odb;oN~ W" a.gent>W".acll ~,1I5 .t. Za
n o:;ze.t\l" do domu oopowlędnla OO,2lata. I.a p!>OZl~ch i 11 \i&tononll!.04
2,34 zj, kwartalnIe 7,-, Poc:;ta praJ)/IlIIJe um6wlenla ty .. o
O rę d OWD)'ka mll~~!leC~nle
na 6 wydań tygodniowo (bez pOlnied:.iałkow iO), - Pod op &ką w P:lI~e

SĄDOWA
Ukarana 8uteDerka żydowlka. 53,letnia
Estera Golclberg, odpowiadala przed Są
dem Okręgowym w Łodzi za prowadzenie
domu schad7.ek w micszknniu swym przy
ul. Dworskiej 23, wyzyskiwanie prostytutek, które utrzymywała w ryzach przez najemnych oprawców Żydów i za to, że z nierządu czc,"pała zysid. Po rozooznaniu sprawy sąd skazał Esterę Goldberg na 1 i pół
roku więzienia i 100 zł grzywny oraz pozbawienie praw na 5 lat.
Proces żydowskiego fabrykanta. W ży
dowskiej fnbryee pończoch Dawida Reismana, mieszczącej się przy ul. Mntejld 7,
clclwnnno pewnych manipluacyj na szlwd,) Funduszu Pracy. Mianowicie Reisman
zntrudninł u siehie robotników,
zresztą
pr7,eważnie
Żydów,
którzy
pobierali
rÓwnocześnie zapomogi z Funduszu Pracy. W ten sposób robotnicy pobiC'rali
podWÓjne wynagrodzenie.
Na skutek otrzymanych wiadomości przeprowadzono '
z rumienia Funduszu Pl'ac;y kontrolę w
~ydowski('j
fflbryce. I(ontrolf'rzy zakwestiunowali l<sif\żki płac oraz książki zarobkowe robotników. Jak usta lono, w czasie dochodzeń, Beiaman nic zgłaszał za·
trudnionych u I'lichie robotn ików do Funduszu Pracy, pl'7.eprowadzał różne manipulacje w ksiątkach w celu ukrycia oszustw, Stwiel'dllono, te manipulacje te
dokonywane były na przestrzeni lat 19343:1, Okazało się, ie robotnicy sami z~ła
szali się clo kiel'ownilca administl'ncYJlle'
go Jakuba Weiskopfa, j;ąda.if\c zawiadomicnln FUllr!usT,U Pracy o przyjęciu ich do
fabryki Reir;mana. Ze strony \Vfliskopfa
spotykali się z odpowiedzią,: "Ja będę wiedział co mam robić". Na skutek popeJnionych pl'7.:E'Z Ży(la OST.Ustw, FundUi'~:r. Pracy
został p08r.kodowąny na sumQ okol o 450
złotych. W chwili wykrycia tych oszustw. klC'rownlk fabryki Szmulewicz
proponował Jwntrolerom pokrycie szl,ód
i akie poniósł Fundusz Pr~cy_ Sprawę
.Icclnal< kierowano do sądu grodzkiego w
ł.o(\zi, który ją \V dniu wczorajszym rozpntJ·ywał. Przed sądem staneło ośmiu 0s~al'żonych roboŁni!{ów żydowskich z b.
1,Jerownikiem fabryki Szmulewlczem na
cr.elC' Właściciel fabryki neisman na
rozprawę nic zjawił się, gc1yt leży oblotnie
chory, wobec czego sprawę przeciwko niemIl wyłączono. Swiaclkowie w całości potwierdzili zarzuty poc7.ynione w akcie 0sl(flrżenia przy czytn wyszło na jaw, ze os7.ukańcZCl manipulacje były przeprowacl1.ane w kilkunastu wypadkach. Na wniosek obrony osl,arżonych, która wniosła o
P?w?łnnie nowych świadków i ściągnięcm Inko dowodów rzeczowych - ksią:i.eczr,k zaroh~o~YCh, . sąd rozprawę odro·
CZ) ł ~o dUła N4 maJa r. b:
EpUDg krwawej b6jkl przed sądem.
Przed Sądem Okręgowym w Lodzi odpowiadali 2S1etni Fransciszek Sobczak i
-letni Edmund Gromkowski, obaj zamieszkali przy ul. 6 SieI'pl1ia 57, oskarteni o
d . l
b6'
'h
k ó'
l
u ZIa ':". .Ice, w wynl.l\.U t re;l zmar Ignacy Flhpczal<. W dl1lu 7 czel ~ca. ub ..r.
pomlęd,zy }?!:zecho.~ząGym ul. 6 ~Ierpnla
Ignacym ~11.lpczaklem a Sobcza~l.em doszlo do bó.lk1. Sobczak uderzył FIltpezaka
,~. ~rzuch, wskutek c7,eg~ upac~l n?- ziemIę·
~ 1'1.lpczak. ze:waw8zy. Blę Z ZiemI. poczl\l
~clekać. \V kilka ehwl! dopa.dl go Sobcz.ak
I zoclał. mu '!"' glowę SIlny CIOB, ?owalaJąc
I',~ .nt"\. JezdnIę· 'Vskutek ~c1erzenl(l. o bruk
1·lltpcza 1.: doznał zlamanla podstawy cza- ,
Rzki i ",Iu'ótce zmarł. W sprawę tą został
\lmi~zl\n~' również Gromkowski.
W wYl11k II :oz'pra wy .So~cz.ak 7,ostał skaznny na 8 miesięcy w!p'zlcnla. Gromkoweki znś zosLał uniewinniony.

KRONIKA

KRONIKA PABIANIC

lUno Luna - "Ty, co w Ostrej Swiecisz
Dramie".
Kino Oświatowe "Sonata księżyco

,,,a".

Kino Nowości - "Cygańskie dziewczę".
"Baśń z tysiąca i Jednej nocy". Stara·
niem miejscowego Kola Przyjaciół Harcerzy urządzona zostanie w niedzielę, dn. 2
bm. w sali gimnazjum męskieg? in:. Sn.i a deckiego zabawa dla naszych mIluslńsk1Ch
pt. "BaMl z tysiąca i jednej nocy". Poczatek
o godz. 4 po pol.
Z ruchu Darodowego. Przy licznym udziale czlonkÓw odbyło się w środę ub. w
lokalu wlasnym przy ul. PułaSkiego 13/15
zebranie lwIa Stronnictwa Narodowego,
które zagaił p. Kuśmider. Zebrani powitali
serdecznie przybyłego
b. dwukrotnego
więźnia Berezy Kartuskiej p. Kotasińskie
go z Łęczycy, l(tóry wygłosił ciekawy referat pt. "Bieżące sprawy polityczne i gospodarcze". Pod koniec zebrania kilka słów
wypowiedział jeden z członków z Lutomierska. Obu prelegentów wysłuchano z
wielką uwagą i nagrodzono oklaskami. W.
dalszym ciągu zebrania odczytano zebranym komunil.aty oraz omawiano inne
sprawy wewnętrzno-organizacyjne.
Samochód ciężarowy najechał Da w6z.
Ka szosie Łask-Pabianice samochÓd cięta
ey wÓz z kor'lmi, będący własnością p. Sorowy Ł. D. 86-52 najechał na przejetdtają
chy Antoniego ze wsi Retldni, pow. ŁÓdź.
\Vóz został lekko uszkodzony. Wypadków
w ludziach na szczęście nie było.
Zabrał matce 75 zł i ulotnił się. Fitueh
Helena, Grabowa 24, zgłosiła w komisariacie P. P., ie 15-letni jej synek z otwartej
szafy zabl'ał 75 zł gotówką i wybrał się na
"ędrówkę rzekomo do S7.czercowa. Smut·
ny ten przykład niechaj będ 7 ie przestrogą
dla innych rodziców, ażeby baczną zwracali uwagę na otoczenie swoich dzieci.
Nowe obowiązujące ceny na mlłkf! l
chleb. Komisja cennikowa tut. Zarządu
Miejskiego ustalila następujące ceny: w
hurcie za 100 klg. mąld żytniej 70 proc.
32,- zł; mąka razowa 95 proc. 27,- zł; mą
ka pszenna 65 proc. <i2,- zł. W sprzeda:ty
detalicznej za 1 klg.: mąka żytnia 70 proc.
0.36 zł; mąka razowa 95 proc. 0,31 zł; pszenna 65 proc. 0,12 7.ł. Pieczywo: chleb żytni
pytlowy z mąki 70 proc. za klg. 0,32 zł; razowej mąki 95 proc. 0,27 zł, bułld pszenne
wodne G3 klg., mala bułka 0,6 kIp;. 4 gr. Ceny powyższe obowiązują od 26 bm. I{upcy
dą surowo knrani gr7,ywną do 3000 zł, lub
~ądający, lub popierający wyższe ceny bę
aresztem 6 tygodni, a towar będzie skonfiskowan\'.
Wystawa harcerska. 'W szystkie druży
n)' harcerskie w Pabianicach organizują
wspÓlnie w kotlcu maja rb. na stadionie
sportowym firmy I\rusche i Ender przy ul.
Zamkowej wielką wystawę harcerska, o
chamlderze propaganclowym. Obejmować
ona będzie nie tylko liczne wylwnane przez
harcerki i harcerzy eksponaty, ale przez urządzenie w7.0rowych obozowisk wykazać
ma pracę tut. harcerstwa.

KRONIKA ZGIERZA
Z ruchu Darodowego. W uh. środę w lokalu własnym pl'zy ul. Piłsudskiego 28 odbyło się tygodniowe zebranie S. N., na ldórym omawifma była l,ronika tygodniowa.
Żyd komunista w kwiaciarDi. Od pcw.
nego czasu ukrywał się na terenie Zgierza
znany działacz komunistyczny, kilkakrotnie karany więzieniem za działalność wywrotową. Żyd ten, ktÓrego nazwiska nie
podajemy ze ,,"zgIę(lu na toczące się śleclz
two, aresztowany został w domu przy ul.
ŚI'eelniej. twierdzonym zostało, że życ!ow
ski komunista ukrywał się przez jaki~ czas
w żydowskiej kwiaciarni P!·Zy ul. Pilsudskiego.
Dochodzenie przeciw urzędnikowi. \V
~roclę, dnia 13 kwietnia wpłynęła do Zarzą
(lu l\1iejskiego skarga dotycząca p. Jana
Da,browskiego, oskarżonego ') popełnianie
nadużyć przy robotach publicznych w
Zgierzu.
Zatrudnienie sezonowc6w. W ub. czwart.ek na robotaeh publicznych, prowadzonyc!l przez Zarząd Miejski, zatrudnionych
zostało dalszych 59 robotników sezono,vyeh. Nowi robotnicy pracować będą po 3
dni w tygo.dnitl z wynagl'odzeniern 2,50 zł
dla koblCt l 3,50 do mężczyzn.

I KA LASKU
20-1 KRON
"*'
Kino Luna"
C

'1 ..

Kradz"l'eo!\oe Dnl'a '98zuarbna pel a .. T l
~ ,
m. wc WSI a ar
gm. Dobl'oli, skradziono na szkoclę p. Jana:
\Vronki rower męski, wartości 9C zt. _ \V
n?cy na 27 bm. ,ye wsi nuda na szkodl) p.
PIOtra l\aszna skJ'lLrlziono rower wartości
8(1 7.1. Tego samego dnia we wsi Leszc' '_
nach Dużych skmdziono na szkodę p. VJi.
t.clewskiego drób, wartości 150 zł. - Dnia
28 hm. na szkodę p. Szwe.icera. właściciela
maja,tku Ostrów skradziono większą ilość
cll'zewa sosnowego z lasu. \Ve wS7.ystkich
spI'awnch dochodzenia pro'''adzi posterunek P. P. w J'.asku.
Pożar. \V nocy na 28 uh. m. we wsi Wo(l7,ic!"acly fPlU Jila się olhrzymia folwarczna
storlola na Rzkodę p. Kulczycldego. Straty
są bardzo duże.
N

•

wpochodzie Stronnictwa Narodowego
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ORĘDOWNIK. niedziela, dnia 2 maja lM7

Strona 8

Nagłówkowe słowo

(tłusto)

1!';

grOMY, ka.łde

Ogłoszea.ł.

Sząnownej

klienteli podaję do łaskawe] wiadomości.
że z dniem 1 kwietnia r. b. przeniosłem moje lokale
handlowe ze Starego Rynku

. na ul. Wielką

7 (parter)

Na tarl!;acll nie wystawiam.
drobne żelazne,

artykuły nożownicze,

Polecam
kuchenne

Składnica

sprzęty

Wyrobów Stalowych
Karge i Stein

"#'Z.

zg 26857·8

CZESŁA'W

STEIN

wAr6d drobayeh: t.lamowy mJ1lmelr •

1----------

Majatek

480 mórg za mor~ę 250.- zł dwoSkł d
rek .10 pokoi. WOJtkowski. Pozn~,i.!i
a
KWiatowa 5 - 2.
zd 99 3/1 'k 01()J1 i a1no-d,el itk a tes o<wy. peln~
Do.m
biegu. centrtlJm . to<wrurem,•. mJte.
;s,z.kaniem. boo kO'l1<kUJreneJ1l ba!!"'
nowy przy Poznamu ogr6d 1000 dozo korzYl&tnie. AdTee Orędow
kwądratowych,.t., cena 5500,- zł. nilk. Poonań ro 99 3S9
'VoJtkowskl. roznań. KWiatowa :...._.:...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
zd 99 379
5. m. 2.

I

Skład

.

zd 99207

Dom

Targ6w Poznańskich (z Pozna·
nia); 18,10 muzyka lekka
płyty: 19,00 audyc"l strzelecka; 19,30
polskie utwory fortepianowe w
wykonaniu Mani Witkomirskiej
(z Torunia): 20.00 koncert Ch6ru
Robotniczego ,,zjednoczone" pod
dY,[,' Ą- · .Cbh.aruby (z ŁdOdZi): 20,30
.. ,yYIll I legu naro owego 3-go
Maja" - audycja ze wszystkich
rozgłośni P. R.; 20.50 dziennik
wieczorny', 21,00 .• Literatura z
nowej gleby" (wiecz6r literacki
poświecony regionalizmowi) - w
oprac. Stefan n Rumelta i Jana
Waśniawskiego- 21,30 koncert w
wyk. malej orkiestry P. R. z udziałem Franciszka Pasi (śpiew);
22,00 fragment międzynarodowych
zawod6w tenisowych .. Polska li'ra.ncja·': 22.16 wiadomości sporto WE' ze w8zystkich rozglośni P .
R.: 22,25 muzyka taneczna w wykonaniu malej orkiE's try P. R.;

R. Barcikowski S. A.

Poznań
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spożywczy z dwoma pokojami - m6rg.sp,rzeąam cel'\a ~2 000,- lub
kuchnia i maglem zaraz spr~e- wyązlerzaw.lE:
obJęCie
~ 000.dam. Adres ws każe Orędowmk. , }VoJtkowskl. Poznań, KWdla9t90~~

Drzwi

OG LNOPOLSKIE

..-zy.

Skład
Kolonialkt
kolonialny . .mie~zkaniem . madeąt . zaprowad2\?n a. c~ntrum •.maclem,
w pow. mieście od !'laraz tamo ładnym mleszkamem tamo IIprzesprzedam. powód wYJazd. Adres dam
Piotrowski. Pozn&1\. hr.
Orędownik .PoznaJI zd 98842
Marcin 5 - 21. pOdwórze. le'III'CI.
_ . - -- .
zd 99 263

Poznań

okna. inne prace stolarskie solidnie tanio wykonują Młyny. Tartaki Dębieńko poczta Steszew.
telefon 6.
zdg 96 476

3

2'.eB oferiy D&PNytlad: s 1892ł. Ił ~. d 1190
i ~ 4. - l słowo.
DNIIDe o«ł<lftenia w dni powszednie "rzyjm-ąje
ał~ do pds. 10~. w eoboty t dn:i ,przedśwlą.
MaDe ...,.jmuje 6i4 do godz. 9,ł6.

DROBNE

OGŁOSZENIA

dalsze słowo tO groszy. 5 licz'b = je<Lno słowo,
i, tV. &. a - katd~ stanowi t słowo. ledno ~łC)o
stenie nie mOlle przekraczać 100 słów. wtem
5 Dagl6wkowycL.

Numer lOt

11>

-

2.

z

..

Ugłoszenia do 30 sł6w dla posza.
prrwabne buracrzane. pomy S'Lo'll'ie kujących posaay w tej rubryce
P<YlóIlatti.. ca~itJe oobsiew'Y. in· bliczamy po jednej trzeciej cenie
welll1:arr.e. zabutdQwan·ia 38 000..-.
drobnych.
,,' poIat y 9000. SwoOOd,a . Pni'Cwy.
j
00 99 <l>lQ

Dziewię6dziesiąt-

.

nr. Utwory. S18ta1nOlsFławda M~n~~!
ki - IYlyty.,
ry ery
pin' koncert nr. 2 f-moll VI' wykonan'iu londyńskiej orko s7mf. Solista Artur Rubinstein - płyty;
22,10 wiadomości sportowe.
Ok 1000
t
St~~~::a M:oni~szki' _ up"{;r:.
Cz. I. Fragmenty z op...Halka".
Cz. II: Fragmenty z innych oper
. W·t·
11,35
dla dzieCi:..
I aJ.
. audycja
jutrzenko"
opowiadanie
maJowa1!TI.
•
k 1791
~parte
temacie z .ro 11. ."
śll~str?wll~r35 ąe~l:,tmaąJaml I~!:.
.manu;. ' . J!lesllI maJowe z . I zy Marla~kleJ: lS.10 słucpow!sko
T. S. ~ ....I:rzerl 46 laty, pl6ra
Jana Slh.lH::kl~go w wyk. orko Te:
atru MIelskiego .(ze .: 4wowa),
18,40 polskie pr~eboJe ~a~eczne płyty; 22.10 v\'ladomoscl sportowe.
Lódź _ Około 10,00 muzyka
kompozytor6w polskich _ płyty;
113"
"
.... 11'~
" 1 ) . .R oz~owa z d Zlecmi.
•..."
t an ce polskie - muzyka dla dZleci _ płyty: 15.ó5 • Biegi Narodowe 3 Maj a" w spólity s tart: 18.10
arie i pieśni pol~ki e - płyty: 18,45
Łodzianin na szerokim świecie"
:.. felieton pt... Poprzez Bałkany"
22,10 wiadomoś ci sportowe.

aj

Służba dO'łnowa

morgowe

Starsza
PSf:enne. lQ J.lI/k.i. og>ród OWOCo~y.
aleje. za,budowanie masY'wne, l'JI'
WoeIDJt3Jl"l,e. oIbo&i~y. cena. 21 000.
Swoboda. Pniewy.
zd 99 400 Iwvrp",r.v{'ipl

Niedziela, 2 maja.
8.00 audycj t poranna; 9.00
transm. nabożeństwa z Archikatedry lwowskie; obrz. lac. Kaza95
nie wygI. ks. prof. Henryk Web~raczanych prywą.tne zabudow.aryński. śpiewa;' bedzi ch6r .. Lume masywl1e •. bhsko Poznam a b) Inni
Dom
tnia Macierz". Po nabożeństwie
21000
ObJ6Cle 9000
reszta - ' - . '<
t '-k' P o·
ogroaem P o znrunil\l pl"lZy tramwa- ok. godz. 10.30 .. Słynni dyrygendługotermmowa. Kos enc l"
j!u wlaścicioela w~roSJt. cena 10000. ci" .. Adrian Bouit" - VI-ta
znali. Pocztowa 15
zd.,9 369
Szofer
wP'laty 6000. Kos.tenoki. Swa- audycja; 11.25 transm uroczysto.
.
rzed~ War s·za·ws-ka 21.
Bci otwarcia Międzynarodowych
1.2
~ą;?kIlJ~<) aK,~~jlko·hw ielk ~~l\.
ze 99 4119
Targów Poznańskich 12.03 pora'lO
. . lauomQ~
1'",tCZew . pOCZ li!
o-----~=-.::..:-=~-----I nek muzyczny (z okazji otwarcia
pszennej przy szosie. zabudowa: lo. Z. PalW.lo'W'Slki..
n 4ft 304
Kamienica
studia na terenach Międzynarodoni.a. _obsiewy. wPłaty 5000. 66
nOtWa Staro· łece res,tal\lJ"ada. kolo . wych Targ6w Poznańskich) (z
m6rg W'P'Iaty 4500.
SwO<boda.
Uczciwy
. 26 000 Poznania). Wykonawcy: OrkiePni-ewy. Wron ieoka.
zd \lI9 408
CIU W
ni alką Pf'zy &;WQIc
~rc~
'stra Rozglośn: Poznallskiej pod
---------------I:l,ai~ą~'";l;;:;;k-J;~;;: larŁ lM. ~s-i ()
WIP'IFOchatay ,,\8. o.
ara' '7)d o~~!i dyr. Ferdynand r Kowalika. _
F l
k
pra,cę. - Łaska'we
<W
Kwartet wokalny Wandy RoesO warcze
b d
.. O.rędo!Wlniok" - Lód,ź,
sler-Stokowska - śpiew. Stani100 .bur!lczanych pril!la za u 0.. UCOCbWY ".
n 4i! 300
sław Roy śpiew
M . Paw:ama. lIlwentarze. blisko Pozna..
p
t
k
'
ma
30000.obJęCie
18000.S
f
·
k
sz le - s rzypc ; w przerwie
Ko~tencki Poznań Pocztowa 15
zo .er
okolo godz. 13.00 przegląd teatral'
•
d 99 370
.
400 zł
ny; 14.00 audycja z okazji 365Niedziela, 2 maja.
z
m e chan~k poszuk1}Je. posady, 8 lat
pożyczki poszukuje na kr6tki t er- lecia ist ni enia lwows kich chrze.
praktyk!. dobre sWJad ectw.a. złomin urzędnik wg ug,Qdy. Łaska ścijański ch cechów mura rzy. ka- TOr!lń -: o.k. godz. 10.30 orkle•
12 DO WYNAJI!CIA •
zz'enakn,auZcJ ę'9 °20f 4erty Oredowmk. Po·
we zgłoszenia do Kuriera Po- mieniarzy i brukarzy' 14.30 mu- stry I soh ścI (płyty): ok. godz.
• •ti• •' _ _ _ _ _ _ _ _ _
d9
znań s kiego zdg 99 317 /8
zyk a lekka w wyk. Orko Tadeu- 13.00 prze glą.d teatr:alny - wopr.
sza SeredYńskiego (ze Lwow a): dra Jana Plecho"ktelf' (z BydgoKasjerka. ekspedientka
Wspólnika
Kolonialka
15.30 ..Jak sobie poradziłem w go- S~czy): 16.00 w m edzlele popołud
(czki) gotówka 1000,- do kupna spodar~ twie"
. pogadanka - mu - w es!>ło - płyty: 19.15 proPR P
MY
z towarem mieszkaniem do Wy- poszukuje posady do składu pieskładu
spoż:\fwcz e go
poszukuje wygł. s-ospodar3 Jan Biernacki. gram I)a Jutro: .19.20 z reglOnp
dzierża wienia. objęcie
500 zł od czywa lub !"zeźnictwa. zna kllBe
kawalp.r. lat 28. Oferty Oredow- 2) .. Przeglad rynk6w prod. roln."; do regIOnu. ..'VlOsna na WSI.
LAMPOWICZOM
Łaskawe
zgłoszenia
zaraz. Adres Oredownik. Powań National.
nik. Poznań zd 99 345
16.00 muzyka lekka z płyt; 16.25 \VYk,. ąrkJ.estra .)udowa: 23.00
Orędownik
Poznań zd 99131
zd 98281
premiera słuchowiska pt. ..Tara- .. Tance I PIosenki (plyta za płyNiedziela. :I maja •
•
6,
OtENKI
. . paty kr6la walc6w". Napisała tą).
_
Czeladnik
t8. DZIERtA WY
. .,.............IIIIIIiII_
Maria Jehanne 'YieloPolska: 17.00 Lwów. - Ok. 10.30 muzyka dla 6.00 Konigsw. _ Koncert z
piekarski z karta. rzemieślniczą
k~ncerrt !!ymfom!!zny w ~ykona- wszystkich z płyt; 10.50 transmi- Hamburga.
z długoletnią praktyka szuka. poKawaler
n!u łó.dzkleJ orkiestr) fllhar~o- sja z ur~czystoś~i złożeni!l odznak
7.05 Praga - Koncert z Karlo65
Zgłoszenia Gniezno. Ryrolnik lat 29 pozna przystojną mczneJ.pod dyr .. Kar<;>la Pr!>snaka. wszystkICh oddzlał6w WOJskowych wych Var6w.
buraczanych zabudowania dobre sady
n 41729
pannę lub wd6wk~ do lat 30. z C~6k.u .lm,~, Mkmuskl;(]·. Halmy Sa: garnizonu IwowskieA'o. jako votum 9.00 Konigsw. - Koncert nie- przy Poznaniu zywe i martwe hek '5. Galantowicz.
majatkiem od 15-20000.- zł ce- WIC -Ie.]- ,'y ysz -ows !eJ - sopran ~ w kościele Matki Boskiej Ostro- dzielny.
mwentarze obi'ecie 5000.- Oferlem objęcia ojcowizny gospodar- 1E9uOgOemuLs~ta StzumPldch~ - tenor. bramskiej w'1' Lwowie na Łycza- 15.15 Konigsw. - Wesołe po- ty Oredownik. Poznań zd 99278
stwa 150 m6rg i ożenku. Bu:.... I el,"a 1}ra o~lera wszę- kowie: ok. go' Z. 13.00 •. Dzieje Pa- południe muzyczne.
,.dynki masywne. ziemia I klasy. dZle :- sz.klc hterackl Jana Eml- noramy Racławickiej" - pogad.
17.05 Rzym - Koncert wiedellinwentarz żywy i martwy w jak l;a Sklwsklego: 19.15 program Tla
16.00 muzyka popularna z płyt: skiej orko symf. pod dyr. Oswalda
110
y
Kelner
najlepszym stanie. Oferty z foto- J(ułr~;) l~:~ók~ncert ro:-:rJwkow 19.15 koncert mieszany: 19.45 Kabasty.Radio Paris _ Koncert buraczanych. zabudowania prima
grafią. kt6r.!l się zwraca do Orę- p y y:
.
ragm. mIę .zyn~ro- .. Pani kupuje kapelusz" - humo- stow muz .... ~amou·re\1X:".
inw~n.tąrze ŻYy.'e •. martwe. 12 lat sa,motny . ka'ucja 200 na sezon prodowmka. Poz.nań pod. !id 98 447. dOpwyckh
zawod6,? ... te·11l s 0\\y!!h reska WIlhelma Raorta; 20.00 d.
18.00 Komgsw. _ PIękne me- własclclela. ąbJęcle 10090.- Ofer- wincja ~l1Jie woj.sko_ JlOtrzel:my.
Rzecz. traktuJ~ powazme. Dy- .. ols ą - F rancJa. 20.20 wlla - C. kOncertu mieszanego: 23.00 - 10die.Wiedeń _ Koncert rozryw- ty Orędowmk. Poznan zd 99 277 ZglQs<Ze!lua Pozna.ń. Mairy'na,rska
skrecJa zapewmona.
dOątoścl sportow . 20:40 I?rzeg!l d 23.30 muzyka taneczna z płyt.
kowy. 18.30 Londyn R. _ .. Dzień
6. Th7Jeź.n·iik.
zd 98 4j2
pohtyczny; 20.50 dZlel)mk w 11:.
majowy". kom. muz. Arne.
S d
dzi-Jf.-i
CZ?T?1Y; 21.110 .• Rozmówkl ~.akopanKatowice - 6.00 audYCJa po- 19.00 Berlin _ Koncert solito wa ~ a
Przedstawicieli
skle - ,..; . \Ve!l0ła . Syrena w 0l?r. ra~a; ok. .goąz. 10.30 koncert mu- st6w. p. i. Karola Szymanowskie- L1ii m6rg mOOli buraczanej, 1'/. z
J~zefa ,zyścl.eckleego (.wznowH~- Zykl powazn~ł (plyty):.1l.05 ch6r go .. Pieśń Roksany" i ,.Taniec'mor-gi, inwentarze. całlkowite ob- rejonowych prowincji poszllkuje
me);
21.30
dzwł.!I;
FranCIszka
LImęski
;.Echo
z
9.pola.
13.00
•.
Co
ludowy"
na
skrz.
i
fort.
Berosiewy
6000.
Swoboda.
Pn
ioewy.
wytwórnia
proszków. mydła ..Ła·
Pijawki
w wyLe Li: . Herz - forte- ~łyc!lac na śląsku : 16.00 orko R6- munster _ Muzyka polska z płyt. Wroniec.ka.
zd 99 4Q7 bedź". Poznań. SapieżYlIski 1. lekarskie zawsze świeże j>oleca s~ta
plan;
22.00
~le~Zrjl,"nr
k~ncert
zew.lcza
.(~I.Yt~):
17.00
k~n~ert
mu19.30
Sztokholm
_
Koncert
symf.
Odpowiedź znaczek.
zd 98 888
Zakład Zoologiczny M. Kenig.
rozrywkowy wllenskleJ orkiestry ~y!{] rehglJneJ. (t~ansmlsJa z ką20.00 Frankfurt - .. Tosca" óp.
185
Udź. N a wrot 41 a. tel. 242-98.
P. R. pod dyr. Włady!,!ława Szcze- sClOła ewangehcklego w Kn,towl- Pucciniego. Radio Romanna .
Pk'
n 41380_ _ _ __
PatlSkl~gO z udz. Zofll KrolI. W ca('h): 19.15 progr~m na Jut~o; .. Ewa" opt. Lehara. Berlin _ Mu- pszennych. zabudowan1.3, maąy~oszu Ulę
przerwIe o god ·. 22.30. tr. frag- 19.20 koncp:t ch6ru .. 19.!'i5 premle- zyka operowa. 20.15 Ko)enhaga ne dv,:orek. elektrycznosc: ~zęsc\O-'_-'-'-' A"fikowanego sprzedaw('y.
Skrzypki
ment~ z dorol..zl]eg~ .. Biwaku po- ra słucho~lska ... Zofl~ Kossak pt. _ Hadiobal. 20.30 Wieia Eiffla _ ?,yp1 mwentarzem właś.cl<:;!.ela ol;!do sklepu blawatnego
wstanc6w ślaskJch (z KatOWIC) ... śląska wiosna : .22.45 część dru- Koncetr symf.. Lilie _ .. Opowie- ~cle 8000.- Kostenckl. Poznan,
praktyką i odbyta
..Stradivarius"
ga .. Doroc.zn~l!:0 biwaku powstań- ści Hoffmanna" op. Offenbacha. Pocztowa 15 - 2.
zd 99 371
ą.
Zgłoszenia z
illlPl'1Jedam.
AOtres wslka!Że OrePoniedziałek.
3
maja.
('6w
~I!lsklch
;
~1.15
p1arsze
Ma21.00
Mediolan
_
..
Peleas
i
Mei curiculum
dow·nik. P02lllań rr.d 98 44IiI
8,00. ~rgnal czasu: ą,03 .. ~arsze k~' mlhana ChmlelewlCza (płyty). lisanda" op. Debussy·ego. 21.05
330
arlresem \\,laKto z firmy Columbu9. Poznań. polskie - . wykonanIU orklest,ry Kraków _ ok. godz. 10.30 mu- Droltwieh - Muzyka kamęraIna. buraczan ch kompletnymi in wen·
asz .ewicz. PI~c~91~~
Wrocławska 15
d!)tej ,Ę:oleJowego PrzyspoFsoble- zyka symfoniczna (płyty); ok. Rzym - Koncert wokalno mstru- tarzam i blisko miasta .kolei. 12 ______a_2___1_1_._ _z_ __
Rowerv
ma WOJskowego pod dyr. erdy: godz. 13.00 "O teatrze regional- mentalny.
lat. objęcie 25000.- Kostencki.
kupuje. ten sie nie oszukuje.
nanda
.Ge~rota
(z
Krakowa).
nym"
wygI.
nr
Władysław
Do~2.00
Sztokholm
Koncert
Poznań
Pocztowa
15.
zd
99372
Wspólnik
_ _ _ _ _() 2237.:..,7_ _ _ __ 8,5ą flzlennlk . poranny: 9,00 tran- browolski: 16.00 pieśni majowe z wieczorny.
____• _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
SmISJą. z kośc!o!a św. :re.resy przy Wieży Mariackiej: 16.10 muz~'ka
2.4.00 Sztuttgart - Ko!\cert nocgot6wka 1500.- fachowość nieqstreJ BramIe w Wllme. ~aza- (płyty): 19.15 odczytaniE' programu ny z płyt
Piekarnię
konieczna. zapewniona egzystenSkład
ł
b'
.
k
I cja. Oferty Oredownik. Poznań
węgla i drzewa dobrze zaprowa- me na uroc.z~stość Kr.610weJ Ko- na dzień następny: 19.211 kon"ert
dzony tanio sprzedam. Adres rony . PolskieJ WygłOS i ks. p,ro!. chóru: 19.55 muzyka (płyty): 23.00
Poniedziałek, 3 maja. ~~z~~~eni~e~~·p~;;f~~r~:arrlie~~t1'a:
zd 99220
wskaże Orędownik. Poznań
Bro!,lsław Kulesza. Po na.,bo~en: muzyka z płyt.
15,00 Pl'aga. RecI·taJ fort. 15.15 ni~m. elektryczność. wyązierżastwle ok. godz. 10.00 .. \, ybltm
1 6 Of t O do n k P
zd 98924
wirtuozi polscy" - płyty: Igna- Lódź - około godz. 13.00 feli e- Kiinigswush. Melodie operetko- wu~ . .
er Y rr: w 1-. 0Panienka
Cy Paderewski - fortepian, Bro- ton pt. ..Z warsztatu T eatru we. 15.30 Praga. Plyty.
znań zcl 99380
.
Sprzedam
nisław
Huberman - skrzypcc. Miejskiego". Wy!!,ł. dyr. Kazimierz
16.00 Droitwich. Płyty. Kog~t6wka 20.0.- zl Ja!ro zas.teI>CZl"jadłodajnie w pełnym biegu. ruJózef
Hofmann
fortepian.
Wrt>czYl1ski:
16,00
Edward
Grieg
nigswush.
Koncert
popu!.
16.10
.
.
22
ZGUBY
.
.
.
m
sz~foweJ
do
kaWIarenki.
sklachliwa ulica. Adres Oredownik. Wanda Lanrlowska - klawesyn. (płyty): 16.10 poradnik snortowy Rn/a. Koncert muzyki polskiej. ~ .
du Plecg:wa za~az f?0trze~na. Poznań zd 98 606
Artur Rubinstein - fortepinn: dla robotnik6w' 19.15 ..10 minut 17.00 Strasburg. M. tlolska. \VroOferty rędowmk. oznan
11,35 .. Wszystkiego po trochu" dla pesymist6w'" 19.25 muzyka eław. M. popularna. 17.15 MedioPrzybł kał
p. 20 519
Pracownia
- audycja dla dzieci' 11,57 Syg- rosyjska (płyty) ;19.45 koncert so- lan. M. taneczna. 17.20' Kołouia..
.
, ą
szczotek. pędzli .wycieraczek. 'po- nał czasu: 12,03 poranek muzycz- listów.
Alfred K,,-artet R.-dur Beet.hovena.
S ię b!llIdo-g. Ł6dz. śIlls'ka 3 a.
Inteligentny
wrotnictwo. szpagaty
przedze. ny w wyk. orkiestry P. R. pod 'Vdowczak 'Wykonawcy:
(hary ton). ,Tuliusz Rh'- 18.00 Budapeszt. M. cygańska. Odebrać za 2/Wrotem kos,?;t6w.
worki. sienniki. Pertek. Poznań J dyr.
Feliksa
Rybickiego
oraz
Brofallski
(skrzypce);
Z3.00
23.30
·Sztutgart.
\Ve'lola
aun.
muzycz·
n
42
300
młody
mężczyzna
lub panienka
P/Jcztowa 16.
zd 98 43'1 nisława Marwidówna - sopran. muzyka z płyt.
na. Londyn R. Koncert. 18,10 R.
posiadajacy got6wki 50-100.Łucja
Czechowicz6wna
(k.
alt.)
Romania.
Koncert
m.
polskiej.
1[23
R'
OZMAITE
otrzyma
stała
posadę.
Adres GręSkład
duety; w przerwie poranku
Poniedziałek, 3 maja.
18,30 Lukse~b"rg. M. l e k k a . '
downik. Poznań zd 99341
koloni'amy sprzecloaż wódek. cen· muzycznego ok. godz. 13.00 ..Mo19.00 MedIOlau. M. rozrywkowa.
_
trum 1500. Bi'l ard al\l,tomatY'Czny jruk nowy 1J5O.-. K3.!l"lik. Po- K~zi~i~:;~dB,;g(~~iń!J~~~~C;~yta 23~a~~:;k~ t!~ec~~ao~tt1"ity.- f::g~ ir~~I~~ii.~~~e;;r ~~~~~s~i:~:
Chrześcijańska
Czeladnik
lII'Iań.. Obtwal.is·wwo 1Q 2.
Karol Adwentowicz' 13.15 d. C.
T
Ok 1000
'V b·tni nych" koncert z udz. solist6w. wypożyczalnia sukien ślubnych l maJoa'rSlki kaw ruI er. dobra &iła pozd 99 459. _ _ __
poranku muzyczneA'o: 14,00 repor- . oru~ -I
-:.
:.., t" (yW
19,51) J;lrno. " Krawiec w zamku" balowych. Łódź. Suwalska 7 - s>z,wkiwar,y od zararz na sotate. _
taż z życia: 14,45 .. Defilada pio- WirtUOZI 035CY Sk ... y y . ~ . a~: korne,ha muzyczna Rtebrechera. przy Napi6rkowskiego. Szymański Zgl o&zenia do S ekreta.riaotu Pracy
Drogeria
senki żołnierskiej" - potpourii wszawy);
'11 ~2' rZYPdce I PUlW
20.00 Br.ll!rad. Konrert m. pol·
n 41 78!:!
Pol~kj.ej - Więcbo'rk.
N 4:2 236
kołon.ia.M1y, miC$zka:nite. drz,ie.rżawa układzie Adama Eplera i Zbig- płyty:
," poga an k a spo- skiej. 20.0:1 Brnk",ełR flam. Kon80, cema 2000, dobra eg.zystl:encja. niewa Lipczy!1skiego w wYkona-l łeczna: 18.10 muzyka lekka - cert Rymf 20.10 Lipsk. Koncert
!I>Owód wD,at1ld SlP!'Zed·am. ..Rex". niu orkiestry lwowskiej Kola płyty; 18,2.0 pogarlan~ p. aktualna; Lipskiej Orko Rymf. z urlz. soliP!()I'ZJ[]·ań. Trz.eci.ego Maja 5.
Mandolinistów .. Hejnał" i soli- 18.30 Stal1l~ław MOl1luRzko: Tań- sty (skrz.J 20.20 Lon,lyn R. .. An_ _ _ _.:..,zd
.
98 900 _ _ __
stów refren, (ze Lwowa): ce g6ralslne z op ...Halka - tygona" !';ofoklesll z mllzyk>1 1\[en15,30 .. Audycja dla wsi" - po- plyty.; 18.40 roz.mowę z~ słucha- delssohna. BIHlapeszt. Koncert
Piekarnię
gadanka (z Poznania); 15,55 •. Bie- czarnI; 22.10 wiadomośCI sporto- orko operowej i solistów. 20.30
Poznaniu całym urządzeniem me- gi Narodowe 3-go Maja" - wspól- we.
Lilie. KonC'ert symf. 20.45 hon.
chanicznym. konie. wozy. obr6t ny start; ~6,0r; pol~ka. Kapela. Lu,
Lwów _ 10.0U muzyka polska Abon. koncert symf.
.
.
wagonowo
z skladu poleca najtaniej
roczny 75 000 sprzedam 25 000.- dowa, fehk.sa DZlerzan~wsklego. z płyt: U,31i .. śpiewy o Ojczyźnie"
21,!!O Mediolan ..• La SlgnOrm,\l
Oferty Orędownik. Poznań
PrzysPlewki Jerzego Khmaszew- _ chór żetIski' 1810 słuchowisko Jazz opt. Papanhel1o. Rzym. Sozd 97 305
skiego; 17.00 ..Licea rolnicze" - T. S. L. ..Pr~ed '46 laty": 18,40 Iisci (skrz. i fort.) 21,40 Wie,łell.
żelaza
odczy~:
~7.1~. ..Z oper Karola .• Dla wojska _ płyty: 18,50 .. 70- Utwory J. Brahmsa wyk. na fort.
Skład
Kurplfisklego
ze LWO~Ol.). lecie Sokołll-Ma('ier7.Y we Lwo~Z,OO Sztokholm. Kone.ert sohdelikatesowy. butelkowa sprzedaż \VykOnOl.wąy; .dr ~ . !?zc!"epanskOl. wie" _ pog.: 2!.11l will.domoRci Rt!JW. Rzym. l\{U7.ykOl. JlIl'lZowa.
wódek. dobrze zaprowadzonr. u- - prl'lekcJOl. I obJaśnienie. IrE'na sportowe; 23,nO mU7lyka taneczn" LIJIRk. M,. t?necznll.
r3iądzpniem .
ma.glem. komrorto · KOPRCzyńska - sopran. R. Cy- z płyt
23,00 T{onJgswush. 'VesołOl. auPoznań, Składowa 4, teJ. 35·19, 35.29,35.53
.
dyda . PraJta. Rec. organowy.
wrm mieszkaniE'm gotówkowy. A'anik - baryton. zwiększonll orOrerty Orędownik. Poznań
kiestra symfoniczna Tadeusza
Katowice Po nabożeństwie
Z4.00 S~tutgart i Frankfart.
zd 99375
Seredyńskiego: 18,00 reportaż z ok. god". 10,08 koncert 8ymfoniez- Koncert. Hilversum. M. taneczna.
llal"terowy 4 ubikacyjny sprze.
daJIll. ogródek. cena według ~ody.
AdTes wskaże Orędownik.
Poznań zd 99136 _______
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"BRACIA DEIERLING

Og łoszenia

l-lamowy milimetr lub jego miejs~e kosztuj~: w zwyczajnych na Btr~mie 6-I.ar:n owe j 15 groszy. na Bt:onie. redakcyjnej (i-lamowej) a) prz'y końcu części
redakcyjnej 30 groszy. bl na strome czwartej 50 groszy, e) na strome drugIej 60 groszy. d) na strome WiadomOŚCi lokalnych 1.- zł. Drobne ogłvć>zenia
(najwy:!ej 100 lł16w. w tym 5 nagłÓWkowych) słowo nagłówkowe druk~p.m UWItym, 15 groszy. k~t.de dalsze słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych. poczynaj~e
N aetatniej strony. l-łamowy milimetr 30 gr06zy. OgłOtlzenia skomphkowane. z zaatrzdeniem mleJsca - od POtlzczególnego wypad'k u 20% nadwyłki. Ogłoszenia do bietą,cego
wyda.nia ptzyjmujemy do godziny 10,30, a do wydań niedzielnych i iwią,tecznych do godziny 9,ł6 rano. Ogł08zenia z poza WielkGpolaki przyjmujemy do wydań biet~cych
. do godz. 10. do wydal~ niedzielnych i Awią,tecznycb dnia poprzedniego do /l:odz. 18. Za blędy drukarskie. które nie wie k.. ztalcają, treści ogłoszenia. admin :stracja nie odpowiada.
Ogłoszenia przyjmujemy tylko za opłatą, got6wb, z góry. KGnto w P. X. O. nr. 200 1~.
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Ah! moja droga, ci dorożkarze
są warci, aby ich na jednej gałęzi powiesić, tacy są. nicostrożni i niezręcz
ni! Ten, ('o mnie wiózł, tak się zaplą
tał o inny powóz, że mnie o mało nie
zgniótł zupełnie . . Możeby to lepiej było, ale wiem, że jedna
znajoma mi
księżna nigdy by tego nie przeżyła.
Ten bł y !:-zczący elegant był tylko
powierzchownie dystyngowanym. Prawdz-iwy dżentelmen nie odezwałby się
do lwbiety w tak trywialny sposób.
Uderzyło to La.urę i, nieprzyjemnie dotknęło.
Spojrzała nań ze zdziwieniem
i wyrzutem. Co się z nim stało? Czemu jej nie zachęca nadzieją przyszłe
go szczęścia, nie dziękuje za poświę
cenie, jakie dlań zrobiła, a chwali się
doznawanym powodzeniem.
Czyżby
wzgarda i jej lekceważenie tu się zaczynało?
Nie, ona na to od niego nie
zasłużyła.
NiGch ją świat cały potę
pia, on jeden nie ma prawa, bo ją sam
na tę drogę wprowadził.
Gdyby znała dobrze jego przeszłe
życie, nie zdziwiłaby się tej dziwacznej mieszaninie chłodu i uniesiel'i., ele- '
gancji i rubaszności, szyku i prostactwa, jaką stanowił ten człowiek. Na
nieszczęście ideały
nasze zwykle za
późno pokazują nam swoje różki.
Pan Branscombe i Viviana nie mówili nic do siebie, wracając do domu.
Panienka była rozkapryszona, głowa

życiem

dbam o honor i moralnoM tego domu. myśl o mnie, jak o umarłej, i nie
Nie mogę znosić fałszu i oszukaństwa. troszcz się mymi losami. Nie mogłam
Sama nie jestem z takich" co oszuku- dłużej udawać. Nie jestem stworzoną
ją i kłamiQ.. Najpierwszy sędzia w cado fałszu i obłudy i dlatego cię porzułym państwie mógłby
mnie sądzić i cam. Nie potępiaj mnie, nie przeklipewno by na moim sumieniu nie zna- naj. Pomyśl tylko: miała serce i dlalazł ani plaqlki.
tego upadła, mIała umysł wyższy i ten
- Milcz, albo idź stąd natychmiast! ją zgubił; t.o serce, długo zimne i na
- wrzasnął wści~kły, słysząc jej próż- wszystko obojętne, obudziło się Wl"e:!Zcie do miłości, t~n umysł sprawiał jej
ną gadaninę, gdy . jemu serce pękało
z żalu.
niewypowiedziane udręczenia i zatruŻegnaj mi.
, - Ale tu jest coś . do pana: Pani wał ,ży.cie.
Twoja Laura".
'przed odejściemzostawila list - rzeTak, beż wątpienia, u\!iekła pozo'kła, zbliżając się, nieustraszona jego
gniewem.·
stawiając mu boleść, smutek!
nową.
Pan BranscoIilbe ćhwycił list i roz- troskę, każąc znosić spokojnie nowy
darł gwałtownie kopertę.
Drżał, czycios.
tając jego zawartość, i twarz mu się
- . Lauro! Laurol - zawołał łkajQ.c
Czyż na
mieniła. Postarzał w tej chwili o lata i wypuszcz.ają.c list z ręki. całe.
to zasłużyłem! Czyż nie znosiłem spo.. ~tara Sidewing była ~ijaczkJl., a dziś kojnie wszystkiego? Nie byłem dobry,
WLeczorem , uraczyła Slę znakomicie. cierpliwy?
Nie szła jednak spać, lecz wpatrywała
- To. zbyt ciężkie i bolesne - szepsię uważnie W twarz pana Branscomnął pan Brans,combe
chwiejąc
się
he, który dzisiaj wydawał się jej pra- Głowa mu opadła na piersi, oczy się
wie ,wariatem.
przymknęły i runął jak długi przy
- Uciekła - szepnął bladymi usta- łóżku żony, która go zdradziła. Dostał
mi, a łzy ukazały mu się w oczach. Nie silnego. ataku sercowego.
- Gdyby umarł w tej chwili płakał od .niepamiętnych czasów, teraz
niewdzięczność kObiety tak go głębo sżepnęła ' stara kobieta patrząc na zako zraniła, że gorzkie łzy z pod powiek ciśnięte ręce i martwe rysy - to by
już nikt nie dochodził złodzieja brywycisnęła. List Laury brzmiał:
Viviana
odziedziczyłaby
"Gdy będziesz ten list czytał, Ber- lantów.
nardzie, już mnie w tym domu nie bę wszystko i n~kt by nic nie wiedział.
Zabrała swQ. lampkę i zeszła ciqzie. Opuszczam go, bo życie moje
ją bolała.
Wiedziała, że była dziś ła
jest nieznośne. Nie skarżę się na cie- chutko po schodach, nie budząc nidną. a jednak Gerald nie ukazał się
bie i nie mam' Ci za złe udręczeń tylu kogo i nie wzywajQ.c pomocy lekarani na chwilę na koncercie. Oparła lat. Sama byłam najbardziej winną, skiej do cho:r:ego. Zostawiła go tam
ciemną główkę, na której brylanty po-, że ~godziłam się zostać · twą żoną, nie
opuszczonego, z jego cierpieniem i ' rozłyskiwały, o podusz1;:.i karety
i mila , cZUJąc i;l}a ciebie ani cienia miłości, paczQ., w pokoju, do którego nikt pewczała.
' ahi' odrobiny przywiązania. Ciebie bła no nie zajdzie.
Przyjechawszy do 'd omu, powie- gam tylko o ' przebaczenie! Zapomnij
- Może umrze i nigdy. się nie dodziała ojcu, że jest bardzo zmęczoną.,
to" czym 'względemciebie zgrzeszyłam, ' wie ~ t;J:lyślala so.bie schodząc.
życzyła
mu dobrej nocy i Wbiegła
wprost na górę, cię,gną.c ~ so.bą. tr.en- ~=
pOłyskującej sukni i wlokąc po pokryi<l
tych pluszowym dywanem schoda-ch
Nie 'pozostawiono 'jednak pana rewolwer w rękll z,dobył się na odkosztowne koronki.
Branscoll"ibe" jego losowi. Gdyby się wagę·
Już było pół do dwunastej, Pan
Wbiegł do poko.ju. :Porozrzucane
Branscombe wypił kieliszek wina, ka- stało według życzenia 11 dznicy,. nie
o.dkrytoby go do rana i opuszcz'o ny rzeczy i powysuwane SZUflady dowozał sobie zdjąć buty i włożył wygodne
pokój artystki stałby się przybytkiem dziły rabunku. Już chciał zwołać służ
pantofle.
- Chciałbym wiedzieć, czy Laura le- śmierci. Moralne ws trząśnienie, jakie- bę, aby mu pomogła do wyszukania
piej się czuje - pomyślał, przechodząc go doznał, ' spowodowało siln.y atak złodziei, gdy, ku swemu przerażeniu,
sercowy i odebrało mu przytomno.ść. posłyszał głębokie west.chnienie i ujkoło jej pokojów.
Zajrzał do pracoAle
Tinson, kamerdyner, słysząc ja- r~ał ~ękę swego pana, wyciągniętą na
wni, lecz nikogo w niej nie byłO. Zwykle, wracając o tej porze z klubu, znaj- kieś dziwne głosy i niepokój Q tej, po- ZIemI.
rze w domu, , w obawie o swoje pieKamerdyner ukląkł na podłod~e,
dował ją tam piszącą, czytającą, lub
oddaną swej Ulubionej pracy.
Nie niążl{i poszedł Obejrzeć pałac, czy się lecz po bliższym rozpatrzeniu nie znado niego zlodzie.i~ nie dObierają. Z re- lazł 'żadnych śladów gwałtu i rozboju.
zwrócił na to uwagi, że dziś .ie.i tam
- 0, mój biedny panie! - wołał
nie było, bo przypuszczał, że położyła wolwerem, którv. zawsze miał przy
się wcześniej.
Na pierwszym piętrze sóbie, i latal'ką w ręku zeszedł na pal- zdziwiony je~zcze bardziej tym stacach i przesuwał się cichutko po kory- nem, którego nie znał przyczyny. ----' Co
spotkał starą Sidewing.
- Ach! panie, stało się nieszczęście
- mwołała prawie niewyraźnie.
- Co? Co takiego mówisz? - krzy-

. ., .. :,",': - Cjos na cios '

kną.ł przerażony.
Nie mówiąc słowa więcej i nie czekając objaśnień, pobiegł do sypialnego pokoju żony, gdzie znalazł straszny
nieład.
Listy i papiery leżały porozrzucane na podłOdze, szuflady szaf były powysywane, pudełka pozamykane
naprędce i zawartość
ich porozsypywana. Jej nie było! Pan Branscombe upadł na krzesło, nie mogąc przemówić ze wzruszenia. Stara SidewiIlg
załamywała ręce, oczy fartuchem wy-

cierała i bełkotała coś niewyraźnie do
siebie.
- Gdzie ona? - zapytał, czując, że
go coraz większy niepokój ogarnia.
- Poszła, panie, i pewno więcej
nie powróci - rzekła stara wzruszona.
- N a miłość boską, kobieto? , czy
zwariowałaś, krzyknął, chwytając
ją za ramię i odpychając od siebie.
- Nie potrzebujesz mną pan szarpać na wszystkie strony i łajać od wariatek - odparła, łkając. - Mówię
prawdę·

Gdzież ona mogła pójść! woblady jak ściana, przyciskając rę
ce do czoła.
- Uciekła zapewne z tym nędznildem Francuzem - rzekła stara. Anglik nie zdObyłby się na coś podobnego. Żonę kotnuś .wykraść p'o trafi.
tylko cudzoziemiec. Cóż się z 'nami
teraz stanie - dodała, łamiąc ręce.
- Ci.cho bądź, stara idiotko! - zawołał pan Branscombe w przystępie
gniewu.
- Jakże ja mogę być cicho, skoro

-

łał,

..-

·Uciekła

-

szepnął

bladymi ustami.

tarzu, gdy nagle ze zdziwieniem zoba- to za szczęście, że pana znalazłem!
czył drzwi od sypialnego po~oju pani
Mógłbyś tu SkOllCZYĆ tak bez ratunku.
otwarte i p6słys~ał ciężkie, pr2,yduszoTinson rozbudził wszystkich w do. ne " rzężenie, j.akby konającego cz.łowi~ mu i rożesł·al w różne strony. De La.n~ ka. Tinsoh; choć dzielny ,i energiczny
c,,! na ulubio·ne.i ,klaczy Vivia.ny polew ' dzień, nie był zbyt· odwaZny w CIał po domowego doktora, który przy.
nocy. Zęby dzwonily mu ze strachu, byl właśnie w po:r~, aby przyprowadzić
kolana ugięły się pod nim, a 'p ot zim~ chorego do przytoIDllŚci. Cała ' służba
ny wystąpił na czoło.. Pomimo to wi- zgadła od t ,azu, że pani Branscombe 0dząc, że ni~ ma innej rady, ścisnął puściła elom m~ża, a ucieczka jej tak

dotknęła pana, że
nie przypłaciL

o malo tego

Viviana o.budziła się z ,mocnego
snu około pół , do pierwszej i zdziwiła
się niezmiernie widzQ,c niańkę Side~
wing, stojącą koło jej łóżka z lampką
w ręku i przypatrującą. się jej z wyrazem niewypowiedzianego tryumfu w
siwych oczach. Zawsze niespokojna.
i skulona wydawała się teraz wyprostowana, ' odmłodzona. Oczy jej bły
' sz~ały strasznie. Gniewny,
okrutny
wyraz twarzy był przerażający, tym
bardZiej, gdy się taką oS61'lę . ujrzało
koło swego ' łóżka o tej godzinie.
';'
- Czy wiesz, kochanko, co się stało? - zapytała panienkę, która usiło
wała przebudzić SIę zupelni~.i odpę
dzić ogarni.ającą ją ochotę

do.' snu.

skądże bym wiedzieć mogła? odparła szorstko przypominając sOQie przykry sen, jaki miała przed
chwilą. Zdawało się jej, że spadła...z

-

Nie,

, wierzchołka jakiejś

góry i ile razy .

z

największą trudnością , na wierzch się
wydobyła, tyle razy ' mśdwa' ręka sta-

rej niańki spychała ją znóW w priepaść.
,
- Macocha tWbja porzucał ' was
i uciekła z t.ym podłym Francuzem.,_
- Uciekła z panem Lellelletierem?
- zawołała Viviana blada i przerażo,na.. Wyskoczyła szybko z łóżka, narzuciła
Ciepły
szlafroczek, ws.unęła
nóżki w wygodne pantofelki i przetarła
wligotną. gą.bką oczy.
- Ach! Jakież to o.kropne! - zawołała. Co za plotki z tego będą.!
Chciałabym wiedzieć, co powiedzą na.
to panie Chalmers, 0lłe, ta.):c zaWsze
dobre i moralne. To skandal, a co na.jgorsze, że jego skutki spadną na mnie.
- Na. panienkę'? zaśIlliala .się
pani Sidewing wzruszają.c ramionami
i zabierając się do długiej przemowy.
Gdzież tamJ Jut ' ja z.ar~cz.am, ze
panience to nie zaszkodzi i bynajmniEJj
jej nie dotknie. '
Vlviana nie lubiła tego tonu i' tego
sposobu mówienja do siebie. Czuła się
nim upokorzona i zm~rtwiona.
Koło jej łóżka, na stole, leżała ło
togl'aHa Geralda. Ucałowa.ła ją, zanim
się spać położyła, a teraz ukryła w aksamitnym pUdełeczku przed cieka·
wym okiem niańki.
- Nie byłaś tak od niej zależna,
abyś
miała
cierpieć
za' popełnione
przez nią głupstwa - mówiła dale.!
stara. - Lepiej, że się tak stało, kochanko, pomyŚlniej dla nas i dla naszego interesu.
- Dla nas? - Slo\\\a te obraziły
Vivianę.
Tak naprawdę mało ją. obchodziło, czy nielubi-ana macocha jest
w Prince's Gate, czy je porzuci. Niepokoił ją tylko skandal, jaki to wywołać
miało, obawiała się jego skutków ·dla
siebie. Lecz jak mogła ucieczka macochy wpłynąć na i c h interes? ' "
- Jestem już zmęczona tymi tajemnicami - rzekła nagle - te ukrywania się i groźby wyprowadzają mnie
z cierpliwości. Proszę mi odpowiedzieć
wyraźnie na moje zapytanie. Ni~ chcę
dłużej żnosić tych przykrOŚCi i domysłów, nie chc~ być bezwiednym narzę
dziem w twoim ręku. Powiedz mi więc '
całą prawdę: czyim dzieckiem jestem?
Stara wybuchła głośnym, rażącym
uszy śmiechem. Nigdy twarz jej obrzę
kła nie wydała się Vivi,anie tak wstręt
ną.. Niańka opiwszy się dziś wódką
odzyskała energię,
wesołość, niczego
się nie obawiała. Czuła, że po śmierci
'pana Branscombe wyrzuty sumienia
nie będą. dręczyć jego córki i nie doprowadzą jej do wydania światu tak
d?b~'ze dotąd ukrywanej tajemnicy.
Vlvlana nie uniesie się wspaniało
myślnóścią i nie .zechce przy.wrÓcić
pr.aw należnych nie\viół1e! istbci~.
Wszystko więc jest na dobrer:dródż..~.
Zbrodnia nie będzie ukatana-; tylko
niewprawni i niezręczni narażają. się
na niebezpieczellstwo, ona się umiała
doskonale wziąć do rzeczy.
- Czyim dzieckiem jesteś, kochanko? , A któż .to może wiedzieć? To już
naloży do tViro.iej matki, a nje do mnie.
Nie kłopocz się niczym, a myśl lepieJ
o ładnej fortunie, jaka ci się dostać
musi - rzekła w kOllCU.
'" (Cil!g dalszy nastąpi)

l

j

u
Ta -emniczy

gośt

z Ameryki wraz z adiutantem lydem zamieszkilł wluksusowym pałacyku

W galerii niesamowitych postaci odlub mnie}szą rolę w
Sowietach, poeze_me miejsce zajmuje tajemniczy lewantyńczyk, który obecnie
przebywa w Paryżu.
Dziennik pary.s ki "Le J<lurnal" ta;lt go
charakteryzuje: - W tych dniach ' przybył do Paryża pewien człowiek, któremu
zależy na utrzymaniu incognita. Nazwieko
tego pana nigdy nie figurowało na pierwszej stronie dzienników, czasami tylko i
to przez przeoczenie umieszczano jego dziwaczne nazwi sko na liście drugoplanowych bolszewików.
A jednak ... Wła ś nie ów człowiek
zna najtajniejsze szczegóły działalności bolszewików,
zna tajemnicze motywy aresztowania
wszechmocnego szefa posępnego G. P. U.
~ Jagody.
Dzi wny gość przybył do Paryża rz; Ameryki. P omimo. że jest bardzo zamożny, nazwisko jego nie znalazło się w sp1sie wybitnych pa;sażerów transatlantyku.
Nie zatrzymał się w hotelu, lecz wy.
grywaiących większą

w razie potrzeby odgrywa rozmaite role, Je~eli "tajnia;k" jest opi~8załY.l nie dość
charakteryzuje się jak aktor itp. "Tajnla- lotny, wpada w niełaskę l zostaje zdyskwacy" z "I{reditbiura"
lifikowany przez "komisję kontrolują.cł\,",
muszą składać szczegółowe raporty
która zdaje raporty Stalinowi. Wśród
o emigrantach rosyjskich I o ich po.
"tajniakÓW" spotkać motn8 ludzi wsze!łożeniu finansowym.
ki ej narodowości i kondycji, "ideowi bol~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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wiązywać

najął luksusową garsonierę,

Szeregi publiczności
przed. pałacem
Buckingham
w Londynie przy·
glądają
się
karocom 'królewskim w
asyście
kawalerii.

na parterze prywatnego pałacyku, w arystokratycznej dzielnicy Passy.
Przedstawił się, jako turysta spędzają
ey walq;lcje w Paryżu. Zamierza podobno
do,czekać się otwarcia wy1
stawy, gdyż chce
ją pokazać żonie i dzi~ku.
Otóż

nietylko najbliższym powiernikiem Jagody,
lecz i jego skarbnikiem, rozporządzającym
prywatnymi funduszami czerwonego kacyka. "Corriere delia Sera" z dnia 7 kwietnia zamieścił na jego temat rewelacyjny
artykuł, z !którego wynika, że gość z Lewantu przez szereg lat działał w Ameryee
i Europie, jako plenipotent Jagody i
dOkonywał podejrzanych transakcyj
we Francji, Holandii w Anglii l Brazylii.
Podobno surmy, którymi operował, pochodziły li funduszu "defraudacyjnego" sprytnego szefa G. P. U., kóry na wszelki wypadek umieszczał je w bankach i przedsię
biorstwach poza granicami "matWlzki Rosji". Lewantyńczyk był bu.sllinessmanem
dla podejrzany-ch 'Pieniędzy.
Mająta Jagody rósł, Jak na drożdżach.
Ponoć osiągnął sumę
kilkunastu milionów.
W ten (}to sposób Jag<lda zabezpieczał
sobie przYMłość.
W Sowietach istnieje osobliwa. iootytueja tzw. "Kreditbiuro", którego zadaniem
jest odszukiwanie i rekwirowanie pienię
dzy i kosztowności ukrytych przez "białych" przed ich ucieczką li kraju. Urzęd
nicy "Kreditbiura" mają u.stalony plan
pan X

był

działania.

Specjalni agenci śledzą emigrantów
rosyjSkich,
przebywajf\Cych dotychezas za granicą, po
czym zwracają się do nich za pośrednic
twem pewnego banku posiadającego filię
w Paryżu.
- Pan ukryił przed wyjazdem li Ro<sji
swoje kosztowności i pieniądze - zwraca
się do emigranta układny urzędnik. - Pan
sobie chyba zdaje sprawę, że
nie ma mowy o powrocie do ojczyzny.
Nigdy pan nie uzyska utraconego mająt
ku. Ale my proponujemy panu następują
es, transakcję: O ile pan wskaże nam
miejsce gdzie się znajduje "skarb", podejmujemy się zwrócić panu połowę. Resztę
zabierze rząd sowiecki.
Agenci "Kreditbiura" są jednoeześnie
pracownikami sekcji zagran1cznej G. P. U.
(INO) i sekcji tajnej (S. O.). KaMy z nich
rozpor_ządza funduszami dyspozycyjnymi.
Przedstawiciel Kreditbiura" urzędUje
w ambasadzie sO'~ec~iej, poza t}'lm org,a -I
nizacja zatrudnia tam ego agenta" który
" ,
. . ' ., .' ......... .....
..
',. . .

szewi"?y:" stanowią. zn~k()mą ~niej~~ość.
Imcjatorem groznej dla "bIałych organizacji był tajemniczy Lewantyńczyk, )el
dUMą byJ przed-siębiorczy kat-handloWiec:
Jagoda.
Emigrant, iktóry dM się wziąć na k ..
wa~ jech~ do RosjL l~z skoro wskazd
kryjówkę, w której umieścił "skarby", ?mowa zawarta w Paryżu przestała obonaiwniaczek dostawał się do więzienia,
a stamtąd "pod stienku".
Gdy w rzadkich wypadkach, zwłaszcza
gdy chodzilo o popularną w kolach emigranckich osobistość - "Kreditbiuro", wy.
wiązało się z danego przyrzeczenia, wÓ'W...
czas Jagoda "strącał" z przyznanej emigrantowi sumy spory odsetek dla siebie i
dla LewantyńczYka. IGient otrzymywał
najwyżej dwadzieścia,
czasami dziooięć
procent. Skarb państwa wcale na tym dobrze nie wychodził, gdyż
Jagoda zatrzymywał cztery piąte
przeznaczonej dla skarbu połowy skarbu.
Dziennikarze paryscy oblegają pałacyk
w dzielnicy Passy w nadziei, że uda się
im przeniknąć tajemnicę pana X, lecz pan
X - tęgi, 50-letni szpakowaty jegomość,
ma przy sobie anioła strMa ~ydka, który
każdemu
intruzowi grozi procooem i
,.przykrymi konsekwencjami niedyskrecji".

Gwiazdy filmowe podaj~ do sołu
Niezwykły

trick reklamowy w restauraCji nowojorskiej

Arcydziwna restauracja istnieje w No- Odbierają nam zarzutki usłużnie dwie uwym Jorku. Gościa czekają tam nielada rocze panny. Jedna z nich ma oczy mesensacje. Nie chce się poprostu wierzyć lancholijnie rozmarzone i taki charaktewłasnym oczom, zdaje się człowiekowi, że
rystyczny układ ust. Nie uchodzi oczyśni, ale wszystko jest chyba na jawie...
wiście zbyt natarczywie przyglądać się paRestauracja jest niesłychanie wytwor- nience w garderobie. Ależ to chyba Marlena. Wytworni są też obaj odźwierni, 0- na Ditrich, a druga to Katarzyna Hepburn
twierający przed goścIem lśniące podwoje
we własnej osobie. Czyżby dzisiaj wszystdrzwi. Ale cóż to? Czyżby jeden z tych kie aktorki fIlmowe i wszyscy ich koledzy
odźwiernych był Clark Gable? Nonsens.
urządzili sobie kawał i umówili się tutaj w
Wykluczone. Clark Gable nie potrzebuje \ restauracji? Chyba ni.e zerwali umów w
przecież zarabiać na chleb jalw portier,
Hollywood. Zanim się jeszcze ochłonie z
nawet najlepiej płatny! To chyba tylko pierwszych wrażeń podchodzi do gościa
jego sobowtór, podobny do niego jak jajko Jan Kiepura ze swym ujmującym uśmie
do drugiego ... Idziemy dalej, do garderoby. chem. wskaZUjąc mu wytwornym ruchem
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tysiące żołnierz"
'lnas~eruje pr~eci'W

Dowództwo angielskle skoncentrowało
w okolicach Khaizoratal :_a
północno - zachodniej granicy Ind y j, gdzie
prawdopodobnie dojdzie do bitwy z góralami zbuntowanymi przez fakira z Ipi.
Armia angieLska pod wodzą gen. Burgha, maszerująca do I{haizoratal składa
&ię z dwu brygad indyjsko - angielSkich w
poważne siły

angielskich

"fakirQ'Wi

~

miejsce przy stole.
Potrafi on znakomicie władać serwetką i robić ruch w lokalu. Ale już nowa sensacja. Do stołu podchodzi nie kto inny jak Greta Garbo, nie
jako królowa, lecz jako prosta kelnerka,
by przyjąć zlecenia gościa, z twarzą niby
wykutą z marmuru.
CÓ~ to, czary jakie?
Lecz uwagę goScia zwraca w tej chwili na
siebie dyrygent orkiestry, który z niesły
chaną werwą zaczyna władać batutą.
To
nie kto inny, jak niezapomniany król walca, Jan Strauss, a przy fortepianie siedzi
sam Ludwig van Beethoven, ponuro skupiony.
Doprawdy, mr. Stanes rozumie się na
interesie. Potrafi on pozyskać nietylko
najjaśniejsze
gwiazdy Hollywood, lecz
wskrzesić takte zmarłych mistrzów tonów,
chociat tylko w postaci sobowtorów.
(W. i P.)

Lpi"

sile 33.000 żołnierzy. oraz pięciu kompanij
lekkich czołgów i dwu eskadr lotniczych.
Rozpoozyna.iące się operacje wojsk angie!skj.ch, u'ważane są w kołach londyń
skich za początek wojny, są sparaliżowane
przez olbrzymie upałv.
Poza tym panuje malaria, która już
wkradła się do szeregów angielski·ch.

Aresztowanie niebezpiecznego handlarza
żywym towarem
Był pre~ese'ln ~'Wiq~ku 'Właścicieli

. .
.
Warszawska pobcJa obyczajowa aresztowała niebezpiec.z nego handlarza żywym
towarem Antomego Supersona.

I

lupanar6'W 'W W

ars~a'Wie

. .
Supernon należy
do najWiększych
zbrodniarzy, dzi~aj~cyc~ w Pol.sce. Założy.ł on w WarszaWIe kIlkanaścIe domów
schadzek, od najbardziej luk,susowych do
naj prymitywnieJszych i ciągnął z nich 0'1brzymie zyski.
Dla zabezpieczenia "interesów branżo
wych" z jego inicjatywy powstała w stolicy potężna organizacja właścicieli lunaparów pod nazwą "Wzajemna Pomoc". Organizacja czuwała nad "podziałem rynku"
i "bezpieczeństwem" 1racy. Rozporządzała
ona olbrzymimi funduszami. Członkowie
organizacji opłacali miesięcznie wy,s okie
składki, które wpływały do wepÓ'lnej kasy. Pieniądze używane były na najrozmai1:8ze cele, a przede W'szystkLm na kaueje
d!a aresztowanych członków etowarzyszenla.
Superson w ciągu o<statnich lat był prezesem "Wzajemnej Pomcy". Na sta.nowisku tym dopUŚCił się olbrzymich nadużyć.
Zdefraudował sumę przekraczajf\C8, 100 tysięcy złotych.
Gdy właściciele domów publicznych dowiedzieli się o nadużyciach, donieśli o tym
poliCji. Jednocześnie aresztowano ,,sekretarza" Supersona, Mordkę Lustiga.

W Long Beach w Kalifornii odbyły się wyścigi motorówek, zakończone
~ ~iem. Na wirażu jedna z motorówek wykonała salto morta;le,
rnwc~ wyszedł z :wy~d ku b~2! cięuzych QbrjI.Że~

~ramaty~
J~dDak jUe-

Dobra Informacja
- Rysiu, co możesz mi powiedzieć o
Juliuszu Cezarze? - pyta na.uczyciel.
- Same dobre , . . . ~ ~
[Ze, same dobre!
. -

~OZEGNANIE Z KO.NIEM
Znakom~ta ~mazonka an~lel.ska pan?a
Greta N~c~oh~ przed wstąl?lemem w ZWlą.<
zek małzenskl poże~nala SI ę ze. s:;ym ulu.,

I

blOnym komem "Ołd BIll .

N"letoperze zapyI3Ją
" agawy
I" banany
Dotychczas sądzono powszeChnie, że
jedynie motyle, pszczoły i inne owady, a
w pewnych wypadkach i ptaki spełniają,
ważna. w przyrodzie rolę zapylania kwiatów. Jak się okazuje, w s tosunku do niektórych roślin rolę tę spełniają również
nietoperze, które szczególnie lubią upaja~
jący nektar kwiatu banana i agawy. Nie-toperze te mogą wysuwać język na 6 cm.i dotrzeć do nektaru kwiatów, przy czym
jednocześnie dotykają pręcików kwiatu i
,?;apładniaja, je py~ lłg.JllięsioW!.~ ~
innych kwiatów,.

