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Rok 11

żydzi zeznają bez przysięgi -

Kunegunda Turek, służąca p. Bassary, stwierdza,
że starostę nie bito - żyd, któremu grożono siekierą ... - Jaki towar żydzi sprzedawają na targach - śp. B. B. W. R.
sły~zała
rostę?

o narzekaniu ludności na sta-I
'
::'wd.: - Pan starosta był przez lUd-I
H<"ŚĆ bal'd~o lubiany.
Na żądanie prokuratora, aby świadt'k podal pewne konkretne przykłady
na tę okoliczność, Kunegunda Turek
odpowiada:
.
- Gdy pan starosta Opuszcz.ał Myślenice, . to ,w~ele kobiet miało łzy W
oczac~ l ~,oV'.'lło: "Szkoda tego dobrego
człowIeka...
.
A~w. G a J e w l c z wnoSI o przesł~chame ~tal"~sty B,ass~y dla ustalellla,
CZ~T on b~'ł Istotm~ bIty.
.
W dalszym CIągu pfzesuwa SIę
przed sądem cały szereg świadków Żydó"" którzy zeznajlł w sprawie niszczaIlia ~kJepów i PQniesiony h przez t
szkód.
Śwd. Rozalia G o l d s t e i n podaje,
że zniszczono jej towar ·wartości 1:300
złotych. Świadek- nie umie podać choć
w przybliżeniu co zostalc> zniszczone.
Śwd. Józef II o p f e n b e r g stwierdza, że grożono mu siekierą. Świadek
słyszał wołanie, by nie rabować, tylko
niszczyć.

Swd. Kunegunda Turek.
i ,V"

b.

służąca

Adw. Gajewic7.: - Czy :panu grożono napewIlO siekierę.?
Śwd.: - Nie przysięgnę, czy to była
siekiera, czy też "rumbatka". Napastnicy wołali: "Zabić Żyda"!, a po tym
jedli cukierki.
Śwd. Niha Emmer podkreśla, że
wskutek zniszczenia połowy wozu z
towarem straciła 3000 złotych. Były
wełniane "rypse" w ilości około 25 paczek, z których każda kosztowała od
200 do 300 złotych.
Sędzia Stępniewski: - I taki drogi
towar sprzedajecie na targu?
Śwd.: - Czemu nie? ..
Śwd. Szmul Altergud na pytanie
prokuratora, czy przypomina sobie, że
w śledztwie mówił o tym, iż napastnicy wołali: "Pójdziemy do starosty, aby
zapłacić mu za wybory, odpowiada:
- Jeśli tak mówiłem ...
Świadek magister
Józef Zanker,
aplikant adwokacki, praktrkujący u
Polaka adwokata K w o c z y ń s k i eg o, zeznał, że nie widział, aby rabowano towar.
Ś,,·d. H i r s z h o r o VI' i e c i Józef
B r a c h f e l d, sekretarz i prze}oŻOlW
gminy wyznaniowej, zeznają w spra~
wie usiłowanego podpaJenia bóżnicy.
W trakcie ich badania adw. Ku ś
n i e r z zadał im szereg pytań, które

starosty Bassary.

l{ rak ó w. (Tel. wł.) W ósmym dniu
rozprawy myślenickiej, przed przystą.
pieniem do przesłuchania świadków
zabrał głos ad w. G a j e w i c z, si wierdzając, że komisariat rządu w Warszawie stosuje do prasy cenzurę prewencyjną.. Adw. Gajewicz wniósł, aby sąd
wyciągną.ł odpowiednie wnioski z tego
stanu rzeczy.
Po stwierdzeniu generaliów świad
ków-żydów oświadczył adw. Gajewicz,
że obrona nie żą,da zaprzysiężenia
świadków Żydów. Wobec tego, że i prokurator nie wystąpił z wnioskiem o
ich zaprzysiężenie, sąd postanowił słu
chać Żydów bez przysięgi.
· Śwd. Henryk S p l i c h a l podał, że
Doboszyński nabył u niego 50 naboi
l'ewol werowych.
· Śwd. Kunegunda T u l' e k była słu
żącą. starosty Bassary, po zaprzysięże
niu podała przebieg najś-cia grupy Doboszyńskiego na mieszkanie starosty
lllyślenickiego. Do mieszkania wpadli
ludzie uzbrojeni w siekiery, kilofy i
karabiny. Świadek skryła się wraz ze
starostą. w małym pokoiku, do którego
wszedł Doboszyński z drugim jeszcze
osobnikiem. Doboszyński, trzymają.c
wycelowany w starostę rewolwer, za}}ytał:

· - Czy ty jesteś starostą?
· Starosta zaprzeczył. Świadek wyjaśnił, że to jest interesant, który ma
(to starosty ważną. sprawę. Gdy nads/edł jakiś osobnik i powiedział, że już
,.... szystko skończone, Doboszyl'lski opuścił pokój,
mówiąc do świadka,
aby

ł

I

powiedziała staróście:
- Przyszliśmy' podziękować

za
"krzewienie" idei narodowej.
Mieszkanie starosty zostało zniszczone a pewne rzeczy zabrane.
Świadek rozpoznaje WŚ!'ód oskarżo
nych Jana Kwintę, zaprzeC7.a kate""orycznie, aby starosta był przez kogokolwiek bity.
ApI. Niebudek: - Czy paDi Die

Tzw. ,.Szatnia", skład t.ydo\\'i-ki \V My·
ślcnicacll.
l,tól'ei właściciel c utrzymuja..
7.C uczestnicy zajść myślenickich wynieśli
ze składu wszystkie towary, podlali ~
aa.ftl\ i spalili.

Myślenicach, gdzie
rozegrały się pamiętne zajścia.

Fragment rynku w

Śwd. Tadeusz K r z y w d a skł,ada
zeznania co do osoby Jana Kwinty.
Na pytanie adw. B r a u m a, czy były
w Horowicach jakieś organizacje polityczne poza Stronnictwem Narodowym, świadek odpowiada: BBWR.
Adw. Braum: - To śp.
Po wysłuchaniu wyznaczonych na
ósmy dzień procesu świadków, sąd od.
roczył rozprawę do soboty rana.
W pią.tek, w godzinach popołud
niowych byli w więzieniu u inż. Adawszechświatowego rzą.du żydowskie ma Doboszyńskiego adw. Pozowski i
go?
apI. Jaworski w związku z oficjalnym
Przewodniczący uchylił i to pyta- wyznaczeniem jego rozprawy na dzień
14 czerwca.
nie.

jednak przewodniczący uchylił.
Adw. Kuś n i e T z: Kto wywołał rewolucję w Rosji? Czy Karol Marks,
Lejba Trocki i Radek Sobelson byli
Żydami? Który to z proroków żydow
ski ch powiedział o Izraelu: "Ty wyssiesz mleko z l11dów, a piersi narodów
ciebie mają. nakarmić"?
Podczas badania świadka W ak sb e r g a, adw. G a j e ",i c z zapytał: Czy świadek wie. że W Krakowie na
Ul. Szpitalnej znajduje się centrum

ha p nego aresztowania
na procesie mvślenickim
Se~łSacyjne oświadc~enie

adw.

I

obro'-ticy oskarimnych,
.

Gajewic~a

Kra k ów, 28. 5. - Po ' ukończeniu
ZeZnal} przez świadKą.. Mał~ckiego ad~.
Gajewi,cz zabrał głos l złozył sensacYJne oświadczenie:
"Zgodnie z odpowiednimi przepisami wyłącznie przewodniczący ma prawo kierować i czuwać nad tokiem rozprawy. Tym czasem jak się dowiedziałem w czasie przerwy wywiadowcy
aresztowali w gmachu sądu pewną.
osobę. Aresztowanig to stoi w ścisłym
związku ze złożonym poprzednio przeze mnie oświadczeniem o informowaniu przez wywiadowców świadków, o

rozkładzie m.iejsc oskarżonych. Byłby
to niebywały skandal.' gdyby przewód
są.dowy w kra~owsklm SądZIe O~r~
gowym toczył SIę pod kontrolą. POllCJI.
Proszę Wysoki Trybunał o zbadanie
tej sprawy."
Zaznaczyć należy, że po proteście
obrońcy przeciw informacjom. udzielonym przez wywiadowcę świadkowi Małeckiemu, a
dotyczącym kolejności
miejsc, jakie zajmują. na ławach oskarżeni, wywiadowca aresztował na przerwie osobę, którą podejrzewał o powiadomienie o tym fakcie obrońcy.

Migawki z sali sądowej

Sprawa Rudolfa Kondziołki

.Jeszcze zeznania przodownika Orlickiego - Peleryna,
z której góral zrobił sobie spodnie Nazwiska trzech
Machnów
Kra k 6 w, 25 maja
siódmego dnia rozprawy myślenickiej padło nazwisko Rudolfa Kondziołki. Adw. dr Kuśnierz
zapytał świadka Szechnińskiego, pow.
komendanta P. P. w Limanowej, czy
nie słyszał o Kondziołce, któTy ściągał
podatki w powiecie żywieckim.
Nazwisko Rudolfa Kondziołki głośne
było przed paru Jaty. OdPQwiadal on
przed sędem za nadużycia, których dopuścił się jako naczelnik urzędu skarbowego w Żywcu. O procesie tym znajdujemy informacje we wst-ęl'l1ym art ykule "Głosu Narodu" z dn. 17 maja
1934 r. Czytamy tam: ',;Od kilku dni
w Sądzie Okręgowym w Wadowicach
toczy się proces karny przeciwko urzędnikom skarbowym, Rudolfowi KOlldziołce,
Zygmuntowi Dembowskiemu
i innym, którzy w c i ą g u o ś m i u l a t
dopuszczali się bezkarnie nadużyć na
szkodę rządu, instytucyj samorządo-I
wych oraz PQdatników". A dalej: "Akt
oskarżenia oblicz& szkod:y skarbu w
nutępsiwie tych oszukańczych maniNa

począ.tku

pulacyj na sumę 27.000 zł, a wY'działu
powiatowego w Żywcu na kwotę 387 zł
27 gr. O szkodach ponieSionych przez
podatników skarb nie wspomina, bo
niepodobiel1stwem było je obliczyć.
Można się tylko domyśleć, że są. one
olbrzymie. Przez osiem lat 48.000 oby.
wateli płaciło wszystko, co im nakazano, powstały wi~c z tego tytułu sumy,
idące niewą.tpliwie w s e t k i t y s i ę c y z ł o t y c h".
Pod koniec artykułu sformułowano
111. i. następujący wnio "ck: "Proces
wadowicki i ewentualny wyrok, jaki
w nim zapadnie, musi mieć jednak
dalekoidące konsekwenCje. Powinien
przede wszystkim s p o wo d o wać
r e w i z j ę p r o c e s u o rozruchy ży
wieckie, które -dopiero teraz w świetle
przewodu sądowego w \Vadowicach
stają się zro7.umiałc".

Tak

dziołką.

więc

było

*

z Ru '. lolfem Kon-

Od tego wspomnienia historycznego
powróćmy Zl'ĄÓW d.Q clnvili bieżącej.
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Czas, czas!

Obostrzeni'a gospodarcze
w Niemczech

Id~ ja~o

B e r l i n. (PAT) Z dniem 1 czerwca
rb. obowiązywać będzie w Niemczech
szereg nQwych obostrzają.cych rozporz,ą.dzell gospodarczych. M. i. zaprowadzony będzie przymus dodawania do
waty lekarskiej minimum 50 procent
sztucznej bawełny. Wprowadzony bę
dzie zakaz używania skóry jako głów
nego materiału do wytwarzania m. i.
}{apeluszy i kostiumów damsicich,
skrzynek do narzędzi i aparatów fotograficznych.

trZe~i,

ale ••••

Ucieczka przez podkop.
z więzienia

Przy okazji robienia generalnych porz~dków warto by odkurzyć trochę
akta Żydówki Fleiszerowej.
Zatrzymajmy się na zeznaniach przodownika Orlickiego, komendanta posterunku w Myślenicach. Przypomnijmy sobie pewne momenty tych zeznań.
A więc w porze nocnej nie odbywały się dyżUl'y ani na posterunku,
ani w komendzie powiatowej, Policjanci, za wyją.tkiem dwóch nieżona
tych, sypiali po domach, pozostawiaję.c
l{arabiny na posterunku, zamknięte w
szafie, od której klucz przechowywał
komendant posterunku, nosząc go przy
sobie,
W porze nocnej telefon był nieczynnr, a w razie alarmu jeden z policjantów obiegał mieszkania swych kole.
gów, budzą.c ich ze snu,
. Czy podobnie było na terenie innych
powiatów województwa krakowskiego,
nie dowiedzieliśmy się, bowiem przewodniczą.cy uchylił odpowiednie pytaliie adw. Sto Zdzitowieckiego.

*

Zabawny lapsus lingue przydarzył
Polaszowi. Przy ustalaniu generaliów na zapytanie przewodnicz~cego o wyznanie, świadek odsię świadkowi

powiedział:

- Wyznanie mojżeszowe.
Natychmiast się jednak poprawił:
- Wyznanie rzymsko-lcatolickie.
Lapsus ten wywołał ogólną. wesołość na sali.
<!

,

*

Świadek Małecki zeznał, że z posŁerunku zginęła mu peleryna służboW·a.
W dalszym toku rozprawy okazało
się, że pelerynę tę znaleziono u jednego z górali, który zrobił sobie z niej
spodnie.

*

Kiedy na pierws'zym piętrze Sę:du
w dniu 26 maja.
rozprawa o zajścia myślenickie, o pię
tro wyżej są.d wydał wyrok w procesie
kilkudziesięciu osób, oskarżonych o udział w zajściach antyżydowskich. W
stosunku do przeważającej większości
oskarżonych zapadł wyrok uniewinnia.Okręgowego toczyła. się

jący.

*

. środowej rozprawie przysłuchiwał
z balkonu zeznaniom świadków komisarz Królikiewicz i zastępca. naczelnika wydziału śle"Clczego kom. Kuziel.
Pod koniec rozprawy przyszedł również sędzia śledczy Zacharski,
który
prowadził śledztwo w sprawie myśl enlckiej.
Jak wiadomo, adw. Gajewicz wystą
pił z wnioskiem, aby sąd przesłuchał
w charakterze świadka sędziego Zacharskiego dla ustalenia, w jakich warunkach prowadzono śledztwo. Do
wniosku tego przyłączył się też prokurator, prosząc o przesłuchanie sędziego
Zacharskiego . na okoliczność, że w
śledztwie nie stosowano pr7.ymus\1.
się

*

'V zeznaniach świadka posterunkowego Małeckietgo ujawniło się pal'ę
luk. ' Świadek był na posterunku w czasie najścia grupy DobosZYllskiego. Został wedle własnych i innych zeznal'l
bardzo silnie pobity. Świadek czynny
był już jednak w pościgowej akcji w
dn. 26 czerwca, co sam zeznał, pl'7.ehywając duże przestr7.enie.

'V

*

dzIewiątym dniu procesu sąd
ma przesłuchać 25 świadków, wśród
których figurują. nazwiska
trzech
:r.iachnów. Jak wiadomo, jedna z dwóch
ofiar strzelaniny pościgowej nosi nazwisko Józef Machna.
W przyszłym tygodniu nastąpi zan':knięcie postt:powania dowodowego,
a na~tQpnie przemawiać będą prokurator i obrollcy.
Największą. sensacją procesu będzie
oczywiście
poniedziałkowe
zeznanie
inż. Adama Doboszyńskiego.
(j. w.)

...

~
"
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D u b n o. (Tel. wI.) 14 więźniów, od. ' .siadujących tu kary więzienia za takie
przestępstwa, jak bandytyzm, morderPrzeciwnie, beze mnie nie mogliby tak
stwa itp., uciekło wydostając się poza
beztrosko odbywać swoich wyciecz~k.
'
wysoki mur otaczają.cy więzienie przez
ani tet nie byliby tak ładnie opaleni.
~
podkop.
IUM
Sk6ra wzmocniona NIVEĄ jest od por·
""
Nad wspomnianym podkopem pra.d •. I.U - UD
I . I ...
d'"
06
cowali więźniowie od dhwszego cza.su,
OLIJU HIVU
niejsza, opa a Się epleJ I pr~ zeJ I nie
...
niezauważeni przez straże więzienne.
.et Ił.' __ - Ul
ulega tak łatwo oparzeniu sronecznemu • ::
Za~iega~urqdwMP~c~ma~~ ______________~-------------------~dania okoliczności, wśród których nie.
zwykła ucieczka stała. się możliwa, 1Warto przypomnieć, że przed 10 I~t~ wia Kingsley Wood; dalej generalny.
władze .centralne ~ Warszawie wysła- w 'podo~ny ~po,só~ dokonano, rówmez prokurator sir Donald Somervell i generalny rzecznik prawny Terence O'Conły: .specJalna komiSJę.
uClectkl z wlęzlema w GtUdZlądzu.
nor. Poza tym przeprowadzono szereg
zmian na stanowiskach podsekretaria'
tów stanu.
L o n d y n. (P AT) Przekazanie wła~
dzy i odpowiedzialności za losy W. Bry"
tanii przez Stanleya Baldwina Nevillo'Jaki jest sldad nOlcego r;fl{du - PJ';feprowad;fka w ~OJICU
wi Chamberlainowi odbyło się wśród
tygodnia
szeregu wizyt o charakterze pcufnym .
L o n d y n. Tel. wł.Y W dniu wczo- tych czasowy minister skarbu); mini- Tytuł earla nadal król Baldwinowi na
rajszym premier Baldwin uczestniczył ster skarbu - sir 'John Simon; lord- wniosek Chamberlaina. Jest to oczy ...
po raz ostatni na posiedzeniu Izby prezydent rady państwa - Yiscount wiście' prosta formalność, mają.ca jedGmin Jako członek i kierownik rzą.du Halifax (dot. R. l\iacDonałd); sprawy nak znaczenie jako pierwszy akt dziabrytyjskiego. Cała prasa londyńska wewnętrzne - Samuel Hoare (dot. Si- łalności nowego premiera. Nie ulega.
poświęca długie artykuły ustępują.cemon); lord pieczęci - Earl de la War- również wątpliwości, że nadanie wielmu premierowi.
re (dot. lord Halifax); minister handlu kiego krzyża orderu Imperium pani
. Zaznaczyć należy, że nawet dziennl- - Oliver Stanley (d ot. Runciman); mi- Baldwin nastąpiło również za wstaki opozycyjne wyrażają. się z uzna- nister komunikacji - dr E .1rgin (dot. wiennictwem Chamberlaina, który w
niem o politycznej działalności Bald- lord Hore Belisha); mihister wojny pelni oceniał jej zasługi w organizowawina.
lord Hore Belish.a (dot. DuH Cooper); niu oficjalnych przyjęć na Downing
Jak donosi PAT, Neville Chamber- pierwszy komisarz dla robót publicz- street oraz niestrudzoną. działalność na
lai n , który o godz. 9,50 udał się do pa- nych - sir Philipps (dot. Stanhope); polu dobroczynności.
łacu . Buckingham, przyjął zaołiarowakanclerz księstwa Lancaster - lord
Nowy premier przeprowadzi się na
·ną. mu przez króla misję tworzenia noWinterton (dot. Davidson); minister Dowuing street w ciągu week-endu
wego gabinetu.
,
oświ~,ty -:lorą.:,.Starthope (dot. Olivel'
wraz z.e. swym osobistym archiwum, a
L o n d y n,· (Tel. wl.) W piątek og (l- ŚtanreY)l
.. .
. .'
w tY1D samym mniej więcej czasie
szona zostanie oficjalna lisia now6go
Na swoich ' ~ótYch~.zasow,Ych urzę Baldwin wyjedzie do Aix le:'\ ,llain!,
gabinetu angielskiego, którego kierow- dach pozostali - riastępujący ministro- gdzie przeprowadzi kurację.
nictwo obją.ł po ustąpieniu dotychcza- wie: minister .spraw zagranicznych
L o n d y n. (PAT) 1"1'ól przyjął na
sowego premiera Baldwina, Nevil Anthony Eden, lord kanc1et·z lord audiencji w pałacu Buckingham preChamberlain. Jak wiadomo, Baldwin Hailsham, sekretarz stanu dla Indyj miera N evilla. Chamberlain'a 'WTaz z.
został wyniesiony
do godności szla- markiz Zetland, minister obrony kra- członkami nowego gabinetu.
checkiej i został zaszczycony orderem jowej sir Inskip, minister lotnictwa
Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
"Podwiązki".
Swinton, minister pracy Ernest Brown,
specj. chorób sk6r. wener. i moczopłciowych
Lista gabinetu obecnego obejmuje minister rolnictwa MorrisQn, minister
Łódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
następują.c~ nazwiska:
pensyj Ramsbotham i Jlaczelny płatniPrzyjmuje 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
Premier - Nevill Chamberlain (do- czy mjr F. Tyron oraz minister zdro-

""la

Zmiana gabinetu w Anglii.'

I

I

Sensacyjny proces w Łucku

"la ~uil ie~t w~Iołe[leń~twie II~ai •••

"

B. kapelan marsz. Piłsudskiego, ks. prałat Tokarzewski o obecnej pOlityce na Wołyniu

Ł u c k, 28. 5. Rozpoczą.ł się tu w
drugim terminie proces, wytoczony
przez Stronnit\Yo Narodowe w Łucku
}lrzeciwko "sanacyjnemu" tygodnikowi
,.Wołyń", organowi woj. Józefskiego.
Stronnictwo Narodowe UCzuło się dotknięte i zniesławione artykułem "Wołynia", w którym zarzucano mu,
iż
,,>,zarga świętościami narodowymi i
l'.agina je do \vłasnych korzyści" i "rozbija jedność narodową.".
Jako obrollca tygoLlnika "WOlyll"
wystQ,)il w charakterze świadka w są
dzie dl' Stahl ze Lwowa. Zaznaczywszy
na wstępie, iż jest przeciwnikiem Str.
Narodowego i że wystąpił z Klubu Nar<;dowego w poprzednim Sejmie, jako
zwolennik konstytucji kwietniowej,
Stahl twierdzi, że uważa politykę
Stronnictwa za szkodliwą, gdYż zasady
głoszone przez Stronnicbvo naka:r.ywałrby mu pozytywny stosunek do deklarucji płka !(oca.
Jako nastcpny zeznaje świadek 0!'karżenia ks. prałat . Tokarzewski
z
1(owla, b. kapelan marsz. Piłsudskiego.
Na zapytanie oskarżyciela, czy świadek
zna dobrze WołYll, oświadcza prałat
Tokarzewski, że mieszka na Wołyniu
od 45 lat. Cieszy się zaufaniem ludności nio tylkO polskiej, lecz również prawosławnej i żydowskiej.
Ponieważ we wszelkich enuncja-"
cjach politycznych powołują się oficjalne czynniki polityczne na Wołyniu

że realizują myśl i wskazania.
marszałka Piłsudskiego, na zapytanie
o~karżenia, czy prowadzona obecnie na
Wołyniu polityka jest zgodna z zasadami Piłsudskiego, świadek prałat Tokarzewski oświadcza:

na to,

Głą.bińskiego ze Lwowa.
W sprawie
ogólnej świadek stwierdza, że nie
wchodzi w formę UChwalonej konstytucji kwietniowej, uważa ją. jednak za
obowiązującą.
\V polityce kresowej
uważa, że podstawą stosunku do lud"Ani na jedną. chwilę nie wą.tpię ności rusiIlskiej jest żądanie od tej
i z całą. stanowczością. to stwierdzam, ludności wierności dla państwa. Droga.
cio realizacji programu kresowego musi
choćby pod największYmi przysięga
mi, że to, co się dziś dzieje na Woły iilć drogą wzmacniania elementu polniu, nie odpowiada myślom marszał sl,iego gospodarczo i kulturalnie.
Stan obecny na kresach jest w pewka Piłsudskiego. W Turkiestanie nad
nym znaczeniu niepokojący. Stronnic\'\folgą. spotykałem więcej ducha polskiego, więcej siły i odwagi wypo- two Narodowe wypowiada się za współ
wiadania się, niż obecnie na Woły pracą. z Rusinami, nie może jednak poniu. Za dużo w społeczeństwie pol- zwolić na wchłonięcie elementu pol ...
skim jest dziś lokai, ludzi tchórzli- skiego przez Rusinów. Zmiana stosunwych, którzy obawiają. się jawnie ków obecnych na Wołyniu jest koi głośno swoje poglądy wypowiadać, nieczna. "vV stosunku do osoby marsz.
mimo iż 95 proc. ludności polskiej Piłsudskiego kontakt h~T ł utrzymywany
na \Yolyniu przeciwna jest obecne- w momentach konsolidowania narodu
mu stanOwi na Wołyniu. Olbrzymie polskiego. Hóżnice zarysowały się jedynie na tle poli tycznym i stąd wynisą. zasługi prasy narodowej, która
pie<rwsza odważnie podniosła głos kła opozycja.
Po przesłuchaniu świadka Głąbiń
i wskazała na to, co obecnie na \Voskiego obrona wnosi o powołanie nołyniu się dzieje."
wych świadków, b. wojewody BorkowDalej zeznawał "sanacyjny" poseł skiego, prof. Tomaszewicza i Pl'Of. StaSuchorzewski, szczególnie atakujący nisława Grabskiego na okoliczność, ża
działalność generała Januszajtisa.
w 1919 roku podpisany był układ przez
marsz. Piłsudsl{iego z ówczesnymi mę
GLOS PROF. GLłBIŃSIUEGO
żami stanu, że marszałek będzie pro'V drugim dniu procesu bliskQ trzy "adził wojnę aż do zwycięstwa i na
godziny trwało przesłuchanie wezwa- żadne ustQp stwa z Ukrail1cami nie
llego przez oskarżenie świadka prof. pójdzie. Sąd wniosku nie dopuszcza..

Strona
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GwaHowne bombardowanie
Walencji

•

Korzystając

ze światła księżyca, samoloty powstańcze zrzuna miasto 40 bomb - Statek angielski poszedł na dno Liczba rannych i zabitych - Fatalny atak wojsk rządowych

• jako papka

ciły

W piątek )'ozpoczął się w Poznaniu
zjazd zarządu ~\IiQdz:.. nal'oclo,,·ego Biura Hadiofonii Katolickie], które ma
swoJą siedzibę w Amsterdamie. Zjazd
rozpoczął

się

mszą

ŚW.,

odprawioną.

przez ks. Kardynala Prymasa dra
Hlonda. Na zdjęciu ks. prałat B. ~lar
schaIl z Amsterdamu, prezes centrali
i przewodniczący zjazdu.

. Na

Bałtyku

wie l k a

"Cadin", stoję.cego na kotwicy w porcie. 7 członków załogi zostało zabitych, a 8 rannych, z czego 3 ciężko.
Statek poszedł na dno, szczyty jego
masztów wynurzają. się z pośród fal.
Druga bomba uszkodziła angielski
statek "Pinzon". Ofiar w ludziach nie

Wal en c ja. (PAT) Agencja Reutera donosi, że lotnictwo powstańcze
przeprowadziło Ubiegłej nocy atak samolotów na Walencję. 8 eskadr, skła
dając~'ch siQ każda
z 7 samolotów',
zrzuciło, korzystają.c ze światła księ
życa, około 40 ciężkich bomb. ·Szereg
budynków zostało doszczętnie zburzonych.
Kilkadziesię.t
osób poniosło
~mierć, a kilkuset jest rannyell.
B~'ł
to bezsprzecznie na.igwałtowniejszy z
ataków przeprowadzonych dotychczas
przez lotnictwo powstallcze na vValencję· E~kadt'y samolotów
przybyły,
jak się zdaje, z Palnw na Majorce.
Walencja. (PAT) A~encja Havasa donosi, że w czasie dokonanego
dziś w nocy ataku samolotów powstailCzych na Walencję jedna z bomb spa.dła na pokład
angielskiego statku

Walencja. (PAT) Ag. Havasa
donosi, że liczba zabitych podcr.as nocnego bombardowania miasta przez
powstaI1cóW wzrosła do 30.
L e o 11. (PAT) Ag. Havasa donosi,
że wojska rządowe zaatakowały wczoraj o świcie Poz)'cje powsta11cze w okolicy Silwa Maror. Atakujący dostali się pod ogień flankowy i poniósłszy
wielkie straty cofnęli się w nieładzie
do punktów wyjściowych.

szaleje burza!

W i e Ś. (P AT) N a Bałty
się silna burza, która od

Pociąg wpadł na autobus
w i e d e ń. (Tel. wł.) N a linii koleBukareszt-Konstanca wpadł w
pobliżu Feldoara nociąg pos'pieszny na
przepełniony autobus, który został zu-

jowej

rOZbity.

Sześciu 'P8.sażerów zostało
siedmiu ciężko ranionych. 16

zabitych,
osób jest

lekko rannych.

Wielkie pok łady ropy
odkryto w Brzozowie
B r z o z Ó w, 28. 5. Na terellie przemyskich lasów biskupich w kopalni
"Las" stanowiącej własność dyr. Buchwalda 7.. Brzozowa, natraJiono na olbrzymie pokłady ropy naftowej. Praca nad wydobywaniem, postępuje szybko. Podczas wjercel1 natrafiono również na obfite źródła wody mineralnej,
która dostarczana będzie do "Domu
Zdrojowego - Łazienek" w Brzozowie.

K. S. "Cracovia"
na ... żydów brzeskich!

,Vw

dla ozdrowieńców • iako pokarm
wzm

było.

ku rozp'ętała
rana szaleje w północno-wschodniej
części morza.
Na wybrzeżu odczuwa
się sztorm. .Masy wód są WPychane w
głąb otwartego Bałtyku, w niczym nie
fLaruszając całości polskiego wybrzeża.
Kawigacja ustała.

pełnie

dla chorych

poprzednim nmnerze ,.OrQrlownik:t" dc.l1o&iliiinIY o wielkim pożar/.c tartaku
pod Poznaniem, wla,;no:ść Fundacji Kól'l ickiej. ~a zdjęciu ogólny widok zrujnowanego calkowicie poźarem tarlaku.

Gądkach

• jako śniadanie
(surówka)
• jako pożywienie
dietetyctne

P 27p". K.

4a~7

cjami, ale serio, nie szczędzą.c trudu,
a nieraz nawet i zdrowia.
Obecnie mamy do zanotowania nowy fakt, świadczący wymo\\'l1i~ o zdrowej postawie polskiego robotl1lka.
W fabryce okuć mebli, wyrob?w
metalowych i części rowerowych Zyda. Izaka Altmana prz~' ul. 'Varszawskiej 67 od dawna uprawiał agitację

komunistyczną.

ŻYd. 'V8)S~

bard,
urzędnik
kilkakrotnIe
JU.Z
aresztowany, pod zarzutem przyznal e:i:.noś ci do komuny, Zuchwały Żyd,
mając poparcie sweg'o współpl.emień
ca Żyda właściciela, wbrew wolI r?botników agitował, zbierał składkI, a
na zwrócone mu uwagi odpowiadał arogancko, usiłuję.c steren'zoy\:ać robotników, by tpn łabyie.i' zmusić ich do
uległości i pocią~ną.ć do swe.i robotv:.
\Vielekrotnie już żą.dali robotl11cy
usunięcia zuchwałego Żyda, aż wreszcie po bezskutecznych usiłowaniach
wybuchł w piątek 21 maja o godz. 1~
strajk okupacyjny, ki.ón' tnya do "tej
pory. Na 320 robotników zatrudnionych okupuje fabr.l·k!,) około 200 robotników Polaków, Żydzi w l iczbie około 70 i socjaliści w stra.iku udzialu nie
"\'zięli, solidaryzując się w ten sposób
z Ż~-dem \Vajsbardem.
Pomimo, iż strajk jest "'Ylyołan~' w
se·zonie i w)Tzą.dza Żydowi doktliwe
straty nie chce on usunę.ć Żyda urzęd
nika: ani nawet przenieść do innej fabn-ki, uważa pra"'dopodobnie jego agitację za pożyteczną. dla s\YycJ~ interesów. Żyd właściciel zgadza się nawet na podwyżkę byle trlko jego pupil
nadal pracował.
Z drugiej strony
związki klasowe PPS. odgrażają się
złamaniem strajku przy uż~'ciu bojówek, które mają. pokonać opór strajkujących.

Krwawv dramat Wsadzie okręgowym
w Rvbniku

Zięć ~ast'ł·~elil swego teścia na oc~ach sę(l~iego
Kra k ów, 28. 5. - Afisze żydow
skiego klubu sportowego ,.Makkabi"
R y b n i k, 28. 5. - W gmachu Są Malerz, który VI' trakcie gdy sędzia hil,apowiedziały spotkanie drużyny piłki
l'ęcznej
tego klubu z taką,ż drużyną. du Okręgowego w Rybniku rozegrała poteczny odczytywał wyrok wydający
klubu żydowskiego z T€l-Avivu, po- się w ub. środę około godz. 13 knvawa realność na sprzedaż. przymusową,
przedzone spotkaniem drużyny hazeni- tragedia na tle sporu majątkowego. podszedł bliżej Mrozka i błyskawicz
stek K. S. "Cracovia" z drużyną, "Mak- Zbrodnia miała przebieg następujący: nym r11chem, dobywszy rewolweru z
73-letni Alojzy Mrozek z Golejowa kieszeni spOdni strzelił, trafiają.c swą
kabi". Czysty dochód z tej imprezy
.
jest przeznaczony - jak głoszą, afisze zapisał swego czasu swoje gospodar- ofiarę w lewę. łopatkę.
Hozległ się okrzyk "Jezus, Maria!",
- na pomoc Żydom w Brześciu. U dział stwo rolne wraz z zabudowaniami 29po czym Mrozek osunął się na ziemię.
aI'użyny K. S. "Cracovia", który chce letniemu zięciowi Pawłowi Malerzowi
:\Iorderca, który w chwili wystrzału
~hodzić za klub p-olski, w imprezie na z zastrzeżeniem, że musi spłacić resztę
rzecz Żydów brzeskich musimy okre- rodzeilsh'la żony. Gotówka miała być wypowiedział ;lowa: "to macie za mowręczona Mrozkowi ,który chciał doślić jako niebywały skandal.
ją. krzywdę", skierował się do stołu sę
konać reszty podziału. Gdy jednak czas
dziowskiego, gdzie z najwiękgzym spożydzi mijał a zięć nie wywią.zywał się z dłu kojem złożył przed osłupiałym sędzią.
L wó w. (PAT) Odbyło się nadzwy- gu, dochodziło do coraz częstszych rewolwer, a następnie, podniósłszy rę
czajne walne zebranie okręgu lwow- sporów, aż wreszcie stary Mrozek spra- ce do góry prosił, by go aresztowano.
W pierwszej chwili powstałe na saskiego Związku Lekarzy Państwa Pol- wę skierował do sądu. Po uzyskaniu
skiego w sprawie zajęcia stanowiska I uznania lSłuszności pretensyj sprawa li sądowej zamieszanie opanował sę
w kwestii zmiany statutu łącznie z u- I posunęła się tak rlaleko, że w ub. środę dzia prowadzący rozprawę, który zamiała nastąpić sprzedaż subhastacyjbrawszy broI1 wydał zarządzenie sprocbwałą ni€dopuszczenia do ZlI'iązku
Lekarzy Żydów, która to uchwala zo- na. Tą przymusową drogą. pozbycia się wadzenia straży więziennej i lekarza.
majątku zdenerwował się Malerz i weNiebawem sprawca strasl!nego czynu
słała powzięta na walnym zjeździe w
"Tal'szawie. Obrady toczyły się w o- dług wszelkiegó prawdopodobieilstwa skuty w kajdany powedr'ował do mieuknuŁ straszny plan zemsty, który wybecności delegata zarządu głównego,
szczącego się obok sądu gmachu wię
v.iceprezesa komitetu wykonawczego konał w sposób mrożący krew w ży zienia a przybyły na m iejsce lekarz
dra Hryniewieckietgo z \Varszawy, łach.
stwierdził już tylko zgon Mrozka, któPo kilkugodzinnym czekaniu zo~ta ry, jak się okazalo, otrzymał celny
który imieniem komitetu ZłOŻ~Tł wy jaśnieilie, że lekarze przyznający się do li Mrozek i Malerz zawe7.wani na salę strzał w serce, tak że poniósł śmierć na
narodowości polskiej, a będący Żyda rozpraw pod numerem 16-tym. Pierwmiejscu.
mi, mogą być członkami Związku.
szy wszedł Mrozek a za nim jego zięć
Zebranie powzięło uchwałę, że ze
wzglę-clu
na konieczność utrzymania
j€'dnolitości zawodowej walne zebranie
okręgu
lwowskietgo sprzeciwia się
wprowadzeniu w życie zmiany paragrafu 7 statutu Zw. Lekarzy Państwa
Strajk okU1Jttcyjl"Y "" ftlbt'yce ~y(low8kiej - Robotnicy doPolskiego. Uchwalono następnie przynłagają się uS'unięcia .Żyda konul-nisty
łą.cr.yĆ się do żądania okręgu krakowskiego co do zwołania ogólnego nadC z ę s t o c h o w a, w maju.
jednOkrotnie na. poniesione straty. RozWFzajnego ~ebrania Zw. LPkarzy,
Już niejednokrotnie pisaliśmy o botnik, w przeciwieństwie do inteliktóre miałoby na celu reasunlcję u- przejawach zdrowe.i myśli wśród 1'0- gencji, jest konsenkwentny w swych
chwały w sprawie zmiany -para.gl'a.tu 7 botników, Mórzy
zwalczają. agitatozasadach i walczy ,; komuną. nie mg.ły
!tatutu związku.
rów komunistycznych, nie bacząc nie- mi frazesami, bezowocllymi konferen-

Lekarze lwowscy a

Robołn;k

•

waltzv z żvdo-komuną

I

Ani jednak interes, ani pogró~i
sę. zdolne złamać solidarnego ant~'żydowskiego, i antykomunistycznego stanowiska robotników, zajętego
przeważnie wbre'" woli przywódców.
RoJaotnicy, wśród których znajdują
się i członkowie a w dużej liczbie sympatycy "Pracy Polskiej", doceniają.,
dzięki propagandzie Str. Narodowego
i własnym smutnym doświadczeniom,
niebezpieczeIlshYo ż~-do-komuny i rozumie.ię., iż jed~'nie w walce z nią. leży
poprawa ich b~'tu.
Ropotnik polski, walczą.c z żrdow
skim wyzyskiem, nie da się wzią.ć
ną.
lep
ż~'dowskim
agitatorom,
którzy chcą. w~'korzystać jego nę
dzę.
W tych jego s!us7.llycb poczynaniach winny go poprzeć polskie czynniki miarodajne.
Żyd agitat.or winien być z fabryki
usunil}ty, jeśli jest taka wola l'Qbotników potwierdzona, aż nadto wymownie, strajkiem okupacyjnym \V fabryczn ch murach.
R. S.
nie

Syjonistyczny "Nasz Przegląd" perswaduje żydowsko - socjalistyrznrJl)lI Bundowi, te powinien on si~ zgocl:r.ić na uriział we "folksfroncie"
~tronni.ctwa 1,udowp.go, tak, jak tego l1Rjgol'l)Cc.i pragnie
Pc-lska Partia Socjalistyczna. \V ,,~a
sZY!1l Przeglądzie" czytamy:
"Skoro chłopi pozbę(lą się wstccznictwa ogólnego, to porzucą także przesądy
anłysemickie.
Natomiast Bund nie wierzy we w10ściaństwo jaką w Il'odnc!!:o
wspólnika rządów demokratY(,7.n~·ch, a
zatem t.e~a. miesz~zańskie.i demokracji
t.ydow~leJ Jest blIższa PPS, niż teza
Bundu."
Tak .tydzi rozprawiają między sobą G
koncepcji "fołksfrontu" i - dopuszczeniu
lub niedopuszczeniu do niego ludowców.
Czy Ż~dzi są tak pewni, że włościa
nie spo::! :;;złandRl'1I PSL wciskają się
hUI'lCHl w szeregi "folkslronlowe"?

..
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72 89 96 883 915 88 82014 69 161 242 385427 64 75 628 706 938 184198245 Q,22 845 139294 440 589 619 140451
Wygrane po 200 zł.
A
"*02 5 879 914 83104 325 431 582 84 77 358 454 779 951 185108 202 561 141302 28 822 '54 142151 306 586
11 32 227 66 316 63 87 438 564 762 73 96 855 57 74 948 84043 52 111 678 716 00 8::,0 6 934 76 186030 61: 143027 141 251 354 715 144063 83
779 947 1666 757 93 861 966 87 328 591 976 85 85171 253 456 95 527 175215954295988500 10 623 66 922 164 7 91 217 453 525 35 67 605 45
2035 431 521 96827 29 962 89 3026 i6 724 86160 74 110 310 591 780 806 187024 128 547 50 657 188354 95 490 72 899 145150 234 69 326 665 75 705
87076 294 362 88 719 81 88014 In9 93 62234523 824 87 952 87 189304581 ' 943 92 14fł298 324 495 551 709 959
42 48 130 322 88 449 73 546 747 336412 80 611 51 800 9 8n1'l33 165 700 98819003015894240 650 761 836 14'7143 383 148031 171 312 559 612
461 571 691 763 855 934 41 52
~v
83 840 44 906 4048' 169 229 348 415 6 73 87 922 90072 157 302 481 191019 58 73 4 302 1331 588 664 76 876 149224324 582 650 69 91 150064
. '
657 73 896 909 91013 82355 635 42 879 87 192115 42 215 91 337 445 83 234682857 151438 5~9 715 53 152204
5012 278 79 419 63 660 79 894 702 92152 232 497 569 727 951 93323 503 647714 809 94 193050 !l24 164 g 49 342 535 815 1f>4154 207 23 440
6048 407 36 38 39 550 770 876 911 47 68 484 546 784 94068 166 277 531 267 379 80 494 520 540 4 194076 163 534 846 155275 376 530 644 156151
7082 232 326 69 87457 85 514 85 618 815 957 83 95191 69 82 504 23 281 334 459 700 869 982.
227 33 562 601 157083 ~8 55 62
708 809 25 8·115 75 413 562 '989 835 97678 96002 159 299 306 Q7 89
158929 159585 660 77 160041,i 205 93
ągnl'
345 490 517 685 161110 31 462 502
90'15 69 116 345 91 440 82 823 903 97173 362 469 S71 925 37 54 98207
704 10741 569 655 ' 88 855 11040 74 626 28 822 971 99007 89 409 582
644 787 807 88 162093 296 318 26
21118 92 252 402 9 64 675 96 804 613 2l 68 , 862 76 100260 408 618 28
W
200 ł
59 745 860 168010 101 294 483 719
335 58 824 101180 273 31' 62 614 -(5
ygrane po
z•
960 164322 780 922 165157 445 727
86 981 12349 426 67 854 13126 59
~
68 410 46 847 4!:) 14159 84 710 60 102028 73 343 524 629 63 103053 111
95 207 26 362 439 70 544 54 652 888 911 16606.0 440 639 976 167034
55 67 414 B3 622 819 909 38 782 1061 132 51 636 78 852 2256 403 131 6 1240 368 63 0794 804 168045
80 31 15005 55 299 381 88 531 620 242
104101 71 232 85 634 49 720 88 59 619 65 796 3487 523 842 904 401)0 , 114 28 490 691 883 169321 805
74 802 988 16049 107 91 96 238 105103 223 571 90 91 679 781 82241 481 990 5128 202 :i5 48 813 87 7064 170171 516 702 37 171215 438 512
335 85 4,03 20 34 !)78 743 8'0 0 65 46 106146 216 32 47 379 409 533 35 227 89 319 612 8998 9029 44 386 560 , 172040 281 639 908 173281 430 540
81171404154190 537 635748934 744 812 23 56 948 92 107003 70 ]21 669 775 878 956
'673840 17438743656507980 175133
18058 254 630 19020 92 114 460 80 298 368441 62 529 66 1C'łJ 108087
10587 843 938 11419 39 41 669 737 269 577 968 176711 177120 848 535
576 695 802 98 949 20204 396 842 525 78 704 817 46 109000 72 181 297 831 12012 13271 378 755 B06 22 815 178318 25 402 501 4 664 179258
905 21020 79 155 319 29 478 600 354 539 tj49 78 110172 256 78 387 432 14029 38 203 407 873 15164 484 602 430 55 85 608 803 908 88 180113 355
36 51 73 9 41 916 17 22046 97 193 82 611 28 3i 38 855 111148 351 002 18 572 16019 231 17023 208 801 91 681 762 813 181193 415 855 182122
212 18 344 428 82 536 48 761 851 731 44 928 41 112006 213 24 74 80 555 18250 350 755 19030 267 365 418 533 '68 183521 756 860 78
922 23029 71 124 267 307 15 538 725 113041 72 93 141248 438 568
23012 607 78 833 21068 294 43 92 184041 901 84 185435 604 980 186286
697 761 85 856 92 942 24036 185
114304 478 814 39 87 933 91 613 726 22024 216 459 92 610 914 469 565 755 187022 403 684 188096
296 852 71 25001 57 287 363 442 115231 360 403 116066 196 221 25 23208 333 24274 326 411 574 767 979 166 259 376 603 17 900 189378 555
490 93 506 641 70 75 117095 147 285 25286 826 967 26853 533 7~6 271831995 190181 86 907 191225 592 802
533 878 917 54 26273 33~ 72 409 397 408 68 651 755 803 5 37 980 424 653 703 76 842 28040 161 460 192063 161 611 193046 63 373 594
745 889 27170 394 445 52:1 72 623 118062 128 261 335 900 2 17 119005 833 85 593 20027 483 596 30473 675 628 46 784 194027 310 48 812 908 51
66 716 867 28028 131 265 380 85 47 127 52 260 327 35 98 482
575 714 31003 185 512 601 94 32023 75
500 93 944 29102 206 352 85 489 601 9G6 120212 431 720 864 78 986 584 618 798 895 33521 99 756 34225
516 49 610 835 916 30228 304 433 121289 506 646 90 752 823 979 38 507 856 35286 36617 739 37221 30
"
69 693 857 912 60 31067 72 522 122015 93 196 613 749 59 924 38 497 733 904 38573 86 773 39052 65
Gł6wne wygrane
712 32233 340 94 905 64 33150 464 123076 135 208 377 95 99 609 870 413 660 88
625 814 42 54 34232 334 455 67 907 124054 252 603 32 847 86 125066
400"ll 300 683 734 63 872 528 41284
Stala dzienna wygrana 20.000 zł.
701 12 997 35191 98 228 335 860 118 34 52 412 600 27 767 12609K7 541 65 677 719 42168 93 230 460 610 padła nil nr. 152.156
lIi.OOO zł. na nr. 61595
768 808 39 86 946 127029 36 57 173 714 43185 299 353 44061 692 635
945 36113 17 260 446 580 783 868 90 314 73 409 25 634 62 748 819 72 45102 399 584 789 808 46023 355 882
10.000 zł. na nI'. 3960 144819
964 37008 17 251 333 83 421 93 76 994 128061 198 270 322 777 68 935 82 47033 160 382 674 902 48108
5.000 zł. ną n,.. nr. 39293 119290
578 718 68 98 874 968 93.
85 966 87 129039 208 15 326 723
254 49231
30309
38267 75 339 86 708 9235 39011
130363 424 644 92 946 58 131000
50148 319 5l.016 291 392 932 54
2.000 zł. na nr. nr. 348.02 54020
33 191 207 31 341 526 884 996 147 833 975 132258 460 81 611 734 52601 787 53360 527 625 927 54338 60241 64353 71310 77737 88113
4000 141 93 239 66.-400 36 70 644 845 133344 422 512 20 46 53 781 516 910 55120 205 503 668 881 56255 108553 114762 148519 161319
'727 9304103185 17981 9733344 134004 45 112 81 648 808 26 76 931 491 50433 881 8 57525 34 58011 4671 1.000 zł. na nr. nr. 16381 16807
54 '91 588 731 :w 57 850 902 420'13 33 135176 219 33 67 321 461 520 624 59487 603 99 996
27008 29441 32548 33485 38461
88 466 708 900 810 99 934 43026 867 95 944 136294 304 470 76 635
~0021 243 6 322 87 505 28 857 43062 53617 53727 82473 86592 881U
255 86 437 503 604 25 744 876 967 992 137085 140 435 60 633 62 704 61084 9 130 419 526 60 62310 6 -605 I 95776 103343 109302 109180 128021
75 , 44255 339 56 510 723 40 863 138288 792 816 940 139068 98 657 63137 291 614 9 64258 450 65056 1201129602 131392 13820~ 141560 144707
992 45056 118 351 486 , 542 696 707 936 54 60
40 368 66494 875 67101 42 51 88 401 1' 168499 178961 181289 185010.
46105 18 99 202 525 629 73 739
140035, 110 320 34 604 60 714 35 853 66 912 36 68103 25 401 560
83 6 91 · 938 47118 266 307 496 141115 27 81 367 438 99 557 66 734169014 200 367 524 607
r
Wygrane po 200 zł.
641 949 79 48070 147 65 225 28 962 142119 224 50 70 483 841 143140
70088 126 507 11 602 815 998 71102
'
365 395 614 813 9Q3 1077 242 684
''''92 694 735 973 93 49011 311 28 57 373 623 866 70 987 93 144025 85 29 279 577 664 874 989 72133 333 54
4"'83 94 521 719 50071 103 13 433 136 59 321 520 56 92 695 728 53 445 ()24 73271 427 537 660 74004 17 194 725 81 2025 154 650 757 907 3349
41 - 665 74 ' 761 84 812 81 88 999 830 36 943 97 145336 427 60 542 66 829 75123 7 256 553 95476035 54135 60 931 4322 46 67 549 813 89 97 950
51032 139 337 61 68 729 857 949 70 146032 58 182 99 291 490 628 366 437 629 77018 77 248 90 325 31 j 73 5431 766 6128 355 454 650 705 825
52101 34 97 316 506 979 83 53023 ' 93 990 147001 9 185 275 344 559 651 701 17 49 660 78163 382 577 9 898 182605489089061 187 210
343 700 16 69 855 54071 73 179 723 805 908 148135 227 724 31 864 79008 12 492 557 95 638 875
10236 11692 12061 104 298 633 745
47799 700 884 942 66 55139 492 921 24 72 149053 159 67 406 60 535
80348 60 410 47 686 612 81217 559 I 939 13180 259 386 14051 129513 330
35 . 822 ~23 56037 645 715 912 685 726 811 985 89 150551 37 604 91 902 82441 579 607 40 83042 858 / 5683750 15343 609 1600499186803
57115 31 481 788 863 81 909 22 734 62 66 974 151073 134 215 316 84712 949 85013 129 73 6 237 86 998 , 5266 1700785 463 565 657 977 18005
58191 206 435 68 585 93 610 67 66 421 615 56 856
86066 346 697 977 88002 454 593[125 60 89 605 19103 82838 81 975
5900355 477 518 654 82;3 36 44 73
152051 297 310 27 617 700 74 820 89164 312
20110 84 419 34 506 914 37 21292
60053 56 112 229 311 12 26 42 153482 542 77 714 53 917 68 154008 90023 125 374 91065 119 54i i 8G3 łJ38 5/)7 730 23253 9,1. 570 636 240.07
'
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Szc~ęście

sprzy,j a!

Kolekturze l~fiARt~W~KI[fi~
' Pol".oań,

27 Grudnia l2~
Badajcie pilnie tabelki.
Wygrane wypłaca się 'o atychmiast.
nr 43 G29'30

Z Senatu

War s z a w a. (Tel. wl.) W piątek
odbyło s ię pos iedzenie pl enarne Senatu
pod przewodnictw em marszałka Pry.stora. Głównym tematem obrad była
spra'vva zmiany granic województw
pozn,allskiego, pomorskiego, łódzkiego
i warszawskiego. Senat powziął w tych
sprawach odpowiednią uchwalę. Do
śprawy tej jeszcze powrócimy.

Do Berezy
Zawiercie, 28. 5. - Z polecenia
władz admini s t.racyjnych wy s łano 0. statnio do Berezy Kartuskiej trzech
. mie.szkallców Zawiercia, znanych z
działalności antYPIU'l stwowej.
Są to:
HeI'szon Goltlberg (St. Rynek G), Ant.
Kazior (ul. Górna) oraz StaI\1 s ław Odyjas (ul. Senatorska 76). Wszyscy trzej
byli już po kilka razy karani za ant y.panstwową. robotę. (k)

180 241 369 433 733 25233 586 659
70 26718 983 27000 419 '12 792 862
996 20065 189 421 931 29087 543 795

909

3000983 185279359 884 975 31213
40491 998 32I78 205 86303 90S 33105
417 50 642 873 35190 407 697 804 9j2
35117 214 50 393 420 739 964 .36015
49 246 544 899 37077 252 412 887
3855882239185461
40022 83 257 41184 413 40 520 92
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585624 14721643936664 934 148105
230 49 519 25 605 99 818 25 149032
253 434 841
150061 220 473 527 654 ł!H337 459
527 654 153291 332 889 905 154406
997 155645 766 842 9V7 156242 80 354
790 836 157111 464 158297 903 51 54
159107546 '71141
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loterii par.stwowej podajemy bez gwarancji
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Płoną

wsie pod

Tł'~y olbł'~y'łnie po#a'ł'y Ł ó d Ź, 28. 5. Npey wczorajszej kolonia Martelów pod Łodzia, nawiedzona została przez zbiorowy pożar, który
'r.niszGzyl 22 zagrody, składające się z
7'2 budynków oraz inwentarza martwego, w)T7.~c1zają. c stra.t na G5.000 7.ł. Pożar wzniecił pal'obel;; u jednego z rolników przez porzucenie niedopałka od
papieros a. Zorgani zowana zostala pomoc dla pogorzelców, pozostałych bez
dachu nad głową..
Ł ó d ź, 28. 5. W Właznowskiej Woli
pod Łod~ia, z l1Jeustalonych dotychczas
przyczyn \vybuchl zbiorowy pożar, któl'y przybrał wiQlUlze rozmiary. Na ratunek przybyły s~raże ogniowe z Brzezin i Łodzi. Ogieil opanowany został
po· kilkunastogodzinnej pracy. Znlszczonych zo s Łało dos zczętnie 12 zagród,
składają,cych s ię 47 budynków, a ponadto 13 budynków z' dalszych zagród.
Straty wynosza, około 50.000 złotych.
p a b i a n i c e. (Tel. wl.) W świeto

Łodzią

Du#e straty

Bożego Ciała,

po god~inie 22.30 we wsi
l\1iewulka, gm. Dobroń pod Pabianicami wybuchł pożar, poo(:zas którego
Pastwę. płomieni padło 7 gospodarstw.
Pożar grozi.ł nawet spaleniem całej
wsi. Ogleil powstał w stodole rolniĘa
Bą.c zka W., a następnie przeniósł się
na jego dom mieszkalny i stodołę,
które spłonęły wraz z inwentarzem ży
wym i martwym.
Pożar rozszerzał się z taką. szybkością, że zają.ł kolonie są,siatlują.cych
obole siebie zabudowań rolnika Malin(Jwskiego, Zawiaty }(azimierza, Węc~
lewskiego Błażeja, Dominika Józefa,
Węclewfikiego Szczepana i stodołę Bą.
czyka. Ogółem straciło dach nad gło
wą 9 rodzin. Wszystkie zabudowania,
za wyją~kiem jednego, kryte bYły slomą. Na miejsce przybyły straże ogniowe z Kordelowa, Dobronla, Lasku, }(ol Qmny, Sze,s la, Mogilna i Park6wka,
które zdołały dopiero nad ranem pożar
umiejscQwić. Pożar powstał prawdo-

I

podobnie przez nieo s troznośc. W stajni,
gdzie ogień powstał, uprzątano inwentarz. Bq.czelf, właściciel pierwszegQ gospodarstwa, spał w stodole w czasie
pożaru, lecz na szczęście został w 0statniej chwili obudzony.
J e.st to już drugi wielki , pożar w
bieżącym tygodniu, oowiem w Borzkowie spaliło się również W tym tygodniu
7 gospodarstw.

Lódzlia

giełda zbożowa

tZ dniu 28. maja 1 ·37 r.
Wa,ru'Illki: Spnzedaż hurtO'Wa, pa'l'ytet Łódź,
la,d u nki wago.n owe. D os tawa bieżąca za 100 kg.:
r.?;y;to 25,50- 25.7;); P/lzc,nica jednolita 31,75-32;
kC?Jllliell pl'ze-mia! OIwy 23'- 24; owies jednQlity
0J,2"';- 2S,50; mąka żytn i a I 70 pCt. 34,50; mą,ka
\psu.cnma I 65 pct 44.,50; maka ps zenna II 65-70
IPct 33--34; obręby ~ylmie lil.OO; ziemm.iaki jatda'l ne 6,2.3~,5Q. UllIposobiEl'l'lie s!pO'kojne.

PIENIĘżNA

Warszawska

giełda pieniężna

z dnia ~8. maja 1937 r.
Belgia 89,20; Am&terdrum ::90,,5<5; Londyn
20.11; N9WY J'011k cZeIk 5.28 ; Nowy J<>lIk ka.bel
6,283i8; 05'\01 121.20; Paryż 23.61; Praga 18.4();
SztOlkb<>hn 1.M,65; Zu.rych 120.80.

Tendencja niejednol:1ta.

Składki

I pokwitowania

Najśw.

Serca Jezusowego: Stan!·
Śląsk) 21,-, :razem
z poprzedniO' pokwitowanymi 70,- zł.
Na Tow. Pomocy Naukowej dla dsle.es.t
J.lolskieh: Dnia 26 maja 1937 r. wpl~Cltl~Dl7. ~O'
~as:v TQw. 25t zł.
Na pomnik

sł a w

Spychalski, OpQle (G.

Numer 121

KalendJlrz rzyu:,.-kat.
Sobota: Augustyna b.
Teodozji p. i m.
Niedziela: Felik6a p.
Ferdynanda kr

Mat

~~
I
_.::..1 Dlugość

i{,,',,"rł~rz

IV,

,Iowi&ński

Sobota: Boguch wal y
Niedziela: Su łimira
Słońca: \\'och6d 3,39
zachód 20,01
dnia 16 g, 22 min.
Księżyca: wschód 22,59. zachód 7,10
Faza: 4 dzieli. po pełni

A~re~ re~ak[ji i a~miDi~tra[ii WtO~li
Piotrkowska 91
'l'ELEFON redakcji l administracJi 173·55

NOCNE

DYżURY

APTEK

Nocy dzbiehzcj dużurujll 3P'tcki: Kon i
Ska (ZyiJl pl. Ko~ci(>\ny 8, Charcmza, ut Pomorska 12, Wagner i :Ska, ul; I'iolrkow~ka 6i,
~ająo",k!ewicz i ~ka ul. zerDlll~kiego 37, Gorczycki, ul, Przeja2l,l 59, Epsztajn (zydl, ułica
Piot~kowska 22:5, SZYIU[uiski, ul, Prządzalnia
~u 73.
Telefony: straży pożarnej 8, pogotowia miejskIego 102-90, pogotowia P. C. K. 102-40. pOlfO'
Łowia ubezpieczalni 208-10.

w czal>ie której Szajer pOlpchnął fizycznie
krawca tak ze ten upadł ze stoI'kie-m. TIozgnielyany krawiec schwyci! za
nc.życzki i dwuIkrotnie uderzył Szajera,
zadając mu glębo1kie rany w piersi i szyję.
Rannego przewieziono do szpitala w .,tanie cięŻikim. x
I tak też bywa. 5>i-Ietni Mateusz Kowallk, zamiesz1l:aly przy ul. Słomianej 11, poznal przed kilku miesiącami znacmle
młodsza, od siebie 28-letnlą iIlichalinę Pryczek, która tll,k mu przypactla do gustu,
iż o,świadczył się w chara'klerze narzeczonego, i często ja, odwieclziat. Sprytna
dziewczyna usidlila podstarzałego wdowca, a odwlekając z ostatecznym telminem
ślubu, wY'łu,dzila od niego okolo SOO zł na
ró~ne potrzeby i następnie nie zjawila się
I"ięcej. Kowalik u6tali wszy. że Pryozkówna pienią.dze wyłudziła od niego na posag
i zaręczona jest z innym odpowiedniejsZYIIll kandydatem, zażądał zwwtu pienię
dzy, a gdy odmówiła, zwrócił się do policji
OSkal"Żając eksnal'zeczoną o oszustwo. Osobą. Pryez1kówny 'zainteresowały /Się wła
dze i pocią;gnęły do odpowiedziałności. x

Coś

KOMUNIKATY
Obowiązek zapisu głuchoniemych dzie·
Obowiązek zapisu do szkół powszeehl~ych ciąży również na rodzicach i opie-

ci.

kunach dzieci głuchoniemych. Dzieci takie winny być zgloszone w terminie do
1 czerwca br. w szkole przy ul. Sienldcwicza 35_

PRACY

nych w Sądzie Okręgolyym w_ .Łodzi zasiaclla 33-łetnia Stefallla BasJllska, kobicia lekkich obyczajów, oskarżona o to.
że zagrożona porzuceniem jej przez kobl l
l
chanka, niejakiego Kropa, o a a. go nvasem solnym z ga1'Iłka, wypalaJąc oczy
calkowicle i w straszliwy sposób znicl,sztalcaiąc twarz. Kropa po (Buższcj kl1l'acji utrzymano przy życiu. Gdy.leżą.cy
wił się w bólu, Basi!lsl<a SchwYOlla 81('ldcrę i poczp.la bić I(ropa obuch.ew, zawierzając dobić. Na jego blMU1~Hl. zf\llIechałil tf\go, lecz zmusiła go do oswlactczenia, że to on na nią nap'Rdł. Podobny
melduno~ zlożyła Basiósl\a w komisariacie policji. Gdy policja zjawila się na
miejscu i spyt;:lla Kropa, czy on to chcif\!
Basil'lską ob'lać, ten potwierdził, obawiając siQ zemsty. Wybirg nie udal się i B~siilSkf\ aresztowano. Hozprawa wczoraJsza, ze względu na drastyczno tło, odbyła
sil} przy drzwiach zamkniQtych_ Sa.,d po
naradzie wydał wyrok, na mocy ldol'ego
~3-lctnia Stefania Basińska skazana zostala na 6 łat wi~zienia_

nie dob'ł'~e ~ Rade{ J.Iiejskq Pabit'łuic Najpierw narodowcy, pó~uiej socjaliści, - kto 'ł.v końcu :t!ostanie

Redakcja i administracja !,Orędownł.
ka" - ul. gen. Orlicz-Dre6zera j, tel. 230.
Spra~a bonów Fun(1uszu pomocJ: Nar
b' d . \V'ą 1.
li"lvldacJ"
le nle)!iZYm.
z 1\'1 Z I.\. U Z
l'
'S
clzialalności Komitetu Niesienia Pomocy
• -aibi cdnie j"zym - wszyatkim wlaści.cie
10m bonów na które zl,stał towar bIed·
nym wydal~'any (jak u piekarzy, rzeźni
kólV it(1), zwraca się uwagę, że .bony te
można jeszcze realizować w Komit~le do
soboty dn. 29 bm. wlącznie u p. dyr. GQliil.o3kiego przy ul. Kości uszki ;e3. Po tym
terminie bony 6t1'aca, "IYOja, I\'artość_
Żydd WYWOłują awantury. Kasztan
IdeI, zam. przy ul. Orlic~-Dre.:;z~ra. 28,
wszczął ze swymi tiąsiauami kłótnię l a\\'an.tul'ę wywolując zbiegOWisko. Przybyła
na miejsce policj;{ pOSkromiła a\\antur.,
d
. d'
t
niczego Z;yda ",pieując o pOWiC 11l pro 0kół.

Walne zebranie "Społem". \V sOlbotę,
dnia 2.2 maja l'b. odbyło się doroczne walne zepranie Stowarzyszenia Spoi. "Spolem" które pl'zeciągnęło się, aż do rannycll godzin i obfitowal0 w czasie obrad IV
dość ostre momenty. Obecnych bylo Hi
osób.
Pl'zedlożO'ne' bilansy i obrąchu nki
roczne zostaly zatwierdzone. \VaJne zebranie ucl1waliłó 5% dywidendy od udziałów
i 1 % % od zakupionego towaru. które
wyplacane będa, w towa·rze. W wyborach
uzupelniających IV miej.:;ce u6tęPU.lącyc~
c~lonł,ów wybrano do Rady Nad.zorczeJ
pp. Majew.skiego Ą., Blocha WL. Niedzlelskie'go SL, Popę Bernarda i Kno,pa Broni-

czytaniu budżet miasta na rok 1937/38
zamykający się po obu stronach globalną. sumą. zł 2.402.712,- \V dochodach
i wydatkach zwyczajnych i naclzwy- sława.
Na wystawę do Liskow~. Towarzystwo
czajnych.
Krajozna \\'cze, oddział w Pa'bianicach,
jest to pierwsze w ostatnim czasie oCiekaw\'JU momentem zebrania b~'ło organizuje IV dru~iej połowie czenvca J'b.
późnienie.
PO\vodem tego jest bardzo w"stąpi01\ie radnych Żydów, którzy wr.eieczkę na wrstawę do Liskowa. Udzia~
opieszałe przychodzenie pp. radnych na
prOzy omawianiu pozyoyj "subwencje': 'll10 Cf ą w'ziąć czlonkowie i wprowadzem
posiedzenia.
dla organizacyj żydowskich ws~częll goś~ie, Zapisy przyjmuje sekretariat we
Do czego to już pabianicka Rada pomiędzy sobą zaciętą. kłótnię_ Zrdzi wtorel~ dn. 1 czerwca od 18-20.
Z działalności Kasy Bezpr. kredytu.
Miej,. ka nie doszła! Najpierw radni ortodoksi domagali się podwyższenia
Klubu Radnych NarodOWYCh złożyli subwencji z 1000 na 1500 zł na kolonie, Kasa Bezprocentolyc,go Kredytu dla rzemieślników
chrześcijan
zalO'żona
przy
swoje mandaty, prote.stując w ten spo- czemu sprzeciwiał f'ię znów radny Z"iązku Rzemie'-lników
Chrzeośc;jan
w
spb przeciw gospodarce miasta, zaś sjonista, któl'emu chodziło o pod",yż -cta'lszym ciągu wyl,azuje swa, żywotną
na jednym z ostatnich posiedzeil jeden szenie subwencji zeszloroczne.i na ży" dzialalność. Dzięki uzysl,f\niu dopowiecl.
z radnych socjaI. nie mogąc się ró- dowski dom noclego\\'~' z 000 na 800 zł funduszów ka"a będzie mo'gła coraz l:czi na żydowski dom dla starców z 500 niejszym mniejszym warsztatom pt'zyjś~
wnież pogodzić z ostatnimi posunię
ciami Zar'?ądu Miejskiego i swoich to- na 2500 zł. Ponieważ nikt nie chciał z pomocą. l\fiasto przyznalo bezzwrotnej
warzyszy, złoż~-ł również S'i\'ój mandat. tego Zydom W'zyl'zec, oburzeni Izraeli- za'n omogi 2'300 zl. Z ofiar zlożonych przez
czionkólV i Zal'ządy róż'nych Cechów uzy'\V ślad za nim pójdzie podobno \V naj- ci solidarnie Ha znak protestu opuścili
skano 100(1. Ponadto Centl'aln Kas Bezproposiedzenie. 1\ie duża się im jednak centowego Krl'clytu n. P_ IY \\'arszawie na
bliższym czasie dwóch radnych z tejże frakcji socjalistycznej_
WszystkO krzywda ~tala, gdyż Rada Miejska wniosek tut. Kasy przyzna pralYdopodoliJprzemawia za tym, że pomału wszy- przy udziale frakcyj: "sanacyjnej" so- nie 4.-00 zl jalw beZ/procentowa, lokatę terstkim radnym odechce się foteli ra- cjalistycznej i wenc1lel'owców uchwa- minolyą. kasa "polni dopiero należyci&
RlYoje zadanie. gdy wszyscy rzemieślnicy
liła im przAcirż \\'Zorem ub. roku subdzieckich_
Na ostatnim zebraniu Rady l\fjej- wen(;~-.j oko10 2500 zł na różne ich or- zl'zcs'zeni w tu t. Cechach. a jest :c11 paruset, na członków kaBy się zapiszą.
Na
skiej nareszcie ( z czteromiesięczn~'Dl ganizacje_
zjazd dolegaló\\' Kaa Bezlpl'ocentowych odopóźnieniem) przyjęty został w trzecim
być się mający \\' \\'ar.szalde dnia 30 bm,
Odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej,
poś",ięcone głównie spra\Yie budżefu.
Zebranie rozpoczęło się oczywiście z
półtoragodzinnym opóźnieniem.
Nie

Zatarg w zakładach Horaka. W zaHoraka w Budzie Pabianickiej
zatarg na tle zmniejszania naurlopowych przez of.?;raniczenie
pracy oraz z powodu zal,azu un;ądzania
zebrail robotniczych no. terenie fabryki. KRONIKA ZGIERZA
Konferencja, odbyta z zarząclem, wyniku
nic dala, wobec czego robotnicy zwołali
Ze str. Narodowego. W śroclę, dn, 26
zgromadzenie poza fabryl,ą, noszqc ,..się z hm_ o godz. 20 w lokalu właSnym przy
zamjarem podjęcia strajku_ W rUbryce ul. PiI.mclskiego 2'8 od'brlo t3ię zwyczajne
zatrudnionych jest 1800 robotników_
tygodniowe zebranie członkiJl i członków
Stron. NaJ'od., na którym omawiana była
1:ądania kelnerów i kuchmistrzów. W
dniu wczorajszym u inspektora pracy od- polityka we,mętrzna i zagraniczna.
była się konferencja w sprawie zawarcia
Z życia parafil W c'zwal'tek. dn. 27
umowy z kelnerami i kuchmistrzami. Na hm. zwyczajem corocznym w Z.ct'iel'zu \\
konfcrencję
przybyli
przedstawiciele dniu Bożego C!ała odbyły oię imponujące
trzech zwiazków zawodowych kelnerów t:roczystości parafialne. Miasto udekoroi kuchmistl:zów, natom iast przedstawi- wano zielenią.
w oknElch, drzwiach. IV
ciele restauratorów nie stawi li się i sta- wystawowych oknach sklepów i zaldf\wili ",niosel<, by konferencję odroczono dów wszędzie urządzono większe lub
do 4 czerwca br_ Związld ząwodowe nie mniej,~ze oltal'zyki mniej lub więcej udezgodziły się
na przewlekanie rokowań i korowane .. O gg.tłz. 10 IV kościele pal'afialzagroziły strajkiem.
Wobec tego jeszcze nym św. Katarzyny odbyło się nabożeń
w dniu wczorajszym związki porozumie2 udziałem chorągwi kowaly się i w dniu dzisiejszym mają od- "two, Po czym
sztandarów organizacji i cebyć konferencję w 10kalu zw. resL
chów procesja na czele z orkiestrą ochotGroźba
nowego strajku. W wytwór- niczej Straży Pożarnej przeezła ulicami
niach wyrobów dzianych wzorzystych G. GWbrowskiego, 1 Maja, plac IWińskie
oraz swetrów, ostatnio powstał zatarg_ go, Pilsudski(}go_ Pl'ocesję zakończono
.\ V sprawie tej robotnicy odbyli ogólne trzykrotnym blogoslawiel'lstwem u stóp
zebranie i wystawili żądanie uregułowa kościola paTafialnego.
nia plac i spraw urlopowych, oraz zawarWypadek motocykloW}'o W czwartek,
cia umowy zbiorowej, gdyż dotychczas
dn. 27 bm. o godz. 1'3 na ulicy Pieracklego
obowiązlijąca wygasa. Robotnicy zastrzegli, że o ile do 1 czerwca br. pracodawcy wyda.rzyl się wypadek motocykloWY. Kienie uzgodnia, z robotnikami spornych rowca Mieczysław Hyske, zam_ przy uL
kwestii i nic zawrą umowy, podjęty zo- TIo.gowskiej 20, doznał lżejszy-ch Jlotluczell
stanie strajk. Zatarg obejmuje około 'prawej 'ręJd i okaleczeli, a. jego towarzysz
1200 robotników i robotnic zatrudnionych siedzący z bagażem na plecach na tylnym
siedzeniu doznał potłuczeń głowy i rąk.
w wytwórniach dziewiarskich.
'Wypadek wydarzył się z wiuy kierowcy.
POD PRĘGIERZ
Rada Miejska 'IV Zgierzu wybrała Za.
Nowy wybryk komunisty. W czasie rzą.d Miejski,. Na ,podatawie pisma p. wouroczystości Bożego Ciała, w parafii św,
Jewody Łódzkiego zwolane zostało dn_ 25
Józefa w Łodzi niejaki Piotr Szpruch (ul. iJJm. zabranie Rady Miejsk iej. Ze,bl'auie zaOgrodowa 24), zwolennik komunizujących 'gaił prezydent miasta p. Jan Świercz, poklasowych związl<ów, w stanic pijanym 'czym pJ'7.ez akla.macje na przewodniczące
zachowywał się nieprzyzwoicie, wywolugo powolano l'o.dne~o dyr. Jakuba Cezaka,
jąc awantury i hójki.
Wczoraj sąd sta- a na aRPSorów pp. l,Q(lwiga Stanisława i
rościński skazal niesfornego Szprucha na
Topol.. kiego. Nim przy"tąlpiono do wyboru
7 dni aresztu_
wicOlpl'ezyd.; rad'ny Karcher z źyd. zwią'Zku klasowego oświ·adczył. że grupa jego
KRONIKA POLICY.lNA
udzialu w wYborach brać nie będzie. po
Krewki wierzycieL
Krawiec Rywen czym pięciu radnych WY6z10, a trzech poSzpinncr, zamieszkały przy u l. Wieluń 'zol>tało. Fakt ten dowodzi nowych tarć w
s'kiej 3. na próżno usiłował ode-brać od swe- lonie SOCjalistów Na t>ali znaiQ>O\valy się
go klienta Motel Szajera nalc-żn_ w Rumie frakcje radzieckie: Obozu Narodowrgo,
1'5 zł za wykonaQ.e roboty. Gdy Szajer .. Snnacji". Niemiecko.. P_ P. S. prawica;
zjawi! się w towarzy.:;twie znajomego u i 'Żydowska_ Na Rtanowisko lViceprezvdenSzpi'nnera, ten zaatakował go gwałtownie 'ta Obór. Narod_ zZlosit jedną tylko kano zwrot należności. Doszło do Bprzec~ki, 'Clydaturę p_ LeOlPolda Za iączko wski ego. b.
kładach
powstał
letności

KRQNIKA SADOWA
KRONIKA PABIANIC
Nłezwykla zęmsta. Na ławie oSkarżo-I
'
R"

P a b i a n i c e, 28. 5. W ub_ wtorek

Adria-Metro - "Szapallski ..... al" .
Capltol - .. Droga do s·lawy".
Corso - .. Mistrzowie głupoty" i "Na kawalerce"_
Ikar - "StraS-ZTIY dwór" i .. BohaterolVie Sybiru".
Miraż "Zapomn.iana symfonia".
Oiiwiatowy - Slońce "Rose Marie"
i
"Zloto".
Palace - "Prz) kominku",
Pnedwiośnie "Koenigsmark",
RiaJto - "Stradivarius",
Stylowy - "Ozarujące oczy".

śWIATA

Strona' 7

Nie śpieszy im sie na posiedz nie!

.. ~rałżeń

KINA

ZE

niedziela., dnia 30 maja ln37

sła.bozego

TEATRY
Teatr Miejski (Park Staszica) stwo", godz. 9 wiecz,

OTIĘDOWNIK,

ścielnych.

Prenumerata
O rę downIOka

Zarząd ])o\\'yżazej

wiceprezydenta Zgierza. zasluionego działacza nal'oclowrgo i iipoł('czn('~o. \V wyniku głosowania mdny ZajączkolVski 0trzymal 17 glo.sów czyli więcej niż wymaga tego U6Utlla. Wybranie p. Zajączko\\'
skiego na Btanowisku wiceprezydenta
przyjęto burzą oklasków. Po 20 minutowej przer\\'ia przYl'>tą,piono do wyboru .1,
lawnikólV. W wrniku przeopl'owl\dzonrch
wylborów wybrano na la\\'ników pp.: Łod
wigę Sta'1iilła\\a (Ob. :-;AJ'odJ. inż. i\Ialino\\·.,kiego (.Sanacja'·).
ta"illlSkiego (P.
-P. S. pra\\ iea). i I\archem (Z 11-. Klaoowe).
O godz_ 22,20 zebranie zostało zakOl1czone.
Licznie zrbrana na placu przed "'fagistratem publ;czność głośno \\'~Tażala swą
radość z wybrania
p.
Zajączkow"k;cgo
wiceprezydentem miu.,;ta.

KRON
I KA LASKU
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....,

Kasy wydelegowal pp.
.\lel_sandra i\ludzę i Stefana ListolVieckiego.

KRONIKAZDUŃSKIE.I

WOLI

Kino Uciecha - "Sonata kS'i~irCO\\-a"
z Ign. Paderel"okimKino Muza - ,,\V. Z. 6 nie wylądował".
Znów kGnfiskata "mieczvka". Sekretarzowi pow. Stronnict"'a Narodowego na
powiat sieradzki p. i\L I\łysil'lskiemu policja sporządziła protokół za noszenie "mieczyka", zabierając mu go jcdnoczetinie_
Uraczystości Bożego Ciała. Jak co roku,
tak i IV tym o godz_ 12 wy.:;zła uroczysta
procesja na miasto. tylko o 1\ iele liczniejsza i potężniejaza n:ż lata ubbieglcgo. Pow
szechną uwagę budziła delegacja
Stron.
Narod, ze sztandarem, biorąca udział w
procesji.
Zebranie Stew. Właścicieli Nieruchomości. W środę. 26 bm. o godz. 20 od1lyło
się zebranis Sto\\'. Właścicieli Kieruchomo!O;ci w 101;:a14 wlatmym przy aK Kościuszki. Po referacie
p. Dąbrolyskiego,
prezcsa stolrarzyozenia, zarząd zapoznał
zcbl'anych z nowym. planem miasta. oraz
zdał ob.szerne .,pral\·ozdanie z I\'alnego zjazdu w \Vanszawie w ub . miesiącu.
Konferencja w sprawie zatargu opla.
c~ w żydowskiej firmie w K. T. B. \V niedzielnym
numerze "O!'ędo\\'nika" donosiliśmy o powstałym zatargu w żydow
skiej firmie K. T. B. o plD ce i S-godzinny
dzieli pracy. W .:;prawje tej w dn. 2J bm_
we wtorek o ,godz. 11 zwolana zostala prze'l
p. tltarosLę IV magistracie Zduńskiej Woli
konferencja delegatów robotników z peł
nomocnikiem firmy K. T. B. z udziałem
inspektora pracy. Na, konfel'encji tej do
'porozumieni[\ nie doszlo. strony jednaJ,;:.
zgodzily się na odłożenie jej na dzień
';) czerwca rb_

Z rqchu narodowego. \V uLiegla, nicdn. 2...; bm. IV loli;al'll wla"mym przy
ul. Wicia w!Skiej 12 pod ,przewodnictwem
.kierownika odbyło się mie,sięczne \"il-lne
zebranie czlonkili I człon!i.ólV S. N. Refera t
wygłoBił k ot. L. GrzcgOl'zuk z Łodzi.
Tego Bame!.\'o dnia IV Dobroniu por! Ła
skiem Stronnictwo Narodowe urzAdziło
odczyt dla członków i sympatyków S_ N.,
na którym przemawiał również kpt. L.
Grzegorzak i kierownik tamtej!Szoj placówki p. Pawak.
Strajk w cegielni. W cegielni B-ci W!ze
w Ksawerowie gm. \Vidzew
zaó;trajkowalo 3i rQlbotników żądając podwyższenia
,plac. Pl'zebieg strajku jest s.pokojny.
Zmarł przy pracy. Dn. 24 'bm. we wsi
Bechcice, ·gn1. Lutomiersk IV skutek udaru
sercowe-g.o lU'b te-ż porażenia słonecznego
zmarł przy pracy IV polu
Jan Jersak,
lat 21,.
Pożary. Dn. 2Z bm. na /Szkodę p. \Vojciecha ŁoIbody we wei i gm_ Do]}rOll e11alila się stodola z przy,budówkami. Sll'aty
wyn0t3zą 1100 'lł.
Mtza św. za duszę śp. Stefana Kędzio
Dn ~ DnI . na szkodę 'Powstał pożar, ra. Z inicjaty\'I'Y Stronnictwa Narodowena szkodę lP.
Majera Jana
w iego go, Chrześc. Stow. GospOdarczego i Zw,
'ZaJbudowaniach
w
DOOronlu
le'cz Zaw .. ,Praca Poll;ka" w dniu 29 maja br.
<dzięki
akcji wiejSkiej drużyny rato\\'- W sobotę o f.?;odz. 9 rano odn)ędzic się ża
ni:Czej z0l5tal ugaszony bez strat. - W Jobna Msza św. za tlpo'kój dur;zy śp. Stenocy na 2i bm. we \Hli .Siedlec ~m. S~dzie 1fana Kędziora pl'7-odo\\'nika słu'l.by śled
jowice. na szkodę Stanit>lawa Jp,c1l'ze<lkie- czej P. P., który 708tał zabity PI'Zl'Z Żyda
go spali! t>ię dom dl'el\'niany. u~ezlpieczo Ajzyka Suzerbow.skiego w dn. 13 maja
ny na l ' 30 zł. Przychylną poźaru była br. na posterunku w Bl'ze&ciu nad Buwadliwa budowa kominu.
giem.
dziol~.

I

II Centrala

miee!ll czf\le (7 wydw tJgooniqw:o,. Il odbivrem w a,entw:ach ~.3ó ~. Za
PMnal1, Aw. MarcLu 70. P. K. O. P07inań 200149. Telefony cent~a1i: 40-72. 14-76,
od.n~~ru!, do domu odp()wj~rua dO.Il1ata_ Na p.oc~tach l u 11,8Ł9nOlww
33-07. '4~1. 35-24, 35-25' po godz 19 waz w niedziele i AwiętB - 40-72 14-i6 83-67
mleslllczrue 2.34 ,;1, kwartalme 1,-. Poczta przYJmuje zamów)enla tylk.o
R d-'d
i.ed - I
A dr' - T 11 . : ' "
na CI wydań ty odniowo (bez poniedzialkowe ol. - Pod opaską w Polł\ce
_
e ~tor o POW zle ny . n "J re. e z Poznama. Za WIadomOŚCI I artykuly z m.
3.- r.I mieeiecznie Nakład i cEcionki: Gruka.m:a Polska Spólka Afeyjna. Po,;nań. św. Ma.rein
Lodzi odpowl8Ida. Wla.dysla.w Mą.clą&" Łódź, PlOtrkOW6k/l. 91. - Za ogloszerua i rekltmy; Antoni
70_ Rękopisów niezamówionych re~8.kcja nie zwraca.'
. Leb.iewic.J II P""8.llia.
W l'uie wypadków e\)Owooow&nyeb ei./ą
p"..uk6d w ..IIiI.cbl•.• tulk.ów 1tp~ ...,.d.awnlCtwJ) .ut odpow~aaI. sa dGetll'~. . . . . . . ~cl DlAI mdą lInwa domapłl.ie sie nledOłlłllFW ł
cwnych n.umerów ~lld odszkoilowanla_

w""',

~trona

ORĘDOWNIK, niedziela, dnia

8

W

Wszystkie towary w jaknajlepszych gatunkach po cenacb ściśle fabryczllycb.

córka, zięć i wnuki.

TelefoD 159-54

I:.

Kozłowska

I
(1)
::

•._________________.1
W cię?;kim !mlo11'tku pogrą,żony
z Z7 084
mąż z dziećmi i rodziną.
ByJin, S'Warzęd<z. Szewce.

N3Jgłówkowe słowo ('tłusto) 16 groszy, ka,ż.de
dalsze słOM> 10 groszy. 5 Mew
jedno słowo,
i. ". Z. & = każ.de I5t8Jllowi 1 słowo. 1edno ogło
dzenie nie może ,przekraczać 100 słów. " tym

Gospodarstwo

Mleczarni,

Sokolica

pa rk.o\\'e położenie. Ogr6d
- Tarasy. Znakomita kuchnia.
Fachowe kierownictwo.
Ceny
przy<s{epne.
d'g 2.312819
..

Przystojna

~'ysoka blondynka z prowincji
majątku, lat 24 pozna pana
miłego ch arakt('ru urzędnika etat.
rzemieślnika celem ożenku. Oferty z fotografią do Orędownika,

bez

zd 9861

Kawaler

30. zaklad krawiecki. własne
micszbnie, poślubi inteligent'llą,
J1i<,zal!'żna brunetkę. Oferty Orę-

d_o_,,_
'n_ik_',_P_oz11Ił1i .::z..::d..:9:..S::3:..4:...._ __

Kawaler

lat 35. posiadająey 7000,- poszuku.ie pannę posiadającej sklad,
realność . cpl matrymonialny. Oferty Orędownik . Poznań
zd 9 920

i

Dachówczarka

karpi6wka. cementowa 400 płyt
tamo oddam. Oferty do KurIera
Pozu. zdg 9286-7

Okazja

pow6d wyjazcl sprzedam 2 okna
urządzenie. objgl!ie 500,- zł Placzek. Leszno, Karasia 17.
n 42 588

Gospodarstwo

mńrg I klasy .nadkO'mJPletnY'l11

111 wen tarzeom. be>2: d/ug'u 15000.Slp r:1Je d a.m. Stra'bel. Poznal'i., Slowaokiego 21.
zd 9543

100 m6rg I klasy. 5 kO'ni. Hi by·
d/a. bez d/u.gów 218 000, Stra'bel.
Poznań. Sl;)w~(lkiego. lM.
_ _ _ _ _Z<l !l M4 _ _ _ __

Resztówka

80 mórg burac2:anej I klasy za.
budowania. inwentarz8JUlJi 23000.
wpłaty 1.5 000.
Stra<bel. Poznań,
Slow8-ckiego 21.
zd 95415

Gospodarstwo

mórg. n<l'wiuteJi,Ici-e bu.dY'ndti,
przy mieście girIDInazj'8Jlnym 25 000.
w'platy 18000. Srtrabel. Poznań.
Słowaokiego 21.
zd 9646

o .O'!

~
0

Szczepienie psów, koni. Strzy·
tenie P6ÓW i !toni. gąp!ele dlB
P6ÓW Kucie !toni. nitowanie kopyt . Przyjęcia
...., przychodn:
od 8-1 , od ~.
n 42 315

I

Skład
kom. isowy śródmieściu. sprzedam
t amo. Of,er t y O re d owm.
k P OZJlall,
zd 9 830
ra --podarstwo

UVl!I>

00 m6rg ziemi zdrowej pcizelwej.
masl"wne zab<udowania 1.1 i>()().-,
wp/aty 7 000. Strab~l. Poznań.
Slowackiego 2<1.
zd 9549

Skład

I

l.

Sprzedam

OG LNOPOLSKIE'.

H

..

~,75

u

..

3Jin

"

"4,25

H

"

,,3,75
" ił,75
,. 3.60
ł' .. 3,75
" .. 3,50
"
łI 3.~ .. %,Zł
,. "S.4.4,ii,2.51
6,4,U4I
u

"

.. 4,-

"

"3,.
3,50

.l.

Bandonię

.

W!llę. 10 mUl'., Zleml ogrodo,,:eJ dWIe
sprzedan.l 104 głosowe ~
mIędzy +-ubomem .-. Puszczyko- skrzypce. Skublch Cze;slaw. Ga

wem, Pl~kne połozeme, zdrowe. raszewo, poczta Kr zesm y .
BorowskI. ŁęzCfY9c~la<4PuszczykOwo
zd 10 06 9
J

u

u

. ,
KamIenl08

• _ _ _ __

Przyczepka

.

do mQt~cykla lal': now,a tamo .na
2:; ub.ikacyj, Jarocinie. kanaliza- s)?rze.daz. GrodZIsk '\\ Ikp .. uil<;;a
cia, elektryczność, bez dlugu .. - KoleJo\\ a 1617.
zd 10 0;,8
35.000. 7maczek odpowiedź. Huslar
Fryz'ernl"a
Nowemiasto. Pozna{lska 16.
J
B h lt
j
n 4361S
wi,eś kośC'iellla bez konkurencii.
" uc a ery ne
wyja7.id. 400 zl. Oferty Oredow· wsp61czesne wyklady" WarszaEgzystencJ' a
nhk. POl'-na ń zd 10000
wa. Nowogrodzka 48, gwarantują
z powodu wIglej zmiany oddam
ność,wielodziedzinową
natychmiastowy samodzie1warsztat
dobrze prosperują~:\ kolonialkG
10. MAJĄTKI
praav! Zamiejscowym koresponmieszkaniem. maglem.
WiadoJencyjnie.
Tg 20 768
mość Dywalska,
Poznań. Prze,
mysIowa 41.
zd 9771
140
..
m6rg prywatne. uurlynki masyw26, SZUKA POSADY
Rolnicy I
ne 22000.- wplaty 1~ 000.- re- _
dwie kosiarki okal',yjnie sprzeda ~zta 1,4. lat. Informacje RajewR~,! lugl08zenia do 30 s/6w 41a pOSZUMajdno~C Brzozowiec. 'fl'zemesz- Kostrzyn. Rynek.
zd 9 Sil!> kuj.ących pos~dy ':" tej .r!lbry~e
no. 'l'amże wolne miei~ce elewa
obhczamy po JeóneJ trzeCIe) ceme
gospodarczego, dwuletnią prakty·
drobnych.
ka.
ze! 10 037

1[-

..

li

Dom

--

b) lnni

1 000,-

kaucji
baJlko\l·('J.
poważnym
przedsiębiorstwie za magazy.nie~a
woźnego.
szofer:,
ewentmr.1~le
wlasnym samochodem POSZUKUJę.
Oferty Kuriet· Poznański
zdg \1757 S
Rządca

Lawkę
g06podarczy ,"ZLIka posady lub zawopr. J6zefa Wi- ~tola""ką mnie.j.sza Impie. Oferty st~ps,twa zaraz l'ULb 1. 7. mote
śniowskiego (sprawy teatralne); Oredow'nik, Pozna!'i zd IQ 07()
z/oiyc kaucię.
Zg/oszltrua Ore14.00. pi"śni majowe z C Wi~ży . . . _ a J
:
_ . d6wnik. Poznań zd 8925,
~~~,~~;~~J~i~4S1~\~I~~d?pia~?it~~~ . 1 5 . POY.OJP- UMEBL...
Mistrz stolarski
- plyty; 14.40 polska kapela gra
7, fllu!{oletnią
praktyką pnedsifl- plyty; 20,00 .~W hol(lzie l\Iatf'e
Przy)"ezdnym
biorcy i energiczny, pewny.w
_ recytacje' 20,10 koncprt kame.
.
'
sw"m zawodzie ~zuka 'posady Jaralny. 'VYkonawcy:
Stanisław korzrstll1e na zY,cze11lE' Z utrzy· ko 'kierownik. Oferty Orędownik.
?>fikuszewski (skrz.),
Zar7.ycki ma11lPll)r' P.ozn.ąn. Nowy R.ynel~ Poznań zrl $J 366
(altówka). Stefania Górecka (wio- (Plac Koleg13ckl 5 - 3. dZ\1~ne~
- _:':"'-,- - - - - lonczela). Olga Eapicka (fort.), hOCny.)
d"", 031
Ekspedientka
W. A. l\Iozart: Kwartet fortePla'l[
J
_ _ ,uez świncle.c!\\' lecz. 8 leFni~ ,PrakJW,",:y d·moll;
23.00."fragment
17.
LOKALE
hk~. branzy .kol.omalne), Plek~r.. 'Vlecwrmcy tanecznej (p/y ty z
stwle szuka JakleJkolwlek posad,.
Warsza'wy II).
Oferty OI'Gdownik. Poznań
Łódź _ okolo 10,30 Jan SebaSkład
zd 9 n!l
stian Bach plyty z " "Wy; kolonialny dobrze zaprowauzony
okolo 1300 .Z dziennika malego mieszkaniem. urządzeniem. ma·
Robotnik
8Portow~a" ":"'14,00 orkiestra Mar- /!,Iem. spiesznie za 1400,- zlocl.· z,'OŻy 100 kaucji za posade porka "'ebera i Reginald Fort _ dam. Oferty Orędownik, Poznall tiel·a. wo9.nir-y lub innej. Oferty
plyty zW.wy; 14,40 muzyka dla
zd 9772
Ored'lwni<k , Poznali zd 10086
dzieci _ plyty: 20.00 odczyt pt.
,.Hi.toria organizaeji rzemiosła"
Skład
WOLNE MIEJSCA
wygło.i Kazimierz Lipnicki; 20.15 przy centrum ruchliwej ulicy _
piosenki w wykonaniu
chóru przyleglym obszernym mies7.kn.
szkol v powszechnej nr. 18 pod Iliem .wygodami. OflstllPię. niska
FryzJ'erka
dyr. Barbary Piotrowskiej; 20.35 dzi~;żawa. Adres Orędownik, Powia,lomości
sportowe
lokalne ' znan zd 9837
dzieolnn. umiejąca ondulacje wo23.00 muzyka taneczna (plyty):
dną )\~rnz potrzehna. Mnjchrzyc18. DZIER2A WY
JI!II ki. Gdynia. św. Woiciecha II.
.....
n 43356
Krakowa"

Niedziela. 30 maja.
"Yarszawa. II - .15.00 koncert
I . (Raszyn) i inne OJ'kl~stry WOJS10~VE!J; 16" II fra~.
~ozgłośme Polsk!e ~ 8,00 audy- men
~rocz~s OS~I
P,?swlęce!1I.~
cJe poranne; 8.10 "Gazetka 1'01- sz~andal u \\. G~mnaZJumr MleJ
Jlicza", muzyka (plyty), "Przecl· 81<;1e l:'0 Im~ LIsa·Kuh ,Y; "arsza:
nówek a Kólka Rolnicze": 9,00 WIC; 16120 "R!l~sodle - .pl~ty.
trans m a nabożel'istwa z .kościo- 22,ą~ wlarl?mOSCI sport?,we. 2~,05
w WarszawIe. Ka- ,,\\ leCZOrl11ca taneczna
(płyty).
ks. prala~ o:I r . T·
Toruń - 8.35 ocl w",i ~o .miasta
u u.~. . ,U"'V
Po nabozenst~le .. Klopoty gOSPOdYli WIeJskIch" 1. "Jąn Sebashan audycja slowno - muzyczna. Po
(nowe nagrama) :- ply~y, nabożet'istwie ok%
godz. 10.30II ..fragment uroc~ystoścl POŚ''':'lę- 11,00 chwila muzykl symfoniczcel.ua s~tandaru <;hmn~azJ.um MIeJ- nej - plyty:13,00 .. Nowości polskleg.o Im. pIk. Llsa-h.uh. w 'V ar- skie na scenie w hi!'żącym sezosz~wle~ 11,00 koncert orkIestry ~ę- nie"; 14.00 Filadelfijska Orkiestra
t~J; 11,07 sygnal czasu; 12,03 WIeI· Symfoniczna - plyty: 14,40 przed
kI ~or.anek rozr.);'wkowy. Wyko; startem balon6w do .zawodów o
na~ CY'. mala orklestra P. R .. Vi puchar pIk. 'Vańkowlcza. TransprzerwIe ok. godz. 1~.00 prz!'glll.d misja z przed hali balonowej w
kvlturałn.yi,....14.~0 orklCstra Marka Toruniu; 20,00 koncert rozrywko·
"eb<',ra l ~egl1lald Fort (org.any wy wojskowej orko salon. i Am'Vurhtzeri!); 14,10 .!WSzystk.leg.o bl'Oży Schnaubelt - cytra; 20.30
PO trochu - audYCJa dła dZIeCI; ~rogram; 20.35 spor,t; 23,00 "Na
15,00 "Przegląd rynków produk- dobranoc" - płyty.
tów rolnych". 2. "Pieśń i muzyLwów _ 9,00 muzyka polska
ka ludowa": 16.. 00 m~zyka lurlo- z płyt: 9,30 transmisja pol.ka z
wa w wykoll:l.!1lu or~lestry "~/a- płyt; 9,30 tran.misja uroczystodysłl!-wą. . KraJkowskl~g.O, H;ahny ści koronacji Cudownego Obra~awlckleJ' Wyszk<?wsklcJ - S])1ew zu Matki Boskiej w StanislawoI Jana Kowalshego
refreny·
k
d l" 00
l d f'l
.
• '
. wIe; o . go Z. <I,
przeg ą
1 - 600 K" .
h K
t
(z ŁodZI); 16.30 muzyka forteP1!!- mowy w oprac. Boleslawa Le•
ulligSWIIS.
on cer pornowa, na 4 rę"c_e; ,17!00 sluchoWl- wickiego; 14.00 "Talice arty- towy z Hamburga.
sko.'ladeu8za Kansklego pt... Jak styczne" _ plyty: 14,40 "Humo7,05 Praga. Konced: z KarloJ!t slek C? Pyrtolo"':?ffi dusyckll z reRka": Jan Bury: ,.Panna Lu· vyeh Varów.
dlablaml tańcC?wał . Muzyka Cze- sia zdaje maturę": 20.00 .,Z pol- 9,00 Kónigswllsh. Muzyka poslawa Halsklego (ze .Lwowa); skich oper" - aurlycja chóralna ranna.
17,50 r>rzemówienie posła Edwina w wyk. Lwowskie/!'o Kola Medy10,00 Praga. Koncert galowy.
\Ąlagnera przewodniczacego ków "'et.erynarii 'Viktora 1-Iaus- 10,30 Kijuigswush. Ulubione me·
Spolecznego Komitetu Radiofoni- mana: 20,30 program na jutro; lodie.
zacii Kraiu; 17,35 reporta;; z Dnia 20.:1/. lok. wiad. sport.; 2:1.00 mu- 12.00 KiinigswuSb. Koncert rozPropagandy Radia" w stolicy; zyka ta.neczna z płyt; 23,30 mu- rywkowy; 12.2(1 Praga. Muzyka
18,00 "Verbum nobile" _ opera w zyka ~ płyt;.24.00 k,~ncert w wy· lekka.
Monl·llszkl·. konanIU. orklestry I acTeu~za Se· 16.3.0 R.t zym. .. 'Vesela Figara" op.
1 akcl'e Stanl'sł~a
A~
'l'ransmisja z Teatru na wyspie redyńsklcgo.
,,,ozat a.
.
w Łazienkach; 19.20 .. Na rlzień
Katowice - 6,00 audycja po- . 17•.0.0" MedlOl~.n: .. La v.cdo"a
Matki" - pogadanka wyg!. rllnna; 9,00 tran.mi~ja nahożp,l- s~a ltl ,a opl. L?zz.lego. Radlo Pa·
Jan Kuczawa;19,3i'i utwory skrzyp stwa z kościola N. M. P. w Pi e- rls. ~';OI1~('!.t ~y-,ur.
cowe w wykonaniu Waclawa Ko- karach: 10,15 L. v. Beethoven: 19,30 "t~dell. Koncer~ fort~
ehań,s.kiego;. 20,00 lekkie melodi~ V s~mf?n!a. c-moll - plyty;.13,OO §·:.r~i~a~toP'~<; )~e~~~a °ri;;z:~~~~
na roznych 1llstiumentach (plyty), •. NaJwa":l11eJ!!;Ze_ ch?roby Wlruso- na" oP. f';m~talny.
2035 program na jutro; 20.40 we na zlemmakach - I?ogailan- 2000 Kiinigswush W r6żanym
pr'zegląd polityczny: 20 50 dziennik ka - wyg!. Ryszard PIli: 14.00 ogro'dzie" wesoły pr~g~am muzyczd _ koncert popularny: 14,50 .. Co sly'.
.
. 2100 W' I
,",:lecZOrny.
.•
" ęso a au y h '
śl k ". 2000 źd' bk ny. Hamburg, ,,'Vesole kumoszkI
cJa"; U,40 wladomoścl sportowe; <! !tc .k!1o. ąs u l' .'
•. , ile o z Windsoru" op. Nicolai'ego. Be2%,00 konc~rt wiecwrn.y. Wyko- ~~~~\\ S'tani;la~~ YCUgg~i~~ n!O.30 romiinster.
"Świętoszek"
op.
nawcy: wileńska orklestra pod program na jutro'
II'buga.
dyr. Władysla~a Szczepaf!.kiego
.
21.0~ Mediolan. "Iris" op. Ma(z. \Vllna»), ~Ichal ZabeJda·Su·
Kraków - .9'.00 muzy];:a, z plyt; SCaI<Olego... .
.
mlckl śPlew (z Warszawy); 10.00 tran.mlsJa nabozenstwa z
22,30 Konlgswush. ProsImy do
22/58 oetatnie wia.domości dzien- Bazyliki 00.
Franciszkan6w; talica.
niKa wieczornego.
ok. godz. 13,00 .. Życie kultUralne 24,00 Sztutgart. Koncert nocny.

'''arsz~wa

JIII

F

_

En

~

I[

.

C

Laki

'
6 m6rg .wydzler'Ża.wię Doln~m Ro·
manowle. p. Czarnrków. RutO'w.
k
Ż b'k '
K"
'k' 2(j
s a. a 1 O'V\,°ci 8~1U6Z 1 - .

l d ik

ze a n

krawiecki na duże sztuki od zaraz potrzebny. Michniak. ChoI ' . K " .. k'
6
436"S
(Zlez.
I aSl1lS lego.
n
,

PoszukUJ'"

...
Piekarnię
pomocnika kamieniarsko - rzeł.cU'kiernie wy.(],zierżawi mnids'bym hiar~kipgo. Zgloszenia do Oręmieście lub s'przedam caly dom. downika. Poznań zd 9765
z- ~< zenia Stani<s'Zp\y<ki. Ol'tl'{)\\'
Pomocnik
W1kp .. Sta'rotargown 5. zu fJ Bln
zegarmistr7.ow<ki.
chTze~cijanin.
Wielki
potrzebl;y do Malopolski. Podanie
_ . .
warunkowo
Zg/o~7.cnia Orędowwybor gospodarst\\:. knm~en!ć.
- .l1Ik.
Poznań n 43644
młynów. restaurar·)e.
r/zlerZ3wy.
r
---------______
I!In3czt"k odpOwie,I?. TIlIsiar. NoChł
ak
wemiasto. Poz11l1ó,kn 16.
Op
n 4-~ 6~7
umiej'l('y krowy tloić oraz wsze}kie inne prac,," zaraz. GospodarDzierżawa
stwo 8illisch. Łowęcin 37, poczta
22 . mor~i. obsi.ane, il1wentarzelY!. Swarzędz.
zd 9 862
WSl kOSC1ełn~J,. ('('ntnar morgl.
Egzystencja
400,-. od wlasclclela. O.ferty Orc·
.
6-0
/ I l
dowmk, Poznali zd 9 013
tZ6HPf'kwlllOna il ' - z ~ !l s7;a gol
w a Oraz f a.clqwosc
me potr·zebna. Odpowled:l: znaf'7.ek. ZGUBY
Springer. '''olsztyn Poniatow_
skiego.
' n 43 775

"22.

JII

Z gubiono
'

" F oto - Retuszerki"

k;>iąże!!zkę wojskowa. dowód oso· po~zukllję od zaraz na prowincji.
bIS t y l dokumenty - wydane na SPIeszne zgłoszenia z j)odaniem

imie J6zef&. Chlebowskiego, Łódź. warunków
Targowa 67.
D. 4li 70S

szenia

Orędownik

zd 10 040 .

POZlla.1\.

O
l-łamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwycz'\jnycb na stronie 6·lamowej 15 groray. na stronie redakcyjnej (4-1amowej) al przy końcu et~ści
,.,
redakcyjnej 30 groe.zy. bl na stronie czwartej 50 ~,.roszy, el na stronie drugiej 60 groszy. dl na stronie wia.domości lokalnych 1,- zł. Drobne ol(lv.szenia
(naj wytej 100 słów. w tym 5 na.główkowych) s-łowo nagłówkowe drukiem tłustym. 15 gl'06zy, katde dalsze słowo 10 groszy. Ogłoszenia wi~ksze wśród drobnych. poczynając
o{f OIi!tatniej strony. l-łamowy m.illmMr 30 groszy. OjZłOó!zenia E.'kompli-kowane. z zastrzeteniem miej6ca - od J)OB'Zczeg6lnego wypadku 20% nadwyżki. Ogloszl'na do bieżącego
wydania przyjmujemy do god~iny 10,30. a. do ""ydan niedzielnych i świa,tecznych do godziny 9.45 rano. Ogłoszenia. z PO:>lIl. Wielkopolski pl'1.yjmujemy do ,,,,,riali ::Jietącyeb
rio ~o1f17•. 10. do wydań niedzielnych t świątecznych dnia poprzedniego do godz. 18. Za hl~dy drukarskie. które nie znieksztatcają treści ogł06Zenia. admin:stracja n:p odpowia.da.
_ _t

... _

'

;'~...

..........

...Q6~ .

rPJ'ZDmll'

.. 3.sa

oferty na ,przy-kła d: z 18924. n Z745, d 1790
i t. d. = 1 słoO'Wo.
})robne ogłoszenia w dni 'Powszednie .przyjmuje
się do godz. 10,30. w sobotv i dni p~wią
tecZ!Ile rp nyjmuje się do godl.i:. 9,45

5 OOO

. KRA OWE ':"

Pierniki w czekola.d~ie
Pierniki krajanka
\ĄTiśnie w kooiaku
śliwki w czelk'o ladzie
Skórki pomarańczowe
Torciki waflo'we
Landrynki
Bomboni.er.ki
Herbatn!k! deserowe.
Herbatll!kl runglelskle
~~~!i::~~i waflowe
Kakao
] l 43 699

~

3,26
..... 4,. . . 4,-

Zn~k

DROBNE

....

Gospodarstwo

'TQ

ci>

0
0
0

Motor
dwumorgowy ogród. placami bu· na ropI' i mlockarnię
kupie. Jan
,
dowlanymi. marzenie emeryta kapielowe poleca wyjątkowo ta- lodu naturalnego okazyjnie sprze· Francuza. bardzo tanio. Kamyc· Uembecki. Dabrowa. powiat Ja1'0
c;
11.
zd 9152
nio.
Koska.
Poznań . Domini- dam. Oferty Kuriet· Poznal'iski
ki, Gniezno, Żulawy 23. konif'c
kańlSka 5.
Ng43396·7
zdg97i>56
3 maja.
zul0031j .:...:.~------------Lodówkę
do rze:i,nicLwa kupie. Zgloszeni:l.: Sokołowski. rzeźnictwa. Chrosnica. pow. Nowy Tomyśl.
zd 9 464

pen"jona t

fi

skład blawatów. kapelusz:y, to.w)
krótJ.;:ie. galanteria. .Duza wles
kOŚCielna: - Zgl,os~ema Agenura
Orędowmka, Kazmlerz - Szam!l6'
tuly.
n 43 61)

kolonialny - galamteryjny. dobre
spiesznie sprzedam. Powód choroba. Kammiera Pawla.k.
Turek, Sienkiewicza.
d 23 211a

Piece
wanny

SPRZEDA2E

Sprzedam

polożenie

klozetowe

0
.felefoD 172·07
0
~ Odd2ltaly wewnętrzny t ch~ro.rg

drobnych: 1-łamowy milimetr 30 groszy.

P~namu. I'nwen.tarzaml bez ta okoLIca, &przedam.

Zlewy kuchenne,
Siedzenia

I[1.

1143077
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Dla 11klepów rabaty.

Łódź Abramowskiego 31
front, l·sze p. (dawniej Gubernatorska)
Przyjmuje roboty wchodzące w zakres kraWIectwa z własnych i powierzonych materiałów.
Ceny przystępne

przeżywszy lat 35. P<l>gll'zeb odbędzie sie w niedzielę, 30 bm.
o god,z. 5 po poludniu z dOlIll\l żaloby Bylin do kościola pa·
rafialne>go w Kles<'lczewie pO czym nastąpi złożenie zwlok
na Cmen1R1I12lU w Kleszczewie.
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JAN

::ię,żktm smutku pogrążeni

Dnia 27 maja 1937 r.,
św., moja kochana oona. na&Za najdrrożsr.a ma·t ka, córka,
6Y'nowa, siostra. br3!towa, 6,zwagierka i ciocia, ś. P.
Il T&mczakó""

Zofia

jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: pościelowe,
bieliźniane, purpury oraz firanki i kapy.

Dla .klepów rabaty.

akuszerka.
Pogrzeb odbędzi e się w BO'bOt~. dnia 29. bm.
o godz. 16 z kostnicy cmentarza 00. Zmartwych-
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dużym wyborze na sezon letni poleca MATERIAI:.Y MANUFAKTUROWEI

wełny,

Maria Perzowa
mąż,

KORZYSTAJCIE Z 01tASJ1I
przed wyjazdem na LETNISKO
~I 22 maja do 14 ezerwea
TANIA SPRZEDA:t
REKLAMOWA
Fabryce czekolady i cukient.ł
.,PALE RM O"

I

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5, teL 157-60

We wtorek, dnia 2'0 maja 1937 r.,
Bogu po dlugiej i ci~iż,kiej chorolbi~,
dro,ższa i nigdy niezarp omniana żona,
rnusia. teściowa i babcia. ś . p.
z Pankowskich
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Zło ma zawsze
szeptał jej głos jakiś

jesteś szczęśliwę"

pewną. siłę
wewnętrzny -

bo masz

zręczność

i

rozsę,dek. Łzy, cierpienia i smutki tego życia pozostały dla tamtej drugiej

dziewczyny, prawdziwej córki pana
Branscombe i dziedziczki. Może ona
sobie przeb~'wać pieszo dalekie drogi,
wśród letniego kurzu i zimowych śnie
gów, może umierać, pracować ciężko,
lub konać gdzieś na strychu; ty nie bę
dziesz zaniepokojoną, bo i któż ośmie
lił by się walczyć przeciwko tobie? Ona
cierpi, gdy twoje wypieszczone nóżki
spoczywają. na miękkich jedwabiach
i aksamicie, gdy ty nosisz na sobie
cieniutką. bieliznę i kosztowne atłasy,
gdy członki twoje wyciągają. się leniwie na łóżku, zasłanym batystem i kQronkami.
- A przecież on zapomniał o ofiarowanej mu różyczce! \Vidać, że w
każclnn kielichu szczęścia mieści się
na cl;1ie kropla goryczy, chociaż by nawet kielich ten był złoty i. .. najzrę
czniej ukradziony. - Drzwi się otworzyły i matka "iviany weszła, spoglą.
dają.c niespokojnie na zadumaną. pa-

się

nim tylko bawimy... nie ... ja
cię nie kochałem. Biednemu de
Lancy zdarzało się często powtarzać
te wyrazy, zanim się w Vivianie zakochał i zanim doszedł do przekonania,
że lepiej jest być jej groomem, niż zbierać oklaski i nie widzieć jej wcale.
- Cicho! - zawołała Viviana gwał
townie, kładą.c rękę na ustach swego
ojca - tu nie miejsce na deklamacje,
proszę mniej robić hałasu, bo inaczej
będę zmuszoną kazać was zamknąć na
za,,·sze.
Bob wzniósł trzymaną. w ręku blaszaną kuchenną łyżkę w górę i zaczę,ł
nią. wywijać \V powietrzu; zbliżył się
do córki i wykrzyknął:
- Alboż nic jestem Piotrem Wielkim? Kto mówi, że ja nie jestem Sir
Peter. " Peter... ach! do diabła! Jak-

De Lancy tymczasem postanowił
widzieć się z Riley'em i opowiedzieć
mu wszystko, co usłyszał.
Tak był z nią. zachwycony, że czę
sto marzył o tym, aby była biedną. i
opuszczoną, a wtedy on ofiaro~ałby jej
hołdy, czcił by ją i ubóstWIał, gdy
wszyscy inni by ją. porzucili. .
Z jego miłości więc ukuło SIę nowe
ogniwo do ciężkiego łańcucha, który
owijał się wciąż koło Viviany i ciągnę,ł
ję, przemożną siłą do nieszczęścia
n~
dzy. Jego niedorzeczne pragmema
przeważyly szalę jej przeznaczenia i

!

dopomogły okolicznościom strą.cić ję,

w

przepaść.

wam, że przyślę tyle
pieniędzy, ile tylko zechcecie, gdy mi
o tym w liście doniesiecie; ale wstę
pu do mego domu stanowczo wam
-

Mówiłam

żesz.

Nasuną.ł

na oczy kapelUSZ i rzucił
ręku tyżkę kuchenną. o
ziemię·
.
- Ono jego dzieckiem? · - szeptał
de Lancy, zbiegając szybko po schodach, aby się spotkać z Riley'e~ - i
tak jest może lepiej, bo W przecl\vnYI?
razie chwyciłby ją. ten smutny, powaznie wyglą.dający kapitan, a biedny Alfred musiałby naturalnie osią.Ść na koszu. Wtedy gdy moja ukochana do
mnie należeć będzie, powrócę do mego powołania, do teatru, którego bytrzymaną.

w

łem najświętniejszą gwiazdą.
Viviana uczuła pewną ulglę,

gdy
ojciec jej nareszcie zszedł ze schodów.
Gdy już wreszcie drzwi od przesionku
za nim się zamknęły, załamała ręce i
wybuchnęła gwałtownym, spazmatycznym płaczem. Słowa ojca brzmiały
w jej uszach, jak straszliwy dzwon,
zwiastują.cy grożącą. ruinę;
przeczucie zbliżają.cego się nieszczęścia odebrały jej świeżym policzkom różową.
barwę i uczyniły je trupio-bladymi.
- Wypij kropelkę wódki, to cię 0rzeźwi rzekła stara Sidewing, oba.wiaję,c się, że Viviana zemdleje nabierzesz energii i odwagi.
Tymczasem zrcczny Riley zapisywał
dokładnie wszystko, CQ mu de Lancy

nienkę.

- O moja droga, czyż on już poszedł naprawdę? zapytała, oglę,da
ją.c się wkoło i padaję,c bezsilnie na
krzeslo.
- lUo? Czy kapitan Mallandaine?
- Ależ tak, naturalnie, taki mamy
tu kłopot ogromny. Ten łotr, Bob, znowu przyjechał, a głupia kucharka dostała spazmów, twierdzac, że on jest
mleczarzem, jej kochankiem. Zajechał
tu powozem, podczas, gdy wy, jak dwoje gołą.bków, rozczulaliście się tu w
salonie; teraz leży w kuchni rozcię,
gnięt~·, z nogami do góry i bierze łyż
~ę do polewania pieczeni
za swoja.
fajkę.
• - A więc ten nędznik tak ze mnł
postępuje? Na to mu służą. moje pieniądze? - zawolała groźnie, tupiąc nogą· - \Yszak mu powiedziałam, aby
jego noga tutaj nie postałal Żadnej
wymówki, żadnej przyczyny pod uwagę nie biorę! Co ja pocznę, aby się
li'"olnić od tego pijanego niegodziwca?
O! ale niech an ze mną. nie zaczyna,
bo go usunQ za zawsze, zamykając jak
obłą.kanego w domu wariatów. Popamięta mnie łotr!
- Trzeba chyba raz już to zrobić
- odrzekła zmieniona pani Sidewing,
załamują.c ręce. - Pozba.dź się go, kochanko, abyśmy miały nareszcie spokój.. 'Vypraw go z miasta, aby nas
nawet wieść o nim nigdy nie doleciała. Są.dzę, że niezbyt przy tym przyzwoicie zachowywał się ostatnimi czasy. Może się nawet z czym po pijanemu wygadał?
\V tej chwili, ku ich przerażeniu,
niepewne kroki Roberta, włażę,cego
ciężko i powoli, dały się słyszeć na
schodach, a ochrypły głos nucił piosenkę o walecznym królu Ryszardzie.
Viviana zakryła twarz rękoma.
Zbyt wielki wstręt uczuła, aby móc
wyjść do niego na schody i wypędzić
ze swego domu obrzydłego pijaka; nagle jednak podniOSła się z silnym postanowieniem, aby to uczynić i. .. stanęła oko w oko ze swym ojcem, obawiając się, czy kto ze służby nie jest
blisko i czy ich rozmowy nie podsłuChuje.
Ale t~'lko wierny Alfred de Lancy,
oczyszczający w tej chwili jedno z okien w korytarzu, znajdował się w po-

Ona jego dzieckiem? - szeptał
Dobrze już, pójdę teraz, a~e
mam prawo przyjść tu, kiedy mi SIę
potloba. Jesteś moję, .ni~za?rze~zonę,
własnością.
Któż ośmIelI SIę mI powiedzieć, że nie jestem tak dobrze urodzonym szlachcicem, jak wszys~y .,,:,asi Branscombowie, AnnersleyowIe I 111ni? Pamiętaj, że ty nie należysz do
nich, n ie nazywasz się Branscombe,
mój napuszonny, drapieżny ptasz~u.
Jesteś sobie Sidewing, tak dobrą., Jak
oni. Gniewaj się, jak chcesz. Oburzaj
przeCiwko temu, zmienić tego nie mo-

jędza!

powtórzył.

- 'Alboż nie jestem
że się ten szkaradny, stary nazywał ...
zapomniałem już zupełnie.
Viviana zapomniała, że ten czło
wiek, w swym obecnym stanie pojąć
jej ani zrozumieć nie potrafi; nigdy
dotychczas nie znajdowała się w towarzystwie ludzi pijanych, to też była

przerażoną, choć starała się zachować
stanowczość w ruchach i głosie.
_ Jak śmiecie zachowywać się w
podObny sposób?
zawołała gniewnie, podczas gdy Bob kręcił się wcią.ż

po pokoju i przybierał naj dziwaczniejsze pozy _ czy to w ten sposób okazujecie wdzięczność za moją dobroć i
hojność dla was? Zdawało mi się, że
gdy was tak obdarzę, będziecie sobie
siedzieć spokojnie w waszym Devonshire.
Lancy tymczasem zostawił swoje
okno, zlazł ze schodków, odrzucił
ścierki i zaciekawiony przyłożył ucho
do dziurki od klucza.
_ I ty, młoda gąsko bez serca, możesz mówić o wdzięczności swemu staremu ojcu - krzyknął Bob, zrozumiawszy sens słów, przez nią wyrzeczonych. - Ty, choć dumna i zarozumiała jesteś przeCież moją własnością.; ten
dom i wszystko w nim nie omijają.c
twojej chytrej mamy, do mnie należy.
- Ależ on wcale nie jest tak pijany, jak się zdaje! - pomyślał de Lancy, niezmiernie zainteresowany i nierozumiejący jeszcze znaczenia
całej
rozmowy.
- Pozbądź się go jak najprędzej !
bliżu.
- rzekła pani Sidewing do Viviany Przebiegly Riley zaprzyjaźnił się niemożna mu pozwalać tak gadać; patrochę z Alfredem, poczęstował go pamiętaj, że czasami i ściany mają uszy.
rę razy wytrawnym piwkiem i prosi!
- Czyżbym miała być zgubioną.
o zwracanie baczniejszej uwagi na ta- przez tę pocz\Var~? - rzekła panienjemnic<, Pl'ince's Gate i na to, co si~ ka, wstrzę.sając się z obrzydzen ia.
- Przyszedłem tu po pieniądze! Gow nim d:7.ieje. Przede wszystkim wymagał zauważenia, czy nie pojawi się
spodarstwo się nie opłaca tak, jakby
. ]decly w pałacu czlov"iek, nazwiskiem powinno; na nakłady grosza szkoda Hobert Siclewing. De Lancy nie miał rzekł Bob, gniewem Viviany zupełnie
powodu nie zrobić tej przyjacielskiej otrzeźwiony - a do lwgóżbym się miał
usługi dobremu znajomemu.
udać w takim razie, jeżeli nie do mo\V tej chwili usłyszał dobrze mu jej ukochanej córki - niech ją. Bóg za
znane slowa z Hamleta: Nie powin- to błogosławi! Muszę powiedzieć, jak
naś bda mi wierzyć!
tu głośna król Lear: Corclelio ...
czka,,:ka przerwała deklamację - bo
- Trzeba go zamknęć koniecznie.
wdzi<:k cno,ty ni~ może tak przywa~ić ( Będzie to jedYI?-ym nas'zy~ ra.,tunkiem
i pociągnąc ludZI naszego pokolel1la; - szepnęła znow stara Slclewmg.

Piotrem Wielkim? wzbroniłam rzekła Yiviana szorstkim, poważnym głosem.
.
- A tak! dajesz pienią.dze za to, że
milczę, do niczego więc za nie obowią
zanym nie jestem. Ale dość tego; chodż
lepiej tu, pocałuj swego ojca. Nie pamiętasz pewno jak cię huśtałem na
moich rękach, gdyś jeszcze była maleIlkim, hałaśliwym stworzeniem. Ej!
ty! stara pani Lisico! Powiedzże, czy
tak nie było?
Viviana wstrząsnęła się, oczy jej
błyszczały
powstrzymywanym gniewem.
- Rozkazuję wam opuścić mój dom
w tej chwili
rzekła,
wskazują.c
drzwi - a jeżeli jeszcze kiedykolwiek
wejdziecie tu bez mojego pozwolenia,
to pamiętajcie, że ani grosza więcej ode
mnie nie dostaniecie. Bą.dźcie pewni,
że znajdę sposób ukarania was za to.
Ojciec! Na prawdę? - dodała z ironią· Szczególnie dobrym ojcem byliście dla mnie przez te wszystkie lata.
Prześladowaliście mnie niegOdziwością.
waszą, pozwalaliście mrzeć z głOdu i
ożeniliście się z tą. - tu wsl{azała Martę Jane nie ze względu na mnie, ale
tylko dla okradzenia jej i obdarcia ze
wszystkiego, co posiadała. Gdybyś, nę
dznilm, nie stracił jej własności, ona
nie dopuściłaby się zbrodni. Miały
byśmy żyć z czego i ja nie byłabym tu,
nie na moim miejscu.

Nierozważne

- Mam nadzieję, że nie długo te
ptaszki w ich własne połapiemy sieci
- rzekł do siebie, uśmiechając się zło
śliwie. - Dużośmy się ostatnimi czasy
dowiedzieli i nie o jeden krok na przód
postąpili.

Viviana, po tej scenie, uczuła się
niezmiernie wzruszoną, ogarnęła ją. jakaś nieokreślona, bezzasadna obawa.
Widok zmiętych listków różyczki, porozrzucanych bezmyślnie po podłodze
przez jej ukochanego, powiększył jeszcze przygniataję,ce ję, cierpienie. Miała punkt wyjŚCia z biedy swe mał
żeństwo z Geraldem, ale któż zaręczyć
może, że ono dojdzie do skutku, kiedy
on jej nie kocha.
.Przy tym wszystkie jej nadzieje były na łasce i w rękach pijanego czło
wieka, który wszystko mógł wygadać.
Otworzyła okno i wyszła · na balkon,
chcą.c się trochę odświeżyć, ale wiatr,
który rozwiał jej włosy, nie sprawił
na niej miłego, łagodzą.cego wrażenia;
przeciwnie, przeraził ją. jak jęk jakiś
przeciągły, wstrząsnęła się z chłodu
i nieprzyjemnego uczucia i wróciła do
pokoju.
.
- On będzie moim mężem - rzekła do matki z bladym uśmieszkiem,
pokazując jej brylantowy pierścionek
- ale, czy widzisz jak porozrzucał listki róży, którą, mu dałam? Płateczki
jej powiędły i poumierały, zdeptane
nieostrożnymi stopami. C2yżby to miało być złym prognostykiem na przyszłość?

postanowienie

Violetta Rudersheim była tak przy- nakże z lekkością. i sprężystością, wła
gnębioną swym smutkiem, utratą naj- · ściwą. kobietom jej usposobienia, wilepszego męża, że stała się zupełnie 0- dz·ą.c Nelly wciąż koło siebie, słucha
boj~tną. na wszystko, nie zastanawia- la rad i spostrzeŻe!l dziewczęcia i stoła siQ nawet nad tym, czy do twarzy pniowo r,aczeła się interesować wszyjej jest nowo sprawiona żałoba. U('zu- stkim w koło siebie, nawet drobnymi
cie żalu .i wyrzuty sumienia ogarniały
spruwunkami, jakie Nelly robiła za
ją natychmiast, gdy, chociażby przez własne pienią.dze do taniego, bo tylko
chwilę tylko, pomyślała o tym, czy w po ośm szyIlingów tygOdniowo, 111ieistocie czarny kolor podnOSi świeżość szkanka, ktore najęła przy Peckham
cery blondynek. Była tak niepoeieszo- Rye i umeblować musiała. Sobole,
nę" że zlewała łzami swój najlepszy klejnoty i koronki sprzedano, aby zawoal krepowy, zapominają.c, że wilgoć spolwić naglą.ce żądania właścicielki
odbiera krepie jej sztywność i świe- dawniej zamieszkiwanego lokalu, oraz
ż~ść, i. ż~, raz zla~a łzami wdowimi, inne, nie mniej konieczne do wypłace
lll~dy lUZ t;ł.l< ladll1e wyglądać nie bę- ł nia długi, i aby mieć z czego żyć przez
dZle.
caly ten czas przygnębienia i choroby.
Tak było z początku; powoli jed(Ciąg dalszy nastąpi).
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Człowiek t SI
Wkażdym przypadku
W Baltimore obraduje corocznie jedno
z wielu towarzystw, które w Sto Zjednoczonych są nader liczne;
nosi ono nazwę "Klub Przypadk1li z grubsza powiedziawszy oniera aię Da
tyCh samych zasadach, co i niemniej sław
ny "Klub Łgarzy".
Podczas jednak, gdy .,Klub Łgarzy",
gromadzi członków, opowiadających nieprawdopodobne historie, w "Klubie Przypadku" tylko tacy ludzie mogą dojść do,
głosu, którzy opowiadają
przygody "z własnych przeły~·.
Niedawno jeden z członków opowiadał
tam interesującą historie o swej wiernej
szczotce do zębów, która wpadła mu do
wody, w czasie gdy opuszczał port w Nowym Jorku, udając sie do Europy i w dwa
tygodnie później, gdy wysiadał na brzegu
w Monte Carlo, wróciła do niego.
Ukoronowaniem Jednak wszelkich
przyg6d
członków "Klubu Przypadku", było zdarzenie, opowiedziane przez jednego z nich
R Mastera z Clewelandu. Posłuchajmy
więc co przeżył p. Master.
"Łańcuch wypadków,
które spotkały
mnie w życiu, zaczął się 8 kwietnia 1935
r., gdy zamieszkiwałem w Nowym Jorku.
Udałem się z narzeczoną moją Mary do
urzędu stanu cywilnego. W aucie wyglą
daliśmy tak zachwycająco, ŻJ powiedziałem do szofera, aby zatrzymał na chwilę
auto, gdyż chciałbym się sfotografować
wraz z Mary. W tym momencie usłysza

miał

niesamowite wprost

daktor, jak się okazało, znał mojego dziadka, ponieważ również był bosmanem na
"Fenixie" ucieszył się więc bardzo i przyj/\ł mnie nader gościnnie. To spowodowało jednak pierwszy krach w moim małżeń
stwie, gdyż upiłem się tak, że Mary
musiała mnie .zukd między różnymi
pijakami
w areszcie policyjnym.
Gdy znaleźliśmy się wraz z Mary w hotelu, w którym zamieszkiwaliśmy, cały
gmach stanął w płomieniach. Rzuciliśmy
się, aby ratować nasze rzeczy i tu z pomocą przyszła nam eksplozja. Wybuchł 1:>0wiem tank z benzyną, znajdujący się u
jednego z chemików, zamieszkujących pod
nami i
cały hotel wyleciał w nowietrze.
Na nasze szczęśde olbrzymi kufer-szafa,
zawierający nasze rzeczy, upadł nan: tuż
pod nogi, tak, że wszystko wyratowalIśmy.

ód

ca rz
szezeście

Wkrótce potem Mary doszła do wniosku, że pożycie nasze jest niemożliwe,
~ieważ mam. za dut~ przy~ód. Było to
JUŻ w Bos.tome. Udahśmy SH~ do urzędu
stanu cywllnego,
aby wzlą~ rozw6d.
.
. ,
I~ąc ulIcą spotkałem .Ja.k~ pam~, zupełme tak sa!ll0 wyglądające., lak mOl.a ~ary.
Okazało SIę wkrótce, te była to blIźmacza
siostra mojej tony. Zaznajomiłem się z
nią i po krótkiej znajomości wzięliśmy
ślub.
Na tym jednak nie skończyły się moje przygody. Gdy jechałem swoim wozem
przez Minnesota, jakiś ulicznik rzucił we
mnie kamieniem. Na szczęście nie trafił
mnie, tylko rozbił przednią ~zYl?ę w samochodzie. Zatrzymałem auto .1. Ujrzałem, że
stoję przed kolektura, loterll. Wszedłem
więc do niej i kupiłem los, który posiadał
akurat taki sam numer, jak moje auto.
Następnego dnia wygrałem na ten lo.

50 tYli. dolarów
który przyniósł mi szczęście, wło
żyłem ;obie, wobec tego, do kieszeni kamizelki. Przydał mi się jeszcze raz.
Kiedy wracałem w nocy z mojej poeiadłości i' szedłem przez pusta, ulicę,. otoczyli
mnie bandyci i obsypali strzałamI. Jedna
z kul, która mnie trafiła, przebiłaby mi
nieChybnie serce,

PO-I Kamień
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gdyby 1\le to, te odbna się o kamle6.
Po tej przygodzie poleciałem samolotem do Baltimore i tam sprzedałem opia
ciekawych przygód, jakie mnie spotkały,
redakcji dziennika "Morning Star" i
stamtąd trafił mi się samolot który prs&-<
wiózł mnie prosto na posiedzenie "Kluba
Przypadku" i to właśnie zdarzenie uwatam za najszczęśliwsze w moim życiu".
Oczywiście, że gdy zdumieni słuchacze
wysłuchali w skupieniu opowiadania p.
Mastera, jednomyślnie uznano, iż należy,
ono do najbardziej interesujących.

(zy młodość i uroda są najważniejsze dla kobiety?
zoblicza matki promienieje zawsze miłość, otucha i wiara

Pokój męski, duże biórko, papiery,
książki i papierosy, przede wszystkim moc
niedopałków papierosów. A nad biurkiem

łem strzały.

To gangsterzy rabowali sklep
jubilerski
przed mymi oczami. Szofer co prędzej
uciekł, zostawiając nas. Na wieCzór wyczytałem w gazetach, że wyznaczono nagrodę 5000 dolarów za rozpoznanie gangsterów. Nie widziałem co prawda zupełnie /
rabusiów, ale kiedy wywoływałem klisze
okazało się, że sportretowani s/\ na niej
trzej bandyci. Oczywiście
otrzymałem 5 000 dolarów
następnego wieczora.
Dlatego też nie mogliśmy jechać w podróż poślubną o godz. 23m. 12 pociągiem
do Palmerstonu.
Poclęg ten wykoleił się I ollaraml katastrofy padło 45 os6b,
zajmujących nasz przedział, który poprzednio zamówiliśmy. Przybycie nasze do
Miami nie było jednak zbyt wesołe. Zaraz
na lotnisku doszło między mną a innym
pasażerem do wymiany słów. On obraził
mnie, ja uderzyłem go knock autem. Zabrano nas obydwóch do aresztu, gdzie
spotkałem się z gangsterem, ra.busiem banMATKA
ków i fałszerzem pieniędzy Alwinem Petersonem, którego natychmiast poznałem. w ciemnej ramce portret, czy powiększo
na fotografia kobiety. Patrzmy na twarz:
Tym razem otrzymałem 6 000 dolarów
jest stara. Siwe włosy gładko przeczesawyn ag rodzenia
ne zamykają czoło, na którym znaczy się
i Mery radziła mi, abym się wyspecjalizo- sieć zmarszczek. Dokoła dużych, łagodnie
wał w poszukiwaniu gangsterów.
patrzących
oczu także zmarszczki. A
Następnie przeszedł mi cały dzień dowzdłuż policzków aż ku wąskim
ustom
brze, bez żadnej przygody. Gdy leżeliśmy znaczą się dwie głębokie bruzdy, które
sobie z Mary nad brzegiem morza,
znów ku brodzie i ku skroniom łączą się
z nową plątaniną kresek, linij, cieniów.
wyłowiliśmy z fal jakąś starą butelkę.
Mężczyzna przy biurku spojrzy czasem w
Zawierała ona wołanie o ratunek mojego
górę ku obrazowi i wówczas przemawiają
przed 97 laty zaginionego dziadka, który do niego wymową przedziwną nietylko
jako bosman statku "Fenix", siedząc na duże, łagodnie patrzące oczy i wąskie, wyłodzi ratunkowej, rozbił się w podróży koblakłe usta, ale i te zmarszczki i bruzdy,
ło wyspy Kuby. Poszedłem więc do jednej
z których każda ma swoją własną histoz redakcji i dostarczyłem flaszkę ze sta- rię. Wraz z dymem papierosów opływa
rym listem naczelnemu redaktorowi. Re- ją stare ramy myśli człowiecze i wspo-
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minki,

a z obrazu promienieje otucha,
wiara.
W szufladach biurka mieszczą się tu i
tam różne innc fotografie kobiece. Tamte nie mają zmal'szczek. Śmieją się .mło
de usta i błyszczą oczy, ale fotografIe te
są nieme i nic nie znaczące, już
dawno
miłość,

przestały

mówić

coślwIwiek.

Szeleszczą

bezdusznie, jak zwiędłe liście jesienne.
Żyje tylko zawsze tamten portret na ścia
nie; obraz matki!
A takich, w wieczornej ciszy zadumanych zakątków, w których ze starych ram
spoglądają twarze starych l<obiet, jest na
świecie tysiące i miliony wszędzie są ludzie, którym w chwili troski, czy skupienia na myśl przychodzą twarze matek,
twarze pełne bruzd głęboldch
zmarszczek.
I tu okazuje się jak bardzo nieprawdziwym jest twierdzenie, że dla kobiety najważniejszą jest młodość
i uroda, że za
żadną
cenę nie wolno się zestarzeć,
bo
wówczas życie traci na swojej wartości
istotnej. Doświadczenie przekonuje, że
jest właśnie odwrotnie! Bo młodość trwa
krótko i o młodości zapomina się zbyt
prędko.
To dziś pełne uroku. za chwilę
staje się już nudnym i nieważnym wczoraj, a nad dniami slollca i blasku przechodzą
szybko zmierzchy pochmurne.
Tymczasem starość trwa i to trwa znacznie dłużej, może nawet być nieśmiertelną.
Czyż dzieci nie pamiętają dłużej o ukochanej matce, niż młody mętczyzna o
młodej i pięknej kobiecie? Od piękna żą
da się doskonałości i o w stosunku wzrastającym, podczas gdy od tego, co się umiłowało takim,
jakim było i jest, nie
pragnie się niczego więcej i niczego innego, jak tylko, żeby trwało jak najdłużej.
Twarz matki jest właśnie piękną tylko dlatego, że jest to oblicze jedyne i niezastą
pione. Nie trzeba do tego obrazu nic dodawać w wyobraźni i nic u.imować, ponieważ znajome rysy Wryły się głęboko w umysł
i serce człowiecze.
Ogląda
sil:
wprawdzie z zaciekawieniem dawne fotografie matki z lat młodzieńczych, a.le nie
mają one znaczenia i za nic w świecie nie
chciałoby się, żeby twarz matki stała. się
inną,
niż ta znajoma,
codzienna. Jeśli
jednakże pojawi się nowa zmarszczka na
twarzy to zna się doskonale jej przyczynę, jakaś choroba w domu, jakieś przejściowe niepowodzenie rodzinne, może nasze własne nieszczl:ście. I w ten sposób
owa twarz na portrecie jest zarazem historią rodziny, historią człowieka dumającego przy biurku.
Dziś jest zapewne w
świecie
więcej
"młodych" matek, niż dawniej.
Kobiety
bowiem starają się gwałtownie o to, żeby
szminką,
farbą,
pudrem
przedhlżyć
sztucznie to, co czas kradnie, ale takie
twarze i głowy sztucznie odmładzane nie
St\ ciekawe. Upodabniają sil: szablonowo
jedna po drugiej, zatracają maskI:, która
nikomu nic nie mówi. Czym innym jest
naturalnie dbałość o staranny wygląd
zewnętrzny, a czym innym śmieszne i niemożliwe
do ukrycia odmładzanie się.

Matka nie potrzebuje przyst~sowrwać
swojej twarzy do mody, bo rodzma l tak
będzie ją uważała za: starszą osobę, za kogoś należącego do mnych czasó:w, .gdyt
tempo życia jest dziś s~y~sze, ~IŻ kIedykolwiek a pomiędzy dZl~CI ~OdZICÓ.W kła
dzie się zawsze olbrzymI, I?-ICmożllWY do
przekroczenia dystans ep?kl. Al~ tu wygląd postaci zewnętrznej Jest ?boJętny" bo
matkę kocha się za to właśme, że Jest
mat!,ą.

Nasuwa się pytanie, czy kobiety~ które
nie są matkami, których twarzy me otacza szereg oczu dziecięcych wpa.trz.onych
w nią z miłością, tracą rzeCZy~ścIe ta.k
bardzo dużo w miarę dokonywu]ących SIę
na ich twarzach postępów starości? Czy
trzeba koniecznie martwić się utra~ mło
dości? Czy życie na jeSień przestaJe być
piękne?
Z pew?ością n~e. M.lode tw.arzyczki baw1ą. SIę! a~e me zac,le!<awia.,I\.
O wiele więcej zaJmuje wyobrazmę tw~rz
dojrzałego człowieka, który sam wyrobIeniem indywidualnego
charakteru wy4
kształcił róvmież własne rysy, na których
znaczą się różnymi liniami
d?konujące
się przemianę charakte:u.
Takl~ twarze
malują i rzeźbią artyścI, na takICh. ch~
rakterystycznycl~ twarzach zn.aczy SIę .historia spoleczenstwa. Racz~], chodzI.
zachowanie młodego serca l tywego umysłu, a nie maski s~tucznej, b~dącej w
przeważnej mierze dZIełem fryZJera, czy
drogerzysty.
Warto więc czasem zadumać się przed
starym portretem, zapatrzeć sil: w twa.rz
starych Judzi, żeby zrozumieć istotn_
wartość życia.

uFołksfront"
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Walka z Bogiem

Ze samolotu można zobaczyć,
która godzina
Najwięks:łIY :ł!egar na świecie

Nowy

W CIĄGU 9 GODZIN Z P ARYŻA DO MARSYLII
aerodynamiczny odbywa przeIItrzeń J Paryta d() Ma.rsylii w btyelkawicznym tempie, pokrywajl\e tę pne~eń Yi. cie,gu 9 g. (dotychcza~ 12 g.)
pociąg

Na lotnisku w Durbanie w Natalu
znajduje się zegar-olbrzym. Jest on umieszczony tak, aby ze samolotów motna
było łatwo zobaczyć, która jest godzina,
I tak jest istotnie, średnica tego zegara
wynosi bowiem 70 metrów. Cyfry godzin
~ ulotone J dużych czarnych kamieni.

odbijają.c bardzo
ostro od białego UL
\Vskazówki są również doskonale widoczne. Nocą silne światło oświetla cyfry i
wskazówki, ułatwiając orientowanie się
lotnikom. Zegar w Durbanie jest jedynym
na świecie co do swego przeznaczenia,
konstrukcji, jak również co do wielkości.

