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Wydanie

Proces "ziemianina", który wgrudniu wyrzuca ludzi na bruk

Blia, w ~rJm ~Ii~ ,,~ana or~w" I

P. :Jan Korab-Kowalslli, herbowy "sanator", właściciel majątIlu w Wiellloplsce, wyrzucił
chorll matkę z dziesięciorga d"iećmi z mieszkania, pozostawiając nieszczęśliwą rodzinę
w noc grudniową na dworze - Gdy "Orędownik" to napiętnował, osobliwy "ziemianin"wy.
toczył skargę o oszczerstwo - Rewelacyjny przebieg procesu, który ujawnił dziwne stosuneczki w uprzywilejowanych sferach

w

ą g rów i e c, 13. 9. Przed Sądem
Okręgowym w Gnieźnie na sesji wyjazdowej w Wągrówcu pod przewodnictwem

ski dal mi oficerslde słowo honoru, te
jest kawalerem.
Adw. dr Celichowski: - A czy był kawalerem?
Wójt Maćkowiak: - Był tonaty, Stwierdziliśmy to potem na podstawie akt.
Adw. dr Celichowski: - A czy był pan
przekonany, że jest oficerem?
Wójt Maćkowiak: - Jest sierżantem ...

Adw. dr Celichowski: - Czy p. Kowalski oponował kiedykOlwiek przeciwko tego rodzaju tytułowaniu?
Maćkowiak: Oczywiście. Tytułowa
liśmy go wszyscy per panie poruczniku,
niektórzy nawet panie rotmistrzu..
.
Adw. dr Celichow~.d: - A czy Jest OflWójt Maćkowia1t: - Nigdy. Przeciwnie, przyjmował to z zupełna, naturalno-

dnia 16 września 1931

§cia,. W swoim czasie, jako. of!cet' rezez:vy.
namawiałem go do wstąpIenia do ZWl!\Zku Oficerów Rezerwy. Wówczas p. Ko~al
ski tłumaczył się, te jest jut członkIem
tego Związku, zdaje się na Kresach.
Z kolei sąd przystępuje do przesłucha
nia świadków.
Jako pierwszy zeznaje świadek p. T ad e u s z G o e t z e n d o r f f - G r a b o W"
s k i, ziemianin, właściciel LechHna, ma"
jor w stanie spoczYnku. Ciekawe zeznanie
jego świadka chwilami dosadne. to zQ6w
dowcipne wzbudzały prawdziwa.. wesołość
na sali.
'
.
Przewodniczący: Co pan wie w tej
sprawie?
'
. '
Świadek Grabowski: W które], czy
chodzi o eksmisję, czy o tę książeczkę
wojskową, czy i tę tak zwaną bigamie.
czy o innych sprawach, bo tego było sporo L. (WeBolOŚć).
Przewodniczący: Chodzi o sprawę
eksmisyjną.

Śwd. Grabowski: - Poznałem tego pana dosyć prędko i równie prędko wyco:
falem się z tej !majomości. Vox populi
głosił, że jest to pan bardzo wpływoWy,
że ma znajomości w wysokich sferach, te
jest oficerem. Kiedy teść jego kupił w nawspółczesnych.
szych stronach maja,tek ziemski, zaprosił
Tło sprawy było następujące:
p. Kowalski kilku ziemian do siebie, abygrudniu ub. roku dokonano w folśmy jako rolnicy zbadali ziemię i ewen~.'
~
" .. arku Karolewo pod Skokami niezwytualnie mogli slutyć rada,. Przy tej okazji
klej eksmis.ii. P. Jan Korab - Kowalski,
pokazywał mi p. Kowalski pismo o ile
właściciel folwarku, eksmitował w dniu
się nie mylę od Składkows~iego d~
18 grudnia, a więc tuż przed świętami
wojewody Maruszewskiego. Było to na]Bo~ego Narodzenia, rodzinę bezrobotnego
zwyczajniejsze pismo protekcyjne. Zdaje
Michalskiego, składającą się, prócz mał
się, treść pisma była wysoce przyjacielżonków, z dziesięciorga dzieci, z których
ska i piszący zwracał się d~ wojewody
najmłodsze liczyło zaledwie 6 miesięcy.
Pim''U:szll
pre~y(lelłt Czeclwslowacji ~marl na ~amku Ul Lang
per "ty" i "kochany Fredzio",
Całą rodzinę wraz dobytkiem zalado- Tego rodzaju znajomośeiaIlliehcia~
w-ano na ł wozy drabiniaste i wywiezio.
roku czasopismo "Atheneum", pośv:ię- mi widocznie p. Kowalski zaimponować,
no do miejscowości Skoki - wieś, gdzie
cone krytyce naultOwej.
.
ale bezskutecznie. Zre~tl\ wiem, te blaga.
nie znalazłszy schronienia, pmo.:ostawiono
Rówpo~?', eśnie bierze czynny udZIał
długo nie trwa. (Wesołość).
ją poprzez całą noc grudniową na drl}w życiu politycznym stoją.c na czp-le
Adw. Wszyszczyński: - Czy pan ma.dze, na wolnym powietrzu ...
jor mógłby nam powiedzieć, czy p. Ko:
.
Fakt eksmisji licznej rodziny, a zwlastronnictwa tzw. realistow i przy po- waJski wyzyskiwał te swoje znajomości?
Izcza pozostawienie bez dachu nad głową
parciu Młodoczechów w 1891 roku
Swd. Grabowski: _ .Według tego pisma
chorej kobiety z sześciomiesięcznym niewchodzi do parlamentu w Wiedniu. i według tego, co mi p. Kowalski tak niby
mO'wlędem przez całą noc grudniową do
Zniechęcony jednak waśniami i tarmimochodem powiedział wynikało, że je;!!t
późnych godzin dnia następnego wywociami partyjnymi już po paru latach on dobrym przyjacielem wojewody. Oczyłar musiał oburzenie wśród mieszkań
wycofuje się oddają.c się całkowicie wiście to przeświadczenie mieli również
ców wsi i okolicy.
.
inni ludzie, przed którymi p. Kowalski
eksmisji pisał w swoim czasie
pracy naukoweJ..
...
nie ukrywał się ze swych znajomości
"Orędownik" i "Wielkopolanin", piętnu
Jednak wartkI tok zycla me pozwa- z wysoko postawionymi osobistościami.
jąc postępek Kowalskiego jako objaw nieJa Masarykowi na długie odOSObnienie.,
- Totet nie dziwota., te urzędnicy li"
ludzki i niesłychany.
W 1900 roku staje znów na czeJe tym czyli się z nim bardzo, będąc poprostu
P. Kowalski jednak poczuł się dotknię
razem Part.ii LUdowej i bierze czynny wys~raszeni tymi znajomościami. In~e~:
ty notatkami "Orędownika" i "Wielkoudział we wszystkich jej poczynaniach
weDlow~łem nawet. u ~omendant!1 POI~CJl
polanina" i wytoczył skargę prywatno.
.'
.
na, pOWIat wągroWJeCkl li. Julsklego 1 u
karną
przeciw autorowi notatek, koreJ~o.
gło.wny
motr;>r.
krystalIzowanych
komendanta
posterunku w Skokach p.
spondentowi naszemu ze Skoków p. Antodązen nJepodległosclOwych. W 1911 r. Mikuty, którzy nie negowali lec~ oświad
niemu Stefaniakowi.
powraca do parlamentu i dzięki wy- cryli mi wręcz, że sa, pod terrorem, gdyż'
Podejrzewając zaś wójta gminy Skoki
bitnym zdolnościom oraz wyrobione- p. Kowalski robi zaraz doniesienie do wop. Edmunda Maćkowiaka o inspirację w
mu już nazwisku odgrywa w nim du- Jewody.
.
kierunku napisania korespondencji, rów·
Ż
'J
- Były - nIestety - okresy, w któniet pn:eciw niemu wytoczył skargę.
ą 10 ę· .
....
rych społeczeństwo żyło pod stałą nieRozprawa wzbudziła zrozumiałe za·
Ch~ll.ą.. wybuchu. wOjny SWlato- pewnościa, o jutro i takie dODie!!.ienia.
interesowanie wśród społeczeństwa, to
Praga. (PAT) We wtorek o g. 3,29 weJ WYJezdza zagramcę prowadząc: miały swoją wartość. Dl:iś już ten okres
też na sali sądowej widzieliśmy
dużo
przedstawicieli miasteczka Skoki, którzy zmarł na zamku w Lany b. prezydent wszędzie rozległą. akcję na rzecz nie- - chwalić Boga - minął bezp('~"'otnie.
Przew?dn~cząc:o.:: -:- Jak!e wra:tp.nie w
przyje<:hali do znacznie odległego Wą Czechosłowacji Tomasz Masaryk. Przy podległości swej ojczyzny. Wykorzygrówca, aby z zainteresowaniem przy~łu łożu zmarłego do ostatniej chwili stuje umiejętnie liczne znajomości i sferl!-ch z)eI?JańskJ~h ) w m1.sr:ych ~~f'l'l\"h
',"
k'
'.
rolmczych J robotmczych wywarła wJadochiwa~ się ciekawemu procesowi, obfltUznajdowali się wszyscy członkowie s t os~m k "
I. \V S\\ !ecle nau owy m
Ol az
moŚĆ o eksmiSji i jak o tym mówiono!
jącemu chwilami w rewela cyjne momenrodziny, prez. Benesz z małżonką oraz wśrod kIerowniczych czynników An·
Śwd. Grabowski: _ Przepraszam za
t.y lub też w epizody zgoła zabawne.
premier Hodża.
glii,
Francji,
Rosji
i
Ameryki,
zjednyokreślenie.
ale jeśli już mam postępek
Oskar1;ony Ant. Stefaniak nie przyzna- dolencjami.
wując ich dla niepodległości Czecha- p. Kowalskiego określić dosadnie, to poje się do winy. Twierdzi, że wiadomość,
,
P r a g a. (P A T) Z powodu zgonu ~łowacji. 'V tej dziedzinie walczy z du- wiem, że to ?yło świństwo.
zupełnie zgodną z istotnym stanem rzeczy
~zewodDlc:zący: - Proszę okresla~ to
b. prezydenta Masaryka ogłoszono ża żym poświęceniem, niela.da zręcwoprzesłał do redakcji, co było obowiązkiem
"
. b
I d ś'
k' d
mmej dosadme.
oskarżonego jako korespondenta pisma.
łobę narodową..
SCIQ. ~ ezwzg ę no Cll1: w o res]e . eŚwd. Grabowski: _ Był to postępek
Oskarżony wójt Edmund Maćkowlak
cydu.Jąc:-'cb
rozstrzygmęć
w
Paryzu, wysoce nieetyczny. który spotkał się
równiet nie przyznaje się do winy twierZmarły pierwszy prezydent Czecho~ ' podczas układania
traktatu wersal- ~ powszechnym oburzeniem, nie znany
dząc, że na proŚbę korespond enta udzieli!
słowacji
Tomasz
Garrigue
Masaryk
skiego.
Uzyskuje
też
dla
Czechosłowa- w naszych stronach i nie zgodny z postę
mu CZysto rzeczowych informacji oraz
eji maksimum tego, Co można bvło 0- powaniem prawdziwego ziemianina.
wyjaśnia, że p, I\o\\'alski miał ponadto był nie tylko wybitnym mężem stanu,
- . Charak~eryzu.Ję to . .lako, postępe~
inne mies7.kanie wolne i eksmisja w zim- który położył ogromne zasługi dla (rzvmać z niewątpliw"m m.·i pod"'
I J'"
.
czlowleka, ktory me moze byc przyzwOlny dzień gruclniow:v- nie b~' ła z g odną z swej ojczyzny, ale również j znakomi- k I,:,
z~ w_ zen lem Po ~ ~J.
tym rolnikiem, postępek, który jest nieprawem. \'/yrzuca.iąc z a ś zatrudnioną u tym uczonym o światowej sławie, odWl brany w 1918 roku prezydentem tylko nieetyczny ale szkodliwy dla zie.
!'iebie rodzinę był prawnie zobowią:r.any znaczając się w swych wystąpieniach odrodzonego pailstwa czeskiego kla- miaJlstwa. zwłaszcza w dziSiejszych tak
dać jej odpowiednie schroniE'nie. P. Ko dzie zręby pod jego organizację poli- trudnych dla n~ego cza~ach.
walski wynajął wprawdzi e chlew dla do- dużą zręcznością i odwagą. cywil ną.
tycznę, j jest właściwym twórcą obec. .Ad~. d~" C~I~chows~{]:. - Czy pr~k.ty
Urodził się onw 1850 roku w stobvlku rodziny, sklacl3jącej się z 12 ludzi ,
nego ustro]'u opartego na szerok po- kU.J e. SIę E'1\ ~mls.Je w Zlmle, pozostawlaJa,c
ale nic ni e 7.a pla cit na poczet nal e żno ś ci. '''' acldm miasteczku Rodominie, Jako .
u
luclZi bez dachu nad głową?
Nazajutrz spowod owal zwiezieni e dob~l lku syn cesarsl<iego wożnicy, Już w gim- Jętych '
zasadach
demokratycznych.
Śwd. Grabowski: - Tego żaden zieMichalskich , któn'ch c!or:lź,nie umieś c ił w nazjum w Brnie w\'kaz\'\vał nie- Stał u steru, wywierając stale s\\'.ym mianin nie robi. Jeśli się kogo eksmituje,
b iurze wóit ows kim. Stwicrdza pr z ~' tcm , przeciętne zdolności,' któ're zazna· auton'tetem duży wpl)' w na polit:-.' kę lo trzrba się naprzód wystarać o mieszkaż~ żona :i\(i r hal sld <'/lo, która minIa na rę'
ku 6 mi(' ~ ię c zn e Jli c mowlt~ była wyraźnie c7.~' ły się ()óbitnie podczas l'\tuclió,,,, li- do 1935 roku. Był parob'otnie ~Tbic- ni ~. 7.<1 Jdórf' ~Iaci się na jakie 6 ~iesięcy
mny ponownie na pl'e7.\'denla i p' ozo- 7.gon:. ol,e \V :r.adn~-m \\i~' paclku me pozoniwers~' tecldch. Umiłował filozofię i w
c])ol'a i sIani a la s i ę z wyczerpania .
,
.
,...
stawia SIę ludZI zImą na dworze.
Ad\V. \VS7.)'l';zczy ll ski: - Panie wójciE', tym kierllnku sper,ializował się osią.
!'tawalb)' Ille,'vą.tpllwle na tym stanoNaslępny świadek p. Stefan ZiemC7.y byly wyp3c1ki , ŻE' p, Kowalski dawał
gając znakomite wyniki, bowiem i'łŻ
wisku do !§mierri, lecz ('zu.ii.'C, że siły b o w s ki. r.ipminnin, właściciel Leszkowa
panu słowo ofi cer!>ki e.
w 32 roku ż~' ('ia (w 188Z) został pl'Ofe- mu juz nie dQpisują. "" ' rofał l'\ię \V za.· i Rakujo\Y)', charakterYZUje eksmisję w
Wójt Kowal;lki: - Tal" dał mi ofirf'rski!;' słowo honoru. Było to w związku ~or('lm filozofii Ra uniwE'r~~·tecie w cis7.e w 85 toku życia, ~amies7.ku.ląc w ;>,im!(> jRko po,;lępE'k ni~lud.7.k.i, potwier.
Lany otoczony głęboka czcią d7.3.1ąC p07.a t~'m ~eznaDla ŚWIadJ,a GoeZ jf'IW ślub e m . lic m ie liśmy żadn y ch blit- Pradze Czeskiej, Obok wykładów i zamku
,
.
.,
.
•
lzend ol'ff-GrabowskJego.
szn'll rl a nvch re') do ]rg'o osohy, potrzeb- pracy zawodowej oddawał ~ię 1. zapa- całego narodu.
Sąd zarządza przerwę obiadową.
'1)~ch do z·a po\\'iedzi. \\'ten czas p. Kowal- lem nauce redagując od 1884: do 1893
Adw. dr Celichowski rezygnuje z daJ-

s. o. Kosińskiego toczyła się w ubiegłym
tygodniu ciekawa sprawa karna z 0skartenia prywatnego, która na światło
dzienne wydobyła szereg ciekawych faktów, tak charakterystycznych dla czasów
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Tomasz Masaryk nie żyje!
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OHĘDOWNIK, czwartek, dnia 'l~ wrzesnia 1937

szych świadków, czemu sprzeCIWIa się nego Stefaniaka nie było tadnycll komen,
rzt'cznik oskar~enia prywatnego, uzasa- tarzy.
dniając, że świadkowie oskartenia nie
Omówiwszy następnie niektóre r ewe byli jeszcze sluchani.
lacyjne szczególy, jakie wykazał przewód
Adw. dl' Celichowski: - Ja rezygnuję sądowy, adw. dr Celichowski wnosi o
tylko z świadków przez nas podanych, uwolnieni e swego ldienta.
a świadl,ów osl,al'żenia bardzo chętnie
Adw. \Vrzyszczyń s ld - obrońca oskar,
posluchamy...
:ton ego wójta,p . l\-1aćkowiaka (co do l,tóPo przerwie zeznaje świadek dr F l 0- r~go, nawia'S em mówiąc, rz~cznik oskar~er i a n F a b i a n o w s k i ze Skoków, któ- ma prywatnego zrzeld SIę oskarżema,
ry stwierdzi!, że żona Michalskiego jest cZP~O jednak nie przyjął oskarżony) przyoblożnie chora, wystawiając odpowiednie pomniał, jak to działał na otoczenie p. Kozaświadcz e nie.
walski i jakimi to metodami posługiwal
~\Viadek R o b e r t N a t y ń S ki, ko- się dla "zjednywania" Bobie ludzi, mówiąc
m<.;rnik sądowy zeznaje, te lekarz dał za- m, i!1. ,,~,ba~antach, l',tórc pow.ędrowały
świadczenie, ż e żona Michalskiego miala du SlerOCl1lCa:' (Wesołosć. na salI. - Slubyć odstawiona do szpitala lecz nie c!laczom. bowH'm znana Jest spra\v, że p.
chciala.
I\owalskl posła! bażanty do p. starosty,
Adw. dr Celichowski: - Dlaczego nie które ten przesłał do sierocińca, wystachciała pójść do szpitala?
wiając p. Kowalskiemu odpowiednie po~wd. Nażyński: - Miała G-cio miesięcz- kwitowanie z sierocińca ... )
ne dziecko.
\yobec dr~zgocących J?rzemówień. 0Adw. dr CelicllOwsld: - A w jaki spo- bronców zabrał glos .rzeczmk oskarźy.clela
sób pan ją dostał na wóz?
prywatnego, który me tyle mógł popIerać
~wd. NażYlIski: - No, więc ja wzia,- akt oskarżenia, ile raczej musiał wygłołem wszystkie meble na wóz, nieprawda, sić mowę ... obrOllcza" podnosząc, żp klient
a ona leżała w łóźku. Jak jut wszystko jego p. Kowalski spotykal się na k żdym
było na wozie, tedy ona tet poszła .. ,
kroku z szykanami ze strony spoleczeńAd",. d~ .Celichowski: -:-. Czy wolno stwa czy władz.
osobę olJl,oz.m~ ('~orą wY\~lezć na d\~ór?
R eplikował adw. dr Celichowski, który
~wd. NazynRkl: - No, ja zawsze pISZę, m. in powiedział:
I
nieprawda< , • że eksmisj' ę przeprowadzę
'B'Ie d ny t en pan Kowa ls k'l, któ ry d 0- I
•
bezw~ględme. (Tu p. komormk przeczyłał stal się tu do tego endeckiego powiatu
odnosny formul_al'z ).
.
.
wągrowieckiego. ' Ponieważ jest "san atoA~\~
.. dr CclI.chowslu: - Czy w dmu rem" gnębi go - wójt, gnębi - sołtys,
eksI?lsjl było, cJepIo na dworze?
.
gnębi - policja ... (Smiech i wesołość na
Śwd. N3;żynskI: - No, tak ciepło me sali). Doprawdy, chciałbym się przenieść
było, ale me ~a<lało! ,
.
do tego powiatu wągrowieckiego, gdzie
Adw. ~r Cehcl?o_wslo: - A którego dma tak gnębia, "sanatorów". (~miech), Jak wiodbyła SIę ek~ml.sJa?
.
dać ludzie nie mogą teraz grasować tak,
Swd. Nażynsl.o: - 1~ grudma... .
jak kiedyś grasowali...
. Adw .. d~ Ce~lchowskI: - Tak CIepło
Okolo godz. 7-mej wieczorem sąd ogIo- I
me.wątpllwle me mogl? być :v ową ..gru- nia. Ponadto sąd stanął na stanowisku,
d~llową noc ... A. czy ~Ie ma l,:strkcjl, ~e
te postępek p. Kowalskiego zgadza się
n~e wol.no el.smlt owac w t~l;,lm ~zasle, wprawdzie z prawem, ale nie zgadza się
IH~ p~aJąc w clo(latku gdzlO ludZI po- z etyką.
mleSClĆ?
T. Z. BUN!:S.
Śwd.' J ó z e f I\: a p u s t a, sołtys gromady Skoki - wieś zeznaje, że od wójta dostał zawiadomieni e o wyszul.anie Bchronienia dla .m e~li. Z.wróci! się do nożka,
który zgodZIł Się WZIąĆ !lI ehIe na przecl1O:
wame, przy cZYI? ~odaJc, że p .. howalskI
H a g a. (PAT) Jak słychać, minimówlł o schromelllll ella mt'bh a nie o
ir
.
ych
'ano\va
s em spraw zagl'amczn
mI
mieszkanie ella luclzi.
_ \V nieclzip]e rano _ mówi! 801l\'S ny będzie w dn. 1 października Patyn,
Kapusta - jak 'ludzie szli do kościo'la dotychczasowy poseł holenderski w
i stawali kolo wozów. to mnie była po- Brukseli. Obecnie pełni funkcję miniruta, :te znowu .w mojej ~vsi jest bała~an. stra spraw zagranicznych Colyn.
- Pr~ed rokll'":1 bylo jes~cze gorzej. P.

Wyrok w procesie o Przytyk

f

Sqd AIJelacyjny :;;lagod:;;il l"ary tN~ ern Ż!J(lon~, tu~iewinnU
dwóch Polalców, a tJ'~eln kal'y ~(t, hVlel'd~tl

I

I
I

L u b l i n. (TeL wł.) Zakończyła s~Q
tu rozprawa apelacyjna w spraWIe
k"
S d A la 'n zła odzi f
przytyc Ie) .
ą
pe cYJ y "g
;
wyrok w stosunku do skazanego n.~ ;)
i pól lat więzienia Frydmana, obmzając mu karę więzienia do 3 i pół roku.
Sąd Apelacyjny uniewinnił ~o od zarzutu usiłow,ania zabójstwa, a skazał
jedynie za przekroczenie obrony kr>,'.
.
. :
mecz~e). O~k~rzony l{IrszencwaJg I~a
obecme zmmeJszoną karę do 6 lat WIęzienia. Zabójca śp. 'Vieśniaka Żyd
Leska, skazany w I instancji na 8 lat
wiezienia został przez Sad Apelacyjt '

.

.".

-

Gospodarczyka, skazanych na 8 roiesiQcy więzienia, wyrok zatwi~rdz.ono.
Obrol1ca Leski, adw. SzumallskI za-

powiedział

skargę

kasacy~ną, w?b~c

czego jego sprawa powlórllle ZnajdZIe
się urzed Sądem Najwyższym. (w)
'vv motywach przewodniczący zaznaczył, że wina Strzałkowskiego i
'Vójcika nie zo s tała udowodniona, sąd
bowiem daje wiarę świadkom, którzy
wykazali dostateczne alibi oskarżo
nych, Frydman został skazany za przekroczenie obrony koniecznej, a co do
oskarżonych Leski i Kirszencwajga, to
biorąc pod uwagę okoliczności zawarte
w orzeczeniu Sądu Najwyższego, Sąd
Apelacyjny złagodził im karę o. jeden
rok. 'Vina trzech ostatnich oskarzonych
została udo",odniona i wydany poprzednio wyrok jest utrzymany.

ny slmzany. na 7 lat wlę~lema.
. z. osk~:z~:mYCh Pol~kow St~·załko,,::
SkI l 'Vo.lClk, skazam w L InstanCjI
każdy na 8 miesięcy więzienia są uniewinnieni dla .braku dowodów winy. 'V
stosunku do IWUl1skiego, skazanego na
'łt
k
d 'V' . b' k'
po ora, 1'0 u oraz o
Je! z IC lego
---------.---------

ZprO[SU
e o Zal-'·

I

S[~a raCłaW·I[k-le
!

,

S d

Ze~Jłania 11o:;;ostalych oskar ,~o1łych q ro~poc~y'l1.a
badanie świadl~ów
..
.
M l e c h o w. (PAT) ~czoraJ trybuOskarżeni 'Vłodarqyk. Bronisław
nał badał dalSZYCh oskarzonych.
Zaprzalski, Zygmunt Zaprzalski, Jan
Osk. Stanisław Uchto nie przyznaje Piekarczyk i Stanisław Pietrzyk nie
się do zarzucanych mu w akcie oskar- przyznają się do winy.
żenia czynow i zeznaje że był w RaclaOsk. Roman Zawartka róvmież nie
' "
wicach, słrsz~ł str;ał~•. ale sam nie przyznaje się do winy. Był on trIk!)
~trzelał. \\ IdzIał rOWlllez tłum ataku- na kopcu i widział, jak ludzie rzucali
Jlłcy policję.
na policję kamieniami, ale policja też
Osk. Andrz-ej Wacho>vicz, z zawodu bila pałkami i rozpędzała tłum. O~
felczer, również nie przyznaje się 00 skarżony udziału w bójce nie braI.
win. " ' achowicz który nosi przezwi- Słyszał również stnały oraz wydol5y'k
k ~ ' .' 'k "
..
'
'" o "czarno :>lęzm a , przyz~aJ~, . ze wające się z tłumu okrzyki antypal'lbył na kopcu od godz. 13 do 3 l WIdZIał, stwowe.
jak policja rozpedzała tłum pałkami.
Osk. 'Vładysław Ziarko, prezes koła
Tłum jednak ociągał się i słał dalej, Stronnictwa Ludowego, nie przyznaje
więc on stał też, ciekaw, co nastąpi. się do winy i wyjaśnia, że był podczas
\Vidział .iak po-licja ładowała karabiprzez
.. i
bo p. Jl:owalski nie \\"'starał się dla nich
.
'
..
~tanął. mIedzy mm a kordonem POlICJI, Sł
ł t
l
t'
d d
o mieszkanie. 11 lat testem sołtysem, ale
Gen ewa_.(PAT) TUIeckl mllllster zegnaJąc tłum krzyżem. 'Vacho",icz uysza s rza y, a nas ępnle na ro ze
takich zajść nie było tu ieszcze jak teraz. spra:v zagramcznyc? Rustu Ara.s po- sprawiedliwia się, że chciał tłum po- spotkał rannego Karkowskiego, które~i~szkanie dla ludzi. V! dniu, eksmisji st~wIł kan?j:daturę swe~o ~\.l:a.lu ~a wstrzYlnać od natarcia na policję i go znal osobiście. Zaopiekow.ał się Kar~wlade~ był w ~oznan1U z~ mteres~m p~łstałe mIeJsce. w RadZIe LIgi NaI,?- chciał do niego przemówić, ale zdążył kows kim, ocierając mu krew chusteczl ~róclł późno WIeczorem. KIedy dowle- dow. 'V trch dniach upływa trzyletma tylko powiedzieć
Bracia w Chrystu- ką· Następnie podszedł do drugiego
dZIał się, ~e rodzina Miehalskich znalazła kadenCja: Turcji w Radzie Ligi. (Widos'e" gdy; p t I" ł
h ' b'lo "
rannego - celem udzielenia mu pomocr,
l
'.
z. O. YCkl ~ owac ~IO l k SJę po czy.m powrócił do KarkowĘik,iego,
sifl z dobytkiem na dworze, nic jut zrobić ki \Valen-cjl juź choćby dlateO'(j: poważnie mógł.
.
'
"
.
z~mleszl;lme l os 'arzo~ny s ł ~' szał o rzyAdw. dr Celichowski: _ A czy ludzie nie spadł). - Red.)
In padaJące z tłumu, Jak "Precz z poli- ten jedn.ak już wtedy nie żył. Oska!'cję l"~ oraz inne, których nie zrozumiał. żony zeznał w kOllCU, że słyszał, jak
oburzali się tym widoldem?
~\V~. Kapusta: - Jesz~ze ,:tak, pros~ę
Nagły
Żona jego, Maria Wachowiczowa, nie policja wzywała tłum do rozejścia si Q,
~~yso~{Jego ~ądu! Obl!rzaII SIę ok~opn~e
, p r z y z n a j e się do winy. Poszła za mę- ale mimo to tłum stał dalej, a on rówl PylJ~y mme potł1!-kl~, :te natu~alme m.e
L e s z n o. (Tel. w1.) "'czora) o godz. żem na kopiec i nie opuszczała go aż nież w tłumie.
wIedzlatem co zrobIĆ 1 naturalme chodzI- ~ po południu przybył do hotelu Pod do k n' a d ' t k ,.
k
l
Po zbaclaniu oskarżon"ch naste,pułem jak głupi. Telefonowalem do p. wój'_"
,- . ,.
. ~ e , g yz. a Je~ na azywa o suJ
ta, który kazał tych biedaków przewieźć BIałym Orłem .agrono~ Lud-" Ik Ste- Hlleme. Oskarzona WIdziała, jak tłum je krótka przerwa. Następnie slłll
na wójtostwo.
fan Rycz?,w.olskl, l~t 5_, .urodzony w rzucał w policję kamieniaIr}i oraz in- sprawdza listę obecności świadków.
- Potem spotkałem się z p. Kowalskim WarszaWIe l ostat~l~ zanlleszk~ly. tam nymi przedmiotami, kiedy policja usi- Okazuje się, że kilku świadków oskarw. re~tauracji Pilaczyńskiego '~Skokach. przy.ul. KantowskIe) 30. ZamowJl on łowała rozpędzić tłum, wezwawszy żenia nie stawiło się na rozprawę skulSledhm do stolu, a p. KowalskI },azał po- pokÓj oraz herbatę, Gdy kelner przy- przed tYm trzykrotnie do rozejścia się Idem pełnienia służby. Prokurator stadać wódk.ę. WYl?ilim jedną karafkę, drugf\ był z herbatą., Ryczywolski, wycią.gniQSb' s~ała strzały po których do jej' wi.a wniosek o usprawiedliwienie niekartafk e. l trz~clą, a P? tymktp· KO'Yalłskl ty, na. kanapi~, n.ie żył.. Wła.ściciel ho- męza" podbl'egło l;I:lku nl'eznanvch )'e'J'
b
Ś· t l ' . d l ' ·
.
d
py al SIę mm e, czy WIem,
o naplsa o teIu p Tuczyńslu zaWIadomIł posteru• ~
,
o ecno CI yc l sWla ww l proSI o o eksmisji do gazcty. Wyciągnął rączkę nek p. r .. P , t
.. l l
p"
osobników, prosząc, aby udzielił ran- czytanie zeznaI1. Obrona sprzeciwia
i papier i kazał mi f'ię podpisać, ale ja b ł ~ Ie
ans \~<;}\ve\ l .e {~r~a. rZJ - m~ pomocy. 'Vachow'icz udał się do się temu wnioskowi i prosi o przesIunie chciałem. Za wódkę - nie mogę nll.YY r
Iszews l s. wle.r ZIł zgon. rannvch i opatrzył ich rany.
chanie wszystkich świadków oraz o dorzekać - pan dziedzić wszystko elegancko
Jak ustalono, zmarły clCrplał na serce.
.•
"
.,
.
.
zapłacił, a potem poszlim do Stefaniaka, Zwłoki odstawioJlo do kostnicy leczni- . Osk. 'V Oj ta",. ~o wmy, me pr~yzna.lp. konanie wizji lokalnej w miejscu zaj:teby się dowiedzieć, kto pisał. Zastaliśmy cy powiatowej. (rw)
SIę· B~ł ~oło wIlh ,płka ęławka l stam- ścia. Sąd udaje się na naradQ i orzeka,
jego żonę, która powiedziała, ~e choćby II
tąd WIdZIał kotłUJący SIę tłum razem że
kwestię
zbadania nieobecnych
K?walsk! dal 100 złotych i tak si!! niczego
młodziez'
z pOłicją. konną. Nie umit} powiedzieć świ,adków oraz wizji lokalnej rozpozna
me dOWIe.
' . . .
I
dokładnie, kto bił, gdyż był daleko i
dopiero w toku procesu.
~w.d. M ~ r l a n S W l e r c z yil S k.i, u- ł
panowała duża kurzawa. Następnie
Następuje zaprzysiężenie świadków,
rzędmk WÓjtostwa w SIwkach zeznaJc, że
k ..
"'ł"
1
l ..
p.' Kowalski('go tytułowal zawsze p('r pa.,
.
.
os al zony ~ y8z::ał trzy {1 l strzały.
nie poruczniku, przeciwko czrmu ten niL II b 11 n, (Tel. wI.) Wczoraj Sąd
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - gdy nie oponował. medy prosił go o kSią-1 Okrl.'gowy wydał wyrok w sprawie
żeczl<ę wojskową, Km,:alski oświadCz):ł, że czlonków Komunistycznego Związku Docent Dr med. Benedykt Dylewski wodonosamolotów, ldóre operowałyby
łączącej
tę .sp~awę sam zał~twl. Na kartce eWIden" l Młodzieży Polskiej. Głównyoskarżony Choroby on gardła i nosa, wady mowy i głosu na odcinku kolei żelaznej
Kanton z Keo-lun.
cYlnej p. ~(owals~{) v.: ru~ryce ,~stosunel( Dawid Ruher skazany został na 5 lat
• 'l
służby wOjsl<owe]" mc me naPIsał, -wy, . , . '10 l t
b
..
. r
48988
powrocJ
S z a n g h a j. (PAT) Vlojska chillpelniając wszystkie inne rubryki.
I "Ięz~cnIa l . • a poz aWI.en~a ;In ':'"
Ordynuje od 4-6 po południu
skie wznieciły wielId pożar obok stacji
Adw. dr Celichowski: - A stan jald Stamsław Blell na 6 lat wIęzlellIa l 4 ŁODZ, ul. Bandurskiego 12 -tel. 222-80
Tientiung,an na pierwszym odcinku lipodał?
lata pozba\vienia praw. Pozostałym
nii kolejowej Szanghaj - \Vusung, tuż
~dw. ~wierczyilski: - Kawaler...
oskarżonym, przeważnie ŻYdOm, . wyobok kos zar japo11s kich i miejsca poAdw, dr Celichowski: - Dziękuję.
mierzono kary od 2 do 5 lat wiQzienia,
stoju japOll skich sił morskich na pól~wd: red, Bohda.n Dan.ielewski przy czym dwom z nich kary darowawYJaśmł sprawę u.mleszczama ~a.dsyla110 na zasadzie amnestii.
nocny zachód od Hong-kiu. Celem podnych korespondenCYJ, które ulegala, w repalenia ma być uzyskanie swobodnoj
dakcji poprawkom stylistycznym.
T o k i o, (P A T) Depesze z Szang- przes trzeni dla ogni,a z nowych cofni~Po przesluchaniu świadków sa,d u(\zip ,
żywe
haju donoszą, że oddziały ' japoilskie- t y ch pozycyj .
.
Hł glosu rzecznikowi oskartenia prywa tŁ ó d ź, H. 9. \V południe, w _pralni go korpusu ekspedycyjnego, poparte
nego, który oświadczył:
T o k i o. (PAT) W związku z od,,'o- Popicram w całej rozciąglości akt OmenIettera przy ul. Zamenho'f a 15, przez artylerię morską, roz!)oczęly łanie ms ię Chin do Ligi Narodów ' ja~
oskat'żl'ni:t.
]11'acownica 29-1etnia Klara Himmel wczoraj rano generalne natarcie ' na pOl'lslde l<ola woj s kowe oświadczają, że
Adw. dr Stan. Celichowslti, obrOl·lra 110dczas czyszczenia garderoby benzy- stanowis},a chińskie pod Kiang-wan,
nie pos iada to praktycznego znaczenia.
oskarżonego Alit. Stefaniaka w dł\l'l!"zym
wywodzie prawnym wyka7.ał be7.pocl~tn\V CQ. spowodowała wybuch, który wi- na połowie drogi pomi<:dzy 'VU-SUl1/!, 'V każd,nn rM;ie Japonia nie jest byszczył l1rząllzenie ora7. szyby w ol{- a dworcem północllym. O godz. n zdo- najmniej znni el1oko.iona odwolaniem
ność a.ktu o1'karten-i a prywatnrgo, podl,,'!'nach. Himmlówna stan~ła w płomie- by ta została "szkoła (lzic\vl'zQt-patrio- siQ Chin do Li g i Narodów.
ślajf\(', że W l<Oy·t'spondencji p. Stpfaninka
niach. Na ratunek pośpieszyła właści- tek", położona na północ od parku
- jak to stwicrd7.ił przewód SłVlo\\'y. II o 11 g - k 011 g. (P A T) \Vladze wojpodane były suche fakty, ale fnkty, rielka pralni Ąlfreda OmenleUer,owa, IIong-kiu, zaciekle broniona przez oll- sko,y c ,,' I<a nt o ~1 ic za topi Iy przy ujściu
które maja, swoja, wymowfl.
Są
która jednak też doznała poparzell. dziah' chiI1skie od trzech tygodni.
_ rzeki Czu-kiang ldJka statków z cerzeczy mówił
obroilca praw'pm
Poza tym poparzona została zaba_pepesze_ z Hong-kongu podają, szcze- mentem oraz l ic zne pontony, celem udopuszczalne, które jednal, potępia opinia publiczna.
Kto zniża, kto spa- wiają,ca się na podwórzu Chorowiczów- góly najaząu na zatokę Bias w .pQiu- riiemożliwienia do s t ę pu okrQtom jaeza godnoŚĆ ludzką i honor, ten znsluguje na. Ogien, jaki powstał wskutek wy- dniowym Kantonie. Marynarze japo!'l- p0l1 skim.
na bardzo ostre napiętnowanit'. Fnkt. ŻI' buchu, 7.ni:;;zczył urządzenie pralni oraz scr powrócili, na :;;wc oł<r~tv po poclpaeksmitowano liczną rodzinę, że wyrzucono l~agroma(l7.ol1E' przellmioty do prania, leniu :tl'spnału chii1ski('go i hazy morw gTudniowa, sobotę przpd ś wiplami no- powodUjąc straty na 1000 :1.ł.
Dr. med. H. tJOMKOWSKII
sl<iPj . Jednocz('śnia salllolol~' jaJ)olltego Narodzenia matkę z niem o wlęcirm ,
speci. cborób skór. weDer. i moC'Zopłcj;~~ __
Poparzone
ofiaJ'Y
opatrzył
lekarz
skie
bomhal'clo\Yal~' mias ta Pillg-CZfl!l
dotkniętą clIOrobą nel'el;:, a więc ehOl·obą
Łódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
wysoce niebezpieczna, i czulą na mróz. pogotowia, przy czym HjmmlówllQ w i Tan-czuj, po\,"odując \\ ielc strat.
Prz.vinll11e n-l~ I :l-fl w nIedzielę : 9-1
stanie
groźnym
przewiczio~o
do
szpiAtak
japoll:-;ki
zmierzał
do
opanowania
motna było naprawdę odpowiednio oświe
'terenu dla stworzenia przyszłej bazy'
D 43 991
tlić.
Ale w korespondencjj. pskl.rtq- t~lf
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Fundator, który miał na myśli
interes swej żony...

półłoramilionowa

fundacja n a rzecz Bibliołeki
skiej pachnie skandaiem

Kilka tygodni temu prasa podała
minister W.
R. i O. P. zatwierdził fundację im. !{atarzyny z Martowskich Glazerowej na
rzecz Biblioteki Jagiellollskiej. W doI niesieniach - specjalnie
P.odkreślono
. szlachetny gest ofiar.odawców, którzy
! w okresie niesłychaneg.o zmaterializoI wania społeczel'lstwa umieli zdobyć się
. na poświęcenie swojeg.o całego majątku, przekraczająceg.o półtora miliona
złotych, na rzecz dobra publicznego.
Jak się obecnie okazuje, ten wychwalany gest fundatorów bynajmniej
nie był wynikiem ideowych pobudek,
Notanusz Roz",adowski z Kościana, lfcz zwykłym manewrem ludzi, którzy
oskarżony o sprzeniewierzenie
35.000 na całej sprawie chcieli zrobić dobry
interes. Mianowicie ta sama prasa dziś
zł swoich klientów. Proces notariusza
Rozwadowskiego toczący się obecnie donosi, że fundacja im. Katarzyny Marprzed Sądem Okręgowym z Leszna na towskich Glazerowej, żony jednego z
sesji wyjazdo.wej w Kościanie wywołał dyrektorów oszukańczego towarz~'stwa
powszechne zainteresowanie. Refero- polsko-belgijskiego dla impregnacji
waliśmy o tym
już krótko
w dniu drzewa, z.ostała stw.orzona na mocy testamentu Józefa Glazera, który również
w czorajszym.
miał zasiąść na ławie oskarżotl~'ch z
innymi dyrektorami, lec7. uniemożliwi
ła to przedwczesna śmierć. Glazer sp 0-

.lagi1!lIoń

rządził swój testament w sierpniu 1935
r.oku, a więc w toku trwającego przeciw niemu śledztwa.
Ustanowion.o więc bardzo osobliwą
fundację na rzecz Biblioteki JagiellOllskiej, która to fundacja z'5.odnje z klauzulą testamentu miała powstać i być
ogł.oszona dopi,ero po śmi€rci Katarzyny Glazerowej. Praktycznie rzec'z biorąc, Glazer tworząc ' fundację, miał na
myśli przede wszystkim zabezpieczenie
interesów swej żony, mniemając, że
P.ozol."lly zapis na rzecz Biblioteki Jagiellońskiej będzi€ stanowił wygodny
parawan, pod ochroną którego Glazerowa korzystać będzie z majQtku po
zmarłym m'ężu, wolna od obaw egzekucji i słusznych pretensji skarbu pań
stwa.

sensacyjną wiadomość, iż

Zaznaczyć

należy,

żeby

c h r z a n ó w, 14. 9. Niejaki

Ludwik
mieszkaniec Chrzanowa, siedmiok;otnie karany za kradzi€że, udał
się do jednego z miej scowych urzędów
i prosił pełniącego s łużbę wyższeg.o
funkcjonariusza o zwolnienie go z nałożonej kary. Proś ba Go łąba nie miała
żadnych pods law, wobec tego urz~dnik
odmówił. fl.ozgniewany Gołąb korzystaJąc z teg o. że działo się t.o w piątek
Wielkiego Tygodnia, odezwał się wówcras: "Żeby panu jajko wielkanocne
stanęlo w gardle" . Za to niesto!:owne
ż'·czenie skierowane P.od adresem ur~,ednika w służbie s ~ d chrzanowski
sk~zał Gołąba na 6 miesięcy więzienia.
'Wyrok S!).du chrzanowskieg.o zatwier(t7il w sobotę Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Gołab

-------------" .

że bezp.ośrednio

Prasa żvdow ska łódzka w dalszym
szal e.Je na !rmat niedz.ielne,go ',,:alnego zjazdu lekarzy w :Lodzl, ktory, Jak
wiadomo, zbojkotowali lekarze Pclacy,
stwierdzając niedwuznacznie, że o wspól:
pracy między nimi a lel,arzami ~ydaml
niE. może już być mow~T . p,rasa żydowska.
drulwje całe szpalty nazwisk tych lekarzy Polaków, którzy podpisali . deklarację
przeciw współpracy z Zydami. przy czym
podaje także ich stanowiska urzędowe
oraz stopnie wojsko\\"e. Uderza szczególnie w tym wykazie fakt, iż wielu lekarzy
ma stopień pulkownika, co Zydów oczywiście sp ecjalnie denerwuje. Sporzą
dzony przez prasę żydowslul, spis nogi cechy utajonej denuncjacji. Podano prz eważnie
nazwiska tych lekarzy, l<!ól'zy
zajmują
stanowiska w szpitalach miejskich, w pogotowiu i w laboratoriach
s7.pitali.... Nazwisk lekarzy, pra ktykują
jących prywatnie, nic podano, ograniczając się
do krótki ego stwierdzenia: .,reszta - to mlodzi, malo znani lekarze
łódzcy, przeważnie przybyli z Poznania".
Równocześnie prasa żydowska drukuje
nazwiska tych lekarzy Polaków, którzy
stanęli na stanowisku, że "braterstwo narodów polsldego i żydowskiego nie może
być zachwiane przez siewców nienawiści'.
Wykaz nazwisk tych lekarzy w porównaniu do spisu "siewców nienawiści" jest
skromny. Są, to pp.: Mogilnicki, I{lukow,
Schicht,
Kalisz, Dengel, Tochterman,
Rygier, Ziegler, Watten, Zurkowski. Kummant Bronikowski Bemer Mittelstaedt

po ujawnieniu afery i aresztowaniu
G lazera skarb pa11stwa obłoż~'ł aresztem cały majątek dyrektora wartości
około półtora miliona złotych.
Niewątpliwie też sprawą tego zapisu zajmą się odpowiednie czynniki.

ciągu

Aresztowania Ukraińców

L w ów. (Tel. wI.) \V Chyrowie i 0kolicy p.olicja P.olityczna przeprowadziła masowe
rewizje i aresztowania
wśród członków ukraińskiego towarzystwa "Sokił". Po rewizji "S.okił" w
Chyrowi€ został rozwiązany i I.okal opieczętowany.

żydzi

a mleko

R y b n i k.
(Tel. wI.) W powiecie
rybnickim z powodu wyzysku, stosowanego przez żydowskich odbiorców mleka, zastrajkowały dwory i wstrzymały
dostawy mleka do mleczarń w Rybniku.
(w)

Na uboczu

"Mąż

zaufania"

War s z a w a. (Tel. wł.)
Odbyty
niedawno w Warszawie proces skarbowców odkrył cały szereg faktów, które były albo nieznane, albo uchodziły
uwagi czynników decydujących.
Tak np. dopiero teraz podniesiona
zostaje sprawa zabiegów, jakie były
czynione w związku z ciężkimi przekroczeniami skarbowymi właściciela
łuszczarni ryżu, Eliasza Mazura, oraz
stosunków Mazura wśród wpływowych
o s obistości.

Komuniśd patronują ..fołksfrontowt
Znał'nienna ulotka kontunistyclłina

o

porolłiu'łnieniu się ug'ł'U

pou'ań dem,okratyclłinych

K i e l c e, 14. 9. DorQczono nam nie·

związki i Stron. Ludowe.
Specjalnę.
"opieką" poleca komuna otoczyć klasowe związki zawodowe, powstające
pod wpływem PPS. Czytamr miano-

legalną ulotkę, wydaną przez K P. P.
Sekcję Międz~T narodówki Komunisty·
cznej, a. podpisaną przez "Okręgow~T

,,~1iesiąc ,vrzesień to mi.,,,i,,,
werbunku do klasowych zwiąr.kó""T zawodowych. Wszyscy dla klasowych
zwiazków zawodowych!"
Wobec tych wez\.vań należy się po.
ważnie liczyć z opanowaniem przez
komunistów wielu
socjalistycznych
związków zawodowych.
Charakterystyczne jest, że sługus.v
Moslcwy uderzają w pewnym miejscu
. tł'
w nutę· ·· pa t 1'10 ycz l1 ą, nawo uJące
"demokrację polską" do "obrony nie-

Komitet K P. P. Kielce". Ulotka rozrzucona została w ostatnich dniach na
terenie fabn' k kieleckich i .,czerwonych" związków zawodowych.
Treść ulotki, poza
roznynll smiesznymi bzdurami i wymyślaniami jest potwierdzeniem tego, co prasa narodowa nieraz podnosiła, że komuniści
usilnie montują tzw. "fołksfront", który dziś, dla większej "strawności" dla
"gojów", nazywają "Frontem DemokratycT.nym" ..
W ulotce czytamy: "Czas nagli do
porozumienia ugrupowań demokratycznych!"
Za "ugrupoVl'ania demokratyczne"
komuniści uważają:
PPS., klasowe

mu jajko wielkanocne
stanęło wgardle...

Uli"ip.:

j~';i~~;~~::~:~;~hk:,~:~:ó:" h~:_1 :::;~~;;!tk".:Y"~te;:i~;i~,;,; ,~~'::w~~:~:
mUl1lstycznych!

wiedzieli, którzy to lekarze Polacy poczuwają się do braterstwa z Żydami ....

Z.wycięska kęska

Jak podczas przewodu sądowego zep. Gal ster, b. naczelnik egzekucji
podatkowej w Warszawie, zgłosili się
do niego Eli.asz Mazur wraz z adwokaRadość
dalszą metę
Przemocą
tem Friedem prosząc o wstrzymanie
ją
egzekucji podatkowych przeciw łu
szczarni ryżu. Adwokat Friede, zaL ó d ź, 14 września
ciwko temu, aby przygniatającą więk- lekarzy-Żydów nie sprzyjają zapomnierówno jak Mazur, jest Żydem.
\V poniedziałek, gdy prasa doniosła SZ.oŚĆ zawodu lekarskieg.o czy prawni- niu o kwestii żyd.owskiej, ale wręcz
Gdy p. Galster rozejrzał się w tej o odrzuceniu paragrafu aryjskiego czego stan.owili Żydzi, będą oni mogli przeciwnie, sprawę za.o3"niają! Jeśli
sprawie, uznał, że konieczna jest re- przez związek lekarzy (czytaj Żydów) zawody te opanowywać; z chwilą zaś dawniej tylko widzian.o liczebną przewizja u Mazura. Rewizja ta doprowa- w Łodzi, w "obywatelskich" sferach gdy Naród uświadomi sobie, że zawody wagę żydostwa w tej dziedzinie" to po
dziła do wvników stwierdzających niezapanowała radość. "Nasi dzielni lekate są tak straszliwie zażydzone, iż ży- ostatnim "zwycięstwie"
dostrzeżon.o
rzetelność "ksiąg handlowych.
rze nie dali się endek.o-faszyst.om!" dostwo ma tam głos decydujący, pan.o- praktyczne skutki owej liczebnej przeJest rzeczą powszechnie wiadomą, Radość "demokratów i obywateli" by- wanie "obywateli" jest na dalszą metę wagi. Ostat€cznie i powszechnie uświa
że adw. Friede jes t s pecjalistą od spraw
łaby uzasadniona, gdyby nie fakt, że
niemożliw€! Jeśli bowiem dojdzie d.o
domiollo s obie, że kwestia wyznania
podatkowych. Zastępuje on wielkie paragraf ar~l jski został odrzucony gło- zdecydowanej walki, żydostwo nie bQ- i narodowości nie jest tylko sprawą
koncerny, więc inten"encja jego w sami prawie wyłącznie żydowskimi, cizie w stanie oprzeć się, mim.o iż teraz statystyki, obojętnej dla wykonywania
spJ'awie ~1azura nie wY"'(j;aia zdzi- bowiem lekarze-Polacy, za wyjątkiem stanowią jeg.o przedstawiciele w tym funkcyj zawodowych. Dostrzeżono, że
,,·ienia. Natomiast przypomniano so- kilkuosobowej grupki "demokratów", czy inll~' m za,,-odzie większość.
żydO\Ysc~7 lekarze mają swe oblicze pobie, że ad\\". Fl'iede po objęciu przez zebranie opuścili. Trudn.o więc przyJak musiał przyznać to sam dr lityczne i swe żydowskie cele na "'idowiceministra skarbu p. Stefana Sta- puszczać, abv sami Żydzi uchwalali Szwajg, referujący punkt widzenia ży- ku. A taka świadomość polskiego SP.orzyI'lskiego stanowiska tymczasowego przeciwżydowski paragraf. Tak daleko dowskich lekarzy, nastroje antyżydow- ł€czeństwa jest katastrofą dla Żyuów.
prezydenta miasta, został powołany głupota żydowska jeszcze się nie posu-/' slde wśród lekarzy reprezentują przede Jeśli bowiem dawniej mo·i.na bylo mó\\"szystkim młodzi, ci co już na uczel- wić, że niebezpiecze11stwo żydow . kie
przez niego jako doradca prawny i ad- rręła.
Jest to więc \valne zwycięstwo, ale niach zetknęli się z ruchem antyżydow- , na odcinku lekarskim jest "endeckim
wokat Zarządu l\Iiejskiego do sprawy
Elektrowni Warszawskiej na miejsce gdyby żydostwo umiał.o spoglądać \V !:kim. Natomiast zwolenników mają "-'ym~'słem", jeśł1 można było twierpra",Tl1ików, prowadzących przed tym przyszł.ość, radość byłaby znacznie Żydzi tylk.o wśród sta!·szej ... vvymiera- cl·~ić, że Żyd czy Polak, lekarz jest t~'lk()
mniejsza, albo br na"'et jej w ogóle j~Jcej generacji. Nie trudno zgadnąć, lekarzem, to dziś po "zwycięstwie"
tę sprawę a powolall~' ch przez poprzedCo będzie. gdy ej żrdo,,'scy przrjaciele każdy " 'idzi, że jednak narodowcy u ..
niego komi sarza p. min. Eościalkow [Iie byłQ!...
Jakież bowiem praktyczne rezultaustąpię, miejsca naj młodszym roczni-l patrując w przewaclze liczebnej żydoski ego.
kom.
st,,-a niebezpiecze6sbvo, mieli rację.
Po objęciu spra,,'y przez adw. Frie- ty dać może Zyc\om to zw~- ciQstwo?
Jeśli nawet Pl'z~· puśrić. że uda !iiQ
,.Rasistowskie
niebezpieczeilsh\'o"
nie "zwyciężając" żydowscy leka.
de go miasto \\"ycofało złożołl~.' do sądu ll)}tarzom-żrd<>m i Ila zjeźuzie ogólno- I tak dlllgo nic 1:agrażało Żydom. ja!;: : \Yła~;
rze potwierdzili \\"ywod~' narod.owców
pozew przeciw kon sorcjum francu~]{ie polskim obalić popl'7.ednią uchwałę o dIugo P.olac~' nie zwracali uwagi na i tlosta r c 7. ~·li przeciwko sobie ważkiego
mu i obniż~' lo żądania wobec Francu- aryjskim paragrafie, będzie to nie prze- zn.żrd7.enie tej C7.y innej dziedziny, ina- ! argumentu.
zów, co podnos i \\' wej bros:.Jurze Wła sądzenie tej sprawy, ale jedynie uzy- czej mÓ" ' iąc, jak długo polskie spoleNie koniec na tym. 0(0 parę dni
dysław Studnicb, któr eg~ p1' ~c es z p.
skanie pewnej zwłoki. Nie do pomyśle- ; czeilstwo ten stan tolel'owało, bądź nie przed niedzielnym tebraniem gi'upka
Stal'Z~' 11 skim wkrótce się odbędzie.
nia bowiem jest, aby Naród na dłuższą widząc go, bądź nie dopatrując w tym I ,.cJ.emokratycznych'·
lek a r z ~'
w~- dala
Zaznaczyć
jeSZCZE warto, że adw. metę tolerował panowanie żydostwa dla siebie niebezpieczellstwu. Z chwilą <>dc ;r \Y(~ i o.'-( lo :5 ila jQ, \\' .. o b r ,,· atel~:i:iej'·
Friede cieszy się specjalnym zaufa- wbrew swej woli w tej cz:v' innej orga- gdy Polacy zauważyli (początl~ o ,,:.o z Iwa::-ie. gdz ie propa ~uj e s i~ polityczne
niem prezydenta Starzyńskiego jeszcze nizacji. Siła żydostwa w P.olsce polega " wielkim zdumieniem ), jilk a rlwokatul'a ha~la ~krajni e lr\vic owc. \\" rezultacie
z czasów, gdy ten urzędował _ rzy ul. nie tylko na ich liczebności, ile na czy zawód lekal.':::ki .ie~t r. a żyr1 z ony, 7. t:;t ..1a sne ~ę ,.tało. że je c\ ~' llrll1i z\\'ol enniRymarskiej. Zaufanie to nie osłabło, m.ożliwości przenikania do rdzenne']:.o . chwilą skończ~' ło się panowanie Ży- kami poz{)si a\\"icllia Z~' <1ów '''" związku
g<h· p. Starzyński przeniósł się na. Plac społeczelistwa i zajmowania tam waż- c1ów w tych dziedzinach. Mogli oni !'"f.l lewico\yc~' , a cała ma~a życlo,,· ;.:~~ ich
Teatralny (biuro magistratu wal' ' zaw- niejszych slanowLk bez zwracania na liczyć 1~' E,.o na jedno, na lo. że sll)p- , kkal'z~' bez \\" y .i~lków z tymi lewicow"
skiego) i na ul. J\latejki (siedziba ,,0- SIebie uwagi. Inaczej mówiąc, jeśli 1110\\"0 Polac~T zapomną o tym. Ałe ta- I cami współdziała - jest to pOl\yiel'Clza..
Naród Polski uie będzie miał nic prze- kie fakty, jak ostatnie "zwyci~stwo" nie .narodowej tezy, że każdy Żyd jes'
zonu").
znał

w Izraelu - Na

... - Polityczna podbudowa Polakom oczy

I

I

II

I

otwiera-

kom~r:izując~m s<:cj~1istą, czyli jak się
to dZls modme mOWI, "demokratą".
Dzięki takim i podobnym "zwycięItwom" żydostwo w oczach Polaków

Kto W Polsce szerzy

I

Stropa l ,

. - ..... -: ORĘPOW!,H~,czwartek, dnia 16 wrzesnia 1937

coraz b~r~ziej się demask.uł€, a.że jego
uprzywIlejowana rola mozhwa Jest tylko w warunkach "niedostrzegalności",
więc "zwycięstwa" te w praktyce ozna-

Numer 213

czają klęskę dla rozpanoszonego żydo
stwa, które w najlep's zym razie może
dziś już liczyć tylko na krótkie 0RÓźnienie "faszystowskiej katastrof~".

demoralizację?

•

•

[Jlry W1łrlij~aiij[e i o~y~ne W~wOlm Wyrall~
Na pOdstawie danych z archiwów sądowych sądów zaborczych i niepodległej Polski

Ł ó d ź, 14 września
- Opublikowano ostatnio ciekawą. statystykę. Nie powstała drogą urzędową,
ale dzięki staraniom kilku osób należących do kó~ sądowych i admi~istra
cyjnych. Jednakże podane cyfry nie
wyczerpują
wszystkich spraw i nie
o?ej~ują. wszystkich osób trudniących
. filę merządem, tzn. eksplotowaniem jego, handlem żywym towarem, hańbie
.niem dzi-ewcząt oraz rozpowsżechnia
,niem pornografii w każdej postaci.
. ' Na podstawie danych z archiwów
· slJ,dowych sąa,ów zaborczych i niepodległej Polski można było zobrazować
Ipaterial z lat 1894 do 1935. Rzecz prosta, że ilość spraw do 1918 roku nie
-jest kompletna: Cyfry i dane są jednak
· mimo to . wstrząsające i ohYdne ·' w
· S'Woimwyrazłe:.
. ~ Spraw i zakresu zgnilizny moralnej
(wyliczone powyżej) wpłynęło do są
dów ogół-em32. 298. Z tych spraw rozpatrzono 16.465, a zawieszono lub odroczono dzięki hiemożności odnalezie· ńia sprawcy 15.833.

" KTO POPIERA PROSTYTUCJt:?
W owych sprawach rozpatrzonych
skazano 123.641 osób, a według wyznania
chrześcijan '
1.952
żydów
121.689
Ilość przest-ępców Żydów dobitnie
wskazuje na moralność judejską: Zresztą czegóż inneg-o spodziewać się moż
.na od tych, których religia uważa trzyletnie dziewczynki za zdolne do życia
płciowego!!
' .

Wracajmy jednak do statystyki. .
. Ctekawy;m riiewątpliwie będżie, ' Ido
.. popierał nierząd.
.
.

. Wedłt;~ :za,,~'~(iÓw;
właściciele domów, hoteli, zaja- ' , - .

janki i wskazania jej drogi do nierzą.
du sprawcami byli:
żydzi
w 491 wypadkach
chrześcijanie w 52 wypadkach
W 40 wypadkach przynależności rasowej nie można było stwierrdzić.
T-ego nie sposób komentować bez
wstrętu.

PORNOGRAFIA
Wiemy, że c;tła Polska zalana jest
pornograficznymi wy·dawnictwami, fofotografiami itd. Poszukiwania prywatne za nakładcami wykryły, że
wśród nakładców było:

• Żydów i wychrztów
48
aryjczyków
5
niewiadomej rasy
4
Więcej ujawniono kolporterów. Pociągnięto do ' odpowiedzialności 1.076
roznosicieli i sprzedawców a w tym:

Żydów i wychrztów
744
aryjezyków
207
nieustalonej rasy
125 Dodajmy, że wśród 207 chrześcijań
skich kolporterów 181 było agentami
Żydów nakładców.

Te wydawnictwa pornograficzne byrozpowszechniane i w szkołach. Skazano za te przestępstwo 396 Żydów i 15
ły

chrześcijan.

Pornografia szerzy się poza ' tym z
powodzeniem także ze sceny. W ostatnich latach ustalono 91 wypadków wybitnie sprośnych "występków" artystycznych (!? I). Autorami tych utworów w 89 wypadkach byli Żydzi.
Oto posiew talmudowc6w. Tak w
praktyce wygląda owa osławiona "moralność" żydowska, ich głQboka "etyka"!
xx
Brud i zgnilizna!

Szyb gazowy W Kałuskim
40 m

s~eściennych ga~u

na

'Ininulę

Stanisławów, H. 9. Nowo wywiercony szyb gazowy w kahlskim,
między Ugersthalem
a Kałuszem, o
czym donosiliśmy już w relacji telefonicznej, został dnia 12 bm. rano zamknięty głowicą i oddany do eksploatacji.
W szybie owym gaz wydobyw.ał sję
w ilóści 400 m~ na minutę, a obecnie
ciśnienie na głowicy wynosi 71 atmosfer. Dowiercenie to potwierdza pl'ZYpuszczE.lflia, że złoża gazowe w kału
skim ci.ągną, się na duzej przestrzeni i

-

')'1

aln'tosfer

ciśnienia

są

bardzo bogate.
Pierwszy szyb gazowy Tesp'u na
kopalni Ad.am, czynny b~'ł wprawdzie
już od roku, ale dostarczał tylko i5 m 3
gazu na minutę i pokrywał jedynie połowę zapotrzebowania kopalni Tesp'u
w K-ałuszu. Teraz przy tak dużej wyd aj ności nowego szybu pozostanie
nadwyżka gazu, która może być rurociągami rozprowadzona do Kalusza i
St.anisławowa przyczyniając
się wybitnie do uprzemysłowienia tej połaci
krajU. (sc)

Wicestarosta Konecki

· 2.885
zdów, karczem
· dzierżawcy większych i mniejszych lokali
9.702
kupcy, pośrednicy, agenci handl. 8.221
administratorzy domów, dorQż, Bo~p'rawa odbęd~ie się ~ k
- karze-, kelnerzy, fryzjerzy"fo.r~ .
danserzy, . właśc. autobusów .19,177
K o. ń s k i e, 14. 9. W dniu 27 wrze· z.aJęci e nieustalone ("niebieskie
śnia ' rozpocznie się w rówieńskim Są
ptaki")
.
81.704 dzie. Okręgowym wielki proces o nanCyfry te są przerażające. I dodaj- użycia. Na ławie oskarżonych zasią
my, iluż spr.awców nie zostało odnale- dą: '· b. starosta dubieński Jerzy BOlt' zionych, ile spraw nie doszło do władz, kowicz, . Sifauer, wicestarosta Marian
żdusżonych w 7.arodku.
Klemowicz oraz dwaj urzędnicy tegoż
starostwa, CzesIaw Badowski i KonKTO HAŃBI DZIEWCZt:TA?
stanty Budziejewski. Rozprawie, która
V-I ciągu ostatnich lat 16 prowadzo- potrwa 6 do 7 dni, przewodniczyć bę
no nieoficjalne badania na terenie dzie prezeę Sądu Okręgowego w RówWarszawy i \vojewództw centralnych nem, Gajewski.
\Vicestarosta Klemowicz został niewśród kobiet lekkich obyczajów.
dawno przeniesiony z Dubna do wojeObjęto badaniami 583 chrześcijanki
wództwa kieleckiego. Proces t~ wyi 102· Żydówki zarejestrowane.
W , wypadku zgwałceni!1 chrześci- wolał na Wolyniu wielką sensację.

zamknięty

oskarżony

W i l n o. (Tel. wł.) Władze b-ezpieczeństwa publicznego przeprowadziły
w ciągu ostatnich dni szczegółową rewizj-ę w bibliotece i archiwum Litewskiego Tow. Oświaty "Rytas", w wyni-ku czego skonfiskowano cały szereg
wydawnictw i książek, pozbawionych
w Polsce debitu.

Socjaliści

.

o nadużycia

ońcetn wr~eśnia

w Bównem

Otóż p. wicestarosta Marian Klemowicz oskarżony o nadużycia wraz z
swoim zwierzchnikiem urzęduje od

kilku tygodni w KolISkich. Powiat konecki dziwnie nie ma szczęścia do wicestarostów. B. wicestarosta Lewil1foki, patentowany wróg Stron. Narodowego mial ciągłe procesy o nieplacenie
komornego, jego następca p. Łukom
ski został nagle z niewiadomych powodów zwolniony, a obecny p. Klemowicz oskarżony jest o wielltie naduży
cia. P. Klemmvicz wicestarosta Konecki mimo postawienia go przez prokuratora w stan oskarżenia nie jest zawieszony w urzędowaniu. (b)
miasta Piotrkowa jest. tylko pięciu
Żydów, ale, jak widać z powyższego,
tych pięciu Żydów dla socjalistycznej
większości więcej znaczy, jak pozostała polska opozycja.
W fakcie tym nie widzimy zresztą
nic dziwnego, bowiem rzeczą wiadomą
już powszechnie, że socjaliŚCi tak tań
czą jak im Żydzi zagrają..

Echa katastrofy kolejowej
piotrkowscy
wWieluniu
czczą Jom Kipur
W i e l u 11, 14. 9. W poniedzialek,

P i o t r k ó w, 14. 9. Na dziel1 14 bm.
wrznaczone było posiedzenie Rady
Miejskiej w Piotrkowie. Na posiedzeniu tym Rada miała omówić przyję. cie dotacj i Funclu~zu Pracy na pro,'nlc1zenie ro))ót publ lcznych oraz przyję
cie bezzwrotnej pożyczki, przeznaczonej na pomiary miastą,.
vVezwania już były roze~łane, gdy
trmczasem zarzą.d "czerwonego" l\fn.gi~tratu pioti'lwwskiego
przypon111 i al
sobie, że w dniu Wrn pl'7.ypacla święto
żydowskie ,,Jom Kipur".
Bez namy3łu więc władze miejskie przesunęły
Gierutto, zwycięzca w diTesięcioboju o mi- termin zebrania na imqy dzień, ażeby
strzostwo Polski przygotowuje się eW. rzu- tylko nie gwałcić żydowskiego święta.
~u osz.czepem.
Nadmienić należy, że na 42 radnych

dnia 13 bm.,

Wylosowane bony .
funduszu inwestycyjnego
w

dniu 9 września 1937 r. wylosowaM
do umorzenia bony Funduszu Inwestycyjnego oznaczone numerami: 579,
5.595, 13.876, 14.873, 24.401, 37.003, 39.222 we wszystkich 10 seriach wypuszczonych
na podstawie rozporządzenia Ministra
Skarbu z dnia 10 listopada _1933 r. (Dz. U.
R. P. nr. 89, poz. 694). Wylosowane bony
wykupywane są przez kasy Urzędów
Skarbowych po 100 zł za bon 25-złotowy.
zostały

Giełdy zbożowe
- p «I Z n a 11.. 14. 9. 1937 ro '
STANDARTY; Pszenica 142 g~.
Oeny transakcyjne:
Owies 75 tonn par. Poznań. • • • • • %1,:11
Oeny orientacyjne:
:tyto nowe zdatne do przemła1a. 22,25- 22,50
.U sPOf!(lb'ienJie epakWIJle,

Pszenica • • • , • . • • • • 30,00- 30,50
Usposobienie SiPokojne.
Jęczmień browarowy
• • • • • !ll,oo- 24,00
Jęczmień 673-678 gfl, • • • • • 19,75- 20,25
Jęczmień 700-717 gM. • • • • • 2O,'t5-- 21'.00
Usposobienie SiPokojne•
Owies o • • o • • • i • • • 20,25- 21,00
Usposobienie Btałe.
Maka żytnia gat. I 0-00% • • • 32,25- 33,25
Mąka ż,.,trua gat.
0-66%.
30,75-- 31,75
23,75-- 24,75
Mąka żytnia gat. II 50-65% •
Usposobienie spokojne.
Mąka p,szen. gat. I wyc. 0-30% .
50,00- 50,50
46,00- 46,50
Mąka pszenna gat. I 0-50%. •
44.00- 44,50
Mąka pszen. gat. I-A f}--65%. .
41,00- 41.50
Maka pszenna gat. II 3O~65% .
37,00-' 37.,50
Mąka p,szenna gat. II·A 50·65%
35.0035.50
Mąka pszenna gat. III 65-70% •
Usposobienie 61pO'kojne.
Otręby żytnie stand. . • • • • 15.50- 16.25
17.00- 17.25
Otrę"'y pszenne !lrube stand.
16,QO- 1(j.25
:>r.ręby pszenne średnie .tand.
15 50- HI.SU
Otreby jęczmienne o • • • •
Rzepak zimowy
• • • • • t &4.00- 61\.1111
Siemię lniane
• • • • • • • • 44,00- '47.00
Gorczyca • . • • • • • • • II 3S 00- 40.00
Groch Wi'k toria • • • • • • • 23.00-- 24 .50
Groch Folgera. • • • • • • o 22 00- 23.50
_Mak niebieski ~ • • • • • _ . _. '11.00-- 80.00
20
Ziemniaki fabr. za kilo .,. o
23,75- 24,00
Makuch lniany IV tdlach o o
:.Iakuch rzepak. w taflach . . • 2O.5D- 20.i5
Makuch slon. w taflach 42-I3~ 25 2.5- 26.00
25.00- 26,00
Śrut Soja • • • • • • • •
4,95- 0.20
Slcm!a ' ~zenna !ua;em i • I • •
5,45- 5.70
pszenna pra80wana •
•
żytnia luw, . • . • J • . ,
6.30- . 5.55
żytnia prasO'Wana • I
6.05- fi.30
•
•
owsiana • ·.a;em • •
5.35- 5_611
5_85- 6.tu
owsiana prasowana
••
jeczmienna luzem.
• • 5,05- 5.30
.. ieczmienna prasowana o _
5,55- 5.80
,. S.jano; zwykfe luzen:.·. • • _. _ t - t . 7.&:-. 8.35
.. zwykle )rasowa.ne . • • •
!f50- II 00
,,' . 'na3ńóteckie luzem ' o
o'
- 8.95::- ~ '9A5
:" ' nadnoteckie prasowane. o 11,95-- ·mA5
Ogólne usposobienie: BPokojnp.
Ogólny ob6rt: 5722,4 tonn, w tym żyta 769
tonn, pszenicy 97 tonn, jeczmienia 315 tonn,
owsa 135 tonn.

•

...
' 0

•

Nielegalne wydawnictwa

nę za katastrofę ponosi maszynista po.
ciągu nr 6085, Fizyta Jan, który mając
zamknięty tor, wjechał na pociąg nr
6090 stojący koło wieży ciśnień.

w godzinach

rannych

z"vłoki śp. Władysława Antol1iewicza,
który zginą.ł w czasie zderzenia się pociągów, przeniesiono na miejsce wiecz-

neg'o spoczynku na cmenł-al'l'; w 'Viel uniu. Śp. Władysław Antoniewicz osierocił dwoje nieletnich dzieci. Od kilnastu lat śp. Ant.onicwicz b~'l nadzorcą.
technicznym Urzędu Pocztowego w
'Vieluniu. Krytrcznego dnia był slu;;,bowo delegowany do BolesJawa. _
Zabity podczas tej samej katatrofv
kolejowej kierownik pociągu towarowego nr 6.085, śp. Garndurski osierocił
czworo dzieci. Pogrzeb jego odbęclzi ·~
się w Ostrowie WJkp.
Według obiegajlJ,cych pogłosek, wI-

Gawędy

•

wojsk'ow.e

Nasz szef '
Nasz szef był to człowiek wyjątkowy,
i nieprzystępny, gdzie spojrzał,
tam zaraz guzik urywał się od bluzy
i po-dszewka akurat wtedy jakby na złość
wyJazila na wierzch.
Cóż wy Wojdala, wybiera.cie się na
odpust·?
.
- Dlaczego, panie szefie?
- Bo wyglądacie jak żebrak, guziki
pourywane, a w mundurze dziury.
Biedny Wojdala oglądał się na wszystkie strony i z przerażeniem spostrzeg-al,
dopiero teraz defekty w swym umundurowaniu, a szef złościł się i od "łajzów"
wymyślał, bo do czego to podobne, chłop
jak "świca" a obdartus, że skaranie
bosIde .
Szef mimo że mial groźną minę, to
jednak serce miał dobre, choć otoczone
kOlczastym drutem i trudno było się do
niego dostać.
Raz żołnierz czyścił okno na którymś
tam piętrze, wychylił się za bardzo, szef
to spostrzegł i ryknął, aż zatrzęsły się
koszary:
- Złaźcie z tego preparatu okna,' 'bo
spadniecie, giyry sobie połamiecie i na
mustrze będziecie łazili o kulach.
._
- Nic mi się nie stanie, panie szefie,
trzymam się mocno - Odparł śmiejąc się
żolnierz.
- Złaź bracie natychmiast, bo ja cię
zesadzę, a jak ja cię zesadzę, to cię - łapi
duchy z izby chorych podnieść będą mu·
sieli.
- Nie jest tak ile, panie szefie; -groźny

uśmiechnął się żołnierz.
Taka pouia lość dotJmęla szefa do tywego, zrobil "marsa", zgrzytnął zębami i

ostro krzyknql:
- Co wy się do mnie odnosicie z taką
ignol'ią, nic wicie, że to cl\chnie ignor~nc.if.\?
Chcecie clefakto w mamrze poslrclzlPc, do stu piornnó\v, to jest niesupordyancja i sensacja, aby taki ciura
Jak wy szefa po łopatce kIppal.
Nakl'z~' czaJ się szef, nal(1'zyczał, a potem przestraszonemu śmiałkowi z glębi
serca radzil, aby natychmiast uchodził
gdzie pieprz rośnie, bo jak nie, to go zeŚle
n,l .,wyspę Sahara".
. ~olni~rz !lie wi,odzial, gdzie pieprz
SIeją aD! gilZIe jest groźna "wyspa" Sahara, więc umykał w bezpieczne schronienie
do koszar~
(K e 11 y).
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Ile zebrano na bezrobotnych

'V a r s z a w a. (Te1. wł.) Naczeln~r
Komitet Funduszu Pomocy Bezrobotnym ogłosił sprawozdanie, z którego
wrnik,a, iż w ci'lgu pięciomiesięcznej
zbiórki uzyskano 28 i pół miliona zło
tych gotówką oraz 8 i pól miliona zło
trch w art~ kulach żywnościowych,
odzieży ip.
(w)

Z kroniki politycznej
,\- a

I' s z a w a. (Tel.
lllierinż. Kwiatkowski

w1.) Wiceprewraca z urlopu
\Vohec tego, iż po trm

w dniu 18 bm.
terminie cały rząd pełnić już będzie
swe obowiązki, rozpoczną się prace nad
prz~' gotowaniem materiału
do sesji
budżetowej Sejmu i Senatu.
(w)

Osławiona

Sztandar podchor. lotn.

w Dęblinie

War s z a w a. (Tel. wł.) Szkoła
lot,nictwa Vlr Dęblinie otrzymała od
Prezydenta R. P. nowy
sztandar, na kt.órym z jednej strony
Widnieje wizerunek Matki Boskiej
Częstochowskiej, z drugiej zaś krzyże
kawalerskie oraz herby Grudziądz-a i
podchorążych

Dęblina.

(w)

Dla dobra słUŻby
War s z a w a. (Tel. wl.) Podczas
U'biegłrch wakacyj
przeniesiono dla
dobra służby około stu nauczycieli
szkół powszechnych z terenu jednego
powiatu na. drugi. Przeniesionym na
po{istawie art. 51 pragmatyki służbo
v,'ej władz9 szkolne nie ujawniły przyczyn przeniesienia. (w)

rodzina Kantorów przed s~dem

K a t o w i c e. (AJS) Na poniedzia-,
lek 13 bm. wyznaczono przed Sądem
Okręgowym w Katowicach tern~iI?- sensacyjnej rozprawy w olbrzymIej aferze przemytniczej rodziny Kantorów,
która posługując się własnym samochodem "Buick" ze specjalnie wybudowaną. dużą skrytką przemycała z Niemiec wielkie ilości sacharyny, kamio,
ni zapałowych i zapalniczek.
Przemyt ten połączony był z przestępstwem dewizowym i to zarówno w
stosunku do Polski, jak i Niemiec. Jak
ustalono bowiem Kantor przy pomocy
swej szajki przemycał do Niemiec ban-

knoty RM dla g!ów:nego hurtow~ika
przemytu harma~1skl.ego w B~tomlU l
innych. '''. D,l acln.nacJach s'~'Olch !~an
tor posłu~nĄ a! SIę sfałszo,Ą aną kartą.
cyrkulaCyjną l sam?chodo:",· ~.
.
Melina przemytl1l~za.ml~sc~ła SIę VI'
Katowicach u zamęzneJ corkl ~anto,
ra, Ryfki El's~nbaum.
Z g.odl11e ZP,
starą taktyk.ą ~la odwlec~ellla rozprawy ~ie stav,'lł :;'Ię na termm Jeden z oskarzonych, ~Yobec ~~ego_ ro~pr~wę o~.
roczono. DZlałal~osc ~skarzon) ch w~
rządziła SkarbOWI Panstw1 olbrzynlle
szkody.
T

E[ha wypadków

małopolskich

Dals~e p"ocesy i al'es~tou:·tu1ia uk'ł'Y1f'ajf{cych się prQ1codyrów

R z e s z ó w. (P A T) Przed Sądem
Grodzkim toczyły się dwie rozprawy
o strajk rolny
powiecie rzeszowskim. W pierwszej r07.pra,,·ie na jn,wie oskarżonych zasiedli prezes kola
Str. Lud. w Babic\' Alekfiander Pasternak i człouek zar~ądu teCYo kola Józef
Pasternak, którym akt o~karżenia zanucił, iż podczas strajku rolnego, a w
szczególności \v dniu 20 ub. m. jako.
członkowie bojówki strajkujących, na
przrstanku kolejowym w Babicy i na
drodze publicznej bezprawnie przemocą i groźbą. zmuszali OSOby udające się
na targ z artykułami Ż""'llo~ciowymi
do H.zeszowa . do zaniechall tego' zamiaru. OskarżeJ] i do winy się nie poczuwają., przesłuchani jednak posterunkowi policji z całą. stanowczością
potwierdzają. oskarżenie.
Z powodu
niejawienia się na rozpraw~ poszkoclowanych, proces oclroczono.
VV drugiej rozprawie stanęło przed
sądem 9 oskarżonych z prezesem koła
Str. Lud. w Miłocinie na czele.
Akt

w

I

ofikarżenia zarzucił wszystkim sform~
wanie bojówki, która na drodze publlcznej do Hr.eszowa zat.l'zymyw.ała w
dniu 20 ub. m. wSZYStkICh udających
się na targ i groźbą zmuszała do zawracania. Przesłuchani w chara~t~,
rze świadków poszkodowani pot.wl~r
c1zili w całej rozcią.głości Q6karzel1le.
Na wnios('k rzecznika prokuratu~7
rozprawę odroczono celem powoł~nla
na świadków posterunkowych, ktorzy
rozpędzili bojówkę.
. .
B u c z a c z. (PAT) ",:V powIeCle b~
czackim przeprowadz~.Ją organa POIIcji dalsze aresztowama wlllnych osŁa
tnich zajść, którzy w wielu wypadkac!t
ukrywa.i~, się przed władzami w okollcznych lasach. Pol~cj~ .~resz,t(}wała
czterech tzw. "kosYl11erow , ~dorzy w
grupie kilkuset osób, uzbr0.J0nyc~ w
kosy osadzone na sztorc, spieszylI na
pomoc. strojkującym. Aresztowanych
odsta"'lono do Sądu Okręgowego w
Czortkowie.

War" z a w a. (Tel. wł.) Na l":I-nku v:arszawskim stwierdzono naduży
cia przy rozlewaniu oliwy ,.; bec~ek do
butelek. OS7.:uści VI"lewali do oliwy olej
i rycynę. Oszukańczym tym procederem zajmowali się przeważnie Żydzi,
którzy dostarczali ~pr(>parowaną w
ten sPosób oliwę nie t~-Iko do sklepów
stołecznrch, ale i prowincjonalnrch w
całej Polsce.
(w)

Zjazd

inżynierów

Pragmatyka pracowników
samorządowych
War s z a. w a. (Tel. wl.) We wtorek odbyło się posiedzenie prezydium
rady naczelnej Związku PTacowników
Samorządowych, na któn'm ponownie
rozważono
stanowisko pracowników
samorządow~'ch wobec
projektów ustaw clot~-cząc~' ch uregulowania stosunków służbowych, płac i emerytur
pracowników samorządowych. Praco~ic)T samorządowi będą konferowali
na ten temat z minifitrem fiPraw we~'Tlętrznych,
opracow11.i'lC~' m obecnie
nowe ustawy dotyczą,ce samorządu.

Przez dach i sufit do kasy

"r a r s z a w a.

(Tel. wł.) Nieznani
siQ do miejskich zakładów mleczarskich "Agril" prz," ul.
Grzybowskiej Gl. Zlodzieje wybili 0b'ó~ w dachu i suficie, po czym po
lince dostali fiię do lokalu biura zarządu. '" gabinecie dyrektora, posił
kując się rakiem rozpruli kasę ogniotrwałą j ~kradli z niej 7.300 złotych gotówki. Następnie włamywacze zbiegli
tą samą drogą" nie pozostawiaj!ł-c żad
l'')\'ch śladów. Kasa była ubez.pleczona
oc] kradzieży. (w)
złoezYJlcy włamali

W iych dniach ,~'yr;ls7::vł.
dłuższą

z

~am?ur~a 'W

poc1ró7. po SWlCCle 111E'mlE'C'kl :tą.
~Iowiec
szkolny "Admirał Karpf~nger".
Na zdjęciu piękny czteromasztov'nec na.
pełnym morzu.

stawiała do dyspozycji Karmehlskiego znaczne sumy, przyczyniła się:,
części
do umożliwienia dokonal1la.
przestępstw dewizowych przez tę szajkę.
'V dochodzeniu orgarla Kontroli
Skarbowej, ustalih', że Karmeii1ski
który czuł się w Lublili.cu .iak u siebie
w domu, fałszująC rachunki i przekazy w~rwiózł 1.8. granicę przeszłO 200.000
złotych. Niewiele brakowało, aby Karmei;lski, największy organizator przemytu do Polski, stał się jednym z
głÓwnych eksporterów z Polski. .
Kres temu położrła niespodZIewana rewizja l{ontroli Skarbowej w Lublińcu. Karmeillsld zdołał wpr.awdzie
w ostatniej chwili zbiec do Bytomia.
jednak jego księgi handlowe zdołano
dostać.
Rz~cz ~zczególna, że księgi te i róż
ne doV\"od\' "niekoszerne" znajdowały

Fałszowanie ofłwy

L VI· ó w. (TeJ. wI.) Obrady pierwszego polskiego kongresu inżynier6w odbywają się w ten sposób, że poszczególni prelegenci nie czytają całych referatów, lecz podają tylko myśli prze~'odnie,
na podstawie których toczy
się następnie dyskusja.
Obradują następujące sekcje: zagadnień ogólnych, planowania gospoda~zego, podstawowych urządzeI'l gospodarczych, budownictwa i osiedli,
podstawowych surowców i tworzyw,
oraz zagadnień różnych.

:

Echa pr~clrwycenia u'yst~p'ltej s~ajki pr~e,myt»ihólł'

Skon superintendenta
Barczewskiego
T o I' U ń.
(Tel. w1.) W Brodnicy
zmarł superintendent Ernest Bal'czewski, zniemczony Mazur, znany przewódca niemieckiej mniejfizości w Dział
dowie i okolicy. Superintendent Barczewski był swego czasu posłem, a następńie senatorem. Przeżył lat 76.

1~

'Ve wtorek przed poludniem odbył się w Poznaniu pogr:r.eb śp. Franciszka Pinczaka, st. post. Policji Pallslwowej, który padł od kuli w chwili sp<:!lniania swego obowiązku służbowego. W pochodzie żałobnym, poprzedzanym orkiestra. wojskową oraz plutonem honorowym policji pod bronią, wzięły udzial olbrzymie rzesze miejscowego społeczeństwa.

Nowa afera oszukańcza na Śląsku

Jak to Żyd Eu·ald Karmei'lłsl~i pr~emyc«l tQu:ary d" Polski,
a tl:' Pol.sce ... cies~yl sit: OgÓltły'ln s~acll»kie»ł, lJOPCai;uegQ
eksportera - Centł'ala pl'~enł ytnikótc m,ieścila sit: w mielI~kaniu nac~elnika ut'~ędu celtłego
,

oVI' i c e.

Karmeiński bov,'iem, któremu widocznie nie wystarczą robienie· majątku
tora Okręgowej Ochrony Skarbowej w na przemycie do Polski, chciał u na.s
Katowicach nowej wielkiej afery dewi· robić także "ucztiwe" interesy. 'V tym
zowo - podatkowej na Śląsku. Szcze- celu przy poparciu miejscowych kupgóly jej są naprawdę zarówno niewia- ców, zorganizował na ~rielkf.l, skalę
l'ygoclne, jak i rewelacrjne.
eksport .iagód do Kiemiec, scentralizoOd szeregu lat prowadzi w Bytomiu wany w LubiilCU. Eksport ten był niebiuro transportowe połączone z maga- sh'chanie rento\Yn", bowiem Kal'meiilzynem "ek~portowrm" przeznaczonych I'ki i Spółka, do kt'órej naJeżał również
na przemrt do Polski kamieni zapal 0- jeden z naj"'i~kszrch obszarników niewych, zapalniczek, saCharyny itp. zna- l11ieckich na poll'kim Śląsku, hr. Balny z rozlicznych afer przemytniczych lestraema, stale TJrzebywający w NiemEwa.ld Karmeiilski, Żyd, pochodz~~ z czech, prowaclżili ~o 1. pominięciem
Poll'ki, a obecnie całko"'icie zniemczo- ...·szelkich świadczell na rzec7, Skarbu.
ny i dla odda"'anych usług "eksporto- SW':aclect",o pn::emy!"łowe, podatek owych" tolerowany przez obecny reżym brotowy i c1ochodo",~r ze r-pecjalnym
w Niemczech. Ścigany przez władze nastawieniem na przemyl dewiz z Polpolskie Karmeillski, na którego konto ski. Karmeiilski i Spólka nie ogranimusi pó.iść około 1/3 u.iawnianego w czali się t:,lko clo handlu jagodami, ale
Polsce przemytu, oSkal'ŻOll~' zaocznie także handlowali koszami, drzewem
w kilku sprawach o milionowe afery. itp.
zdObył się na
tyle bezczelności, że
Karmeiński ella ułajwieni:.t sobie 0przybył do Lu'blillc<1., gdzie wynajął soperacH finansowych na tel'enie powiabie pokój na biuro w mieszkaniu na- tu IUblil1f"kieg-o Jlie t~"Jlw. że. mial SWQ,
czelnika 'urz~du celnego w LublillCU p
siedzibę, ale także załor,.rł ~obi.e kont')
Pyki i tam prowadził swoje kOIlSbaCh-1 '~ miejscowej IU\O" . ~ie",Jaśc,~wa poty z przcm, tnikami i różh~ mi kupca·· ht~-ka kred~·to'va tej mstytuc.ll' któ~a
jak stwierdzono urzędowo bezprawOle

Kat

(AIS)

Donosiliśmy

już pokrótce o w~"kryciu przez Inspek-

n:li,

.

się nie t.~;lko w .iego odnajętym u n
naczelnika P~'ki hiurze, ale także i w
prywatn~' m mieszkaniu p. naczelnika
mie.iscowego urzf.'du celnego Pyki.
Z
k"iąg trch w~'nika, że p. P~'ka pozosta·
"'::II w kontakcie z I\:armeiJ1~kim. bowiem pewne p07.ycje w~-raźnie ,,'skazu.i ą ·. że otrz~ ' mał od
niego t~' tułem
.. zm·otu" kilkanaście t~sjęcy złotFh.
Caly l.f'bran" materiał został prze}~ n,·
l.an·v przez Kontrolę Skarbową, wlad1.oin )';ącloV\'~-m w Tarnowskich Górach, które obecnie prowadz~ dalsz~
śledztwo.
Można mieć nadzieję. że u.iawni ono całokształt aren'. a "\'\'i~(' m.
in. i to w jaki sposób p. Karmeil'ski
mógł bezkal'nie przebywać w Lul,lii'J.cu oraz w .iald sposób otrllymywał
przez Izbę Handlow~ zaświadczenia
eksportowe oraz wyświetli dokładnie
rolę .p. Pyki, który jeszclIe nadal piastuje .swe stanowisko urzędowe.

Zjazd Stronnictwa Narodowego w Gostyniu
G o s t y ń, 14. 9. W ubiegłą niedzielę odbYł się w Gostyniu zjazd Str.
Narodowego. Całe miasto by.o udekorowane narodowymi sztandarami i
girlandami. Po ms~y ś:w. w ogrod~ie
"Strzelnicy" odbył SH) Wlec przy udzla:
le ponad 2.000 osób. Przemawialt
Pp. Hejmm';icz. dr Wróbel i Czrż. Zebranie
zakollczono
odśpiewaniem
H~' mnu ~nodych.

---

NieuczciwY sprzedawca
L ód
zasiadł

Ź.

14. 9. Na

ławie o~karżonych

w dniu wczorajszym

28-letni'
Antoni Zag-al l;: ki , był:v sprzedawca
Spóldzielni SpOŻy,' · Ców w Głownie.
W styczniu Hl3il r. sl\\ ierrlzo110 niedobon- w sumie 1.0:)6 zł. Ponie,,,"aż Zagalski oświar]czył, iż nie sprawdzal dokładnie ksią.g i nierlobó,. mógł powstać
z wad w k~ięgo\\" anill, p07.0stawiono r.:o
na stanowisku. Po lnech miesi~cach
stwierdzono dall'lIe niecl{)bory na 2.260
l.łotych. a gody rozpo('zQto l,on1rolę, u jawni.. no .~es?('ze h~'Rk 1.:100 zł. tCllz że
w sumie l\ied{)bor~' ,,"y nio!"l~ ' 4.800 zł.
Zag-alskiego 11sunięto z pracy i pocią..
gni~to do odpo\"iedzialn<lści. karnej.
S:;Jd Okręgowy po ro;~p <l7.naT'liu l'iPI'a..
wy skazał Antoniego Zas-alskiego na
półl<lra roku więzieni.a.
Czyłajc.ie i abor.ojcie
.;Jlusłrację pg~~S1

I

Tabela loterii
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1.000 zł.: 39911 50390
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120123 77 366 734 76 121310 489 755
95 97 376 525 67 737 66 8i046 197 64 569 97 637 778 871 185115 267 464
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2
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Polska - Austria 4:2

- \Ve wtorek z;akOl1CT,~~
się tutaj mecz tenisowy Polska·-Austria ostatecznym zwycięstwem 4:2 na
korzyść

Polski. Spychała pokonał Goldmana ("\) 6:3, 7:5, 3:6, 6:3. TłoczyllSki
wygrał

z Meta"Q 6:0, 11:9, 7:5.

Ciężka

atletyka

Mifltrzostwa świ8ła w podnos,eniu cię
iatów. \\ mif1dr.ynarodowY11l turnieju podnl")sz;enia ciężarów o mistrr.06tVl'o

świata

ZW~'r; i ~ żyl w wadl!:o półciężkiej Hala (Au6tria ) w~-nil\jem 375 k/! .. 2. Hostin (Fra.ncja)
3i2.:i I,g., 8. Gie>lt (:'\iemcy) 3(}.) kg.

\\' \\ad~e

ciężkiej

zwyciE)żyt

Ma.ngor
( ~"mcy ) 1:W lqr .. 2. T'senicka (Czochosl.)
·1U5 kg .. 3. Sch~ttll('r (Niemcy) 3% kg.
PunktacjCl drużynowa 1. apewniła pierw"ze mir j.c; ce J\icrncom 12 pkt pl'7.ed AustriĄ
~ pkt ., 3. SlallY Zjednoczone 6 pkt., .1. Fran-

cJa i CtcchosJ ow acja po 2 pkt.

Kolarstwo
'W dnill WC1lorajszym nMt~pil w 'VaJ'sznwie
,t~rt do \"1 z kulei wyii<'igll koJ~I'~kip)l'o \10

r6wnież dwaj łod1linnie " mianowicie J 1\sk61aki i I~gkjewicz z Wim3'. Dużo lIZanI do
zaj~cia pierwszego miej8ca w -.' yścilru mil zwlaIzcn ,Task6Iski. kt6ry w nif'd1liplnym wyaCigll
jubHeullzow1m Zjednoczonych
zajl\ł vierw871e
miejsce w doltkonldym ~Mie na przestrzeni 130
km. Jako opiekun ł6d:llkich kolarzy jedzie p.

Rub.

"r

zwi"zkll s uroczy~lościll powitania oddzialów wojskowych garni7.onll 16(lzkiego. wr3C!ającY!lh " ćwiczm\ letnich,
ZłlrZaU
łódl':kich
wladz kolarskich \ny" a ws"y~tkie towarzystwa i Ilekeje kolar~lo::ie , do w ldt},·iil gremialnego udziału VI' tej Ul'O('ZY8loSc:i
z
poczlnUli
$ztancluowymi. Kulal'ze lIstawia sie wz(lIl1;i;
ul. Piotrkows kiej o godz. 17. na IId ciJ,ku 0(1 ul.
Przejazd rio ul. 'l'raullutta. przy cZYIU P07,Ild~nym jeat zaopalrzenie IIi!) w kwil'lty. ażeby
koluslwo r6wnież zamanifl'stClwało Awojll gorl\Cli sympatie do woj~ka. Kluby bionIce lIdział
w uJ'l)czY8to~ci Ilgła. zajll swój u(lzial nil miejscu
u kpt. zw. P. J allkkil'\:o.

Lekka atletyka

z

J1oI1okr('gu w Kaliszu. KC/lll"n,l>t pw. i wf.
w Kali.ztl zwołała nil dzi<'11 1:ł bm. zp],ranic
kierownikó .... ,,·s7.y~tkich kluh6w lpkkontlpty<'l':n1ch istnil'j'l c rch na t1Jt~jszyrn ter('llie, cpl"m
zAPo2manill ich z wHllnkami pr-:"yj'!ci" rio kllli~ki,,&,o tlodl)krll!:ll l"kkontl<>ty(·zJlego. 2('i!rflnie
milllo Jia cel zflchecI'nil' niek(ó'Tch klnhów do
'l\'sla pi/'nia w szeJ('gi porlllkl'l~ !:lI k n lj " ld, ' ~n
LOZLA, gdyż llotydl (, 7.a~ PJ·z y.lnpilo do ni(' g-o
kilka ZIIledwie klubów knli~ki(·h.

Piłka nożna

Ulorzu .. Pi c nv ~~Y l'tap prowlIdzi do G nl(lziII !IZ:l,
następni e
]X)CJlY""IlĆ

P~nsłwowej

st:l.lI

RT

w i e d e ń.

Loterie

do Gdyni. g llzip Zfł.wo(lnicy bedli odjprlell rlEipń. :r, Gdyni kol~rzp ",' róca
pr>;.. :>; Cho.inirp i 'Vłfl p!.w"k ,. rlniu 111 hm. rio
W~r~za""l'. Do wyścigu do moru .1'I~ar;(tni JI() -

N" sla(lionie lIIi~j~kiJU w KII!isZll 1)11)' )' lr ~i.:
7."",,,t1y "" I)iłk~ no:!:n" mip,rłzy KP"'. :::k~l m i,,
r1)'f'~ • K~ O?';T'TI T..;:~li~p;. kIM .. "n:r~l~ (Irll -

*n ..

~PW,

lJWy<lie....i ..c: k ..liuU1

Wf

a\,paUllku

podajem)' bez gwarah'.. J.

~:O.
S~ziowat dobr,... p.
nośei mato Z9 wzcledu na

Synaderlu..
niello.ode.

Publicz-

Uwaga. Pilnie

Pięściarstwo
W"jllzd 16dzkiej ~eJlrezentadi pi\lściar8kicj
na trzy spotkania do Niemiec (!ochod~i definitywnip do Mutku, gdyż Jiwiązek niemief'ki z/(ndzil lIię na przyjazd łodzian w skł~flzi~ o. ·ł~
bionym brllkiem f;podenkiewiezlI i Chmielewskiego. Wyjaztl d"użyny ló ,l~kiej nasta pi w
~I'odę po pólnocy o Il'odz. 0.:10 z uwor('!t kali~kiegu , pod kiel'OWlIidwl"Ul p"ezesa ł,OZH P.
](ol'ut\:<za. {,odziaJlie wyjt'żtlhdą w nt\~ t~ pllj'l
eym skladzie
(od wal!'i lIlUSy.ej uo d~żkiej:
Usielski. Gra.mbo, Au!:,uslowicz. Mikol ll j('?,yk i
J(asznia, Bartosiak, Pisar~ ki . Pi e trzak i Klodu. Po~:t tym v,Ty j eJhllia r6wnicż Chmif'lt'wRk i,
kt6remu walczyć! jednak je~z c ze ni~ wnluo. I('('z
który zostanie z8pre~, en towany I>lIhliczn ośei niemieckiej jako mis lrz Europy. J>ierw~z e ~pot
kanie 16uzka drll:iY1l3 rozegra w dniu 17 hm . w
~zlllt!(ur,lzie z repr(;zPJlIII('j~ mi asta, n'l"t~Plli p.
1\1 hlll . lodzianie walc,zye lI"ui\ z repreZ('nl11('jll
] Ieilbrollll. a llaslepnie w unill 20h11\ . z repl'e"'I'ntndll minstR Kllrl~ruhc. PO"T6t <lo ł..odr.i
naatl\pi w przysz!y wtorpk lub ~rorlt:. Zaintf'.. e~l)wnniE' przyjazdem lól]zkirh pk';cinrzy jp~t
w Niemczech b. du że'.

Różne
Mi~jMklł koruendlł )W"'. j wf. W Kaliszu po(Ld e do Wi llc] o Uloś e i za in( pI' P80W:ll1 ym . r.~ zgło
~z e nia do pl'(,!Jy o l'OS przvjmowall" h~d'l 010
dllia 10 pazd~i('rllik:1 br. włącwie. P"6I>r odilywaj'l sie ('odzit'łlllip w :fod zi/l '\('h
IJopołlld
lIiowY('1I na ~l"dinllif' mil' j"kil1l w Klllj "~ 'I.
l,ódzkn YMCA rozpoc?Yl1n j e~i('''J1Y prO)l'I·:tu,
v.. :;.(' how~nill fl:>;r~Znpl:'(\. Irimn~.t:;ki i p!Y""RniR .
,,~ klń~" 11~"" ~ "(,':~'" m01r1l I1'Ip 7,('7.r7.ni.
p~nio ,

~ODa:r

ata.rt.i i

młodsi.

ĆWicunia !la

krlrsac.h

W

każdej

dużo

badać

tabelki.

tabeli znajduJe

się

wygranych

z kolektury Zygarłowskiego
p o z Ił a li,

n-go

Grudlłia ' 12

ng 4.9765/6
odbywać Kill będĄ dwa razy tygodniowo t~lt
samo jllk i ćwiCl~enia w grupach. Dla PAń od
godz. 18.30. dla pan6w od 20 w środy i lobot,.
V"~'-'elkich informllcyj udziela
sekretJtriAt od
godz .. 8 do 20 uL Traugutta 4A (tel. 250·10).

Składki
a,Jmini~l
t1al~y.YJ/l ci 'I IHJ :

,V

i pokwitowania

racji

pisma

na~ze"o

możono

w

NR "Cnrilas", okr. )'ozn.: 01'kie,tra Ochotni·
C7,cj 8lraży Pożarn"j Fabryki Plu,z!l i Ak .. mitu Edmund Gal'de S. A. w Kaliszu, honoruiuM
za koncert w Hadio Por.nal'~kim ..... dniu 1% bl'll,
podczaI! rewizyty kali.zan ..... Poznaniu d11\ bNrobotny c h 50,-. TRzem Z poprzednio pokwitowanymi :iU.311 7.1.
Nil po!!orzrlc6w wsi Roszki ZicDlaki: S. G.,
P"!GJlłlli. 10U, .-. Z. 'V. 2,-. Czarcz1ński, 1\0'11'.'
u1il1~lu . S. • :lIf/u' ja i Marcel Scheffsowie z KGll(l)rJdk ?Arni n~ t '1der'l ea !l a .. rób ~p. z Siud(iw
Ly(z)' wkowej 20,-, TJ. B. 2,-, ks. radca ,Tan
r.'ldwic· :>:~k. Doma"howo
10,-. L. Blln~szJd~
"j",." O~tró,,' , 5.-, razem z poprzednio pak wit&-

wall7mi 021.40 d.

Numer 213
Wrzesień

I

Kalendan nym..-kaL
środa: Nikodema m.
Czw~rtek: Kornela i CyprIana
Kalendarz słowiański

15 I
I

Środa: BUdzymiła

Czwartek: Sędzisława
Słońca: wschód 5,25
Ś ro d a
zachód 18,10
..._ - _ _ Długość dnia 12 g. 45 min.
Księżyca: wschód 15,32, zachód 24,34
Faza: 5 dzień przed pełnia,.

A~re~ re~ak[ji

i adminiUruii WtO~1

Piotrkowska 91

TELEFON redakcJI I admlnistracft 173-55
NOCNE DYżURY APTEK
Nocy dzisIejszej dyżuruja &.pteki: Stekel Limanowskiego 37, Jankielewicz (Żyd), Stary Rynek 9, Stamelewicz<, Po<morska 91, Borkowski,
Zawaduka 45. Głuchows,ki, Narutowicza 6,
Hamburg i S-ka, Główna 50, Pawłowski, Piotrkowska 307.

TEATRY
Teatr Polski, śródmiejska 15 - "Balet Parnella".
Teatr Kameralny, Cegielniana 27 - "Teoria
Einsteina".

.KINA
Capitol
"Nicznośna dziewczyna".
Corso - .,90 minut postoju'"
Ikar - ,.Ucieczka Tarzana".
Oświatowy-Slo:lice "żółty skarb" i "Ostat·
ni posterunek".
MeŁro "New York - San Francisco".
Miraż "Piętro wyżej".
Palaee - .. Szesnastolatka".
Przedwiośnie "Penny" ,
RiaIto - "Ty co świecisz w Ostrej Bramie",
Stylowy .. Rozwód z przeszkodami".

KOMUNIKATY
Kola L. O. P. P. witają wojsko, Łódzki·
Obwód Miejski L. O. P. P. wzywa wszystkie Koła Miejscowe L. O. P. P. o wysłanie
delegacji z transparentami celem wzięcia
udziału w powitaniu wo.isk
powracają
cych do Łodzi z manewr6w. Zbiórka delegacji Kól L. O. P. P. została wyznaczona na godz. 17 (siedemnastą) dnia 15-go
września
(środa)
pod siedzibą Obwodu
przy ul. Piotrkowskiej 149.
Rejestracja mężczyzn, urodzonych w
1919 roku. W środę, dnia 15 bm. do rejestracji zgłosić się powinni mężczyźni, zamieszkali na terenie III Komisariatu P. P.
których nazwiska rozpoczynają się od liter: Z, Ż, Ź, oraz mężczyźni, zamieszkali
na terenie X Komisariatu P. P., których
nazwiska rozpoczynaja, się od liter: N, O,
P, R, S, Sz, T, U, W, Z, Ż, Ź.
Przymusowe szczepienia przeciwbło
nicze. W środę, dnia 15 bm. do pierwszego
a w dniu 29 bm. do drugiego szczepienia
powinny być zgłoszone dzieci, których
nazwiska rozpoczynają się od liter: T,
U, W.

b"RĘDOWNIK, 'czwartalt, ania:

Ze sceny

"Wiec~ór trzech kr6li"

steina" w

łódzkiej

w Teatr~e Polskim i "Teoria Ein-

'.l'eatr~ e I~aTneralnyn't

L ó d ź, 14. 9. N a otwarcie nowego
sezonu teatralnego w Łodzi Teatr Polski dał szekspirowską komedię "Wieczór Trzech Króli". Pisać o wartości
sztuki byłoby powtarzaniem rzeczy
znanych i uznanych. Na scenie wystę
pują obok siebie, trOChę koturnowy
liryzm i rozhukany nieokiełznany humor wieku 17, a jednak nie było zgrzytów i dysharmonii, które by psuły wrażenie całości. Zasługa w tym reżysera
Bronisława Dąbrowskiego.

Każdy, kto znał komedię, szedł do
teatru z pe,wną obawą, że humor, reprezentowany przez hultajską czwórkę,
przerodzi się w cyrkowską. bł.azenadę
i zepsuje czar, który tchnie z szekspi.rowskiego arcydzieła. Reżyser potrafił jednak rozwiać te nasze obawy. Wyrzucil, Co było zbyt rażące, złagodził
pewne niezbędne momenty i umiejęt
nje zgrał z elementem lirycznym, co w
calości daje przedziwny efekt.
Oczywiście, że szczęśliwe rozwiąza

nie zależało również od zespołu art y5tycznego. Trzeba przyznać, że stanął
on na wysokości zadania, zagrał bez
zarzutu. Postacią centralną w części
lirycznej był paź księcia Illirii, którego
rolę kroowała Barbara Ludwiżanka.
Jest ona motorem akcji i żywiołem
uczucia, które wobec tragicznej miło
ści Orsina, księcia Illirii i pysznej Olivii, gra tęczowymi kolorami życia.
Ludwiżanka zagrała swą rolę naprawdę pierwsz<lrzędnie; uJ'(}cza, jako
paź, melancholijnie-tragiczna, jako p<>słaniec orsinowej miłości, przy swych
wspaniałych
warunkaCh gł<lsowych,
zrozumiałą rolą. i umiejętno,ścią wyrażania uczuć, które narzucała jej sytuacja sceniczna, potrafiła porwać widzów.
Znalazła godnego partnera w osobie

Zygmunta Łuczaka, grającego rolę Sebastiana, brata Violi. Scena, gdy Sebastian poznaje w uroczym pazium swę.
siostrę, którą uważał za nieżyją.cą., była pelna sentymentu, p<>tęgowanego
przez dobrą. grę·
Czwórka hultajska z Brochwiczem
na czele nie potrzebuje speCjalnych
,słów uznania, doskonale zrozumiała
intencję reżysera i jej zasługę. jest, że
element humoru nie miał pTZesady
cyrkowej. pozostali artyści, a przede
'"szystkim Janusz Snay, Teresa Marecka, stanęli na wysokości zadania.
Doprawdy, kiedy zespół na zakoń
czenie śpiewa "Komedia skończona.",
żałuje się, że już naprawdę komedIa
została skończ<>na.

Na marginesie zaznaczyć należy
wprost nikłą. frekwencję wid~ów .. Niewiadomo czy odstrasza Illiłośmków
teatru staroświecczyzna komedii, czy
inne względy, dość, że sala świeciła na
wszystkich prawie popremierowy<:h
przedstawieniach pustkami. Jednakze
kt<l zobaczy sztuk-ę, przekona się, że
jego uprzedzenie było bł-ędne.
Świetną komedię Cwojdzińskie

go pt. "Tooria Einsteina" wystawił z
wielkim nakładem pracy Teatr Kameralny. Trzeba przyznać, iż nowy ten
typ sztuki ze strony publiczności d?znał bardzo Ciepłego o ile wprost me
entuzjastyczne·go przyjęcia. Oczywiście
Q·łówną. w tym ,'vzględzie zasługę połO
±ył reżyser p. Kro snowi ecki, odtwórca
r<lH profes<lr.a.
Tak więc nowy sezon w teatrach
łódzkich rozpoczą.ł się pod dobrym. zn8:kiem. Obecnie kolej na teatry dZlelmcowe, którymi, jak wiadomo, kieruje
jedna i ta sama dyrekcja.

Strajki i zatargi wprzemvśle łódzkim
Interwencje Inspektoratu Pracy - Jedwabnicy dOTnagajq
się 22 p,,-ocent podwyi;ki

ł.. ó d ź, 14. 9. W przedsiębiorstwie
budowlanym Jaśkiewicza w Warszawie, prowadzę.cym roboty budowlane
na terenie szpitala Ubezpieczalni Społecznej w l'... odzi, z powodu zalegania
w wypłatach wybuchł strajk robotników. Na skutek interwencji Inspektora Pracy zdołano uzyskać porozumienie i strajk wczoraj został zawieszony.
W fabryce wyrobów metalowych
KRONIKA MIE.JSCOWA
Kurta Gunthera przy ul. Kątnej 5 poZachorowania na choroby zakaźne. W wstał strajk na tle zamierzonej redukczasie od dnia 5 do 11 bm. zgłoszono do cji. Robotnicy w liczbie 120 zajmują
IWydziału Zdrowia Publicznego Zarządu
mury.
Miejskiego w Łodzi następujące przypadW fabryce firmy Steigert przy ul.
ki zachorowań na choroby zakaźne: dur
brzuszny 52 przypadków (w tygodniu po· Milionowej trwa strajk okupacyjny.
przednim 68 przypadków), płonica 29 Inspektor wyznaczył konferencję na
przypadków (30), błonica 9 przypadków dzień 15 bm,
Także
w fabryce Markusa Kona
(10, odra 4 przypadki (3), róża 8 przypadków 10), gorączka połog0wa 5 przypad- przy ul. Łąkowej nr 5 trwa strajk 0ków (9)) tyfus plamisty 1 przypadek. O- kupac:.'jny
800 robotników domaga
gółem zanotowano w tygodniu
sprawo- się podwyższenia plac do norm z roku
zdawczym 110 przypadków zachorowań 1932. Konferencja została wyznaczona
na choroby zakaźne, w tygodniu poprzed nim 130 przypadków. W tymże tygodniu na dzień 15 bm
'V- łódzkiej
fabryce
kapeluszy
wałęsaja,ce 'się psy pokąsały 6 osób. Osoby te poddane zostały szczepieniom pa- Schlee przy uL Targowej 10 robotnicy
wysunęli żę.dania podwyżki płac o 10
steurowskim.
Konkurs dekoracji pojazdów mechanicznych i rowerów. W dniu 26 bm. (niedziela) z okazji "XIV Tygodnia L. O. P. P." rekcji podtrzymał pierwotne propozycje
podwyższenia płac o 5%, gdy żądania praodbędzie się wzorem lat ubiegłych "Konkurs delq)racji pojazdów mechanicznych cowników sa, znacznie wyższe. Obecnie rokowania przeniesiono napowr6t do Łodzi
i rower6w".
i w bież. tygodniu odbędzie się ponowna
Bliższych informacji udziela biuro L.
O. P. P., przy ul. Piotrkowskiej 149, tel. konferencja w okr. Inspektoracie Pracy.
106-20·i 106-50. Wyr6żnieni uczestnicy kon- Z uwagi na interwencję min. op. społ.
kursu otrzymają cenne nagrody lub dy- istnieje nadzieja, iż spór zostanie polu·
bownie załatwiony. (x)
plomy.
Zawody marszowe L. O. P. P. i konkurs
baloników. W godzinach popołUdniowych KRONIKA SADOWA
Amatorzy cudzej własności. Siedemdnia 26 bm. (niedziela) w parku Poniatowskiego odbędą się zawody marszowe dru- nastoletni Ignacy Ll."chowski, zamieszkały
żyn w maskach
przeciwgazowych oraz przy ul. Wilczej 13, zatrzymany został
konkurs balonik6w L. O. P. P. Zgłoszenia dnia 12 bm. w ogrodzic znanego przemydrużyn do zawodów marszowych
przyj- słowca Grobmanna w Łodzi przy ulicy
muje Ł6dzki Obwód Miejski L. O. P. P. Emilii 24, gdy zrywał winogrona. Ode(ul. Piotrkowska 149, tel. 106·20) do dnia brano od niego p6l kilo skradzionych wi15 bm. Karty uczestnictwa w konkursie nogron. Lecbowski odpowiadał wczoraj
baloników L. O. P. P. w cenie 50 groszy przed Sądem Starościńskim w Łodzi, któza sztukę nabyć można w Kołach Szkol- ry skazał go na 14 dni aresztu oraz na
nych L. O. P. P., a także w dniu kon- zaplacenie odszkodowania w kwocie 10 zł
na rzecz Grohmanna.
kursu w parku Poniatowskiego.
Za podobną kradzież odpowiadali 21letni Paweł Szeflrl' z ul. l\fatejld 7, 32-lctZE śWIATA PRACY'
ni Grzegorz \Vojllm z ul. Pogonowskiego
Dalsze rokowania z tramwajarzami. nr 72, którzy kradli w::tr7.ywo z ogrodu
Na slm1ek interwencji zw. pl'acowników .Tana POdWyRockillgo przy ul. Andrzeja
tramwajów podmiejskich w 'Vars7.(twje, 80. Obu zat.rzymano c1n ia 3 bm. na gorą
odbyła się obustronna konferencja z dycym uczynku. Sąd SlarościJ'lf'ki skazal
Szeflera na 7 dni aresztu, Wojl1,ę na 12
rekcją w min. op. spoI. Przedstawiciel dy-

Prenumerata
,

16 wrze~nla 1937 -",-STrona ';

Inspektor Pracy zwołał konferencję w tej spraWie na dziel'!. 15 bm.
W fabryce Tietzena przy ul. Łą.ko
wej 1 wybuchł strajk okupacyjny na
oddziale skręcalni. Robotnicy domagali się podwyższenia stawek i obecnie, gdy firma wyrównała je, uznali,
że lO-procentowa podwyżka nie została uwzględniona.
Inspektorat Pracy
zają.ł się likwidacją powstałego zatargu.
Robotnicy przemysłu Jedwabniczego wyst<ls<lwali do trzech zwią.zków
przemYSłu oraz Inspektora Pracy pisma, w których wyłuszczają. swoje żą.
dania, a mianowicie: zrównania płac
zniżonych w 1934 r.
przez cofnięcie
wówczas wprowadzonej podwyżki płac
o 7 pet, podwyższenia plac o 15 pet, tj.
łącznie o 22 pct, oraz wyrównania innych plac dla niektórych kategoryj
pracowniczych.
Robotnicy postawili
zastrzeżenie, że o ile do dnia 4 paź
dziernika rh. żą,dania te nie zostaną.
rozpatrzone, podejmę. dalszą akcję. Rol,-owania mają się rozpocząć w najbliż
szych dniach.
procent.

dni i na zapłacenie po 10 zł odszkodowania.
Szapsiewicz coście zrobili z posagiem
panny Saby? Rafał Szapsiewicz w lecie
1936 r. zawad znajomość z Sabiną Kobryner (Zagajnikowa .51). Jak to zwykle
praktykuje się w sferach żydowskich, po
zaręczynach w paźclzierni1m 1936 r. Szapsiewicz otrzyma! 1000 zł na poczet posagu
i po podjęciu pieniędzy znikł z oczu narzeczonej. Kohrynerówna spotkała Szapsłewicza w kwietniu rb, na ul. Piotrkowskiej. Wskazała go policjantowi, który aferzyst ę zatrzymał. Sąd Grodzki w Łodzi
skazał 26-letniego Rafała Szapsie",icza na
8 mies. więzienia, (x)

Powitanie wojska
Ł ó d ź, 14. 9. Dzisiaj, w środę,
stąpi powrót garnizonu łódzkiego z

namanewrów. Oficjalne powitanie wojska
()db~dzje się o go{]z. lG.30 przy zbiegu
ulic Dąbrowskiej i ZapolRkiE'j, po czrm
oddziały przemRszerują. ulicami Dą.
browską, Rzgowską, Placem Reymontll
i Piotrkowskąl na której przed posesją.
nr 104 o g·oclz. 18 nastąpi. cli}filacla.

Centrala

KRONIKA PABIANIC
Kino Luna - "Moskwa - Szan~har·
Kino Oświatowe - Koncert pablamckiego kwartetu rewelersów.
Z działalności Kasy Bezprocentowego
Kredytu. Kasa Bezprocentowego Kredytu
Rzemiosła Chrzcścijańskiego . przy ZVj.
Rzem. Chrześcijan otrzymawszy ostatmo
600 zł bezprocentowej lokaty. z .Bank~ .Gospodarstwa Krajowego, udzlellła naJblCdnie.jszym warsztatom ta~{ bardzo. P?trzebnej pomocy luedytowe]. W na]bhzszym
czasie ma być Kasie wyplacone 2400 zł z
przyznanej przez miasto subwencji. Ze
wllględu na doniosłość znaczenia dla drobnego rzemiosła chrześcijańSkiego takiej
Kasy, apeluje się jeszcze raz do wszystkich o poparcie tej ze wszech miar pożytecznej placówki, na której istnieniu i
rozwoju zależyć winno każdemu gorliwemu Polakowi.
Tow. Ubezpieczeń Trzody Chlewnej
Obniży zbyt wysokie wpisowe. W ub. tygodniu specjalna Komisja przybyła z ramienia Ministerstwa Skarbu i dokonała
w Towarzystwie Ubezpieczeń Trzody
Chlewnej przy Cechu Rzem. Chrześcijan
w Pabianicach lustrację i lwntrolę całko
witej działalności Towarzystwa i prowadzenia ksiąg, stwierdzając należyte prowadzenie tej instytucji za wyja,tkiem
pewnych formalnych usterek. Komisj.a
zaleciła m. in., ażeby Towarzystwo w naJbliższym czasie przystąpiło do zmiany
swego statutu, a przede wszystkim do obniżenia wpisowego, wynoszącego obecnie
100 zl, na 20 zł celem uzyskania Większej
liczby członl~6w. Dotychczas bowiem na
01;:010 71 plac6wek r.zeźniczych ze względu
na wysokie wpisowe należy do Tow. tylko 27 osób. W najbliższym czasie zwolane zostanie og6lne zebranie celem uchwalenia tych zmian.
Apel
Stronnictwa Narodowego
do
chrześcijańskich dzieci szkolnYCh nie minął bez echa.
Jak wiadomo, Stronnictwo
Narodowe w Pabianicach w związku z
nowym rokiem szkolnym wydało dla mło
dzieży szkolnej kilka tysięcy ulotek z apelem popierania tylko księgarń chrześci
ja.ńskich. Z wielką radością stwicrdzić
można,
że apel ten nie minął bez echa.
Obchodząc
miejscowe księgarnie chrześcijańskie,
zauważyć można liczne gromady dzieci zalmpujących książki i materiały szl,olne.
uznanie należy się też
rodzicom jak i części nauczycielstwa,
którzy rozumiejąc konieczność popierania tylko Polak6w chrześcijan, uświada
miają również w tym kierunku dzieci.

KRONIKA ZGIERZA
Poświęcenie sztandaru T. G. "Sokół". W,

niedzielę, dnia 12 bm. w Zgierzu odbyło
się uroczyste poświęcenie sztandaru tutejszego gniazda T. G. "Sok6ł". Na dziedziIlcu miejscowego Gimnazjum Państwo
wego ustawiły się zaproszone organizacje
skąd przemaszerowały do kościoła pal~a
halnego na uroczyste nabożetlstwo. Po
mszy św. odbyło się poświęcenie sztandaru, po czym nastąpiło wręczenie nowo poświęconego sztandaru prezesowi gniazda.
Uczestnicv
uroczystości
przedefilowali

przed wiadzami państwowymi, s amOl'Za,dowymi i sokolimi, po czym udali się na
boisko T. G. "Sok6ł", gdzie odbyły się okolicznościowe
przemówienia i wbijanie

gwoździ

pamiątkowych.

Samowolna eksmisja. Wieczorem dnia
11 bm. do mieszkania emerytowanego plutonowego W. P. p. Feliksa Belke, zamieszkałego we wsi Proboszczewice,
podczas
nieobecności gospodarza weszli w stanie
pOdchmielonym bracia Bolesław i Feliks
Grudzińscy i właściciel
domu \Verner,
którzy samowolnie chcieli wyeksmitować
rodzinę Be.Jkego.
Na zwróconą uwagę
przez panią Belkę, że sprawę tę może załatwić tylko sąd, jeden
z wykonawców '
"eksmisji" Bolesław Grudzitlsld naczelnik
ochotniczej straży ogniowE,j w Proboszczenicach odpowiedział "sąd jest w Zgierzu,
a tu sędzia, jestem ja". 'Wobec stanowczego oporu eksmitowanych zostali dotkliwie pobici p. Belke i dwóch jej synów.
Sąsiedzi usłysza,vszy krzyk
zawiadomili
policję, która samowolnych sędziów a:cesztowała.

KRONIKAZDUtiiSKIEJ WOLI
Z zebrania Polskiej Chrześcijańskiej
Kasy Bezprocentowej. W nicdzielę, 12 bm.
w sali Straży Pożarnej odbyło się zapowiedziane zebranie członk6w i sympatyków tegoż stowarzyszenia. Na sali zgromadziło się 150 osób, do ldórych zostały
wygłoszone referaty przez pp. Dąbrowskie
go Norberta, wiceprezesa stowarzyszenia
o historii Kas · Bezprocentowych, p. Nejmana Jana o celach i zadaniach Kas Bezprocentowych, or&z przez dyr. KKO. p.
Mientę o popularności pieniądza w Kasach Bczprocentowych, który wyjaśnił
jednocześnie zebranym, ze siedziba Kasy
Bezprocentowej jest w KKO i tam można
w godzinach. ll1'zr,dowych sl,ladnć wnioski
o pożyczkę, oraz zasip,g-ać w~zelkich infor·
macji. Po wygloszonyrH referatach ::lO osób Z pośród zell1':Jnych zg-loRiło swój ak('es na czlonk6w RtowIJrz~·Rzenin. pod pisnjn,c c1eklararjc f'zlonkowskie. Odśpie
waniem "Roty" zebranie ZakOl'jCZono.

mi~,~czflie ('/ wydaJI t1g00!liOwO). z odblvtl'm w aientura "" t 'l-i zł. .Z a
Poznań.. §w. Marcin 70. P. K. O. Poznllń 20014\1 Telefl)n)' centrali: 40-72 14-76,
odnoszeme do domo odpoWJednia dot>lata. NI oocttach . .
,">l]~lOW
)\,'1·01. '14·fll ~--24 ~-2:;: 00 l!',.;t~ 111 orll7 w nil")7.'"I .. i 4wie'a' 4n · 7~ 14·7/\ 1l1l-07.
mieE!ieezn.ie 2.34 U, kwuul'llie 7,\-. P9CZta przyjmojt> ZAli , •. , a 1)'lko
Redaktor odpowiedzialny Andrzej Trella z Poznania. Za wiadomości i artykuly z m.
O•
.
na 6 wydań t)'godnlowo (bet pon edzi~kowe60). - Pod 0[,., - . , Pv!f;ce
Lodzi odpoWIada Wla<:lYE'law Ma,clag. ł.ódź, P:otrkowska li1, - Za OglOf1zenia I reKI my: Anton;
s.- zł miESiecznie Nakład i czcionki: Drukarn:a Pobika. Spólka Akcyjna PI)ZnR fi S" ~h -cin
Leśniewio!
z
Poznania.
..
70. RękopisOw niezamOwionych t:~ ..kcJ. nI. zwraca.
W razie wypadkOw !!wwodowaJll'cl! siła w1ł!za. !)TUi8*6d w zaJdadzie. strajków itp~ wydawnictw~ nie odpowiada za dOlltnCZ9me pisma. a abonenci nie maSa prawa d()ma.~.n~8 sie niedostarw ł
czonyeh numer6w Ind odezkOOowania.
"ędownika

strona

ORĘDOWNIK, c!:wartek, dnia Hi września 1937

8

-

Numer 21'

.5

Baczność!
następuje z dnia na dzień dro·
Mimo to oferujemy - póki zapas starcz, nasz miód deserowy ta gatunek
w artystycznie wykonanych puszkach, które będą ozdobą domu katdej gospodyni.
Wysyłka miodu zaliczką pocztową 3 kg
6,30 zł, 6 kg
12,- zł, 10 kg
19,- zł.
Spiesz się WP. i zamów zaraz pocztówką bo cena ta będzie tylko do 15 paidzierni,
ka, po czym nastąpi 50% pod wytka ceny, z powodu braku miodu pszczelnego. (W
składach Już dzisiaj kosztuje miód pszczelny 3,30 zł 1 kg). Uwaga! Katdy kto zamówi
u nas miód do 15 października otrzyma premiQ! Celem rozpowszechnienia naszej
firmy i dla zdobycia jaknajwięcej klienteli, postanowiliśmy rozdać pomiędzy wszystkich kupujących nasz miód do 15 października rb. pg. naszych warunków bezpłatnie następujące nagrody: 2 aparaty radiowe 4 lamp., 3 maszyny de szycia, 5
rowerów (damski lub męski), 10 patefonów walizkoy:ych i 20 płyt, 130 papierośnic
srebrnych, 197 zegarków damskich na rękę, 85 aparatów fotograficznych, 255 ze,
garków męskich, 182 wiecznych piór, 165 portfeli skórzanych oraz wielka ilość na,
gród pocieszenia z artyk. kosmetycz., modo bizuterii itp. Niema żadnego ryzyka, albowiem katdy zamawiający nasz miód do 15 października rb. otrzymuje nagroda
pamiątkową. Firma nasza nie tydowska, zarejestrowana sądownie od 18. 7. 1924 r.

Z powodu braku tego roku miodu pszczelego

żyzna.

=

W dniu 13 września 1937 r., zasnęła snem
wiecznym, pokrzepiona Sakramentami ŚW., po
długich cierpieniach, znoszonych z anielską cierpliwością, nasza ukochana i niezapomniana zona,
matka, teściowa, babunia i siostra, Ś. p.
z Jenków

Waleria Chojecka
w 76 roku zycia. Pogrzeb odbędzie się w Si erakowie n/Wartą w dniu 16 września o god!:. 15
z domu żałoby przy ulicy Chrobrego 6.
zg 27 80617
Rodzina.

=

=

"KOLONISTA", Centrala Komisowo-Handlowa
P 30052-37,12

N!Ilg'łówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kaMe
dalsze słOM) 10 groszy. 5 li-c7b = jedno słowo.
i. w. z. a
kIltde dt8JU0wi 1 słowo. Jedno ogło<!Izenie nie mote przekra-czać 100 słów. " tym

OGŁOSZENIA

=

5

Orchowo, pow. Mogilno -

OgłoSftDJ.a 'lVŚr6d

•

90

l

Kolonialkę

Dom

.
k t or 6 w, p 61 morgi. zlenowy, 3 1o'a
mi sprzedam 3 800 zł. Herrma.nn
Andreas. Piotrów, P. Obrzycko.
zd 19896
rodzaj willi. ogrodem. cena 8500
wpłaty 6500.- doch6d 1200.rocznie. B/och. Poznań. Aleje
Marcinkowskiego 15,
zd 19 982
Kamienicę
dochód 4500 wplaty ~ 000. hilp{)teka l) 300 s<przeda.
Koegler.
Śrem . święciclnego 4.
zd 18 572

PIEN!:ĄDZ

]I

5 000.-

.
O d
'k"
do 7000,- zł poszukgjjl. z a b e z - . L ,
pieczenie hipoteczne. Według usię we własnym intereSie w " rę IJwm -u .
gody. Adres wskaże Orędownik,
zg 1948/9
Poznań zd 20 173
kł
Dl

S

P OSZU k Uj ę

ad

,

a

3

morgi zab!ldowaniem, wie§. kotylko dla Pleka5000.- sprzeda
Synoradzka, zdPl18~zi6ka. kiosk.

ścielna. miejsce
rza, wymianę

Gospodarstwo

72 morgi pszenno-buraczanej, inwentarz ż]iwy i martwy kompletny. sprzedam z powodu wyjazdu
"'arunki bardzo przrstepne. Zgłoszenia Agentura Orędownika
Kiszkowo pow. Gniczno.
' n 49 790
----Platformę
w bardzo dobrym stanie (nośno~ć
2 tony) korzystnie sprzeuam. BBI'ykczy" . ,kl'. Ostr6w WI'kp,. ul.
łL
\VrodawI<ka 6.
w 2Q 630

400.-

gosp{)darstwa prywatne każdej skład urządzęl1lem. mieszkaniem
wielikości do o;'przedania dOgQd' duże pokOJe. śródmieściu oddam,
nych warunkach, ziemia bulTaC2n, Adres Orędownik. Poznań
z,l 20 414
na. ZgłOl>zenia Mikołnjezak, Po,
----drzewie - Szamotillly.
zd :lO!l27
Warsztat
z jednym pokojem. z urządzeniem
lub uez tanio oddam. Oferty OrędowlIik Poznali zd 20 460
.
Resztówka
130 buraczanej. zabudowanie masywne, dom 10 pokoi. 30 000.wpłaty
20 000.-. Bloch. Aleje
hlarcinkowsltiego 15 - 5.
Piekarnia
zd 20275
~ do wydzierżawi(,l1ia w pelnym
..
KU:NA
biegu od zaraz. objęcie 1100.- zl
Oferty Orędownik. Poznań
zd 19873

.11....

D.o~ek

Pi k ·

Skł

l[

bnd&wlalle,
st&larskle
poleca Skladnica drzewa
G. Kowalkicwicz, P&znań, Droga
Dębińska 2, naprzeciw wylotu ul,
Strzeleckiej. Tel 14·95. dg 24131

DR ZE W O

Drobne ogłoszenia w dni powszednie pr2yjmuje
do godz. 10,30. w soboty 1 dni przedświątecme przyjmuje eię do gO'<b. 9,j5

kuple 2 morg! ZiemI. w[!la~y ..
e arnlę
1000.- lub wlek~ze zad~lel·zaw J e. ur~ąd.zemem sP[zedą.m - po~odu
Kolodziej AntoJUak. C1echrz. _-;:- , 0bJę~!a wlasneJ. ~Jęk!!ze WJasto
poczta Strzelno
zd 18 56~ pO\ylatowe. główneJ ulICy.. korzy·
v
stme.
Oferty Oredowl11k. Po,
8.
OtENKI
•
Piekarnię
ad
AUpna
znań zd 17 321
,__________1__ powiatowym mieście głównej uli· cUJkrów - 0\\ioc6\~ d<fbr~e za 'I>f~' re!,zt6~ek. gospod~rs:\V. utdE;i
,
•
•
Cy biegu sprzeda. dziPTŻawca. - wad,zony na ruchll'weJ ulic:!; ,tanIO wlelkoscl poszukUJę dla kPow~z:
WydZ1erzaWlę
Kawaler
Oferty Orędozwd ~'22P80znań
sPI'~edam. AdreE Orędow111Ik Po, nych preflekńtanKt6w t gkot6 Il ą. a ogrodnikowi 61/, morgi ziemi w
lat 28, kupiec samoo'lli-elm.y na p.ro·
""
znan zd 20 6414
luch. ozna.
an a a
najlepszej kulturze w Poznaniu.
wincji. pOS2JUkuje ŹOOY z średnim
\Vędzikowski.
Poznań.
Piekary
majl\ltJki<em. Oferty Orędownik.
11.
zd 20244
Poznań zd 20 613
--

obuwia z warsztatem. śródmieście pIekarza mam do sprzedanią
pożyczki na budowę domu pod dobrze prosperujący tanio oddam/kompletne urządzenie skladu I
zastaw duże parcele. Zgłoszenia Pawłowski. Poznań. Szkolna 12. piekarni. Zgłoszenia Br. Jaskuła
zd 20 363 Pniewy.
n 49 ;94
do Orędownika. Poznań zd 20 453 m. 4.

K~ KĘDZIERSKA
POZNAN. UL. SKARBOWA,

się

Mam

Dom

2.

DROBNE

drobnych: t-lamowy miUmetr 30 groszy.

1. DOMY - PARCELE. . m6rg buraczanej dom l) pokoi in- 2 p{)koje kueh.nia. magIel. śr6dmie,
4
wentarz.ami wplaty 10000,- przy liściu. p{)wod,u wyjawu bardlzo ko,
Domek
Poznąrliu. Błpch. Poznań, Aleje , rzystnie I'\prze1am .. Ad,ree Orę,
3 morgi z ogrodem sprzedam. 8 Marcmkowsklego 15.
zd 19983 dowmk. Poznali zd 20 0Z1
kilometr6w od Poznania. cena
Wiktor
'
vOIOn1'alkę
4 500,- Oferty Orędownik. PoC
.Do
•
znań zd 20 451
zySZ,
w !>ródlDlieściu ElPr7)cdam tanIo z
PQwooru wyjaw,u. Adres w~każ.e
Szkolna 11
Dom
Śnj"ldanki
Orędownik. Po~nali :;d :lO ~i2
wolny steroplt przy tramwaju
T ki
v
• •
17 500.- wpł~ty 12000.- doch6r1
e
....uzmt
2000.- Błoch. Poznań. Aleje
Torby
w pełn,m biegu w mieście wraz
Marcinkowskiego 15 - 6.
z zabudowanipm sprzerlam. Zglozd 19907
szkolne,
szenia Orędo,,'nik. Poznań
----.:...
Pg 29 720-1-82.8
n 49 789

WIELKOPOLSKI LAKł.AD
HAFTÓW ARTYSTYCZNYCH

Zna,k oflM'ty naprzyktad: Z 18924. n 2745. d 1790
i to d.. = 1 słowo.

nagł6wkowych.

I[

IlE

PoznańskL

,)ARAMENTA- SZTANDARy
POLECA

r

34

Panna

lat 43 pOllzukuje męg.a wdowca.
Oferty Orędownik. Poznań
zd 20 418

Kowal

maszynista. szofer, kawaler praktyka na mają~kach .. fą.b17kach. dobre polecema zmlem P!>sade od zaraz. Oferty OrędOWnik
Poznań zd 18223

2.-:-

..
b'
zl dZlel~l1le w~zelkle prace lU~owe. kSHlgowOSC. koresponden~Ja.
maszyna. Oferty do Orędowmka,
PoznalI pod zd 20 114

Czeladnik

pickars·ki. znający sie na cuk~,
nictwi-e 61zuka po, ad'y. Zgloowma
Jan Chpoplak. Now3Jwieś,Uj,&ka,
poczta Ujście.
n 49 Wf

Ogrodnik

wal er. lat 27. 9 letnią prak·
ą
większych ogrodach hanowych i dworskich poszukuje
posady od 1. 10. lub p6źniej. Oferty Orędownik. Poznań
zd 20 438

-.-=-=------

MłOdszy

urzednik ukOliczoną szkolą rolniCza. 2 letnią praktgką. syn rolnika szuka zajęcia' na majątku
dla polepszenia bytu. Wymagaganin skromne.
zna również.
książkowoś~

rolniczą.

Zgłoszenia

Stanislaw Usitlski. maj. ZbrudzeWO. p. Śrem.
n 49 788

mOl'gi bu;raoza·nych przy PO:m1ani,u.. zalbu.dowania murowane, in·
Gospodynię
118,45 wiadomości sportowe lokal- wentarze kom'pletne, objęcie 1500 d 6
l b d
kr mnego
'OM
ne.
Oza~110rowS'ld. Poznań. świ~t~ 3gm~ ~zo;o~owrą dr~bi~ pOolecam
Panna
.'I!{'J!~l,]jl'J~1~
Kraków - 11,40 muzyka (p!r- WOJ<CI.ech W.
zd 20 ./l" żMtowska. Gluchów. p. Czemlat 26, irutel~en.tma got6w'kJ 40 000 •
Warszawa II _
13.00 koncert ty z Warszawy): 12,15 audYCja
Gościniec
piń.
dg 24 436
wYidrz;ie za "hlą/Ż. Oferty "Wall1Czwartek, 16 września.
rozrywkowy _ plyty'. 14.00 pa,r o dla dzieci wiejskich: plU.55 1k50n6da', POIZnań, Rom. Srz;yms.ń",kie" cert rozrywkowy yty:
,O kolonial,ka. _alka. 6 mórg 2liemi.
WOLN MIEJSCA
go " - 5.
w W 503
6.15 audycje poranne: 11.16 au- informacyj; 14,05 dyryguje Hen- kilka slów o kulturze fizycznej: dzierżawa 45 mi~ięc-znie. obięcie
27.
E
. dl a Mlkół : D awm. kla s YCY - king
ryk J._ Wood.
Giese- 1".10
l<'ri<- Kreisler gra ... - pły- <1V\I
""". Oza,cll~rh"·s,kl·.
Pozma(l .,fWI'""
d YCJa
•
plyty'. g.-a
16.00Walter
J'ak spoclzić
u...
v vn
POSZUkuJę
poranek muzyczny dla gimnazj6w
'<
ty; 15,25 ,.Lektura poobiednia: ty Woiciech 30.
zd 20577
Potrzebna
słuz' ąca
.
, .,
Wykonawcy: Orkiestra P, R. pod święto? 15,10 z~pól salon0'YY "Trzy po trzy" Al. Fredry: 15.40
,
I
b
ks;;d~~:;Vo·t
k 6~~~g~:ZP.Rł'ef~:
dyr. Olgierda Straszyńskiego. Ada Henry~a Kowalsklef:0 : 22.00 Wla- lokalne wiadomości gospodarcze
Dzierżawy
z. dobrym gotow8!1lem do WSZy~tski. POIZJ1ań. świ ....... Woj-ciech W. Witowska-Kamińskd (śpiew): - domos.cl sportowe: 2,05 reportaż (Izba rzemieglnicza)' 1800 kilka
._
k I ' Ik
I'lego. Zglaszać SHl wraz ze !lwia.
,,"LI
20 5"'"
IZ życia: 22.20 muzyka lekka informaCYJ'. 18,05 chwiika spo- g<!!lcll1clI; w.r az z .00I1\a -fi w t1ectwami, LÓrIZ. Piotrkow.ka 121
m,i,ool'lka'llie 1.
zd
Iv 11.40 muzyka (~lyt~); 11,51 8ł'gnał plyty; 23,15 muzyka taneczna łeczna' 18 i5 Joe Rixner i Pawel WiększeJ WiOsce. kośCl~lneJ po.zu- m. 38.
n 49659
czasu; 12.03 dZlenmk p{)łudmowy; ,plyty.
'
',' l
k' k
kUJe. Oferty klerowac Agentura
Panna
we wrzes'nl'u _ POł
Lmcke. Sy w(et
I
.omp08zY4t60r61w
Orędownika . Krzywił'i.
n 49792
KraWl'ec
12.16 pasl'el'a
,
T
ił
1140
k
,salonowych
zLodzI):
1,
0'-,
I'M ~, pooi.adająca g06iPod8JTSotwo gadanka: 12.25 koncert dętej ororu ,
mUIlY a -. P y- kalne wiadomo~ci sp()rtowe; 22,30
100
konfekcyjny samodzielny potrzell2 lD'()rgi pOetliu,kuje meża gQt6wką kiestry B. B. C. pod dyr. W. O' ty z ~ar~zawy:.}2.15 "Jesienne A. 'l'ansmarun: Suita Divertis8cbny zaraz. Zakopane. Nowotar·
t iiOO. epla·tAl roo,z,I'IlY. Oferty Orę Donnella (płyty); 16.46 wi~omo- ,zaPt:awl~'I11e zb~z
- pogadan~~ ment (plyty z \Varszawy); 23,00 ~o 300 mórg d ,<terża wy POS7Ju.ku' ska 4. Kamiliska.
n 49862
Jownik. Poznali w 20 500
ści gospodarcze; 16.00 na slodeł~u rolmcza. 13,~ koncert rozr~wko_ mUZYKa taneczna _ plyty.
Je. proozę podanioe wH'okogci
motocykla - poga.danka dla dZle- 'WY. - płyty, 15!00 skrzypce I fo.r
k aU JI'. d"
Of t
y 'tu
Poszukuję
starszych: 16.15 utwory na dwa tePlan - plyty. .15,35 p~radmk
L6dt - 11,40 lekkie piosenki o
., .'zlepu,w
II
'?
e-r y
7. SPRZl:iDAtE
. . ci
fortepiany w wy.k. Ma,rii 'Vilko- sporto~vv' h.40 wlad~mos<:1 z Po- -płyty: 12,20 parę informacyj: Te 0\\ mk. OlZnali z.d .0 l'l26
pracownika. kaucja 200 zł. zaro3
55
bek
pewny.
Oferty pod "Pomocmirs,kiej i Marii Dońskiej: 16.45 ,~0r.za.1S,OO koncert zyczen - ~a- 11 4',3 0 ITIkoontYce"r'Yt \z."yęcgzieen~~. 1i~,4~ PlódIY.tz:
'n-:.
e rz'awy
nik". Ekspozytura Orędownika Wiertarkę
.. Niewidomi. kt6rzy widzą" _ re- dJOsłuc~acz ma glos: 18.46 wla:
u ...
.1.1'4
n 49863
8łupkową . zgrubiarke i szmyrgiel portaż z Lasek: 17.00 •. Z wesołą domoścI
sportowe z Po~orz3:. kie wiaoomości gie!rlowe: 18,00 goopOdalrstw katdlpj wie-Iiko;;ci. do, Pabianice.
35 Śr. sprzedam tanio. Oferty piosenką przez Tugi··. Koncert 22,30,Ale~sander Tansmann. SUl- aktualności; 18,15 Joe Rixne<r i gOdnych
waru'fllkach.
zi<E'-ffi<ia
Fryzjerka
Oredownik Poznań zd 17867
rozrywkowy w wyk. Orko Tadeu. ,ta-Dlverttssement
. p!yty ~ Paweł Lincke: Sylwetki komllo' )JE!tZ;en.no~bura('za'11a.
Informacje
sza Sererlyil",kiego. Ch6ru reveller- \Varszawy; 23,00 tańce I PIosenkI zytor6w salonowych; 20,511,0 beZ'l>ła,tm-e. Z~ł0\S7..enia Mikolaj- potrzebna na prowincję ułrzy
.ów "Wesola Piątka" p{)d kier. - płyty.
oszustwach", poga.rJanka prawni- oz ak, Poo,rzewlc. S~3motwly.
manil'l1l. pl'nsjll . Oferty Oredow2900.·
'k f
'
cza: 22,30 Aleksander T:msman
!'id 2Q 628
nik, POZI1H (_1_z_d_2_0_2_'_5_ _ _ __
egzyStencja - kolonialka. ma- Zb. Lipczyńs k-lego
l
on
eran8Je'
Lw6w
7,40
Leo
Delibe6
Suita
Divertissement
(płyty z
glem. obszernym mieszkaniem - rll., (Transmisja z Pawilrmu Ra' muzyka z pl,.t - z Warszawy; \Varszawy); 23,00 mu~yka tanemtania nzierżawa. Pośrednicy wy- diowego na Targacb Wschodnich 12.15 "Drób w gospodarstwie na _ płyty.
Skład
Domokrężni
klllcz('ni Oferty Orędownik. Po- we Lwowie): 17.00 poradnik sporo ,włOściańskim" - pogada'Jlka dla
krótkich towarów. dobrym mi~j, całą Polske poszukiwani pokup?nań 7AI 17 719
towy: 18.00 poradnik sportowy lo, ,Tolników w ję2yku lvkraiiiskim);
BOli
ryJ1Jku, mies'7)kanie.m 1. 10. ny towar. bez ryz~\;a potrzeba zl
W Y'dlZ ieTŻ a wie. sprzedam.
Powód 2(1.- Zgło~zeni3 Orcdownik. Po38
kalny: 18.05 poganankn spolec7.na: J3.G5 rnully.ka popularna z plyt: .' .PROPONUJEMY
zmia.na. Ofprty OreUownik. Po, znań z<l 181:>2
.
l 1
. 18.15 wil\zanki na organ~eh "Tur, 14,50 poradnik sportowy: 14.55
znao1i zd 20 629
~;.:.;......:..:;~..:....:.:....:...-------mórg hur.a<:z~neJ: za lU( ownnte litzera (płYLY): 18,50 pogadanka gipłdn Iwow,,-ka; lii.OO koncert ~,.~, AMPOWICZOM
masł'wne, ZnI" aml 10000.- wpła- aktualna: 19.00 Teatr 'Vyobraźni: ('lIóraJny z płyt: 15,36 Iwowf'kie
Kreślarzem
ty
6000,złotych,
Bloch.
Po·
f
K
l'
1-k'"
,I
t
··
I
r.. b"
'1880
Z
r
16.00
KUnigswusb.
K<}J1cert
orko
Okazja.
technicznym.
kreślarką.
zostaznań
Aleje Marcinkowskiego 15 .. 3"per '-ar ws I
:- ura.ma Wla( QI1110~Cl .!oząC'~.. '
"
lrą
Praga. K(}ncert.
.
k . K
.
m. 5.
zd 20 338 WładysIa wn Syrokomli (z WIlna) ,przez '.ratry,
fe.1leton;
18,10 16.10
18,00 Londyn ReI!. Koncert chó' WydlZoi«'rża,wi~ 'kll'p z mas:a'liy- mesz po u:()nc~enJu
on~esJonokantore.rn i stajnią przy wlI;ny<;h KJlr"ow . Techll1fznych
=-=-=----------=-::..::...:....:.::.:: 19.40 pogadanka akualna: 19.50 _ AIE'ks8!1 der . Borodm - plyrt;y; ru. 18,30 Budapeszt. Muhka nem.
mb'nie
7.
"Trn-hiony'm
h
nn
rlle-m]
I1zYl1lera
(,3Jewsl"e~0,
"arszaFiat
,,'ia rIomości sportowe: 20.00 Rok ,18,30 IIs.ty I p~o!!,ramy: 18,45 10_
zbOŻOwO,ffiąCz.nl'm.
w
dobrym "'l!. Plac Trzcch Krzyzy 8, 'Vy501 bardzo dobrym slanie lirnu. 1881) - najnowsze tańce grywane ,knlne wHlilomoscl sportowI', ~,30 r/wlIfort.,
Berlin .. Koncp.rt kameral- punk<-i('. _ 1.\(! 'o"~Pl1i:l li~ill\\ Ile: dZ.lały.: maszynowy. burlowlany.
zyna. nowe halony tanio ~prze- w Teatrze RozmaitOści na balach ..Alek~a:nder Tansmann: SUIta - n~19,00
.
•
(Bcetho\
en.
SchuhmsJtn).
C
ze
...
lochowa,
Naru'towiezn
7.1 _ 1111('rnH'z~-r]roll:owy. Przrhory,
dam. Zgloszpl1ia Orerlownik
maskaradach i w ogrodaeb w6d ,Dlv!.'rtlsst"mf'nt - płyt,. z 'Var- KonlJ(~wu"h. Muzyka rozrywko- J ~howi-cz
w 20 &.'ll porlręczmkl rlarmo Zaml('.1SCOWl
Poznań n 49151
minl'ralnyC': : 20.45 rlziennik wie' szawy); 23,00 muzyka tlIneczna W3. 19,2' Brati8lawa. Uwert\1ry ~.
kOJ·csponrl('nryjlli('. ZalllCZYĆ WRczarny: 20.51i wiadomości rolnicze: oZ płyt.
do klas. operet!'k, llI,!5 Wlecieli.
cz('k na program.
n 49439
Piekarnię
21.05 Rok 1937 - najno\Vs~e tańce
Knłowiee - 6,03 orkie.tra h~r- Austriackie mclodie i pip§ni lu,
23. ROZMAITE
przepiSOW!l rJobl"ymll fachowl'owi grywane w rewiach. filmach i monistów - plyty: 11.40 mtlzyka rIowP.
Szofer
oddam powodu nipfachowości. ob, dancing:1l'h - wy ... Małpj Orkie' z plyt z W-wy: 12.15 wiadomo20,00
Droit""j('h.
K?:n~t'rt
". ,
lub monler 1I11ocl~zy warsztatów
iecie
450.r1zierżawa
35.- stry P. P. pod dyr. Zdzisława 8ci hicż:lCC: 12,20 życi n kuJturalnp SYIU!. (Haen(]pl). 20.111 Konlg~Fllate]lSCl
~amochorlO\\'Yl'h jako wRPólnik
Piekarnia Hotel. Lobżenica. HX- GÓr7.yńskiego i . CzwórkI Radio- ślą.~ka; 13.00 koncert życzeń; 13.15 ~·\Ish. Koncert 7. Londynu. Ber- "Kurier - Fi/nlpl" Bydgoszcz. Po- !!otówł;" 1 500. - eg:zy~ten"ja zanek.
zd 197>:1 wej" (refreny): 21.41i .. Ogniwa'· muzl"ka I('kka i ta~le('zna - ply- Im. Muzyka tan. 20.30 StrallburJ(. morska 3fj nnjwipk!'ze riRmo fi),!- pewniona. O[('rly Orędownik. •
- opowiarlanie Eliz~ Orzeszko' ty; 15,30 Geor"., Thill (opiewa .. Lakme" op, D<'lihesa. Wieża tpli tyczne Pol~ki cZ.n"ć powi- Puznali z<1 20 Hl
t 200 samochodow
wpi (dokończenie): 22.00 rerital - plyty: 15,43 wiadomo~ci giel- EirrJa. L(' Roi d'Ys" op. Lalo. Inien każ,rl~' filatl'li"t;\. z,l 20219
- -- - - - rozebranych używane cześci poil, ~riewaczy JJllby Lewickiej: 22.30 dowe: 18.00 .. Usuwajmy zakłóce
21.00 Medio.la. ··Thais" op,
.
Uczeń
wozia. mleczarskie, opony nAjta'l \Ipksanrler Talflsmann: Suih - nia w odbiorzp raniowym" - po- Mnsseusta. \Vledeń. Koncert orkI
Chłopczyka
w nauke pirkar"tw3 nakhdniej
niej w firmie AlIto~kład. Pozna I' )i\'ertissemC'Tlt (plrty): 22.50
gadanka: 18,11i JOl' Rixner i Pa' symf, 21.11. S7.tutgart. KOllC'ert 5 mip~i~cznp(!o orlrlam na wlasnr. co;; WYUPzOI1Y może "ie zaraz
Dąbrowskie~o 89. tE'lefon 46,74.
I"tnil' \\.'iadomoJc· dziennika wie' wel Lincke: Rylwetki kompozy- orko 21,50 J;,ondyn Reg. Koncert Oferty Orędownik. Poznań
Izs:do!'i(' rIo A<!pnłury Or~rIownika
d 24255,1)
czarnego.
tor6w salonowych (płyty z Łodzi) Hm!. «'zę;::c ]1).
l
zel 20328
Krzy" it'i n 49 701

I[

I[

8

ES:

0'1

o

li

rYł O S

ze n i a

I

15 groszy, na ~tronie redakcyjnej (-i-łamowej) a) przy końcu części
redakcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 groszy, e) na stronie drugiej 60 groszy. d) na. stronie wiadomości 10klllIlych 1.- zł. Dru!Jne Ctll'ł0t;'zen:a
(najwyżej 100 słów, w tym 5 nagłówkowych) słowo nal!"łówkowe drukiem tłustym. 15 groszy, każde da!.,ze słowo 10 grOEzy. Ogtc6zenia wi~k.sze wśród drobnI ch pl)czyna 'liC
od ostatniej strony, 1-łrumowy milimetr 30 gI'Ot>zy. O!lloszenia skomplikowane, z z.astrzeżeniem miejsca - od poszcze~ól'lle;lro wypadku 20% L!ad"-yżki. Og!,j"zI'rJla do bit'Ż8CPI!"f)
wydania przyjmujemy do godzinv 10,30. ił. do wydań niedzieln~ch i świątecznych do god7.iny 9,45 rano. Ogl{)szenia ~ poza Wielkopol.ski p"zyjmui[>m\' do \.\~c!ań bieiąc\"Ch
do Il"odz. lO, do wydań nied~&!nYi:h I świll,te-cznycb dnia poprzedniego do godz. 8. Za błę-dy drukarskie, które nie zniek~ztatcaja treści o~lo,;zenia, admin:c3tracja nie odpo\.\iada
Oglol''lenia przyjmujemy tylko !:& opłata, 2'otóW'kl\ z ~óry. Konto w P. K. O. nr. '200-149, Poczto\\e konto rozrach'lnknwe Plvznllń 3. nr. kart.o-teki 03.
l"'o

l-łamowy milimetr lub jego miejsce kos'Ztuje: w ~wyczajnych na stronie 6-łamowej
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- Nie cofną nas chyba z powrotem
do Piotl'ogradu - niepokoiła się księż.

na.
- Nie zgodzimy się na to! - peł
nym głębokiego przekonania tonem 0świadczył Wood. Jego pewność, tak do.datnio dziala.ją.ca za.wsze na księżnę,
uspokoiła ją. i na ten raz.
- W takich wypadkach - cią.gnął
spokojnie - bolszewicy starają się raczej obrabować podróżnych. Nie, nie,
księżno, niechże się pani nie niepokoi
- dodal szybko. - Czy panie pochowały klejnoty tak, jak radziłem?
- Tak! - pośpieszyła z odpowiedzią. Tania. Moje są w kasetce, w
mojeJ walizce, a mamy poukrywane w
bieliźnie i w ubraniu.
-'- A wi-ęc czekajmy spolrojnie na
bieg wypadków - z fegmą. oświadczył
Wood. Poz,volą. panie, że będę palił
swoją. fajkę.
Wywietrzymy później
przedział, a teraz nie chciałbym stę,d
wychodzić.
- Oczywiście, niech pan pali! zgodziła się księżna.
W głębi duszy zaczęła się poważ
nie niepokoić; chwiało się jej zaufanie

do Wooda. A jeśli on si-ę myli? Jeśli
jędnak bolszewicy znajdą. klejnoty i
zrabują je? Boże, co czeka je za granicą, gdy staną. tam bez żadnYCh wartościowych rzeczy. Przecież te klejnoty
to ich jedyna nadzieja, jedyny środek
utrzymania się wśród obcych ludzi.
Niespokojny bieg myśli księżnej
po·dsycała atmosfera wytężonego oczekiwania, wisząca nad nieruchomym
pocią.giem.

Wood nie wychylał się wprawdzie
z wagonu, ale zupełnie dokładnie wyobrażał sobie to wszystko, co się tam
za oknami wagonu dzieje.
Czerwone latarki na torze zatrzymały pocią.g. Do maszynisty podeszło
kilku uzbrojonych ludzi i pod grozą.
r ewolwerów zmusiło go do zejścia z
lokomotywy. Jeden z nich pozostał na
straży. I<ilkunastu pozostałych obchodzi poszczególne wagony szukając kogoś wśród podróżnych. Wood wiedział,
kogo szukają.. Spodziewał się tego, był
na to przygotowany.
Na korytarzu rozległ się jakiś hałas. Szło nim kilku drabów, przegląda.
jąc wzrokiem podróżnych.
Obie kobiety, zdrętwiałe z przerażenia, siedziały nieruchomo. Zalęk
nionymi spojrzeniami szukały otuchy
i pomocy u \Vooda, w nim składając
całą nadzieję
na pomyślny przebieg
całego zajścia.

Z hałasem otwarły się dnwi prze·
działu. Wsunęła się doń głowa w żol
~).ierskiej czapce,
odartej z oznak.
Twarde, brutalne oczy przejrzały podróżnych, siedzą.cych w przedziale.

.

-

Aha! -

mruknę,ł

drab. -

Zdaje

się, że to tu! Wołajcie komendanta! powiedział do stojących za nim towa-

rzyszy.
Do otwartych drzwi tłoczyli się zagląda,ią.c ciekawie mężczyźni,
ubrani
na pół po wojskowemu, z czerwonymi
przepaskami na ramionach, z czerwonymi gwiazdami, przypiętymi do ptaszczów. \Vygląd ich nie pozostawiał
żadnych wątpliwości:
to bvł oddział
bolszewików. Zatrzymali pociąg chcę,c
go obrabować. To, że dotychczas nie
rożpoczęli jeszcze rabunku, było dowod~m, iż napad miał z góry wytknię~
ty cel. To było polowanie na jakę,ś
grubszą zdobycz, polowanie "na upatrzonego".
Bolszewicy tłoczyli się w drzwiach
przedziałU, nie wchodząc dOll jednak.
Księżna i Tania z przerażeniem patrzyły na groźne postaci napastników,
na ich budzące grozę twarze.
Wood
spokojnie pykał swą fajkę.
- Usuńcie się! Komendant idzie!
- zawołał nagle jeden z bolszewików.
Tłoczą.cy się w korytorzu, poczęl i
usuwać się pośpiesznie,
pr?:ejście

oczyszczają.c

dla wchodzącego do wagonu
"l~omendan ta".
W drzwiach przedziału stanął wysoki, dość tęgi mężczYAD&l :w.: ~~J:.
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skim, ale starannie jakoś skrojonym
płaszczu, w wielkiej barankowej czapie na głowie. TaJ;lia spojrzała na nil}go i... z trudem stłumiła cisnący się
na usta okrzyk przerażenia:
- Gremin!
Stał chwilę, uśmiechają.c się lekko.
Podniósł rękę do czapki, pochylając
się w przesadnie uprzejmym ukłonie.
- Cóż za miłe spotkanie! - odezwał się z drwiącą uprzejmością.
Nikt mu liie odpowiedział.
- Przepraszam naj mocniej, że pailstwa niepokoję - ciągnął niezrażony
wymownym milczeniem. - Pallstwo
darują służba, obowiązek I
Jestem
komendantem lotnego oddziału kontrolnego. Polecono mi przeprowadzić
rewizję w pociągu.
Cóż robić! Służy
my ludowi, a proletariat jest takim samym despotycznym władcą., jak monarcha. Nie wolno nam mieć żadnych
względów: dla znajomych, dla krewnych, dla najbliższej nawet rodziny.
Proszę mnie zrozumieć i wytłumaczyć
łaskawie.
Muszę tu przeprowadzić
rewizję.

Papiery mamy w porzą.dku - 0spokojnym tonem Wood.
paszporty, podpisane przez
komisarza spraw zagranicznych. Prawnie nie wolno panu nas zaczepiać, panie komendancie!
- Pan jest w błędzie, milordzie! tym samym ironicznym tonem odparł
Gremin - działamy zupełnie legalnie.
Porzuciłem nielegalne drogi od czasu
wprowadzenia w Rosji dyktatury proletariatu. Teraz wszystko da się zrob~ć legalnie.
- Zdumiewający cynizm - mruknął przez zęby \Vood, po czym powiedział głośno i spokoj11ie. Dyplomatyczny bagaż nie podlega żadnym re·
wizjom.
- Zdarzaję, się jednak wyjątkowo
okoliczności - drwił dalej Greruin pewnym siebie, ironicznym tonem. Jego
kamraci, którym przewodził, bawili się
tą rozmową doskonale. Otrzymaliśmy
doniesienie, że w dyplomatycznym bagażu ukryte są wielkiej ceny klejnoty.
Wszelkie klejnoty są. własnością ludu;
proletari,at nie pozwala na wywożelllc
ich za granicę. Mam specjalne zarzą.
dzenie piotrogradzkiego sowietu na
przeprowadzenie rewizji. Czy chce je
pan sprawdzić?
- Jeśli już bawimy się w ironię odciął "Vood - to odpowiem: "wierzę
panu na słowo!"
\V oczach Gremina mignął blask
wściekłości, ale się opanował.
- Możemy tedy przystąpić do rewizji! - powiedział poważnym już tonem. - Proszę otworzyć walizki.
Księżna z niespokOjem spojrzała na
Wooda. Skinął potakująco głową.. Sam
wstał z miejsca i zdjął z półki walizkę
Tani.
Księżn~ z trudem stłumiła okrzyk
przerazellla. Nawet Tania, niezachwiana dotąd V! swym zaufaniu do \Vooda,
poc~uła napływ niepokoju. Otworzyć
walIzkę - to znaczy oddać klejnoty w
ręco Gremina, w ręce bolszewików, to
znaczy pożegnać się z nimi dobrowolnie na zawsze. Oczekiwała z biciem
serca, że teraz stanie się coś niespodziewanego, coś, co uwolni ich z ,okro.
pnej sytuacji. ..Myślała, że W ood _
w.ierzy.ł8: przecież, że dl,a niego nie ma
lllemoz!Jwości
- dokona teraz nao-le
•
.
b
czegos lllezwykłego. Ale co zrobi? Hzu.
ci się na Gremina? Powali go i zabije!
Zabije wszystkich napastników. Przecież kilkunastu stoi ich w korytarzu,
uzbrojonych od stóp do głów. Wię~
co?! Więc co się stanie? Coś przecież
musi się stać!
Ale W ood naj spokojniej w świecie
zwrócił się do niej:
- Czy pani ma klucz od walizki?
Sp~jrzała na niego. W jego wzroku dOJrzała jaKiś błysk uspokajający,
niby promień otUChy. Drżącą. ręką
sięgała do torebki i wyszukała w niej
mały kluczyk. Co dalej?
Co zrobi
-

dezwaŁ się
To są. nasze
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rzucił jej jeszcze jedno uspospojrzenie i pochylił się nad

walizką·
Co się teraz stanie?I
Przekręcił kluczyk w zamku, odsunął automatyczne zatrzaski i podniósł

wieko walizki.
- Proszę! rzekł spokojnie do
Gremina.
Gremin, który niespokojnym wzro·
kiem (i on chyba podobnie, jak Tania,
oczekiwał ciągle
w napięciu jakieJŚ
niespodzianki ze strony Wooda) śledził
ruchy Anglika, pochylił się skwapliwie nad walizką..
. - Może teraz - myślała z rozpaczllwą nadzieją. Tania. Może teraz Wood
uderzy nagle Gremina w tył głowy i
rzuci się na jego towarzyszy.
Ale \Vood stał nieruchomo i spokojnie patrzył na przebieg rewizji.
Księżna, osłabła zupełnie ze wzruszenia, padła ciężko na kanapkę. Pod
Tanią nogi uginały się z wrażenia.
Przecież \V ood wie, że w walizce znajduje się kasetka z klejnotami. Czemu
stoi spokojnie i uśmiecha się uspokajając~
.
Pożądliwe palce Gremina przerzucają nerwowo zawartość walizki. Odrzucają niedbale wszystkie drobiazgi,
szukają. czegoś oznaczonego. Z niedowierzaniem dotykają powierzchni małej kasetki.
- Proszę o kluczyk od kasetki! mówi Gremin, drżącym ze zdenerwowania i chciwości głosem.
W tej całej grupie tylko Wood jest
spokojny.
Nawet
bolszewicy
w
drzwiach przedzi,ału zdradzają zdenerwowanie. Domyślaję, się zapewne, że
chodzi tu o nielada zdobycz. Tania gotowa jest wybuchnąć buntem, gdy Wood kiwa potakująco glową, zgadzając się na to, by wypełniła
rozkaz Gremina. Więc naprawdę nie
ma żadnej nadziei, więc on nic tutaj
pomóc nie może?!
Gremin skwapliwie, niemal żarło.
cznie, porywa kluczyk i otwiera kasetkę· Podniósł wieko. Przez chwilę
błysnęły świetnymi ogniami klejnoty
księżniczki Tani.
Zamknął
kasetkę
szybko, jakby chciał ukryć ten blask
przed spojrzeniami swych towarzyszy.
Spojrzał tryumfują.,co na pasażerów
przedziału.

'- Znalazłem! - zawołał zwycię
sko.
- Nie były zupełnie ukryte! - spokojnie odparł Wood.
- To nie zmienia zupełnie postaci
rzeczy - ostrym głosem wykrzykną.
niemal Gremin.
~i.e sili~ się Już na pozory uprzejmoscl. OSIą.gnął swój cel. Zabawa
skoI'i.czona.
. Teraz pozostaje już tylko zagadnie.
me utrzymania tego skarbu w ręku,
zachowania go dla siebie. Obrabowani przestali wchodzić w grę. Teraz chodzi tylko o współtowarzyszy napadu.
Trzeba ich się pozbyć za wszelką cenę
Gremin nie przystępował do dziela
bez opracowania szczegółowego planu
postępowania we wszystkich okolicznościac~. Miał też plan na wypad13k
tego na!po~yślniejszego wyniku wyprawy, JakI udało mu się osiągnąć. :Mil.
w ręku klejnoty! Klejnoty niemal bezcenne!
z patetyczną
- Towarzysze!
przemową zwrócił się do swojej bandy. Udało nam się wykryć wielkie
prze:=;tępstwo przeciwko
uyktaturze
prolet~.l"i!1tu. \Vrogowie ludu chcą, nfl~
?grablc l obedrzeć, wywożąC swe maJątki z~. ?ranicę. Udało nam się prz/.'szkodzlC Jednemu z takich przestępstw.
Jadę natychmiast z powrotem ' do Piotr~gr~dl! d<?nieść o tym sowietowi. Wy
ZajmIeCIe SIę przestępcaPli. ..
- Co się tam zajmować - przo.
rw.al mu jeden z drabów - wyprowadZIĆ na pole i rozstrzelać. Krótkie zajęcie, towarzyszu komendancie.
- Nie! - energicznie przerwał Grt>min. - Pociąg pójdzie dalej. Te kobie.
ty sę, aresztowane. Ponosicie odpowiedzialność ZĄ ich całość i bezpieczeń-

stwo. Odpowiadać będą. przed sądem
proletariatu. Pod ostrym nadzorem
dowieziecie je i wysadzicie na nastę~
pnej stacji. Tam poczekacie na rozi
kazy z Piotrogradu.
- Czy nie prościej wsadzić je od
razu do naszego samochodu i za ,eźć
z powrotem do Piotrogradu - oponol.
wał cią.gle przekorny bolszewik.
- SłUChajcie rozkazów, towarzyszu
- energicznie wykrzykną.ł Gremin, ~
.Ja, nie wy, otrzymałem rozkaz sowietu
i ja -jestem za wszystko odpowied~ial
ny...
- Rozkaz, do diabła z rozkazem mruczał drab. To ma być wolność! Po
licha mamy się pętać niewiadomo po
co, kiedy o wiele prościej...
' .
- Dosyć! - Gremin poczerwieniał .
z wściekłości. Czuł, że ta niesubordy.
nacja może zniweczyć cały jego kunsztownie Obmyślony plan.
- Ta! co wy na mnie, jak na swe~
go pachołka! - oburzył się na dobre
bolszewik Carskie czasy się wam
przypominaj ą.
- Milczeć! - ryknął Gremin.
Tego już za wiele było bolszewikowi..
- Co!? - huknął groźnie. Ty jak
do mnie, parszywy Żydzie!? I
Szedł do niego z pochylonę, głową..
Zanosiło się na grubą.. awanturę, co VI
niewielkim przedziale mogło przybrać'
niebezpieczne dIn. wszystkich formy.
Wood siedział przyczajony, gotowy do
skoku.
- Stać! - ryczał Gremin. Ale je.
go podwładny zerwał się już z wędzi
dła karności. Gremin cofnął się o krok,
W jego ręku błysknął rewolwer.
Całe zajście trwało jedno mguinie ol<a.
Huknął strzał i atakujący drab runął ciężko na ziemię.
Zapadła chwila ciszy.
Nagle na korytarzu rozległ się jakiś łoskot.
Jakby czekając tylko na tę chwilę,
\Vood zerwał się szybko z miejsca i
błyskaWicznym ruchem wyrwał stoją

cemu nieruchorno, osłupi,ałemu doĘ.o
nanym zabójstwie, Greminowi rewol:
wer z ręki. Równie szybko wymierzył
mu krótki cios w podbródek, Gremin
zwalił się ciężlw na podłogę i upacU
obok ciała zabitego bolszewika.
Wood przeskoczył przez leżące ciała i wyskoczył na korytarz, gdzie toczyła się jakaś walka, kotłowały i zmagały- ze sobą jakieś
postaci, padaLy
krótkie urywane strzały.
Obie kobiety, w czasie toczących
się w ostatnich sekundach z szybkością błyskawicy zajść, siedziały nieruchomo, niezdolne poruszyć się nawet
z przerażenia. Nie potrafiły powiązać
ze sobą logicznie pędzą· cych jeden za
drugim wypadków. nie orientowałv
się w tym, co zaszło. Siedziały odrę-o
twiałe, przerażone zarówno rozgryw~- ·
jącą się walką. na korytarzu, niewiadomo kogo z kim, jak i towarzystwem
leżą.cych na pOdłOdze ciał.
Zastrzelony przez Gremina bolszewik nie żył, ale sam Gremin niezbyt
skutecznie oszołomiony został ciosem,
jaki wymierzył mu Anglik. Ani księż
na, ani Tania nie zauważyły, że nie leży on już nieruchomo. Ostrożnie podniósł rękę i namacał nią koburę re\'(ol- I
weru zabitego bolszewika. Udało mu
się wyciągnąć z niej
wiolki Nagan.
Zerwał się nagle z podłogi.
- A 11 i Rłowa, ho Rtrzelam! - o~
Rtrzegl kobiety, mierzac w nie lufa re"
wolweru, I\orz~Tstają~ 7. tego, ż; na
kon-tar7.u toc7.yła się walka i na przedział nie ZWI'U'.' a nikt uwagi, podszedł
do okna i - trz~· mając ciągle jedną.
ręką ,,"ymierzon.v do kobiet rewolweJ",
dl·ugą szarpnąl taśmę przyoknie, starając się je otworzyć. Udało mu się to.
Schylił się jeszcze szybko i pOdnió&l
z ziemi kasetkę z klejnotami. Ze zrccznością, o którą. trudno go było podejrzewać, wdrapał się do okna i, wysuwając naprzód nogi za okno, wysko~
czył z wagonu.

Przykre doświadczenia St:Gtlaod Yardu: kobiety-agentki załmtbały si~ " 'przestęp(y albo też
razem z nim ..• płakały
. Przed kiHm laty 'S cotland Yard, cenlrałabrytyjlskiej policji 'krymtna,lnej, dokonał
ciekawego eksperyrrnentu:
zatrudniono większą llość agentek-kobiet
} .szkolono je jak najdokladniej, by móc korzystać z ich usług w szczególnych wypa,dkaeh kryminu;listycznw-ch. Obiecywano 80pie wówczas wiele z dzielności tych "poYcewomen". Dziś natomiast Scotland Yard

PróbowaIl() JXldsluehać niespostrzeżenie
sl\tSiadów i w ten sposób dowiedzieć się czegoś co rzuciłoby światło na
tatjemnicze morders~wo. Zadan.ia tego miały ddkona.t cztery inspektorkI. Jedną zatrudniono jako kelnerkę, w ba'I'ze, znajdującym się w pobliżu willi, w której dokonano zbrodni. Druga zo.stała posługaczką,
trzeeia - wychowa wczynią, a czwarta słu-

żl\,cą

w domach sąsiednich.
Rezultat był fatalny. Kelnerkę zwolniono po jednym dniu, gdyż
opowiadała gościom jakieś straszliwe
historie o trucicielkaeh.
Służącej wymówiono, gdyi okazała się niezdatna do pra-cy. Wychowawczynię odprawiono, gdyż powierzone jej opie'ce dziecko

I rozmowy

' f; mało nie utonęłO w stawIe, podezas gdy
ona opowiadała mleczarzowi o dokonanym
mordel'iStwie. Poslugae7Jka sama. nuciła
posadę. gdyż robo>ta. którą miała wykonywać była

dla niej za ciężka.
Po takich doświadczeniach nie morna
kierownikam Scotland Yardu brać za złe,
te odnoozą się z nieurfnością do działalności
kotbiecych detektY'wów.

pOWZiął decY?Jj.ę

Piękna

_ zatrudnienia na przyszłość Jedynie
mężczyzn,

gdyż

zanotowano w dzia'l:alności kobiecych
detektywów wyłącznie niepowodzenia.
. Z racji dotych-czas poczynionych doświadczeń przytoczono następujące argumenty przeciw angażowaniu agentek: 1)
mężczyzna obdarzony jest większym instynktem, co najmniej w służbie policyjnej,
2) l~ohiety nie posiadają daru maskowania
się, 3) zbyt latwo
pozwalają się wYProwadzić

z r6wnowagl
nieopanowane.
Dla poparcia
argumentów Scotland
:Yard podaje liczne i-rzyklady. Przed jakimś czasem przesłano pewnemu jubilerowi w Londynie cenną kolię pereł z Paryża.
Gdy otworzono paczkę na miejscu przeII:naczenia, okazało się, że
zawiera zamiast kolii kilka kawałków
cukru.
Scotland Yard miał poc1stawy do przypuszczeń, że była to &prawka międzynarodo
wego złodzieja k>!ejnotów Kammy Grizzar
da. Zbrodniarz znajdował się w Paryżu.
. Polecono pięknej in,g'Pektorce pojechać
do Paryża, ząwrzeć z nim znajomo'ść, zdobyć jego serce i kazać się przez niego obdarować klejnotami.
W wypadku, jeśli
między tymi
klejnotami znalazłyby się
skradzione perły, można będzie zaaresztować Grizzarda.

l

są

Angielka· uciekła z murzynem

na dwa dni przed ślubem z bogatym przemysłowcem londyńskim
Niezwykły dramat rozegrał się na linii
LondYn - Paryż - Kraków - Gdynia.
Dwudziestoletnia Angielka panna Bea Setham, narzeczona bardzo bogatego przemysłowca 10ndYI'h:;kiego, poznala w jednym z
nocnych lol,ali Londynu Murzyna z Ameryki, który występował w duecie tane_znym.

Piękna

panna Bea zakochała się
z miejsca w Murzynie.
Gdy Skończył mu się kontrakt, postanowiła
towarzyszyć
Murzynowi w podróży
do Krakowa, gdzie zaangażo""ano go wraz
z partrierem na występy w jednym z nocnych lokali.

Z początku wszystko szło wedtug
powziętego planu.
Gizzard istotnie zako<:hał się w pięknej agentce i obsypywał ją podarunkami. Okazało się jednak, że klejnoty i perły, które
iagentka przeisyłała sto,sownie do in,gtruk~y;j do Londynu, zostały lega.lnie nabyte u
rmanych jubilerów paryskich.
W końcu wyja.śniono ca"l::t, tajemnicę.:
agentka zakochała się w Przestępcy
! w JXlrozumieniu z nim o,gzukiwała Scotland Yard ...
Drugi wypadek: w Londynie zamordolWano trzy kobiety. Podejrzenia padły na
pewnego męż·czyznę i Jlolicja <:hciała dolWiedziee się bliższy'ch szczegółów od jego
przyjaciółki, mLss Duncan. Pod jakimś preteItlstem. posłano do niej agentkę Scotland
!Yardu. Przed drzwiami czekało dwóch poliojantów. Po upływie dwóch godzin polit';tianci uslYBzeIi w pokoju miss Duncan
głośne łkanie. Gdy weszli,
ujrzeli agentkę, trzymającą w swych
ramionach pannę Duncan.
Obydwie !kobiety szlochały żałośnie. Agentika. opowiedziała miss Dun-can WlSzystko,
eo sama o tej sprawie wiedziała, zaś miss
Duncan tak wzrllilzyla sentymentalną bajkt\ wysłanniczkę policji, że agentka rozpła
kała się na do,bre.
Wres2lCie trzeci 'Przypadek, w którym
zawiodły od razu cztery agenłkL
,W Croydon w pewnej willi zna1eziono zatrutą rodzinę, ,składając ą się z trzech 0~b. Policja kryminalna nie odna:lazła naJmniejszego śladu przestępcy.

hULISY
EL
efekt osiągnięto podczas kongresu partii hitlerowskiej w Norymberdze
za pomocą reflektorów, wycelowan)"Ch pio110WO ku niebu,
W'spaniały

Wyjazd jej odbył się
w tajemnicy na dwa dni Przed ślubeDl
z przemysłowcem.
Przemysłowiec, dowiedzia'Wszy się o WJ-i
jeździe narzeczonej, natychmiast zawiado-.
mił paryskiego przedJStruwiciela swej fil'..
my, aby spotkał niezwy'kłą parę na lotni..
sku i podarl pannie Bea pasz,p ort, by w ten
sposób uniemożliwić jej dalszą podr61;. Zasadzka jednak nie udała się. Panna Bea
wraz z Murzynem wyjechała da1ej do KrlV
kowa.
Teraz z kolei zQostał zaalaI'lIllO'Wany Wał'
-8zawski przed'st awiciel firmy. Oczekiwał on
parę na granicy.
Wszelkie próby perswazji spełzły
na niczem.
Angielka w żaden sposób nie chciała sifl
r01!stać z Murzyne.m. Nie pomógł nawet
Magalny telegram rodziców. Biało - C%a.rna para za;mieszkała razem w jednym z
małych hoteli w centrum Krakowa.
Przedstawiciel firmy CD wieczór bywał
na dancingu, wszedł w porozumienie z portierem hotelu i szczegółowo infoI"Illował
codziennie telefonicznie przemysłowca o
różnych szczegółach, dotyczą,cych zakochanej pary. Telegramów i liBtÓW od rodziców
i narzeczonego p. Seth3im nie przY'jmfrwa.la, wracały one nieot'warte do Londynu.
Po pewnym czasie duet Murzynów wyjechał do Gdyni na występy. Towarzyszyła
tam również SWelIIlU ulwchanemu romantyczna Angielka. W ślad za par,ą podą.tał
warszawski przedstawicielI firmy.
Widząc bezowocność swych wysiłków
przemysłowiec dal za wygraną.
Przed kilku dniami nie niepokojona przez
nikogo panna Bea wraz z Murzynem opuściła Gdynię na dalsze toUrnee po mia·
stach europejskich.

GROZA WOJNY W CHINACH
Oto ja~ wygląd.a jedna z głównych ulic SzanghajU po ataku lotniczym Japończy~ów

1-0 milionów krów daje
24 miliardy litrów mleka

'--

Srebrna ulica i klub Japonek
N owoc~esne

~ycie

Ulica Srebrna w Tokio jest poło tona w
zacisznym odludziu dzielnicy parkowej.
Przed narożnym domem stoi rząd limuzyn.
Widocznie w domu tym odbywa
się konferencja polityczna lub narady finansjery japońskiej. Mylisz się przypadkowy przechodniu... Budynek narotny
jest siedzibą klubu nowoczesnych kobiet
japońskich.

W opinii ludZI przybyłych z Europy
Japonka posiada zawsze tajemnicze oblicze opromienione romantyzmem "madame Butterfly". Nie wolno nam zapomnieć, że Japonka jest przede wszystkim
kobieta, wschodu. Na tej plaszczymie ukI ada się jej całkowity stosunek do
mężczyzny. \Vspółżycie to nie zastępujmy prostymi formułkami w rodzaju "poddaństwo" lub "niewolniczość". Współzależność od męża nacechowane były zawsze momentami samodzielności. indywidualizmu i odwagi.
Dziś, kiedy wszystkie zakątki Japonii
oddychają postępem i pełną piersią czel'pią z dorobku cywilizacyjnego zachodu,
akcenty uniezależnienia się są coraz gIo·
śniejsze. Wyrazem tych dążcń wiernych
małżonek i córek Nipponu jest nówoczesny klub, mieszczący się przy ulicy
Srebrnej.
Na czele klubu od niedawna stoi pani
Hirota, żona minislra spraw zagranicznych ~e8arstwa. Do dawnego przybytku
mody l spokojnej zabawy pani Hirota
wniosła nerw aktualności i temperamentu.
Najważniejszym zadaniem klubu
jest samokształcenie. Japonlii doszły do
przekonania, że pragm1c stanąć na wyż ynach i sprostać poziomowi swych białych,
siostrzyc z U,. S. A. ~ub ~lbionu muszą
ro.zszerzyĆ wIdnOkI'ęg~ Wiedzy. W' tym
też celu pr.zez caly d9:~ell w salkac~l klubu przy ulIcy ~rebrneJ gl'0n:aclzą Sl~
t':,orne paDle l młode córln nIerozPl~szczone arystokratki, ucząc ,się i drskutult\C .na temat nowych prądow POlltYCJ;Dych l społecznych, pogłębIając SWI\ wie-

WY-l

córek Nipponu
di ę historyczną i filozoficzna..
się

oswajając

z dziwnymi dzwiękami mow..y europejskiej. Tematy do pogadanek pani Hirota i sztab profesorek czerpią z Wszechnicy tokijskiej i prasy codziennej. Klub
jako miejsce spotkań towarzyskIch ułatwią członkiniom wiele spraw dotyczą
cych gospodarstwa, mody kobiecej i sposobów urpawiania sportu.
,W sercach Japonek jest ukryta. silna
ambicja. Ona stanowi naHrwalszą sprę
żynę wszelkiej działalności prywatnej lub
społecznej pań z ,krainy lotosu. Wkraczają one na drogę, po której już od dawna
idą Europejki i Amerykanki, zajmując w
ogólnym pochodzie kobiety wspÓłczesnej
należyte i poważne miejsce.
----

Ko']"arzenl"e

rą

w Niemczech ukazała się broszura, kt6.

można nazwać leksykonem mleczarstwa, ze względu na metodycznie opracowane działy tej ważnej gałęzi gospodarki
naro~owej. Z broozury dowiadujemy się,
że NIemcy mają 10 milionów krów. Ilość
ot::~ymywanego mleka wynosi rocznie 24
mIlIardy litrów. Ażeby uzmysłowić sobie
tę cyfrę, wyobraźmy sobie potężną rzekę
mleczną, w której mleko płynie rwącym
nurtem z szybkością 750 litrów na sekundę. Rzek.a taka mUSiałaby płynąć okrql/."ły
rok, zamm ilość znajdującego się w niej
mleka przepłynęłaby przez koryto rzeki.

małz"en'stw

W WI"ęZI"enl"ach
Na oryginalny pomysł wpadł dYrektor
więzienia w Lansing w Stanach Zjednoczonych. Jest to miły, starszy, a przede
wszystkim myślący pan, więc nie biurokrata. Otóż stwierdziwszy, że dwóch pensjonariuszów jego zakładu, którzy po wyj_
ściu z więzienia ożenili się, stali się porządnymi ludźmi, dyrektor wysnuł z tego
praktyczny wniosek i postanowił założyć
specjalne biuro m3.trymonialne dla więi
niów. Z amerykailSką przedSiębiorczością
z!1mysł ~ostał wcielony.w czyn i dziś "wię
ZIenne bmro matrymomalne" ma już kilkadziesiąt zgłoszeń. Kandydatki do stanu
małżeńskiego sa, dokładnie informowane
o c~larakterze i usposobieniu swych wybranców. AkCja dyrektora więzienia w
Lansing znalazła uznanie w stanowym departam"ncie sprawiedliwości. który instytucję z Lansing postanowił rozszerzyć na
wszystkie domy karne, wychodząc li: tego
zał?żeni~, .że wdrożenie więźnia od pierwSZIRLEJI<A \V rrO~OLFLU
sze) ChWIlI po odzyskaniu wolności w ure- Populal"lla gWiazdeczka filmowa Shirley
gulowane ramy n'owego małżeńskiego t y- T6'!ll'ple b8;wi obecnie na w~'s pach Hawajcia przyczyni się wydatnie do utrzymania skiCh, gdZIe z zapałem dokonuje li-czny-ch
go na dobrej drodze tyciĄzdjęć fotograficznych,.

