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wS rawie inż. A. Dobosz ńskie
odbędzie się rozprawa

N AROJJZINY LASU

o

apelacyjna

Oficjalny komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości - Prokuratura nie cofnie skargi
kasacyjnej - Sprawa inż. A. Doboszyńskiego będzie rozpatrywana po raz trzeci, tym
razem przed Sądem Najwyższym

I

War s z a wa. (PAT) Ministerstwu trażycki, przestały wchodzić w grę, wiedliwości nie składał. Kasacja zaś
Sprawiedliwości komunikuje:
gdyż pewien proces, o który chodziło, była już :t.apowiedziana przez prokUl a"W związku z zaniechaniem przez poszedł normalnym trybem właśnie turę w dniu 18 lutego 1938 r., a więc jeszcze przed dyskusją na plenum Senaobrońców
Adama
Doboszyńskiego przed sądem przysięgłych."
wniesienia skargi kasacyjnej od wyro"Jakichkolwiek oświadczejl co do tu, o czym powszechnie wiedziano z
ku sądu przysięgłych we Lwowie, nie- dalszego toku procesu minister spra- prasy."
które pisma wyraziły pogląd, że krok
ten został podyktowany przekonaniem,
iż również i prokuratura ze swej stro- Wyrok w procesie wileńskim
ny skargę swą cofnie, sprawiając tym
uprawomocnienie się wyroku.
"Za podstawę do tego przypuszczenia miało jakoby służy ć oświadczellle
mi.nistra sprawiedliwości p. Witolda
Grabowskiego, złożone w Senacie
23 marca 1938 1'. w czasie dyskusji nad
projektem ustawy, znoszącej sądy pr~y
Ska~anego (loc. Cyłvifł!Jkiego ~atr~ywu.ntO ..., U(ię*ieniu

Red. lwierzyński uniew·oniony

doc. Cywiński skazany na 3lata wiezienia

sięgłych.

"Sugestie te uznać należy za bezWar s z a w a. (Tel. wł.). Sąd Okrępodstawne. Prokuratura skargę kasa- gowy karny w Warszawie ogłosił dziś
cyjną wniosła w terminie ustawowym
o godz. 1 w połudńie wyrok w sprawie
i cofnąć jej nie zamierza. Minister ZilŚ
.
." .
Stamsława Cywmsklego l b. posła
sprawiedliwości oświadczeniem swym
nie dał i nie mógł dać nikomu podsta· Zwierzyńskiego, oskarż.onych z art. 152
wy do przypuszczenia, że uważa postę kk.
powanie w sprawie oskarżonego A. DoNa mocy tego wyroku docent Cyboszyńskiego za Uk011czone.
"Odnośny ustęp deklaracji ministra wiński skazany został na 3 lata więzienia i 150 zł tytułem kosztów. sądogłosił co n.astępuje:
.
..W moim przekonaniu te aktualia, wych, red. Zwierzyński został unieo których wspominał pan senator Pe- winniony.
I

I

Po zniesieniu sądów

Po odczytaniu uzasadnienia wyroku
przez prze'..'odniczącego sędziego Prtybyłowskiego, adw. Glaser zapowiedział
apelację i zgłosił wniosek o wypusz-

I

czenie

oskarżonego

Cywińskiego

na
.
Obl~ona uzasadnl,ła wmosek tym, ze
brak Jest wymagall kodeksowych do
utrzymania aresztu, Zl'esżtą stan zdrowia oskarżonego jest zdaniem obrońcy
taki, że pozostawienie go w więzieniu
grozi niebezpieczeIlstwem dla jego życia. Sprzeciwił się temu wni<łskowi
prokurator Żeleński, podkreślając, że
pobyt w więzieniu bynajmniej nie grożi jego życiu, zreszt.ą motywy wyroku
wykazują. tego rodzaju ustosunkowanie się oskarżonego, że pozostawienie
go w areszcie jest koniecznością. Sąd
zastosował dotychczasowy środek zapobiegawczy tj. areszt

Upadek p.8luma

B u kar e.s z t. (Tel. w1.) Pociąg
towarowy zderzył s ię na stacji Podul
Iloaei pod Jassami z wagonem przyczepnym pociągu motorowego. 10 pasażerów odniosło rany.
Między Galaca a Cetatea Alba lokomotywa najechała na autobus pasażer
ski. 7 osób poniosło śmierć, a 21 zostało rannych, w tym wielu bardzo poważnie.

Pierwsza rezygnacja
War s z a w a. (Tel. w1.) Wicemarsz.aJek Sejmu, dyr. Ligi Morskiej i Kolonialnej, Jan Dembski nie będący
członkiem "Ozonu", zawiadomił szefa
"Ozonu" gen. Skwarczyńskiego listownie, że nazwisko jego ogłoszone świeżo
w składzie rady naczelnej "Ozonu" znalazło się widocznie przez nieporozumienie.
(w)
N o w y Jor k. (PAT.) Radiostacja marynarki ogłosiła, że parowiec
grecki "Kyllene", idący z Amsterdamu
do Stanów Zjednoczonych, zatonął w
odległości 200 mil od Azorów.
Jak się okazuje nastąpił wybuch w
komorze węglowej, który dosłownie
przeciął statek na dwie części.
Spośród członków załogi zginęło 2 marynarzY, a 29 uratowały statki-eysterny
"Kaia Knudsen" i "EverJee".

donoszą

powstała panika, ponieważ. z kabiny
mechanika wydobywać S1ę zaczęły
płomienie. Nim zdołano panikę opanować zebrana w kinie publiczność zatarasowała wszystkie wyjścia. W tłoku
zatratowano na śmierć 30 dzieci. Przeszło 100 dalszych osób, w tym wiflkszość dzieci, odnio!'\ło obrażenia.

Drugi testament
ks. Pszczyńskiego

Burza nad Adriatykiem
wł . ) Nad l\lorzem Adda.tyckim. szalała w dniu wczorajszym
groźna burza. Wiele statków ż,aglo
wych zatonęło. Są również liczne ofiary w ludziach.

Katastrofy kolejowe

Statek zatonął

Straszny wypadek wklnie
L o n d y n. (Tel.
Jak
z
Brazylii wSao Paolo w jednym z 'kin
wł.)

tronu, wielki wojewoda Michał wziął udział w uroczystym sadzeniu nowych drzew w Passerea kolo Budapesztu, gdzie władze zakładają nowe lasy celem stworzenia lepszych warunków klimatycznych dla stolicy państwa.

wolność za kaucją. . .

przysięgłych
War s z a w a. (Tel. wł.) Od dnia
1 maja rb. przestaną istnieć w pol~ce
~~dY' przysięgłych i sędziowie. pokOJU.
Sądy, w których przed 1 maJ.a rozp~:
częto główną rozprawę w I mstanCl!
przed sądami przysięgłymi, będą pr9-wadzone do końca według dawnych
przepisów. Jeśli rozpr~wę . o.drocz.ono
albo uchylono lub umewazmono wyrok sędziów przysięgłych wzgl. wzn~
wiono postępow.anie, spra~a toczy:ć SIę
będzie już przed zwykłymI sądamI. (w)

Rumuński następca

1\ z v m (Tel.

Przeraziwszy ~ zbyt (Jwaltowneqo ma chania c::;erwonq plathlą, rumak fra n·
cuski zrzucił p. premiera.

w .a r s z a wa. (Tel. wł.) W Waldenburgu na Ślą.sku niemieckim dokonano otwarcia drugiego testamentu
ks. Pszczy:ńskiego. Jed en bowiem był
z(leponowany w sądzie p szczyńskim.
Okazało się, że te stament pszczyński
ję s i później napisany, a waldenburski
wcześniej. Różnice w test.amencle są
bardzo nieznaczne i przypi s u j ą. wi r, ks z ą
cz~ść

maj1t1m

mlod ~zcmu 5:- 110\\ I. ( .:.-)
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Pierwszy gab.inet w obecnej Izbie, który nie zabiega o poparcie socjalistów i komu, '.
nistów - "Rząd obrony narodowej" - Odprężenie we Francji
·wł.) Jak już donosiliśmy,
utworzył nowy rząd.
Decydującą, rolę w sprawie składu
gabinetu Odegrały uchwały rady naczelnej socja li stów.
Powzięła
ona

Pa

ryż.

(Tel.
Daladier

znaczną
większością
postanowienie·,
kt(>re odmawia p. Daladierowi udziału
socjalistów w jego gabinecie i nie
pq~'rzelca mu nawet poparcia,
dają,c
t y 1;1(0 pełnolUocnictwa zarządowi partii
i kluDowi parlamentarnemu do decydowania za każclym razem, jakie stan~,,;'iskp posłowie mają zająć w Izbie
.pararl i er-, poinformowany o te.i odpo.~jec1zi. nie zaproponował socjahstdm \,<zięda udzi.ału w rządzie.
-!!zą~l p,aładiera
nie jest już "'-'iQc
gab1l1etełly < "fnmtu ludowe~o" i niezależnie' od {ego, cz~~ socjaliś~i i komUniści głosować bQclą za n im lub przeCl''''
powinien liczyć na dość solidną wi~k
szość.

'Nowy Pl'~mier oparł SW~ akcjo tworzenia gabinetu na uzgodnieniu ńaj
ważnie.isz~·ch \\ .,·tycznych polityki zagranicznej, \\·ewn~trzne.i, społecznej i
go~-podarczej, gl'llpują.C na tej podstawie poza wybitniejszymi działaczami
Własnego
stronnictwa - również posłów OpozycyjnYCh, l,tórzy solidaryzowąn . się z tymi' wytycznymi.
W leli
sPOS9b utworzył rząd bardziej niż dotychczas uzgpdniony i zharmonizowany od wewnątrz. Premier zachował w
swych rękach tekę obrony narodowej.
co jęl;\,t, rzeczą.. znamienną, ponieważ od
dawna nie było we Francji gabinetu,
l\tą,rego lderownikiem byłby ministp.J·
spl~aw wojskowych. Podnosi to poważ
nie autorytet rZądu, nadając - zgodnie
z intencją Dalarliera - chaI'akter "rzą.
du obrony naro'dowej".
\Vskutek nieobecności socjalistów
nowy gabinet ma o wiele poważniej
sze' szan:oe stal ości, nie grozi mu ilo"'.lem obalenie OlI wewnątrz prz.ez dymisję ministrów socjalistycznych w
ra.zie rozbieżności zelai), jak to bylo
z pierwszym rl"ądem Chautempsa. Opoz&(.crjn~ nawet stanowisko , socj~Jistów
na plenum przy nowym uli:ładżie' nie wystarczy 'prawdopodobnie do obal.,;nja:: rZ'ącTtt: ' .
''':.Po,vstanie gabinetu Daladiera wywQlą.ło, w Paryżu duże odprężenie.
Wielkie wrażenie zrobiła szvbkość dccy.zii p-r€m i era.
.
."Po\vołanie p. Bonnefa na mIejSCe
Paul .. Boncoura do kierowania spra ...vumi zagranicznymi, mimo wytQżollej
akcji _ zakulisowej
komunistów na
rzecz tego ostatniego, zrozumiane zostało powszechnie jako wyraz dużej
odwagi Daladiera oraz zapowiedź ~ar
monijnej współpracy francllsko-angiel_
ski'Cj na dłui:szą metę i odprężenia w
stosunkach między Paryżem i Rzy·
mem. ·

Wielki Bazar

Z'ą:ję~y. baraQków. jaj ozdobnycb. sę
ka'czy, mazurki, babY' j wszelkie wyroby
clllderoicze 'po cenach fabrycznych.

Utworzenie ściślejszego komitetu
kierowniczego, do którego poza premierem i wioepremierem wchodzić
mają.
ministrowie spraw zagranicznych, wewnętrznycb, skarbu i spr4wiedliwości potraktowane zostalo
w kołach parlamentarnych i politycz-

nvch jako zapowiedź, że nowy g',abinet
romierza 'w szybkim tempie ""odj:>ć
wszystkie najpilniejsze i najtrudniej:
sze zagadnienia polityki wewnętrzneJ
oraz zagranicznej Francji, które. od
dłuższego czasu czekały na rOZWIąza
nie.

Oaladier zażąda

pełnomocnictw

Łódź, Główna
n 9916

Karol Lebman,

.
•
. .

~

-

: . Minister komunikaCji Ulrich wyjechn I
crlcm zlozcniu oficjainej rewizyty· .jugosłowiaih;kieffiU mini!'llrowi ko,
munikacji Spaha, który bawił w Pol!';cc
w ''Połowie maju ub. r.
Ministrowi towarltysZfI, w podróży dyrektor gahinetu ministra G. nozalow~ki, dyrektor depar1amen·
tu . lHmdlowo-laryfowego R. Ceceniowsld,
naczelnicy wydziałów J. Pilerki i int. Wagner.
Znany lotnIk niemiecki Hornbostel od·
niósł \V Tokio niezwykle ciężkie obrażenia
pu.clczus lotu pr61mego na jednym z sumol01ÓW importowanych z Niemiec. Lekarze nie żywi-ą, nadziei -utrzymania go
dO ·.:Jugosławii

pP-zy.życiu.

W Republice Tatarsldej rozstrzelano 7
funkcjonarillszów ludowego komisariatu
rolnictwa. jakoby za sziodnictwo i należenie
do organizacji prawicowo-"trocki- ,
stowskiej".
BJ'zegi wodospadu Niagary uległy zmianie.
stało się to skutJdem obsunięcia sie
qę$ci brz!'g!lw. kt6re podmyte wodą i osłabi'lJltl
ostatt1imnfJ.porem lodów runp,ly ż wysokoSci 1:%
stóp 'do; spienionych wód wodospadu.
I'W niedzil!lę wszedł w życie w całej Anglii
(,~dS letni, tzn., że do 2 października czas londyń
ski odpowiadać będzie dokładnie czasowi war·
uawskiemu.
Tym razem

;

B. KOWALSKI, ŁODZ
Piotrkowska 3
Repar. zegarków z roczną gwarancją
n 9927

związkowych

dawnej Austrii.

1.219.329 głosów "tak" i
4.939 głosów "nie". Dolna Austria 986.196 "tak" i 1.453 "nie". GóruJ. Austria - 574.121 "tak" i 640 "nie". Salzburg - 154.642 "tal<" i 458 "nie". Sty<ria"':"- 621.490 "tak" i 831 "nie". Bur~en
land - 168.586 "tak" i 171 "nie". Tyrol
- 212.851 "tak" i 1.218 "nie". Vorarlberg- - 91.905 "tak" i 1.274 "nie". Karyntia - 238.720 .. tak" i 407 "nie". Żol
nier7.e armii _ 53.Rn .. tak" i 66 .. nie".
Następnie "Gauleiter" Buerckel za-

WiedelI -

Apel nowego premiera Francji

Jł' ~1Jwa caly naJ'ód aby SU'({ cl yscypliuq

cięiikie ~adanie

P a ryż. (ATE) Daladier wyglosił
krótkie przemówien ie przez radio, w
którym wezwał wszystkich Francuzów, aby swym wysiłkiem, dyscyplinę
i pracą ułatwili mu wypełnienie ciężkiego zadania, szefa rządu.
Z naci"k iem. akcentując każde slowo, premier oświadczył, że wobec duż~'ch trudności, z Jakimi walczy Francja. zgodził się bez wahania przyjąć
poruczoną misję, od której ucb~'lil się
przed kilku miesiącami, pragnąc skoncentrować wszystkie wysiłki na obro-

nie narodowej.
p o z n a Il~ 9. 4. Ja~ wiadomo,
,,\Vyszedlem z ludu pracującego, Sąd A~elacYJny. w pozn~mu przychyktóremu pozo~tanę wierny - powie-11a:lą c SIę d~ wnIosku oblony PO~ta~lO
dział premier. Kiedy zwróciłem się wIł przesłac akta sprawy "VawlZynca
do was z wezwaniem o przyjście z po- Now.aka, ohydnego morde~cy śp. ks.
mocą celem zapewnienia obronności StreJc~~, d.o zakładu psyc~Ia~rycznego
luaju, nie odmówiliście mi swego po- w Kosclam.e celem zbadama Ich przez
parcia. Dzisiaj wszystko, co dotyczy lekarzy",:' 'punktaąl, które dotycZ.ę pokraju, wiąże się z obroną narodową. czytalnoScl oskarzoneg~.
zWHJ:l':k~
Nie istnieje kolejność zagadnień, lecz z tVI"? rozprawy ape1.ac~'J];eJ oczeklwac
jedynie sprawa ocalenia ojczyzny i nalezy w. począ~kacJ.l maja.
, .
dlatego wielkiego celu należy zgodzić
Jak SIę dowJadujemy, do KoscIana
się na wszelkie ciężary".
nadeszły już alda sprawy Nowaka ..W
najbliższych dniach lekarze-psychIatrz-y rozpocznę ich badanie.

'!V

Nowa fala strajków za,lewa Francje

"C~e)'WOłla" aucu'cllia" skierou: aJta lJr::;;cciw l'~({dowi Daladiera

P a r·y ż. (Tel. w1.) Po nieudanych
kombinacjach Bluma i jego marksistowskich popleczników lewica francuska, a zwlaszcza kierowane przez socjalistów i komunistów związki zawodowe zaostrzYły swój kurs. i wzmogły
akcję , strajkową. Fala strajków z początkiem ,tygodnia wbrew prz.ewidywanióp.l ,nie .oslab!~ bowiem, ale nawel
wzmogła się.
'
Poza trwającymi już strajkami, a
szczególnie przeciągającym się strajkiem metalowców i pracowników szeregu zakładów lotniczych w POriiedZia-1
łek wybuchł dalszy strajk, który dotknął tym razem przemysł samochodowy i silnikowy. W zakładach parY-I
skich Renaul t.a przystąpiło do stra jku
ogółem 40 tys. robotników, podjudzonych przez agitatorów lewicowych.

Przed
d procesem
N k
mor ercy owa ~

i p)'acC{ ulatwił Jnu

był do pewnego stopnia
niespOdzianką.. \V poniedziałek nad rane111 praco-\\'nicy nagle wysunęli nowo

Strajk ten

żądania w:vrównania płac i p,odwyż
szenia niektórych stawek taryfo,,:'~ ' ~h.
\;Vystosowano do. dyrekcji zakła,dów
ultimatywne żądanie uregulowania
żętl311 jeszcze w Ciągu najbliższych
ki Iku godzin. Gdy praco.cLawcy po poludniu nie odpowiedzieli pozytywńi.e
na żądania robotników, pracownicy
rozpoczęli strajk okupując mury fabryczne.
Do strajku metalowców i zakładó)v.
lotniczych dołączyli się poza tym w
ciągu poniedziałku pracownicy kilku
dalszych zakładów lotniczych mniejszych, które dotę d pracowały. Ogólem
strajkuje obecnie przeszło 150 tysięcy
osób.
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,

wyborze

.w.

Ustrój adwokatury

War s z a w a. (Tel. wł.) Do Min~
stel'ium Sprawiedliwości zostal JUZ
przesłany tekst uslawy o nowej ustawie.
o palestrze. Nowa R.adaAdwol,ud.a
częściowo z nominacji, a częściowo z
,,'yboru, li1a być powołana w koI'tcu
maj,a. Tylko część członków Rady wybierają rady okręe;owe, przeto w ma.;u
odbędą się nadzwJr.,~:;l!na zebrania rad
okręgowych celem dok ,mania wyboru
delegatów do Naczelnej Rady.
(w)

Onadużycia w targowicy
, mysłowickiej
Ka t o w i c e. (PAT) W toczącym
od paru tygodni procesie przeciwko
b. dyr. targowicy mysłowickiej Kazoniowi i tow., oskarżonym o nadużycia
finansowe, nastąpiło. zamknięcie przewodu sądowego.
W poniedziałek przemawiał prokurator i obrońcy. Wyrok spodziewany
jest przed świętami.
się

Abisynia na Radzie Ligi Nar.

L o n d y n. (Tel. wł.) Agencja Reutera donosi:
Rząd brytyjsld wystosował do se:
kretariatu Ligi Narodów notę, w której
prosi, aby zag,adnienie abisyńskie zostało ostateczni e załatwione na najbliższym posiedzeniu Rady Ligi Narodów w dniu 9 m.aja rb.

" S\\llt\R
'~--

dużym

liJTytyc~ue progJ"amowe
Stanie pJ'~ed I~bq we 'tvtorel;, p a ryż (PAT) Nowy gabinet rów· wanie działalności calego kraju na
nież szybko ma stanąć przed Izbą De- rzecz \Vzmoże~ia
o~ro~y .narodowej,
:;lutowanych. Już na wtorkowym po- uporządkowame polozema fmansowego meldował ostateczny wynil\: głosowa
siedzeniu , premier wygłosi dłuższe ex- i polożenie kresu ~ezustann~m ~'rze· nia kanclerzowi: na 4.284.795 uprawpose programo'\ye, po czym --' jak się mom spoleczn~m, ktore wyrazIły Slę?- nionych
do
glosowania,
złożono
spodziewają
w kolach parlamentar- statnio. w straJkach n~wet na tereme 14.273.888 głosy "tak" czyli 99.75 pct.
nych - niezwłocznie wystąpi z żąda zaklado\~ pr~eI?Ys!u wOjem;ego.
.
Kanclerz Hitler, po wysłuch,aniu
niem pełnomocnictw, obliczonych nie
dZIed.zIDIe h~ansowej 'p' DalCl:dler meldunku "Gauleitera" Buerckla, w
do lipca - jak pro.ieldowal BIum dąz.yc bęc~zle .do rO~Tnowa~1 budzeto- krótkim przemówieniu oświadczył, że
lecz na okres 6 miesięcy.
weJ, podejmując proj~k~ mm. Marcl:an- wynik głosowania przeszedł wszelkie
Program rządu będzie odpowiadał deau, przygotowany ~uz 'p~zez ~abmet jego oczekiwania, a d.zień ple~is~ytu
tym wytycznym. które Daladier sprecy- Chautempsa, . o :"Iell.ue.l. pozy.c~ce, jest naj dumniejszym' Jego przezycIem.
zował w rozmowie z delegacją
partii p~awdopod?bme SIęgającej 15 mIllar· Kanclerz Hitler zakończył swe przemósocjalistycznej. Naczelnym zadaniem dow frankow, na cele obrony narodo- wlenie przez radio podziękow.aniem ca·
no\vego gabinetu bQdzie skoordyno- wej.
łemu narodowi niemieckiemu, a przede
wszystkim swej ojczystej Austrii.

Fabryka .czek~lady "P A L E R M O"
wł.

poleca w

ukaże się

w rozszerzonej obi~tości
i znacznie powi~kszonym nakładzie

już W Wielką Sobot~

w godz. rannych.

-

Zam6wienia do kolportażu oraz zlecenia na ogłoszenia
do numeru świątecznego przyjmować b~dziemy tylko do
godz. 12 w Wielki Piątek.

Uczony kanadyjski
w Warszawie

Warszawa. (Tel. wł.) Bawi w
Warszawie profesor uniwersytetu w
Montreal, Prevost, biolog, który bada
faunę p.allstw północnych.
(w)

Składki

Wielki sukces polityki Hitlera
Plebiscyt nieon1,al jednoglośnie potwiedrzil d~ielo ~jedno
czenia Niemiec

B e r l i n. (PAT). Niemieckie Biuro
Głosów "nie" (0,917 pct)
452.180
Informacyjne ogłosiło nastQpujące 0Głosów nieważnych
75.342
stateczne wyniki glosowania (łącznie
W i e d e ń. (PAT). W wypełnionej
z austriackimi' wojskowymi):
po brzegi publicznością sali KonzerttJprawnionych do głoS.
49.546.950 hausu namiestnik Rzeszy w Austrii
Głosowało (99,55 pct)
49.316.791 Seyss Inquart ogłosił poniższy wynik
,Głosów "tak" (99,08 pet)
48.789,692 ·plebiscytu w poszczególny.ch kraJach

i pOkwitowania

Na dokończenie kościoła w Lubonio: B. 1.
Liebekowil' 3,-, Katarzyna KOilltsarkowa. Gdynia. 5,-. razem z poprzednio pokwitowanymi
200.70 zł.
Na pomnik ks. Sfreitha: B. l. Liebekowie
2,-, razem z popt'ze<lnio pokwitowanyn.i 7G,GO zł.
Na .. Caritas" słutlencką: Ks. J. ,J. 20.-. razem z poprzednio pokwitowanymi 22 - zł.
Na biednych parafii NaramQwice: Ks. J. J.
20,-, razem z poprzedni v pokwitowan'mi 35.zlotyc-h.
Na lanie kuchnie im. Ks. Kard. ]jalbora: Ks.
J. J. 10.-. razem z poprzednio pokwitowanymi
50.- zł.
Sprostowanie: w Kurie'ze Pozn~ńskim nr 161
mylnie wydrukowano na ' 1". O. N. 7arniast na
Fundusz Obrony l\19rsjtirj (F. O. M.); Zebrane
podcza~ uroczy~toścl JubIleuszowych przez zarząd -i pr!łcowpików · fjl'my Pitetz. zakl. przemy~l.
przpbvorow zywnoĘ,clOwych, Poznań Mostowa
nr 11. 100.-, razem 100.-, zL.
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Jak donosi Polska Agencja Telegraficzna z Kowna, premier litewski ks
l\fironas w przemówieniu programo·
wym w Sejmie omówił sprawę stosunków Litwy z Polsk~, mówiąc m. L:
"Rząd badał już
rnożliwo!§ć

od . pewnego

cza~u

rozwiązania
sprawy stoPolską. W swych staruniaclI

sunków z
natrafił na przeszkody wskutek pogorszenia się atmosfery między obu p,ań
stwami. Obecnie stosunki dyplomatyczne są faktem dokonanym i nowym
czynnikiem zagranicznej polityki LitV'T Oznaczaj~ one zmianę dotychczaso,yej metocl~- , lecz cel zasadniczy,
zape,ynienie pallstwu bezpieczellstwa,
został utrzymany.
"Powstaje pytanie, czy po ustaleniu
stosunków dyplomatycżllych możliWi
jest nowy sposób naszego zachowaniR
się w innych dziedzinach praktycznych
stosunków pomiędzy sąsiedzkimi pallstwami. Taki nowy sposób zachowania się powinienby oznaczać zwrócenie nowego polożenia w kierunku interesów Litwy.
"Dlatego też rząd zamierza, jeżeliby
sobie tego Polska życzyła, dostosowa,;
te sto ~ unki praktyczne do nowej sytuacji, idąc tą samą drogą, co z innymi
pal1stwami, które lojalnie współpracu
jąc z Litwą wytworzyły po temu odpowiednie warunki. Jeżeli to postanowienie nie napotka na przeszkody, to wykonanie jego będzie mogło mieć dodatnie następstwa nie tylko dla stosunków
litewsko-polskich, lecz również dla
wzmocnienia gwarancji pokoju w tej
CZęSCl
Europy, a utrzymanie pokoju
pozos taje nadal podstawową zasadą
polityki litewskiej."

--

ORĘDOWNIK,

!roaa, ania 1a Kwietnia 1938

Nie trudno się domyślić, że ks. Mironas mówiąc o pozytywnym stosunku
rzędu
litewskiego do Ligi Narodów
miał faktycznie na myśli oparcie Litwy
o Anglię. Jeżeli bowiem Litwa zgodziła sit( na ultimatum polskie,
dwie
były tego
przyczyny: zgromadzenie
wojska polskiego nad granicą litewską
oraz nacisk rządu angielskiego, który
nie chciał, by doszło do ostateczności,
i któremu zależy na utrzymaniu małych państw bałtyckich, a więc także
Litwy, między Prusami \Vschodnimi
a Rosją.. Dyplomacja brytyjska odegrała zreszt~ w dniach
krytycznych
rolę
czynną
również w \Varszawie,
gdzie akcje jej mają, jak wiadomo, od
roku Hl26 szczególnie wysoki kurs.
Dosyć, że nowy
premier litewski
stanął w swym oświadczeniu na gruncie "faktu dokonanego", co tłumaczył
rodakom
swym
argumentem,
że
nawiązanie stosunków
dyplomatycznych z Polską oznacza "zmianę dotychczasowej metody, lecz utrzymalW
zostal cel zasadniczy: zapewnienie
paJ'lstWU bezpieczeństwa", dodając następnie. że rządowi litewskiemu chodzi o "wzmocnienie gwarancji pokoju I;Y
tej części Europy", że "podstawową za-

O ile chodzi o politykę zagraniczną
Litwy, ks. Mironas podkreślił nadtu
pozytywny stosunek rządu litewskiego do Ligi Narodów.

Antysemityzm nie jest sprzeczny z chrześcijaństwem
TIedaktor i wydawca czasopisma
wiedeJlskicgo "Katolische Aktion" ks.
Brettli zamieścił na łamach swego
pisma artykuł, w którym stwierdza, że
antysemityzm nie jest sprzeczny z zasadami nauki chrześcijańskiej, albowiem prześladowanie Żydów jest ,.samo przez się planem Opatrzności Boskiej". Żydzi przybyli do rozmaitych
I<rajów Europy nie wzywani przez nikogo i osiedliwszy się w ty eh krajach
"wyrośli tUbylcom ponad głowy", powodując stosunki nie do zniesienia.

Sfrona

~

polityki litewskiej zostaje nadal
utrzymanie pokoju".
Przeszłość polityki litewskiej byla
oczywiście w rzeczywistośfi zupeln ie
inna: jej celem zasadniczym bylo
"odzyskanie" Wilna i Wileńszczyzny,
a podstawową jej zasadę. było nie
"wzmacnianie gwarancji pokoju", lecz
trwanie Litwy "w stanie wojny" z Polską, względnie w stanie ni to wojny,
ni pokoju. Naród polski chętnie jeunak na tę przeszłość polityki litewskiej
zapuści zasłonę, jeżeli po nawiąza
niu stosunków dyplomatycznychrząd litewski u c z c i w i e dostosuje do
nowej sytuacji inne dziedziny stosunwów pr,aktycznych.
DALADIElł
\V grani.cach, podyktow,anych przez nowy premier Francji i minister ooronll
narodowej
rozsądek polityczny, muszą być postulaty polskie zrealizowane. Bez narusze ·
nia niepodległości narodu litewskieg'l
nawiąże
winniśmy rozwojowi stosunków dać w
interesie obu narodów taki obrót, by
Hiszpanią
państwo litewskie przestało balansonarodową
wać między Niemcami a Rosją sowiecką, zdecydowane
natomiast oparcie
"Gazeta Polska" ogłasza komunikat
"Polskiej Informacji Politycznej", wyraża
miało w Polsce.
jącej poglądy Ministerstwa Spraw ZagraB~'łby to, choć w bardzo skromnej
nicznych, poświęcony sprawie hiszpań
mierze, ekwiwalent Polski za austriac- skiE'j. Komunikat dowod7.i dezorganizacji na terenie "czerwonej" Hiszpanii i norki "Anschluss" do Niemiec.
malizacji stosunków na terenie Hiszpanii
narodowej.
Wobec tego - stwierdza "PIP" - stosunki konsularne Polski z Hiszpanią narodową nie wy s tarczają.
.,Oezywiście, utrzymywanie stosunk6\v
wyłącznic tylko handlowych nie rozwią
zuje problemu. Skomplikowane warunki nowocze ' nego współżycia narodów wymagają bardziej wszechstronnego uregulowania. Toteż niektóre państwa, w zrozumieniu własnYCh interesów. weszły na.
drogę nawiązania stosunków de facto, jak
np. Wielka Brytania. przez mianowanie
oficjalnego agenta rządu w Salamance.
Inne państwa uznały rząd gen. Franeo
"de iure".
"Tego rodzajU kroki. zmierzają.ce do
normalizacji wspÓłżycia z narodem hiszpańskim. są niewątpliwie koniecznym
wynikiem trzeźwej i realnej analizy sytuacji. wytworzonej w Hiszpanii po obu
stronach frontu."
T{omunikat ten pozwala mniemać. te
jesteśmy na drodze nawiązania stosunk6w
dyplomatycznych z rządem gen. Franco.

Polska
stosunki
dyplomatyczne z

DEMONST RAC.! E W

rola "Naprawy"
w"Ozonie"

PARYŻU

Nowy r· .Qd Francji

SODotę ogłoszono skład

rady naczelnej "Ozonu". Równocześnie na Zamku
zjawiła się znowu delegacja "Naprawy".
IW związku z tymi wydarzeniami "Kurier
Polski" pisze:

Czy odt.m·ót od anarchii ,;frontu ludolvego"?

Upadek rządu Bluma i powstanie
nowego gabinetu Daladiera bez udziału socjalistów i komunistów, którzY
"Naprawa" tryumfuje na cale.i linii. W stanowili trzon "frontu ludowego", jest
radzie naczelnej "Ozonu" "naprawiacze" w sytuacji wewnętrznej Francji wyznaleźli się wśród nominatów w liczbie po- darzeniem wielkiej wagi.
O ile gabikażnej. Na Zamku byli przyjęci w za- net ten znajdzie poparcie w parlamenstępsiwie niedysponowane~o Pana Prezy- cie i ostOI· Sl'ę pl'zez c"as dłuz·szy, moz"e
denta przez marszałka Śmiglego-Rydr.a.
Prz e mawiał wódz "Naprawy" sen. Majski, stać się czynnikiem odwrotu od zguba zaraz po nim niejaki p. Szczepan Cie- nych dróg, po których prowadził Frankot z powiatu siedleckiego, do ostat.njch cję "czerwony" "front ludowy".
niemal tygodni zwolennik Stronnictwa
Z okresem rządów "frontu ludowego"
Ludowego, a nawet .,Wici".
łączy się wzrost wa.lk społecznych, po,.Przedłoźono na Zamku program go· stępującego zadrażnienia sytuacji wespod arczy i ujawniono ?amiar ogarnięcia
t
.
..
l·· D
jedno, orga nizaCjo, 7.awodową wszystki ch Wll~ I"zne.1. wl1leslolH'go ( o zycla l' rankólrk rolniczych. kół gospodyń. kół mlo- cji prze:;; ~ywioly, po:;;o:-:tająre pod rlykc1 z i (' źy wiej skiej hp7. względu na politvcz- tandem Moskwy. Elementy te pehal:-'
n c pr· zekonania. Teraz jest takźe jasnym, Francję do illterwencji w Hiszpanii
dl a czego . ,nap~awi.acki': .,Sicw" po. dłu!- na rzec:;; "czerwonych" i przeciwdziaszym kl~fZEl11U ze~luJe oslateczme ku lały zbliżeniu do 'Vłoch, tak koniecz"OzonowI..
..
..
.
nemu dla równowagi w europejskich
.. NapraWIacze stalI Sl~ główną ekIpą stosunkach międzynarodowych.
i sila .. Ozonu". Od stawkI na narodowoT d
.
.,'
...
radykalne odpryski Stronnictwa Narodo- .
ru no. Slę
OpIZ~C
wlaze~JU,
wego clo "TY n.\ "Naprawę" drop;a daleka. ze FranCJa stała
lę n~rzędZlelO
Ozon" odb\'l ią w ciągu kilku miesięcy. w grze interesów niefrancuskich, re~d jes ieni 1937 do wiosny 1938."
prezentowanych przez międzynarodówki i żydostwo. Zrozumienie tej prawdy
Z oceną .,Kuriera Polsldego" zgadza sitł przenika stopniowo w głlib społeczeń"Czas" pisząc smęlnie, że dla niego powyż stwa francuskiego. Okrzyki antyżysze fakty .,nie były absolutnie żadną nie- dowskie w parlamencie są tego wyspodzianką".
mownę. ilustrację.. Równocześnie uwaJak wiadomo. "Naprawa" ma wielu ga. zrównoważonej części społeczeńprze ci\\"Jl i1, ów w łonie "sanacji", co rysuje stwa kieruje się ku zagadnieniu Obron-I
ności kraju. Reakcja zrozumiała wobec
linię gl c:bokiego rozdźwięku w obozie protego, co się dzieje na wschód od "linii
rządowym. I
Lr

I

j

sadę.

Jak już donosiliśmy, komuna zorganizowała w Paryżu demonstracje, skierowane przeciw Senatowi, który - jak wiadomo - obalił rząd Bluma.

Główna
w

..::;-~

Porozumienie prasowe
pOlsko - niemieckie
,,'Varszawski Dziennik Narodowy" zajmuje się tzw. porozumieniem prasowym
polsko-niemieckim, a. raczej berlińskimi
komentarzami do tego porozumienia..
Wskazują one na to, że pojmowanie roli
prasy u nas i w Niemczech jest z punktu
widzenia odmienne:
"W żadnym wypadku strony nie mogl\
takiego porozumienia uważać za narzędzie
przymusu. któreby nakazywało wyłącza
nie z dyskusji wszystkich zagadnień. istniejących między zawierającymi porozumienie narodami.
"Wydaje się jednak, że pewne kola niemieckie I.ak właśIJie pojęły mający się zawrzeć układ
pra,>owy polsko-niemiecki.
"Bel·liner Tageblatt" (z dnia 9 bm.
nr. 167/168) pisze:
"Ka podstawie pocieszających wyników rokowań. ujawnionych w tym komunikacie, można obecnie z całą pewnością,
oczekiwać, że rząd polski uży.ie r.arówno
swego autorytetu . .iak również środków
dyscyplinal'l1ych. będących w .irgo dyspozycji. by naprawdę uniemożliwić tak drastycznie przeciwniemieckie i szowinistyczne polemiki, jakie mcżna było niedawno,
bo w ost'ltnich mi e siącach. zanotować na
łamach prasy opozycyjnej i w manifestacja ch pewnych organi7.acr.i. jak Polskiego
Zwio,zku Za chodniego i Ligi Morskiej i
Kolonialnej.
.,Orientu.ipmy się dokładnie 'J)is:r.e
,,'''ars7.. Dziennik _ arodowy" - w położe
niu prasy niemieckie.i i wiemy. jakie są
jej możliwości nieun:ędowego wypowiadania się. Dlatego też uwat.amy chęć przeniesienia tych stosunków do Polski. wyrażoną przez korespondenta pisma bcrlillskiego, za pomysł tak absurdalny. że niegodny nawet słowa uwagi."

Maginota", tj. w Rzeszy Niemieckiej.
Wejście min. Daladiera na widow·
nię polityczną. w charakterze premiera
jest w tej sytuaCji wydarzeniem pomyślnym. Zaprawiony w kierowaniu
resortów wojskowych w kilku rzę.dach
cieszy się Daladier opinią tęgiego faa 1\[ a d uzą.
. sympa t
· · k l ę.Ch owc.
Ję wOJs
dowych i marynarki, których budżety
umiał zmontować na poziomie, odpowiadającym obronności Francji.
Podstawy parlamentarne nowego
rz~du są. dość ciasne, gdyż ograniczają. się do Stronnictwa Rad~- kałów Socjaln~' ch i Republikan Społeczn"ch
J
pr:;;y życ;r,liwej Ilrull·alnoŚci stronnictw
na prawym skl' zydle wachlarza parlamentarncgo. Stanowisko socjalistów
do rządu Daladiera jest negatywne. komunistów natomiast. nowy premier
w ogóle nie braI pod uwagę przy ewentualnej koalicji.
p
owodzenie misji rządowej Daladiera będzie zależało od tego, czy znajdzie dość sil, aby przywrócić zachwiany ład społeczny. zmobilizować nowe
źródła na zasilenie skarbu państwa czy wreszcie zaktywizuje kontynentalByłyby one zresztą w Polsce w odnieną. politykę zagraniczną. Francji, która
sieniu do stosunków z naszym niemiecna skutek niemocy wewnętrznej spa- kim sąsiadem zgola nie do pomyślenia.
dla do roli biernego obserwatora wy- ,1&st tyle ważnych i drażliwych zagadnień
darzeń międzynarodowych i na skumiędzy Polską a. Niemcami niezałatwio
tek oddalenia się od Włoch przyczyni- 'nych, że pokrycie ich milczeniem narodU
la się do hegemonii "politycznej Trze- n n l~kiego byłoby wy\'aźną lekkomyśłn~
5<:1~.
ciej Rzeszy w Europie.

strona

ł
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rrs~."·"
zaangażowany jest w spółkach akcyj- ł

SPRAWY GOSPODARCZE

Podałek
zajętych

od lokali

pod war sztaty

Urzędy skarbowe dokonały już wymiaru podatku od lokali i rozsyłają
do płatników nakazy płatnicze, obejmujące r. 19:38 i 1(139, z platnością podatku \v ratach pÓJroc7.Dych.
związ
ku z tym Izl1y Hzemieślnicze wyjaśnia
ją, iż w dalszym
ciQ.gu obowią7:ują
przepisy dekretu Prez. R. P. z <lnia
14.. 11. 1935 r. (Dz. U. R. P. nr 82, poz.
505) o podatku od lokali.
Zakłady przemysłowe, a więc także
warsztaty rzemieślnicze, wykupujące
świadectwa
przemrs10we
lmtegorii
przemysłowej, nie podlegują pOllatkowi od lokali niezależnie od wielkości,
tj. ilości izb zajmowanych przez zakład lub warsz13.t.
Nie podlegają również pedatkowi
od lokali mieszkania jedno- i dwuizbowe, z czego wynika, że o ile rzemieśl
nik mieszka przy warsztacie i na mieszkanie zajmuje tylko 2 izby, caly lokal zwalniany jest od podatku. Nal eży jednakże pamiQtać, że izba, w której prowadzi się rze.miosło i jedllocz~
śnie w niej nie mies7,ka, zaliczona jest
do izb mieszlcallwch.
'Odwolania od' nakazów platnjcz~'ch
na podatek od lokali należy składać
za pośrednictwem urzędów skarbowych do izby skarhowej w ciągu 30
dni od dnia dor\,czenia nakazu, przy
czym fakt prowadzenia warsztatu rZ13-

'V

Oqłoszenie

ustawy aptekarskiej
Ostatnio została ogłos,z ona ustawa
o aptekarstwie. Zawiera ona przepisy
dotyczące uprawni ell osób pl'acując)'ch
w zawodzie aptekarsl{im oraz ich oho,viązków. Fstawa ogranicza możność
zarobkowania jednoczesnego w charakterze lekarza, weten' narz3. lub dentysty - właściciela apteki. Rozszer7,One zostały burc1zo po,,'ażnie kompetencje izb aptckarskicll.
. Ustav.a zaznacza równie7:, że aptekarzowi nie wolno prowadzić przy'chodni oraz ohowiązaliy on i!:'st do zachowania tajemnicy wszystkich wiadomości związanych z wykonywani!:'lll
zawodu, a dot~'czących osób korzysta}ąc)'ch z świadczeń apteki.

\Vyjaśnienie
W sprawie ryczałtu
Wyjaśnia się, że rozporządzenie

o

ryczałcie przy poborze podatku przemysłowego
od obrotu od drobnych
płatników
wyłączy
przedsiębiorców,
l,tórych obrót wraz z artykułami scalon ymi przekracza 50 tys. zł, jak również tych, którzy płacili poprzednio
ryczałt, których jednak obrót osiągnię

ty w 1937 r. przekracza obrót z roku
1935 o 25 pct.
Np. przedsi ębiorca, który uzyskał
q·O tys. zł obrotu w roku 1937, podczas
gdy w r. 1935 osiągnął tylko 25 lub 30
tysięcy zł, nie podlega opodatkowaniu
ryczałtowemu.

Nowe rozporządzenie o ryczałcie
zawiera również szereg innych wyłą
czeń, o czym swego czasu informowaśmy.

Omawiane'
już ogłoszone

rozporządzenie

zostalo
w nr 23 Dzien. Ustaw.

L

Notowania giełd
zbożowo-t«.warowych

65'/'1

a w a, 11 kwiph1ia. ~yto T. st. 19.75
-20.2:3: p~7.Pl1kn ("zel'\v. 27,7:'i-2H,25, jp(ln. ~.2!)
-27.n-'!li 7:;-'n.~;;: :i pc·7. 111 i"It l. ~t. 17,7;'- 18.00'j
II. qt. 17.2'i- 17 .1)0, HT. ~L 10 7~ -17.2.j: owil'R T.
st. 2UO-22.00, II. st. 19.7;)- 20.25: ()obręby żytnie
12.2;; -12.7~; otr~hy p~z{'nn~ gor. 16,2,'j-lll.75. ~r.
14.7i'i- 1:;.2,') m. 11.75- 1:;,2:): m~kn ;,ytniH 65'/,
28,23-28, 75; w.1\ka pszcnna 63'/, 37,51.1-39,50,
rs

7.

rzemieślnicze

mieślniczego należy udowodrJić kartą
l"z!:'mie81niczą, świadectwem przemyslowym kategorii przemysłowej i ewtl.
raświadc7:cniem' administracji domu,
w którym mieści się zakład.
ł
r

.
.
Kaplta zagramczny Wspolkach akcYJanych WPolsce

'Vedług stanu z początku rb ., kapistal zagraniczny w spółkach akcyjnych

I

Utrzymanie ulg podatkowych
dla poszkodowanych przez
Z dniem 31 marca rb. wygasły generalne ulgi, przyznane dla zaległości podatkowych
rozporzącl7.eniem
ministra
skarbu z dnia 15 kwietnia 1935 r . VV
związl-m z t~'m urzędy sl,a.rbowe przystą
piły z dniem 1 kwietnia rb. do ściągania
zaległości, niez!ikwidowanych na podsta,,,ie rozporzl1,clzenia do dnia 31 marca
1938 r.
Pewne ulgi przyznaje się z urzędu jed~'nie
rolnilwm, którzy według ustaleń
urzędów skarbowych
ponieśli
w r. 1937
straty z powodu klę s k żywiołowych w
wysokości
conajmniej 15 proc. normalnego prz~' chodu. Dotyczy to zaległości
w podatku !:\,runtowym . i dochodowym,
odroczom'ch do dnia 31 marca 1938 r. na
pOdsta,vie powolanego rozpo1'Ządzenia, a
nie zlikwidowanych w tym terminie.

snego budownictwa i techniki p~rto
wej, stosowanej przez pos7.c~egolne
kraje bałtyckie i skandynawskIe. Dla
Wymienione zaleglości będą odroczone
tym rolnikom do dnia 31 grudnia 1938 r., szeregu starych, jak również i.młodych
przy czym można bęclzie je spłacać w państw morsldch nad BałtykIem, port
gdyński jest wzorem now?cz~sne~o
tym terminie bez odsetek.
Ponadto rolnicy, którym przyznana budownictwa, na którym opIerają Slę
będzie powyższa ulga. a którzy nie skojuż.
Chodzi więc o zap.~znawallle
rzystali z umorzenia 25 proc. zaległości, sf!siadujących z Polską kr.a.l}Jw z ca~o
odroczonej na podstawie rozporządzenia
z dn. 15 kwietnia 1935 r. wskutek nie- kształtem naszych zagadmen porto" o~
uiszczenia do dnia 31 marca 1938 r. przy- morskich, co posiada także w~!:'lkie gopisanego im w roku budżetowym 1937-38 spodarczo-techniczne znaczeme propapodatku gruntowego lub dochodowego gandowe.
będą mogli skorzystać z tego umorzenia,
Z okazji zjazdu inżynierów porti)o ile uiszczą wymienione podatki w ter- w~'ch państw bałtyckich i ska~dynaw
minie do dnia 31 grudnia 1938 r. Umorzenie to będzie moglo nastąpić tylko do sldch w Gdyni projektowane Jest po:
wysokości zaległości
odroczonej do dnia święcenie portu rybackiego w \Vielkic)
'Ysi w dniu 4 maja rb. W zjeździe t~~m
31 grudnia 1038 r.

kaęski żywiołowe

rolników

weźmie

Kupiectwo wieiskie domaga sie pomocy
Ostatnio minist~r przemysłu i handlu A. Roman przyjął delegację zarządu Zrze, zenia !(upców 'Viejskich, kt6ra złożyła mu m!:'moriał w sprawie
l.ld7:ielenia przez rząd pomocy kupiect\\'u wiejskiemu w formie przyznania I
kredrtów niskoprocentowrch w kwo-I
cie przynajmniej 500 tys. zł. Poza tym
lmpcy wiejscy proszą o udzielenie po-

Międzynarodowy

mocy czynnej przy tworz!:'niu hurtowni, przyznania subwencji zarządowi
Zrzeszenia na prowadzenie agend oraz
pomocy w tworzeniu kas bezprocentowych.
Jednocześnie kupcy wiejscy proszą
(; zorganizowanie akcji dokształcenio
wej i instruktorskiej.

udział

kilkudziesięciu

inzy~

nierów portowych oraz wybitne o~obi
stości ze świata gospodarczego panstw
bałtvcko-skandyna ,,",ski ch.
Inauguracvjnv ten zjazd o charakterze między
!"aro'dowym przekształci się z. pewnościQ w prz)'szłości w instytucję staJą,
r siedzibą w Gdyni.

Nie będzie premij
przy wywozie zbóż
Ze strony l{ół rolniczych wysunięty

został pod adresem czrn~ik?w m~a

rodajnr ch postulat WZnO\~lema .udzIełania prem.ii przy eksporcIe zbÓz. Premie te. w postaci zwrotu cła, zostały,
jak wiadomo, swego czasu zniesione.
Jak informuje Agencja Agrarna,
w zainteresowanych sferach rządo
wych panuje nieprzychylna opinia -w
wybuc.lowanego portu rybackiego w kierunku reaktywowania premij przy
Wielkiej Wsi nad otwartym Bałty eksporcie zbóż' i prawdop?dob~ie d?
kiem.
premiowania e~{sp?r~u ~bo~a me. d?~
Celem zjazdu jest wymiana myśli dzie, a prz~'naJml1leJ me w naJblIzoraz omówienie zagadnień nowocze- szym czasie.

zjazd

inżynierów

w Gdvni

W czasie od 3 do 6 maja rb. odbę
dzie się w Gdyni zjazd inżynierów portowych państw bałtyckich i skandynawskich, połączony ze z",iedzeniem
portów Gdrni i Gdallska oraz nowo-

czestnirzyć berła PO cztery drużyny z trzech kra-

omistrzostwo świata

Kolarstwo

'Vycofanie reprezentacji Austrii i rezygnacja Argentyny z pilkarskich mistrzostw świata . odbyć się mającycb na
terenie Francji, wprowadzily kłopoty w
rozplanowaniu
rozgrywek
eliminacyjnych.
W sobotę odbyło się w Paryżu posiedzenie or~anjzacy.inego lwmitetu mistrzostw, celem usta lenia nowego planu
i miejsca rozgrywelc Zmieniony plan rozgrywek przedstawia się obecnie następu
jąco:

R y d g o s z C z, 11 kwietnia.
Żyto 18,2518,·jO; pszenica I. st. 2-1,30-2;;,00. II. st. 24-24.50
jeczmieii. I. trat. 16.75-17,00. III. gat. 16,50lli,7.,); owiE's 17,75-18,25; otr~by żytnie 12.:;013.00; otręhy pszpnne m. 14.7!j-15.25, Rr. 14.2;;14,75, gr. 15,25 - 16,00; mnka żytnia 65'/, 28.75:n,23: maka pszenna G.jo/, 37,;5-38,n.
K a t o w i c e, 11 kwietnia. Żyto 1 ~.75-20,25,
pszenica cz. tw. 2G.75-27.00, j(>dn. 2" .25-21\,50,
zb. 25 ,7.;- 21;'00; jęczmieli przem. 18,50-19.00;
p~~t, 18- 18.2:>; owies jedno 21-21,50, zb. 19.75
-W,OO; otręby żytnie 11.2,,-11.75: otręby ps zenJll' gor. H50- 1H10. !ir. 13.50-14,00, m. 13-13.50;
mnka żytnia 65'/, 29-30,00; mąka pszenna
37,50- 38,50.
Ł Ó rl z. 11 kwietnia. Żyto 20- 20.:'0; pszenica
27- 27,.'50. zh. 2G,2~ -2G. 7:;: jprzmiHl przem. 1718.00; owies h~d'!1 . 21-21.2~, zb. 19.7;;-20.00.
otręhy Żyblie 1:\- 1!l.2:); oh'ęhy p"z(>nne fil'. 1~.75
-14.00, gr. 14- 14,2:;: mnka żytnia G:)'/, 29,2!j29,7:); milka pRzenna (J;3'/, 3f1-JO,OO.
L w ó w. 11 kwietnia. Żyto 1. Rt. 19.2;'-19.:'0.
H. ~t. lR.:>O- 18.7.j; p~zenira cz. jedno 26-21\.2ii,
zh. 25- 2:;.2.'5. hiah jedno 2(i..i0-2fi,75. zb. 2:;.5025,7.;; jęrzmir(L prZf'm. 1()2~ -16.7:;. paRt. 15,231.'5,50; O\\'ies 1. st. 20,50-20.7ii. H. st. 19-19,;'0;
otręhy
żytnie
10.2~ -10 ,,'j 0; ob'phy pnenne gr.
13--13,2~. Rr. 11 -1~.OO. m. 12,:;0-12.7;;; m:lb
żylmia 63'1. 28.50 - 29.00, mąlka psrz;emna (j~·I. 38
-3~l.ijO.
,V fi

nych na sumę 1.441,7 milionów zł, co
stanowi 42,9 pct całego kapitału akcyjnego.
Kapitał zagraniczny skoncentrowany jest w 438 na ogólną liczbę 1.414
(normalnie czynnych było z począ.tku
rb. 1.067). W 314 spółkach kapitał zagraniczny jest w większC'ści i stanowi
w tych spółkach łącznie 88,9 pct całe
go kapitału zagranicznego, zaangażo
wanego w polskich spółkach akcyjnych.
Zagraniczny kapitał akcyjny w polskich spłl{ach jest następującego poch~dz~nia: francuski.. 26!2 pct, ame~yke:nsk! 18,6 pct, belgl]S~{l 13,3. pct, memleckl 13,3 pct, szwa]CarSkl 8,5 pct,
angielski 5,1: pct, holenderski 3,9 pct,
austriacki 2,9 pct.

4 czerwca w Pary~u: Niemcy - Szwajcaria lub Portugalia.
5 czerwca: Szwecja bez walki awansuje do nast. rundy.
W Reims: Węgry - Stany Zjednoczone. albo Indie Holenderskie.
W Paryzu: Francja - Belgia. .
W Lyonie: Ameryka Środkowa - Rumunia.
W Hawrze: Czechosłowacja albo Buł
garia - Holandia.
W Strasburgu: P o l s k a - B r a z yli a.
W Marsylii: Włochy - Norwegia'.
Ćw i e r ć f i n a ł y: 12 czerwca w Antibes, Bordeaux.
P6 ł f i n a ł y: 16 czerwca w Marsylii
i w Paryżu.
F i n a ł rozegrany będzie w Paryżu
19 czerwca.

Tabelka ligowa

1)
2)
3)

4)

Warta
Warszawianka
Ruch
Pogoń

5) A. K. S.

G) Wisła
7) Cracovia
8) Śmigły
9) Ł. K. S.
10) Polonia

gier pkt. st. br.
7:1
1
2
4:1
1
2
1
2
5:2
1
2
2:1
0:0
1
1
0:0
1
1

1
1
1
l

O
O
O

Q

1:2

2:5
1:4

1:7

Wyścig

szosowy na dystansie 100 km na tra·
sie V'arszawa - Błonip - Sochaczew i ~ powrotem do Warszawy z!1kończył się z\Yycil:stwem Ignaczaka (Orkan) w czasie 2 g. 59:1).
Drugie miejsce zajął M. Kapiak (Jur) w czasie
2 g. 59:16,2 przeli BorolVsk'm (Lauda) 2 ~. 59.16.4,
6) J. Kapiak.

Lekka atletyka

Bie,\! dookoła Woli w Warsz~wie na dysta.l~ie 4 km wygrał Wi,.ku~ w czasie 11:53 p.!'_zed
Marynowskim I Wiśni~ .... skim (wszyscy z Warszawi~nki\.
IC) ,
Bieg nil przełai w Łodzi na 4 i p61 km wygrał B~umann w czasie 15'51.
W GdaJ1Sku odbyły sie biegI na przełaj o mistrzo~two Gdańskll '" kl~sie seniorów na 5 (lOU
metrów zwycieżył Wimerki (GprJania) w czasie
16:23,4 '" biegu jU11l01'ÓW Ha 3000 m również
wygrał Polak i członek Gedanii Popliński w cza·
sie 9:40.6 przed Gutkowskim i JJendzionem. Drużynowo pierwszp rnieisep ZBieła również Gedania.
Winiecki startowal w eiągu niedzieli po raz
drugi w biegu n. 50hL U' w Gdyni. w którym
uilział wzieło ogółem 96 biegaczy Bi,,~ ten
grał Frank (ZS-Gdynia) w ezasie 16:52.6.
Winiecki zajął drugie m:eJsre.

wv-

Piłka

reczna

Do Francji wyjeżdża dnia 16 bm. z Poznllnia drużyna koszykówki "KPW" w celu rozegrania dwóch spotkań, które odbędą się 18bm.
w Lena z reprezentacją emigracji polskiej oraz
dnia 19 bm. w Lille z reprezentacją ligi Północ'
nej FI·allcji.
Skład drużyny je~t następująCY: łJój Ewa·
ryst. Kasprzak Z!lzisJaw, Patrzykont Janusz.
Grzechowiak Florian, Szymura l.'ranciszek i
"Daniel" ZYll'munt z Poznania, Ze względu na
osłabiony skład drużyny poznańskiej uzupplniono ją zawodnikami Stokiem. Rzóstakiem, KapaI.
ką i Eberhardtem z "KPW" 'War~zawa i "K. P.
·W." Kraków. Kierownikiem drużyny będzie P .
mgr Pater.

w

Piłka nożna

Bazylei oc1była sip prlledwczoraj konferencja w sPl'(lwie pilkar~kiego .. I'uC'ł1nl'll [i)uropy
~rodkowej" przy nrlziale przed8tawicieli \Vęgier.
Czeebosłowacji Włorh i Rzwajcarii.
'Wobpc prawc1opodnbnel!'o usunięcia sie Austrii
z rozgrywek pucharowYch. konferencja zdecydowala, że w przyszłości w walkach o puchar ll-

l

jów: Włoch. Czechosłowacji. i Węgier.
Oficjalne pO~lpdzer.le k0IDltetu pucharu Europy środkowej odbędzie Sle 30 bm . w Mediolanie.
gdzie 7.8padna nctyzje oFtateczne.
Gedanill _pokonała w nit!eJziplę w Gdańsku
Sportclub \Vacker w wysokim stosunku 10:0
(4:0).
Na 1 czerw<'1I Warta zakontraktowala druży
nę fiłkarsk ą z L< zannv. Będzie to pierwszY' zespó szwąjcarski '" PolscE'. Szwajcar~ przyhywają do Poznania z Lot",· i Litwy . urać bed'1
po poznańskim meeZl! w Łodzi. w Warszawie l
Chorzowie.
Na Zielone świątki Warta otrzymała ofertlI
od drezdeńskiego Guts Muts.

Pływanie
Polski Związek Plywllclti opublikował nastę
pującą tabele kwalifikacyjną pływania na rb.
Klasę w pływaniu uzyskać można z chwilą osiągnięcia wyniku równego. lub lepszego 0\1
wskazanych w poniższej tabeli:
..

p lin o wie:
lIt.
II.
kI. mistrz.
I.
DYstans i styl
2:UIJ
1:08
1 :20
1:40
100 m dow.
4:3U
3:45
2:40
3:00
200 m dow.
9:31}
8:00
5:45
6:30
400 m dow.
32:00 38:ÓO
23:30 26 :00
1.500 m dow.
2:10
1:5'5
1:23
1:35
100 m st. klas.
4:35
4:00
200 m st. klas.
3:05
3:25
1:55
2:15
1:23
1:35
100 m na wznak
P II n i e:
100 m st. dow.
1 :25
1:40
2:00
2:UO
4UO m st. dow.
7:UO
8:00
1):00 11:00
100 m st. klas.
1:40
1:55
2:15
2:35
2:35
4:0(}
4:35
5:10
200 m st. klas.
1 :40
1 :55
2 :15
2 :35
100 m na wznak
Do 500 m - pływalnie nie mniej jak 25 m,
ponad 500 - pływalnie nie mniei niż 50 m. - W
pływalniach o dłull'ości 14 24 m uznaje się
wyniki wyższe o 3 sek. przy 100 m i o 6 sek. przy 200 m.

o

Tenis

pUl'hllr kr6lowej Jugoslawii ~farii. W najbliższym czasie rozpoczną się rozgrywki tanisowe o kobiecy "puchar Dnvigll". ufundowany
przez jugosłowiańską królowe matkę. Marie. udział w tyeh rozgrywka r!l w{'zm'l rl'prezentllcje
p o ł s It i, Czecho~łowacji. Jugo~lawii i Wioch.
Rltłlldy poszczególnych reprel\entacyj na zawody przellstawinją s i ę następująco:
. p o) s k a: w singlach .Jadwiga Jerlrzejowska.
l Volkmer - Jlleobsen, II
r Il'rze podwójnej najprawdopodobniej Jadwiga Jędrzejowska z siostrą Zofią.
'Vłochy:

w singlach Tonncli i Mandetto. a w
grzl' powójnej: 'l'onneli i 8all Domino.
C7,cchoslowa('ja: Heim - Mueller, Straube,
Nechvil i Deutsch.
Jugosławia; K.ovacs i Florian.
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~yd olfJskich

W niedzielę po

»ol. odbyło się w sali "Sokoła" na Pod-

OnĘDOW~UI{,.

sr{')C!a, "dnia 13 ltwietnla 1938 .....

wKrakowie '

Zajścia antyżydowskie
TY kilku sldepach

.....

wybito

s~by

liści na zebranie mimo pogróżek nie
przybyli.
Po zebraniu z powodu prowokacji
zostały wybite szyby i zdemolowane
wystawy w kilkudziesięciu sklepach
żydowskich w dzielnicy żydowskiej, tj.
na. ulicach Stradomskiej i Grodzkiej.
Kilku pobitych Żydów opatrzyło pogotowie ratunkowe.

górzu publiczne zebranie narodowych
Zw. Zaw. "Praca Polska", na które
przybyło mimo niesprzrjającej pory ok.
1000 osób. Referaty wygłosili wiceprezes zarządu głównego Str. Nar. dr Tadeusz Bielecki, prezes powiatu tarnowskiego S. N. i Stan. Mirochna. Socja.-

zakupywali towar. Ostatnio przeswoje rachunki gotówka,
dając weksle, a tych następnie nie wykupili. Towar w ten sposób pobrany sprzedali przewatnie detalistom na prowincji i obaj na razie znikli z widowni.
często

stali

regulować

W więzieniu na św.
Dymitr Korejwo, skazany przed 15 laty na dożywotnie więzie
nie za napad rabunkowy i zamordowanie pięciu osób.
Na łożu śmierci J{orejwo przyznał
się, iż w roku H118 razem ze swym
kompanem Abą Dworakiem zamordował w Rożyszczach, w pow. łuckim oficera wojsk polskich Aleksandra Mic-

kiewicza. Ofierze swej za.brał Korejwo
800 rubli w złocie i 10.000 rubli w srebrze.·
Na polecenie prokuratury zbadano
tl;' sprawę. Okazało się, że J{orejwo
mówił
prawdę,
bowiem w miejscu
wskazanym przez niego znaleziono
szkielet zamordowanego
oficera
część zakopanego łupu.

Niesłychane

C~as naj",y~s~

ukl'ócić ~ydowsk({ samowolę

solidności

sprawności... ..Odzież nasza
chlub. Polski"
firmy naszej to ...

t"",,,

""[",,
WI."które
I [ ..
Spolecznych.
w wiek·
wypadkÓw powierzają

8zości

n~m dostawy.
\Vzrastające

St. R:rnek 51i.

matka nie

S a m b o r. - W Boberce obok Turki, w zabudowaniach rolnika Sławycza
wybuchł pożar. Ogień podsycany przez
szalejącą wichurę strawił w krótkim
czasie wszystkie zabudowania gospodarcze oraz dom mieszkalny.
W . czasie pożaru poniosła śmierć

R 6 w n e. - Władze bezpieczeństwa
zawiadomione zostały, iż w mieszkaniu przy ul. Poniato~skiego 146 popełniła samobójstwo przez wypicie większej ilości esencji octowej 25-1etnia Janina Olechówna.
Jak się okazało, Olechówna ukoń-

48·8S.

i córki

uratowała d~iecka

w płomieniach 3-letnia Anna Sławycz.
Matka dziecka, Katarzyna, usiłowała
dostać się do nieszczęśliwego dziecka,
jednak ogarnięta przez płomienie, nie
wydostała się już z płonącego budynku. Dalszy ratunek uniemożliwiło za·
walenie się dachu.

Gehenna maturzystki Po utracie posady

~~
';;s.,t.

PozoalI.
reI. t2-9g P:; 4 068-1U6 7

śmierć matki
wpłomieniach

Bohateł'ska

.'

l1lt wandowslli iS~

Tragiczna

metody żydowskiego wyzysku

'Jak Żyd Engiel WłJ~yskuje robotnikólfJ! -

i

War s z a wa. (Tel. wł.) Prezesem
Stowarzyszenia Urz.ędników Państwo·
wych został wybrany dotychczasowy
przewodniczący Gustaw Zieliilski. (w)

Po 20 latach przyznal się do zamordowania polskiego oficera
K i e l c e. -

Dowodem

s t a ,~ ezerE'gl
klientów prywatnych. utwier·
dzajll hasło: "Odzież nasza chlubą Polski".

Państwowych
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Wybory w StOW. Urzędników

Dramatyczne wyznanie na łozu śmierci
Krzyżu zmarł

Stron. S

służącej

po~bawila się ~ycia

czywszy gimnazjum we Lwowie znala·
zła się bez środków do życia. Ze Lwo·
wa wyjechała do Równego, gdzie spo·
(lziewała się otrzymać biurową praq~.
Nie otrzymawszy jej, pracowała przez
kilka miesięcy jako służąca. Straci·
wszy pracę, popełniła samobójstwo.

N o w y T a r g, 11. 4. - W Niedzicy l.ajmuje się obecnie Z. Z. "Praca Polwsi na Spiszu nad czeską granicą ska", 'która potrafi jedynie wytClczyć
znajduje się tartak zatrudniający kil- walkę żydowskiemu wyzyskowi. Ze
Imdzie sięciu robotników, a wydzierża
swej strony dodajemy, iż sprawą tą
wiony Zydowi Jakubowi Engielowi z powinny zainteresować się odpowiedramienia właścicielki zamku niedzic- nie wladze. Czas najwyższy ukrócić
kiego i majątku obok położonego.
żydowską. samowolę. (j. g.)
Niesłychane jest postępowanie tego
Żyda, który w straszny sposób wyzyZa
z
skuje robotników, nie stosując się w o'śl
góle do przepisów prawnych pracy i ży skórniczej Szlamą Pieprzem i Boru- s!aCJaml Gale l Ceatea Alba zderzyła
chem Salzmannem rozf-słano listy gończe. SIę lokomotywa z autobusem. 7 05ób
Przed S.ądem. Okrę~owym w Prze!l?) li
robiąc z robotnikami co mu się żyw
wyszła na Jaw nIezwykła sp~awa, a ~lano.
nie podoba. \V pierwszym rzędzie po- Posiadali onI kilka składów, dla któryeh zostało zahitvch, 21 ci~żko 1'ann\'ch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~ wici~ te nadeazlo do sądu pIsmo wm ~ro
zbawia pracy wszystkich robotników .,,;
nowic z prośbą na rzecz osk. ŚwiętaIskiego,
należących do miejscowej placówki
który w bójce podczas wesela śmiertelnie
HISZPiI.\'IA SIVOliJl BOH.4'l'EROi"
Str. Nar. bez żadnego uprzedniego wy- •
pobił niejakiego Dmytrowa. W podpi~anej
przez st u mieszl,aI1ców prośbie powiedziapowiedzenia, przyjmując sobie oddano na korzyść oskarżonego, te był bardzIl
n~'ch na ich miejsce. Niektórzy robotporzącln~'m
obywatelem, a natomiast o
nicy tartaku nie są meldowani w
zmar-lnTI w~Tażano się bardzo ujemnie
Ubezpieczalni Społecznej. Do milcze11l'zedstawia iąc ~o przede wszystkim jako
nia zmusza ich się groibą usunięcia
a ,,',1 n t urn i1,:1.
z pracy. Dziell pracy w tym przedsię.
Sąd 111\ olnił o~karżone!!o wobec braku
biorstwie trwa do 12 godzin bez wynadowodów rzeczywistej winy.
grodzenia za nadliczbowe godiiny.
Płaca w~'no::;i 30 gr za godzinę (!)
\V ub. roku socjaliści z Kluskowiec
:młoż,rli związek klasowy PPS w Nie"il(!11.,zrZrr.n~ wkrótce ma otrzymać
dzicy, chcąc w ten sposób rzekomo powirlk'1 elektrownię, pobudowaną na rzece
prawić dolę robotników zatrudnionych
"-iJii w l'urlIi»zhach. o jakieś 10 km na
w irdO\Y"kim tartaku. Niestety, Z"'rią
\\'SCllÓfl od \\"ilnfl. Przez w~'zy$kanie siły
zek przed obiecaną. poprawą rozleciał
wodneJ rz('('z 11. będziE' miala tym więk
się całkowicie, nie starając się w ogóle
sze znaczenie i hO"7.1a budowy będą odpowiednio zl1llliej"WTIr.
walczyć z Żydami. \" rewltacie wy:\owa elektrownia bt~dzi(' zaopatrywała
rzucono znowu kilku' robotników. mię
kraj w ('lrklr~'czność na daJekir.j przedzy nimi Jana Pękałę, ojca kilkorga
SlrZrTll służącej jednocześnie celom przecll'obn~'ch dzieci. Pękała pracował w
m~·"lo\\rm.
tartaku 15 lat i został w~'da.1ony z pracy bez 'wypowiedzenia oraz bez żadne
go odszkodowania.
J tutaj zaczyna się dopiero trageclia
doli rohotniczej. \Vvrzucony Jan Peśp.
Kleslczyńskiego
kala Udaje się' po sprawied'!iwość d'o
\V sobotę po nabożrli ;: (" ie w kościele
odnośnych władz, zarówno do Inspekśw. [\a rola BO!"C,llleusza w \Varsza wie odtora pJ'acy jak i do Ubezpieczalni Spoh~' ło się zlożrllle na wif'czny spoczynrk
łecznej. Pękała szukał sprawiedliwozwlol, śp. redaktora Zcl2'istawa Klrszczyń
TV
imieniu
zarzqdu
miejskiego
Sewilli
gen.
Queipo
de
/.,lano
wręczył
cię:Jw
poskiego. POl!rzeb odbył się na cmentarzu
ści osobiście, jak i przez związek klaszkodou'anym ofiarom wojny o narodowe wyzwolenie Hiszpanii klucze do Po\yązkowskim. Na grobie złożono liczne
sowy, który jednakże pod wpływami
domków mieszkalnych, które inwalidzi otrzymują w darze dla siebie i rodzin. wieńce.
ż~'dowskimi nie jest w stanie wzię.ć w
ohronę
robotników wyzyskiwanych
przez Żyda.
Widzimy więc, jak się konczy rola.
klasowych demagogów_ Z drobnym
katolickim kapitałem walczyć potrafi i,
z wielkim żydowskim nie umieją. i
Sensacyjne odniesienie australijskiego statl(u - Czy sygnały KHAQA są sygnałami stacji
przede wsz~'stkim nie chcą., gdyż nie
radiowej znakomitej lotniczki - Poszukiwania zaginionych
leży to w interesie żydostwa, ich naucz~-cieli i przywódców.
M
e
l
b
O.U r n e. Kapitan
jednego
Amelia Earhardt wystartowała w ski wskazywałby więc, że AmeBa Ear·
Sprawą
poszkodowanego Pękały
ze statków, znajdujących się przy wy- ostatnich dniach czerwca z portu Dar- hard t, wbrew wszelkiej nadziei, żyje
brzeżach Australii, zawiadomił władzę
wina w Austrii do lotu dookoła świa jeszcze.
w Melbourne, że radiostacja pokłado ta, kierując się ku odległej o 2570 mil
S~'gnał Khaqa zostal pochwycony
wa pOChwyciła na krótkich falach sy- wyspie Howland_
.
przez statek brytyjski w chwili, gdy
gnał stacji radiowej Khaqa.
Burzliwa pogoda, panują,ca na tra- 7.llajdował się on o 6 mil od wyspy
Gerguclen. P1"7.ybicie statku do tej wy_
Wiadomość ta jest o tyle sensacyj~je lotu zmusiła lotniczkę prawdopona, że sygnał Khaqa jest sygnałem dobnie do wodowania. Po dłuższYCh spy nie b~'ło możliwe, gdyż była ona,
stacji radiowej samolotu Amelii Ear- poszukiwaniach uznano Amelię Ear- jak zwykle, oloczona gęstymi mglami.
hardt, która w czerwcu ub. roku zagi- ha1'Clt za zaginioną.
Ze względu na to, "..· ~-spa ta zyskała
.
sobie nawet nazwę ,,\\',\"Sp~7 Mgieł".
nęła bez śladu podczas lotu transatSygnał . radiowy jej samolotu po.lantyckiego.
.
\Viaclomość o pocJn\' ~'ceniu sygnału
chwycony obecnie przez statek brytyjAmelii Earhardt zelekiryzo,,'a ła cały
świat. Siostra zaginionej lotniczki,
również pilotka, w najbliższych dn'iach
ma udać się samolotem na poszukiwa.
PowoLność ruch6w, uczucie cl~rko§cl. ~m'lczenie, ł żvlcioweJ l Z.le.! przemianie m/lteril 1)·ra Cz.
nie zaginionej. Kilka o)GQtów angiol.
duszność. na .kutE'k zwiekszonej praCY serca Kras50wskiego. ze znakiE'm d'vwnym KAIIII·
oto objawy cierpień czlowieka .. ciężkiej wagi". CINA. klinicznie dobra.ne. prz)-lIpiesza.ia prze- skich oraz statek niemiecki "Wi.i.rz·
Nadmierna .ltyloŚć - to akutek zlej przemiany miane matem. wzmacniaja odtruwające dzia- burg" udały się w kierunku \Vyspy
materii. kiedy tluil!cze " organizmie nie ule'lllUIie watroby i re&'uluia czynno§ci jelit a IW Mgieł, aby tam rozpocząć gruntowne
Mistrzowźe szermiprczy w klasie B
~ai4 ezybkiemo IPaleniu. lecz magaZynuj4 .• le.
rezultacie rednlrują nadmiar tlul'Zczn. Oena pu- poszukiwania.
.
od lewej: Zawadzki (AKS-Kraków)
tworząc zwaly i zło&'i tluszczowe.
Stol!Owane delka zł 2,-. Do nabycia we wszystkich apte·
szpada, Kamionka (KPW-Kntowice)
w t"ch w"padkach zio/a prueiwko kamiC'7
kach i akladacb ~pteczn"ch.
floret i NiedlOorolc (PKS-Katowit;.e)
Skłael GM....T: Zakład" Pn••• • nalldL Dr Farm. K. We II d.. .W.,..a".. .lAI-. ",.
Czytajcie i abonujcie
II 5943
szabla.
"Jlustrację Polską"l
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lKRONIKA PABIANIC
Powstanie dwóch kół S~ronnictwa Na·
rodowego. \V sobotę ub. w lokalu własnym
przy ul. Pułaskiego 1315 ortbyło się walne
zebranie spra"'ozdawCi':e koła Stronnictwa
Narodowego w Pabianicach. któremu przewOdniczył p. Kuśmider.
Ze sprawozdań
poszczególnych cz!onków zarządu wynika,
że praca ruchu narodowego na terenie tut.
była ożywiona. TIegularnie co środę odbywały się tygodnio\\'e zebrania dla człon
ków. Prócz tego odby!o się kilka więk
szych publicznych odczytów z udziałem
zamiejscowych prelegentów. Urzqdzano
akademie okolicznościowe, zamawiano naboźe!istwa żałobne za poległych w walce
o Wielką Polskę narodowców, oraz za duszę
śp.
ks. Sb·eicha. Przeprowadzano
akcję bojkotową w okresach
przedświą
tecznych i na jarmarkach. Idea narodo" 'a szerzona w Pabianiach znajduje coraz
więcej sympatyków, zapisujących się pod
sztandar narodowy rozumiejących, że jedynie obóz narodowy zdolny jest wyzwolić Polskę od zmory żydo\yskiej i poprowadzić naród lm Wielkiej Polsce Katolickikej i Nar;;dowej. Wobec stałego napływu członków ",ładze Str. Nar. uznały
za potrzebne powołanie w Pabianicach
dwóch kół S N. Utworzono je i nadano
im nazwę im. Bolesława Chrobrego i Wacława Grotkowskiego.
Teren działalności
obu kół uodzielono na Stare i Nowe Miasto. Na powyższym zebraniu zabierali
głos pp. Kuśmider St., Raźniewski, Slatkiewicz i inni. Zebranie zakollczono odśpiewaniem hymnu Młodych.

KRONIKA ZCIERZA
Z ruchu narodowego. W dniu 8. bm, 'o
godz. 20 w lokalu własnym przy ul Pił
sudskiego 28, odbyło się tygodniowe zebranie członków Stronnictwa Narodowego, na
którym tygodniową kronikę polityczną
omówił miejscowy prezes koła.
Z zatrudnienie bezrobotnych. Zarząd
Miejski w Zgierzu w miarę rozszerzania
się robót sezonowych przyjmie do pracy
jeszcze kilka grup bezrobotnych. W obecnym sezonie znajdzie pracę poważniejsza
ilość sezonowców przy robotach kanalizaq,jnych i wodociągowych.
Akcja bojkotowa. Stronnictwo Narodowe w Zgierzu zorganizowało energiczny bojkot sklepów i straganów żydow
skich. W sobotę, dnia 9 bm. akcja bOJkotowa szczególnie przybrała na sile. Żydzi
kilkakrotnie usiłowali sprowokować zajście, co jednak im się nie udało. Podczas
akcji bojkotowej policja aresztowała za
wskazaniem Żydów 4 p,rzechodniów Polaków, którzy nie brali udziału w bojkocie.
Aresztowanych po wylegitymowaniu siQ
zwolniono.

KRONII<A LASKU
Biblioteka Policyjnego Klubu Sporto.
wego już czynna. \V tych dniach została
uruchomiona biblioteka Pol. Klubu Sportowego w Łasku, która jest czynna codziennie od 15-17. Z biblioteki lwrzystać
mogą wszyscy mieszkaI1cy Łaslm i okolicy.
Postrzelił własną matkę.
,V uli tygodniu we '''si \Vydrzyn pod Łaskiem niejaki Adam No\"ill.ski, manipulując rewolwerem, postrzelił nieumyślnie matkę swoją Magdalenę w nogę, zaś sam siebie w lewą rękę.

KRONIKAZDUŃSKIEJ WOL:I
Zakonczenie kursu ideowego Str. Nar.
y.; piątek, 7. bm. został zakollczony 5-dniowy kurs ideowy Stronnictwa Narodowego,
który UkOllczyło 18 słuchaczy z całego
pow. sieradzkiego.
Zebranie "Pracy Polskiej". 'V sobotę,
9. bm. w lokalu Stronnictwa Narodowego
przy ul. Kościelnej 14 odbyło się zebran'ie
miejscowego oddziału "Pracy Polskiej".
Sprawy organizacyjne omówił p. Bednarczyk, wiceprezes zarządu
okręgowego
,.Pracy Polskiej" w Łodzi.
Wypadek samochodowy, W piątek. 8.
bU1. au1.o firmy S~' l\Yer z Kalisza najechało na 8-letniego Szmula Pika, któregoJ w
stanie bardzo ciętkim zabrano do szpitala
miejskiego.

KRONIKA TOMASZOWA
Pijany szofer spowodował katastrofę.
Na ulicy Szosa 'Varszawska w Tomaszowie wydarzyła się katastrofa samochodowa. Zdążający w kierunku osady Ujazd
naładow. samochód ciężarowy,
należący
do M. Zimnego z Jaworzna Dolnego w pe\"nym momencie wywrócił się. Szofer z
katastrofy wyszedł bez szwanku. Samochód uległ rozbiciu. Dochodzenie ustaliło, że wypadek spowodował szofer, który,
bQdąc pijany, zbyt gwałtownie skręcił wozem.
Usuwa chore zęby bez bóln. Do Tomaszowa przybył p. Tentis Constantini,
dentysta rumuński, który usuwa chore
zęby bez bólu. P. Constantini w komisariacie policji usunął chore zęby kilku policjantom, a następnie w fabryce sztucznego jecl\yabiu zabiegi swe powtórzył na
pracownikach, usuwając ponad 50Q zębów.
Zabiegi dentystyczne p. Constantini wykom' wał bezinteresownie.
Brudy w piekarniach żydowskich. Przy
udziale starosty pO\viatowego, inspektora
pracy oraz kierownika starostwa koniIlskiego komisja sanitarna dokonała lustracji 14 piekarń na terenie Tomaszowa.
W wyniku lustracji piekarnie Książeniee
ra i Najdorfa zostały opieczętowane, gdyż
stwierd7.ono w nich wielkie bl'udv i nieporządki. piekarzy AjzenszteinR. i Lajzel'o\.... icza. ukarano doraźnie mandatami za
brak czystości.
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Stan zieleni i zadrzewienia - Park - olbrzym na Polesiu Konstantynowskim

Ł ó d ź, 11. 4. \V nowoczesnym
układzie miast parki, skwery i zadrze-

ne są w swej pracy pod tym względem
przede wszystkim na działalność konwione ulice posiadają nie tylko zna- serwacyjną. Zgoła odmiennie jest w
czenie estetyczne, ale przede wszyst- ł .odzi, gdzie po doprowadzeniu parków
kim zdrowotne', a nawet do pewnego do stanu odpowiaclają.cego wielkim
stopnia obronne. Dla Łodzi, wielkiego miastom, poza konserwacją, prace
środowiska
fabrycznego, miasta ó plantacyjne idą głównie w Iderunku
szczególnie ujemnYCh ,varunkach zdro- inwestycyjnym.
wotnych i estetycznych, zadrzewienie
Pod względem zieleni Łódź była do
jest zagadnieniem o specjalnej donio- roku 1928 na szarym końcu miast pol ..
~łości. Dla tego olbrzyma fabrycznego,
ski ch, bo obszar plantacy.i wynosił w
w którym powietrze pełne jest dymów tym oki'esie - 214 ha. Na jednego
i w~'zie",ów i gdzie dominuje barwa lnieszkailca wypadało niespełna cztery
szara - żywa zieleJl drzew i trawni- metrY kwadr. 'V latach 1937/38 obszar
l'ów, barwa kwietników jest niemal je- tereriów plantacyjnych używanych
dyną. ozdobą i pierwszorzQdnym czyn-I przez publiczność podniósł się do przenildem zdrowotności miasta.
szło 368 ha, co nawet prz~7 wzroście
Miasta, posiadające dawną kulturę ludności o blisko 60 tys. daje 5,5 m
plantacyjną, jak np. Poznań, nastawi 0kwadr. na mieszkańca. Tak się przed-

Zwłoki mężczyzny
Ł ód ź, 11. 4. - \V stawie na terenie
cegielni Lisnera przy ulicy I{arpackiej
znltleziono zwłoki starszego mężczyz
ny, leżącego w płytkiej gliniance. Ponieważ na głowie znaleziono ślady od
uderzell. tępym narzędziem, dało to powód do podejrzęi1, iż miała miejsce
zbrodnia.
Zarządzone dochodzenie policyjne
ustaliło, że zmarłym jest 78-letni Teo-

wgliniance

dor Gatke z Rudy Pabianickiej (ulica
Familijna 14). Starzec dla skrócenia
drogi szedł przez grząski teren zmę
czył się, padł na kamienie kalecząc sobie przy t~' m głowę i stoczył się do bło
ta w gliniance. Nie mogąc się wydobyć utonął.

Zwłoki nieszczęśliwego

przekazano

rodzinie.

orozstrzygnięcie sporu w przemvśle
kotonowo-pończoszniczym
Ze

świata

pracy w

Łocbi

Ł ód ź, 11. 4. - \V dniu dzisiejszym Ilem dokładniejszego ustalenia taryfy
12 bm., wyznaczone zostało posiedzenie płacy, konferencję odroczono do 14 bm.
nadzwyczajne komisji rozjemczej, któ·
Robotnicy zatrudnieni w druk arrama rozstrzygnąć spór w przemyśle niach rccznych chustek w~'stąpili o zakotonoWo-pOllczoszniczym.
Ponieważ warcie dodatkowego układu i podnieprzemysłowcy
odmówili przesłania sienie płac o 10 pct. Na wczorajszej
swych ławników na rozprawę komisji, konferencji w Inspektoracie Pracy 0również ze strony robotniczej ławnicy siągnięto
porozumienie i podpisano
nie wezmą udziału.
protokół, na zasadzie którego drukarze
'V związku z tym w dniu wczoraj- uzn;kali 10 pct podwyżki.
szym dyr. Prenier, przewodniczący ko·
. 'V dniu \vczorajszym delegacja
misji rozjemczej, odbył jednostronną związku majstrów przyjęta została
konferencję z przedstawicielami Zw. przez dyr. Preniera z Min. Opieki SpoZaw. robotniczych 7, "Pracą polską" na leczne.i, bawiącego w Łodzi i przedc/:ele, na której dokładnie został poin- stawili sytuację, która wywięzała się
f(;}'mowany o warunkach i żądaniach w związku z odrzuceniem przez przestrony robotniczej. Orzeczenie komisji mvsł żądail majstrów w kwestii zazapadnie w dniu 12 bm.
warcia układu zhiorowego. Delegacja
'Wczoraj odbyła się konferencja w wskazała, że maistrowie- pracu.ia hez
sprawie zawarcia umowy dla malarzy umowy i wskutek tego warunki ich
pokojow~rch. Ustalono nowy tekst
pracy' znacznie siQ pogorszyły. Dyr.
l\ładu zbiorowego, który ustanawiając Prcnier przyrzekł podją.ć akcję poierlwiQkszą ilość grup zarobkowych pod- nawczą, by doprowadzić do zawarcia
nosi płacQ dla czeladników o więk- układu z przemysłem.
szych kwalifikacjach zawodowych. Ce-

u-

•

lydowski lekarz przejechał dziecko

Sąd ska~al

niefortunnego kI(, rowcę

'IU!f,

3 1niesiqce ares~lu.

Ł ód ź, 11. 4. - Przed Sądem Grodz·
kim w Łodzi w dniu wczorajszym od·
powiadał Żrd. dr med. Lajzer Tennenbaum (ulica Piłsudskiego·15). Dr Tennenbaum uzys1,ał w dniu 16. 7. 1937 r.
prawo jazdy samochodem, i w dniu
Z9. 7. 1937 r. w towarzystwie innego
Żyda dra Sztylera oraz Żydówek wybrał się świeżo zakupionym sarnochodem na wycieczkę.
Na ulicy Rokociilskiej mimo znacznego w tym miejscu ruchu jechał
z nadmierną sZ~'bkością, a w dodatku
lewą. stroną jezdni i najechał na przechoclzą,c.e-go
przez jezdnię 9-letniego
1fajera Fausta (ulica TIokiciilska 11).

przy ż~'ciu, lecz zostanie kaleką.
Dr Tennenbaulll w wypadku stracił
całkowicie orientację i panowanie !lad
kierownicą, skręcił gwałtownie w bok,
przejechał
ściek,
zwalił
latarnię
i
wpadł na ścianQ tak, że samochód 1'OZtrzaskał siQ.
Jadący mimo to wyszli z katastrofy
z lekkimi zaledwie obrażeniami. Dra
Tennenbauma pociągnięto do odpowiedzialności karnej za nieumrślne spowodowanie
ciężkiego
uszkodzenia

900 rodzin otrzyma zasiłek. Akcję Komiletu Pomory Zimo\\'Cj w Tomaszowie
c1.iętych zoslalo w b. micsiflcU kolo 900 rodzin, które otrzyma.ią ta lony na artykUły
spożywcze i opał.
Talony wydawane bę
dą 12. i 13. bm.

Akademia "Pracy Polskiej". 'V niedziednia 10. hm., o godz. 5 po południu w
sali Towarz~' stwa Dobroczynności Związel(
Za\,"oclowy "Praca Polska" zorganizował
uroczystą akademię ku czci śp. ks. Stanisława Streicha.
Anormalne stosunki w gminie Sulmie.
rzyce. Zarząd gminy Sulmiel'zyce, budując drogę gminną, powierzył zakup kamienia Życiowi Al1l'arnowi Kl'ymałowskiemu
ze SZCzcl'cowa, któren! u pluci po 4 zł za
metr. Żyd natomiast, kupując kamiell od
chłopó\", płaci już z dostawą na miejsce
orl zł 1,00 (lo zł :?,OO 7.11. metr. To się nazywa oszcz<;llna gO:;ll odarka gminna.

ciała.

Na rozprawie !".ądowej tłumacz~'ł,
nie ponosi winr, gd~-ż dzieci pozosta\"ione bez opieki w~'biegł~- 7,llienacChłopiec
doznał
ciężkich
obrażeń ka i nie miał już czasu na powstrzyczaszki i obu nóg. Niezwłocznie prze-I manie samochodu. Sąd Grodzki w Ło
ni~si~no go do pobli.~kiego szpital.a dzi po rozp~znaniu sprawy skazał 33dZleclęcego Ann~' Maru przy u1. Roklletmego La,lzera Tennenbauma dra
ciń kiej 13, gdźie został utrzymany med. na 3 miesiQce aresztu.

KRONIKA RADOMSKA
Rok więzienia za krzywoprzysięstwo.
Przeli Sądem Ol(l' ęgowym w Piotrkowie,
na sesji wyjazdO\wj w TIauomsku stanął
2l -letni l(Jjeszkanie c wsi Plu cice, gm.
GOl'zkowi ce - Józef Lempal'ly, oskarżony
o złoienie fałszywych zeznań pod przy się
f,"ą. Sąd ska7.ał krzywopt'zysi~zcę na 1 rok
więzienia z za\\ iCSZCllicHl na lrzr lala.

że

lę,

stawia stan plantacyj. Jeśli teraz cho·
dzi o tereny ogólnej zieleni, co j e'it
ważniejsze dla Zdl'owotności miasta,
a przez które rozumie siQ obszary plantacyjne, ogrody prywatne i cmentarze,
to zajmują one przestrzell 59G,5 ha, to
jest stanowią 10 pct ogólnego obszaru
mia, ta, gdy natomiast normy przewidują ZO pct
terenów miejsl,ich na
zielell.
Obecnie stosunek ogólnej zieleni
miasta do jednego mieszkailca wyraża
~ię w c\'frze 9,5 m kw. Ponieważ ustalrne og'ólnie normy ohszaru ziel~ni dla
miasta wynosza 27-30 pct caleJ przestrzeni rriiejsl<i~.i, w tym plantacyj
17-20 pct, widzimr, że pomimo bardzo
intensywn~' ch prac inwest~' cyjnych w
ostatnich latach Łódz pod względem
obszaru zieleni osiągnęła zaledwie trzecią część nrmy.
ZADRZEWIENIE ULIC
Plantacje miejskie składają się 0bernie z siedmiu parków i ogrodów
oraz 60 skwerów i zielel1ców. Jeś1i
teraz chodzi o zadrzewienie ulic, to
spran'a ta w Łodzi napotrka na wyjąt
kowe trudności. 'V Łodzi wskutek dymów, gazów spalinowrch z fabn-k, sadz~', nastQpnie ścieków. spłnyających
w otwart~'ch r~'nsztokach; tylko pewne
gatunki drzew wykazuj a względnie zadowalającą wegetac.ię. 'V tych warunkach z szeregu ulic Łodzi. a między innymi z główn~'ch ulic, jak u1. PiotrkowskieJ, takie drzewa jak kasztan~-,
lipy drobnolistne, musiały być usunię
te. Na ulicach tych, jak również na
ulicach nowozadrzewion~r ch został~r zastosowane drzewa odporne na działa
nie ujemnyrh, spec~' ficznych ella Łodzi
wpł~'wów. Do tych drzew należy przede wszyst1<im topola szlarhetna. klon
amervkailski, natomiast lipy kf}' mskie, 'wz~I('r1nie nuiharclzie.i odporne na
warunki łódzkie, jako drzewa hardzo
pir;'kne. stoso,"ane są przeważnie w
dzielnirflrh oclleQ'łnh od śróclmieścia .
Stan zanrzewien'ia' w ostatnich latarh
nom'awił siC znarznie. Podczas gdy w
1928 r. h~' ło 12.237 dn:ew, to jest Jedno
clrz!'wo "'ypaclało na 47 mie<:zkańcó\y.
to 1937/38 cyfra ta poclnio<:la się do
37.229. I ta 1( nornimo wzro~tu ludności
o prze!'\zlo 00 t~·s. ohecnie .iedno drzewo prz~'pada na 18 mieszkaM·ów, g-dy
norma zac1l'ze\"ienia przewiduje .iedno
drzewo na 10 mieszkailców. Jesteśmy
wicr coraz hliżsi normv.
'Ohecnie Łódź pOSiada 318 11lic i placów 7.adl'7.ewion~r ch, o ogólnej długości
185 km. Zarlrzewienie ulic Łodzi w Jl0równaniu do inn~' ch miast jest bardzo
młode'. a więc akt~'wność
je,l!O pod
wzglcdem este'tyr.zn~· m i Z(lt'o\"otn~' m
zwi~kszać się hQdzie w miarę postQpu
lat, to jest wzrostu drzew.
PRACE INWESTYCYJNE
stan zieleni i zadrzewienia Łodzi. ' Ohszerniej trzeba
będzie jeszcze omówić roboty inwest~· 
cr.ine, prowadzone w łódzkim środowi
~ku
pod kierownictwem naczelnik~
Rogowicza na wielkę, skaIQ. Przede
,'\'Szystkim trzeba będzie zajać się Parkiem Ludownn na Polesiu I<on s tant~-
no",!"kim, zalicza.iacym się do na.hYięk
szych parków w Europie. (j. wyg.)
Przedstawiliśmy

Pobili pOlicjantów
Ł

ó d ź, 11. 4. - Dnia 8 lutego rh .
na ul. l\Iłrnarskiej miała miejsce
krwawa hójka :przy użyciu siekien-.
Gdy nadbiegli :policjanci, awanturnicr
stawili opór, przy cznn zgromadził siQ
tłum, któn- ohrzucił policjantów kamieniami, a pona(Ho jeden z awanturników, 19-1etni Stanisław \Yeiss, doskocz~' ł z t~-łu do posterunkowego ~IiI
lera i ranił go nożem w sz~' jQ.
Policja zmuszona była odstąpić od
czynności służbowych i dopiero w dochodzeniu ujęto czworo najagresywniejszych przywódców, którzy zasiedli
na la ",ie oskarżonych.
Wczoraj Sąd Okręp:owy w Łod7.i po
rozpoznaniu spraw~r skazał 2Z-letniego
Józefa '''eissa, 32-letniego Józef:::. K::lmionkę po półtora roku więzienia, 1C)letniego Stanigława \Veissa na 1 rok
i dwa miesiące wiQzienia, 40-letni:}
Stanisławę Staniszewską na' osiem
micRięcy więzirl1ia.

Święta Wiellianocy niech będą
także

prawdi%iwym świętem .
dla biednych dzieci

-

Numer 85

ORĘDOWNm, środa,
&MiANA

Kwiecień

ł

lZI
I

n.oilendarz rz,m••• at.
Wtorek: Juliusz p. ap.
Zenon

~~~:~;I~::~:~:a m.
Środa: Przemysław

Słońca: w~chód

5.04

z'ichód 1844
.
·~_n.lII_n Dlugość dnia 13 g 4~ mm.
Księżyca: wschód 16.26 zachód 3.40
Faza: 2 dzień przed pełnią.
r
Wtorek

n~re~ re~ak(ji i a~mini~tradi WtO~li
Piotrkowska 91
NOCNY DYZUR APTEK
Nocy dzis iejszej dyżurują apteki: Kon i Ska
'(Żyd) pl. Ko ś cielny 8. Charemza. Pomorska 12.
\V a gn e r i Ska, Piotrkowska 67: Zajączk!ewicz i
Ska żeromskiego 37. GorczYCkl - PrzeJazd 59.
Eps'ztajn (ŻYlJ). - Piotrows.ka 225. S'~ywaliski Przędzalniana 75.
Pogotowie miejskie 102-90.
I Pogotowie P. U. K. 102-40.
I Pogotowie Ubezpieczalni We-ID.
Straż ogniowa tI.

.T EATRY
Teatr Polski -

"Nieboska komedia".

'UNA

Capito] - "Carski kurier".
Corso - "Pieśli skazańców".
'i Ikar - "Halka" i "Dodek na froneie".
l Metro - "Wladczyni PUSZ(·Zy".
. Mimoza - ,.Blond Karmen" i .. Postrach dzikiego zachodu".
Oświatowe - Słońce - "Skfamalam".
Palace - ,,::>zczęśli wa l3-tka".
Przedwiośnie "Scypion afryk'l.ński'·.
Rialto - "Pensjonarka".
Stylowy - "Narzeczona z " 7iednia",

Z 2YCIA ORGANIZACY.J
RekOlekcje harcerskie.

-

Staraniem

du~zpasterstwa harcerskiego w Łodzi w
dl1lac~ od 1.3 do 16 bm. w kaplicy gimnazJulll: zellskJego. przy ul. Nawrot 58, odbę
dą SIę rekolekcJe dla instruktorów i in-

siruktorek oraz starszych harcerzy i harcerek. Rekolekcje prowadzić będzie ks.
,Wale~ia~ Olesiński. Początel, o godz. 19.
Z ZYCla Stow. Wł. Piwiarń. W lokalu
~~v: ,Rz ~mieślników Chrześci.ian przy ul.
I".11mslncgo 123. odbyło się 'walne zebrawe Stowarzyszenia Właścicieli Piwiarll.
Po zagajeniu i wyborze prezydium uczczono pamięć zmarlych członków, po
czym prezes p. MacieIski zlożył obszernĘ>
spra\:vozd a nie. Jak wynika ze sprawo
zdallla, wladze centralne w Warszawie
posta~O'Iyiły w roku bieżącym powięk
szyć ,llo s ć konceSYj . na prowadzenie piwI~rn w 'p~lsce o 850, o które mogą się
ubIegać pIWIarze. Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom, wybrano
nowy.zarząd
w nas tępującym składzie:
pp. PlOt: Szyman.ow~cz - prezes, Hugon
Ma~er 1 .MJ.kola] Nlkonorow - wiceprezesI, NOWIckI, Klschler, Zajączkowski _
członkowie zarządu.

KRON I KA M I E.lSCOWA
".Święcone" dla dzieci w szkołach, orgaDlzowane przez Miejski Komitet Pomocy. D.zieciom i l\flodzieży, obejmie 18.000
dZIecI. Poza tym oddzielnie staraniem
Rady Szkolnej i Opiek Szkolnych obdzielonych ma być 7000 dzieci. Wręczenie
"ś\".. ięcon ego" odbędzie się w \Vielką Sobotę po święceniu.
,Zmniejsze~ie kapitału akcyjnego.Społka AkCYJna
Lódzie 'Wąskotorowe
Elekt~yczn.e Koleje Dojazdowe (tramwaje
pOdmIeJskIe) na mo cy zarządzenia Ministra. Prze~ y słu i Handlu zmnfejszyła
",,"óJ kapItał akcyjny przez anulowanie
330 akcyj wartości nominalnej 500 zł na
łączną sumę 165.000 zł W ten sposób kapitał
akcyjny ŁEWKD
spadnie
z
14.500.000 zł do 14.335.000 zł. Anulowane
akcje wystawiane były na okaziciela.
Wzrost spożycia mięsa. W marcu rb.
łącznie ubito 25.166 sztuk zwierzat o wadze 2.181.723 kg. Ponad to dowieziono
230.797 kg mięs a z okolicy tak, że łączn<:'
spożyci.e
wyraziło się w sumie 2.412.520
kg i było o 300.000 kg większe, niż w lutym rb.
Liczba protestów wekslowych w m arcu rb. " 'zrosla nieznacznie. Ogół e m zaprotestowano II notariuszów w Łodzi w eksli kraj owych 20.912 sztuk na sumę
2.178.370 zł Ol'aZ 2 w eksle zagraniczne na
S.30ą zł. Przed protesiem u r ejentów wy7437 weksli luajowych
na
kupIOno
974.904 zł. Suma protestów zwiększyła
się o 150.000 zł.
Zaostrzenie nadzoru nad mlekiem. W
wyniku zaostrzenia akcji, ma.iącej na ce lu niedopuszcz enie na l'}'nek mleka nie
pasteUl' yz0\yanego, z powodu pryszczycy, pociągnięto do odpowiedzialności karnej 65 dostawców, którzy odpowiadać bp,dą prz qd Sąd r m Slal'o ś ciliskim w trybie
karno - adm ini sl l'acyjnym.
Szkody w rolnictwie i ogrOdnictwie. Osla1ni e chloc1y i opady śni e żne wywołu
ją obawy w ~ ród rolników
i ogrodników
o stan upraw. Wedlug bad:lli Izby nolniczPj. cl otycllczas c!110(ly i opad y nie wy rzącl7.i1y pO\\'ażn iejszych szl,ód
w rolnic
twi e na terenie woj ewó(lztwa łóclzkiC'go.
Przerwa w przemyśle. \V przem y śl e
wl óki ennicznn w ]',o(lzi na nadcho<lzf:\ce
świ ę t a Wi (' ll\i ej Nocy nie jest przewidziana żadna przerwa dlu ź sza , .iak to wialo
mi ejsce cz ęs toluoć \V ubieglych latach.

Prenumerata
O rę d ownl-I,a

dnia 13 kwietnia 1938
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Strona 1
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Akcja bojkotowa
Stronnictwa Narodowego wŁodzi

..

g

rów, którzy strajkiem nie byli objęci

wybijaniem szyh itd.
.
'V zakładzie fryzjerskim przy ul1cy
Zawadzkiego 33 wybito szy~y i poli~j~
zatrzvmał.a trzech członkow kOmIS)1
·strafkowe.i, Mos zka Brandta (Ul: Drewnowska 30), j\[iche-Ia Blumenstema (ul.
Berka Joselewicza 7), 'oraz Mieczysła
C~lonkowie Str_ Nm·. piJ.detuj l{cy sldepy ;i1/clowskie oclprowa Bla s zczYka (ul. Janowskiego 9).
wad~eni clo k01łl.lSli ricttu 'w l~aj(lankach
\Vszy s cy tr'zej sl{azani zostali przez
Ł ó d ź, 11. 4. Jak już donosiliśmy c;arze stali w jednym miejscu, gdyby Sąd Starościń ski po trzy dni aresztu
akcja pikietowania sklepów żydow natomiast chodzili, nie byłoby powo- każdy.
skich, zorganizowana przez Stronni c- dów do interwencji policji.
Na ul. Gdań skie.i 5 w ybito szyb? w
Po tych wyjaśnieniach członkowie zakladzie fryzjer skim. Zatrzymani skatwo Narodowe, spotkała się w więlu
punktach miasta z nlezrozumialą. in- 8tronnictwa Narodowego ott'zymali od- zani zos ta·I i . pi'zez Sąd Starościński po
terwencją. policji.
Rzecz charaktery- powiednie polecenie i akcja pikieto\va- 7 dni aresztu.
styczna, iż na placu 'Wolności stawliali nia odbywała się w dalszym cią.gu.
Do 7.aklaLlu fl':>' zjerskiego starszego
spokojnym i taktownym pikieciarzom Ilość prz?trz~' manych członków Stron- cechu Raucza (ul. Piotrkowska 76) po
sprzeciw nie zwykli posterunkowi po- nictwa Narodowego trudno nam b~' ło rozbiciu szyby wtargl1Qlo kilkunastu
liCji, lecz komisarz Wiśniewski, znany ustalić, gdyż akcja pikietowania odby- terrorystów strajkowych, którzy zde. z różnych interwencyj przeciw nar':>- wała się w kilku punktach miasta. Po molowali urzadzenie. Policja zatrzykażdym
wypadku przytJ'zymrwania mała jednego ~ fryzjerów Moszka Bredowcom.
StronniCtwa Narodowego nera, 'przybyłego ze Śmiechowa pow.
Po zatrzymaniu jednego z pikiecia- członków
rzy komisarz Wiśniewski szukał poste- władze okręgowe S. N. natychmiast Kutnowski. Sąd Starośc111ski skazał go
runkowych, aby im mógł oddać naro- interweniowały u odnośnych czynni- na jede-n miesiąc aresztu.
.
\V ciągu dnia wczorajszego straJk
dowców, a sam wracał na dalszą. kon- ków administracyjnych tłumacząc, że
akcja pikietowania sklepów żydow fryzjerów rozszerzył się nieco, albotrolę. Praca komisarza 'Viśniewskiego
nie była łatwa, gd~7 ż na miejscu przy- skich jest legalna i że nie ma żadnych wiem poparli strajkują.cych również
trzymanych jakby spod ziemi wyra- podstaw prawnych do przeciwstawia- pracownicy większych zakładów, dolą.
stali nowi pikieciarze kontynuuj f.!. C nia się jej, tym bardziej, że tego sa- ezyła się także do strajku część mani,.
przerwaną akcję bojkotową..
mego zdania jest ' również i premier curzystek, zatrudnionych w zakładach.
Rokowania mają. być podjęte w dniu
Rzecz zrozumiała, iż interwencja gen. Składkowski.
policji zdenerwowanym i zmartwioW związku z akcją pikietowania jutrzejszym ponieważ i mistrzom zal~~
nym kupcom żydowskim dodała wiele sklepów żydowskich zatrzymano na te- ży na zlikwidowaniu strajku w okresl~
otuchy. Zapytywany przez kierowni- renie Łodzi ośmiu członków Stronnic- przedświą.tecznym.
ka akcji bojkotowej o powody przy- twa Narodowego, których po spisaniu
trz~rmywania i usuwania sprzed skleprotokołów przekazano do d~ ' spozycji
Uroczystości
pów żydowskich członków Stronnic- i'ądu starościńskiego. Na ul. Głównej
twa Narodowego komisarz Vhśniewsld posterunkowi policji kilku ' członków
odpowiedział, że nie pozwoli na tamoStronnictwa NarodO\yego zakuli w
Ł ód ź, 11. 4. Stronnictwo Narowanie ruchu ulicznego. Zcl:=tniem ko- kajclany i w ten sposób doprowadzili
dowe w Koluszkach obchodziło w ub.
misarza V,Tiśniewskiego, tamowlmie do komisariatu,
niedzielę uroczystość poświęcenia loruchu odbywa się przez to, że pikiekalu. Na uroczystość tę przybyli także
przedstawiciele poszczególnych kół z
c.ałego powiatu brzezińskiego w liczbie
przeszło 500 osób. Na nabożeństwo staŁ ó d ź, 11. 4. Dotychczas nie no- stale odraczana, gdyż Rogowska, ob- wili się przybyli delegaci i członkowie
towana w kronice są.downictwa w Ło łl ; żnie chora, nie mogła stawić się na koła Koluszki pojedynczo, ponieważ
slarosta brzeziński odmówił zezwoledzi rozprawa odbędzie się w dniach nią·
najbliższych.
Bolesława
Rog'owska,
\Vobec tego obecnie sąd postanowił nia na pochód.
Po nabożeilstwie ks. kanonik Zygakuszerka, zamieszkała przy ul. Brze- rozprawę przeprowadzić w mieszkaniu
munt WerdYI1ski dokonał poświęcenia
osl,arżonej, dokf.!.,d uda się komplet sę
zińskiej 24, za przepro'w adzer;ie nielegalnej operacji na pacjentce w począt dziowski, prokurator i obrona. Sama lukalu organizacyjnego przy ul. Brzelm 1935 r. zostala pociągnięta do od- o s karżona odpo'wiaclać bQdzie z łoża, zh1skiej 4, składając Stronnictwu Naclo którego przykula ją przewlekła rodowemu życzenia jak najpomyśl
powiedzialności karnej.
nieiszego rozwoju.
Rozprawa wyznaczana kilkakrotnie choroba.
Do zgromadzonych przemówił kow Sądzie Okręgowym w Łoczi byla
lejno prezes koła w Koluszkach Jan
Sikorski, prezes powiatowy Adam SuUkowski, referent organizacyjny Roman Kotasiński oraz mgr Jan Wyganowski z Łodzi.
Ł ód ź, 11. 4. Przed S~dem Okręgo
11 grudnia 1937 r. ograbili na ulicy
wym w Łodzi toczyła się roz}'Jrawa Łagiewnickiej 16-letnią Janinę Żół
przeciw młodocianemu herszto\;vi szaj- l<ównę zabierając jej 16 zł z sakiewki.
ŁóDZKIE
ki rabusiów ulicznych, 17-letniemu Ja- Sprawę młodocianej szajki wyłączono
W sobotę przybywa do Łodzi szereg
nowi Fl'yczkowi (ul. Łagiewni c ka 51,). dla sądu dla nieletnich, a FI'~7czek od- dygnitarzy ministC'rialnych na zaproszel\{imo młodego wieku był on już trzy- powiadał przed Są.dem Gt'odzkim w nie wIadz wojewódzkich i miejskich. Dygnitarze zwiedzać ma:ią przede wszystkrotnie skazany z zawieszeniem wylw- Łodzi.
nania kary.
Po rozpoznaniu sprawy, Sąd uzna- kim ul'ząc1zen;a i instalacje miejski'8. Do
tej wladze lol,alne przygotowyFryczek zorganizował szajkę, do ją.c, że osadzenie w więzieniu przenio- \vizyty
wały się przez killm dni.
której zwerbował U-letniego Józefa ~łoby mloclocianego herszta na zupeł
Antona, 13-letniego Władysława Ba- ną. drogę przestępstwa, uwolnił go od
rańskiego i innych. Napadali na przekary, niemniej rozprawa sama ujaw"Młoda \Vieś",
pismo sekcji wiejskiej
Związku Młodej Polski.
w nr. 5 podaje
chodzą.ce samotnie młode kobiety i raniła zepsucie wśród nieletnich.
następującą wiadomość: "Znana jest czybowali sakiewki.
telnikom "Młodej Wsi" sprawa koła Z.
M. L. ( Związku Młodziezy Ludowej{.:rzyp. red.) w Jal'oszynie, pow. Konin,
gdzie to w cza ~ ie lus tracji powiatu przez
wojeworl~ łódzkipgo p. Hauke - Nowaka,
powiatowe władze Przysposobienia RolSc(dStaJ·ościJlslci kat·ze terro"-ystów
niczego, chcąc po!{azać p. wojewodzie
Ł ó d ź, 11. 4. Fry,,;jerzy prokla-I doszło w dniu 10 bm. do wyst ą piel1. na.i lejJszy z ~ spół przysposobienia rolniczego, przywiozły go do kola Z. M. L. w
mowaIi jeszcze 7 bm. strajk, któI7 jecl- Strajku.iący w wielu w~' paclkach za- Jaro
s z~' nie.
P. woj ewoda, widząc ładne
nakźe początkowo objął w~'lącznie żvmierzali. zmusić właścicieli do zanie- wyniki pracy i przypuszczając, że to
dowskich pracowników. Na tym tle chania pracy usuwaniem terminato- koło "Siewu", dał kolu 20 zl ' na bibliotekę.
N iesz c'z p,śc i e chciało, że prezes koła
pl'zyznał s ię do przynależenia do Z. M. L.
Srzon wyjl\tkowo dopisuje i ożywienie we mirj"kiej 27, oraz dwie jego córki Edka Jakież było zclumi enie czIonków koła,
wlókienniclwie jest (lość :maczne, tak, że i Ch<wr., oskarż eni o ohrazę policjanta. gdy na drugi c1 v. ieli. zjawiła się policja l
w zasadzie wszystkie wielkie i średnie Sąd skrt z!11 Birnbauma i jego dwie córki zażądała zwrotu tych pieniędzy, obiecuzakłady unieruchomione zostana we Wiel- po 1 mies. aresztu.
jąc
wplatę
ich, gdy koło przejdzie do
l,i Piątek, a wznowią proclukcję normal"Siewu". Zabrano te pi e niądze pod groź
KRONIKA
DNIA
nie od rana we wtorek 19 bm. po świę
bą
aresztowania prezesa i sekretarza; ....
tach,
Na choclniku przy stacji Łódź - Kal. usi- (podkreślenia nasze - red.).
łownI p07.bawić się zycia
prz ez zatrucie
.Tak wiadomo, Z'wiązek Młodzieży LuZE ŚWIATA PRACY
dennturatem 51-h'tni Antoni T<tsterski dowej należy do Związku Mlodej Polski,
(ul.
Lipowa
(3
).
Desperata
po
udzieleniu
Wznowienie rokowań z majstrami. W
natomiast "Siew" zbliżony jest do "Nabicż. tygodniu wznowione zostana
roko- pomo cy oc1wjpziono w karetce pogotowia prawy".
do
szpitala.
Powodem
samobójstwa
był
wania ze związkiem majstrów fabrycznych w kwestii zawar cia umowy zbioro- rozstró.i nerwowy.
Fabryka lanitalu w Pabianicach "Powej z przemyslem wlókienniczym. ZwoZofia PI' zybył (ul. Składowa 19) w ce- lana"
rozpocz ę la już produkcję sztucznej
lana zostaje konferencja \V Ministerstwie lach snmobćjcz y rh zab'ula się jodyną. Opiekj SpoJcr.nej z udzialem przedstawi- Sa mobÓjczyni udzi r,lil pomocy przybyly wełny na uli.ytek łód z ki c go przemysłu. cieli obu stron.
lel<arz pogotowia. Powodów zamachu nie Dwie falJ ry ki w Łod z i przystąpiły do
próbnego zastosowania "włoskiej wełny"
Zgodnie z uchwalą ostatniego walnego u::: talono.
.'
do swej produkcji. Wyniki tych prób
zjazctu delegatów związku majstrów w
Z m iCR zkania. J<~\(hvigi Hirszberg (ul.
wypadku, gdyby rokowallia n·ie dopl'owa- Pio(l'kowsl,a 1:32) J1lpznani sprawcy przy nie są jesz cze znane.
dziły do poror.umienia, 7arząd zwiąr.ku
pomocy wlamania skradli biżuteri~, namajstrów pr0klamować ma strajk w 0- krycia stolowe, OI'UZ gotówkę lq,czn ej warJedna z firm warszawskich, która dolll'onie intel'esów maj s trów.
tości 3000 id.
tychczas korzy s tała z usług żydow s ki ch
Na s tacji J, óclź - Kaliska zatrzymany zo- naktadców, nawlf\zała bezpośredni ' kon1<RONIKA SADOWA
stal na krarl z ieży bawelny z wagonu takt z chr z eś cijań s kimi chalupnikami w
Awanturnicze ŻydówkI. Przed Sądem kolC'jo\vrgo Fl'anci s7.l"k Jaszczura, z ulicy Pabianicach, eliminując w ten sposób ży
Starościli",kim
odpowiadał
lcck Bil'n- Al. 1 Maja GO. Zail'zymanC'go osadzono dowskie po średnictwo. Oby przyklad ten
baum, wla~ciciel skl epu przy ul. Nowo
w arosz cie.
znalazł jak najwięcej naśladowców. (j. w.)
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nią '" biegu tanio sprzedam. Farule~·s ki Czempiń. Gen. Pie·

ratkiegO 2.

Piekarnia

przepisowa masyw. kolonial];a.
t:abudowania gospodarcze. ogród
wsi. pow6d śmierć. od wlaścicie
la.
Zgł06zenia Oredownik
Po·
znań ul li 615
piętrowy.

3ii

Dom

Kocioł

p~rowv 62 OJ' powierzchni ogrr.e·
w~lneJ 8 atm .• masz}'"l1e p~rOW4
55 KM. sprzedam. Oferty Or~·
downik. Poznań n 9- i93

Dom

Z powodu

sprzedam tanio nowy
jednopiętrowy dom 14 ubikacyj
.c iutyru ogrodem. 50 drzew owoeowTch. A. Czarnecka. Ostrów
;\Vl.kp" Czarnieckieilo 62.
zd 193:16

Wille

komfortową . 1 lub 2 mieszkania.
centralne ogrzewanie budowana
1933 roku 1'/. mOr"i ogrodu bez
)29datku i stempJj ~[lrzeda Z:ofia
Klosowa. Ostrów WJkp.. Z:eb·
cowska 1.
ng 976U·l

Dom

Kamienice

·dom,. dochodowe, ,,"il1e. domki
każelej cenie polecam. przyjmuje
do sprzedaży. Adamski. Pozna:1.
Plac Nowomiejski 6 a. z~.19 454

Domek

1/. morgi ogrorlu tanio sprzerlarn.
StarołP.ka Wielka. Zgło~zeni:t do
Orędownika, POZllal) zrl 19623

10000

poźyczki elom nQ,,·Y dam hipoteh
w~"I<? żyrantami 12 Rrocent. Ła·
ekwwe oferty OrNlowni<k. P02'lTlań
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}at ~. p{)js~ukuj<? rony z i'Otówką
cel'em objęcia imtere.sou. Oferty
Ort! Ll)w1flik. P07JTlań zd 1'9498
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szal6wkę
dług list

ŻÓŁTE PLAMY
OPALENIZNĘ

it.d.

USUWA
POO
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AXELA-KREM
StOIK
MYDŁO

2:- zł. i

3-zł. ~...,..~....

.AlCE LA'

1.-.ł

J.GAOEBUSCH
91~ ·1 /5

&tolark~.

podłoge

:' c;:ó.iu:lifiitq ..

we·

pomiarowrch dostarcza
Ioraz tarcie
zarobkowe

.~

wykolluje po cenach umiarkowa·
nych Tartak Ludwikowo. P. Mosina.
P 413'Z-15.1
Skład
cukierków sprzedam
wód choroba. Adres
Pozna li zd 1!l 526

POZNAŃ, ul. NOWA 1.

ng

grolz"

za:raz. po·

Orędownik,

•.
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R. Barcikowski S.
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gotowym stojem. w6zkiem 8 m

1L.1.1._ _K_U.P.N_A_ _ _•
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rlługości (Kreissage) wachadl6w·
k~ .
waly transmisyjne r6żnych
grubości
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Poszukujemy

ch rZElŚcianina _

do prowadzenia.

składnicy reklamowej artykułów
soOŻywczych.
Warunkowo
za-

~

----

I

chętniej

~~ n~z~ń~n~

bez inwentarza
no poszuku·
.ię, ZgJoszcnia Ag~nr-ja Pocztowa
Ucznia
Pod stolice. porl
..
Wlościanin".
krzezmctwa
· .
.
n 93i~
w nau·e
zaraz przYJI_ _ _ _. . . .~IIIIII~-. . . . Olę.
Jan Wawrzyniak. mistrz
. 2 3 . ROZMAITE
. . ~~~c*\;ści~nr:yWiń. Ryne~Jitł
ty): 14.15 porarl.ruik sporto"'·y rlla we i filmowe. 16.10. MorRw~ka.
_
robotników: 14.25 wiaorlomości bil'· Ostrawa. MUlZyJ;;a leKka. - 17.bO
Jasno"''';dz
Robotnik
;i;ac~: 14.33 ,,·.iadoJlloocl giełdowe; Budapeszt. Reci<tsll skrzypcowy
"A
środa, 13 kwietnia.
14.35 m1l!zykaro~yjsk~ (plyty): - (koncert wymip111lY węgiersko- Wittlins. to Twój synonim kt6ry pracowa) prllY w.yrobie wa18.10 wiar!r>mo@c.i sportowe: 1~.15 estoflski. 17.15 l\[ediolan. Muzyka szc;u:ścia! ,~'e wszystkich spra· t3; potrzebl'.Y. Zgłoszf'ma Orędow6.15 audycja pora.nna: - 11.57 "orady !";]Jlir>! ech nicznc: _ 18.25 kameralna. Berlin. So.nata na fo!"t. wach - loterii - kradziety - mk. Poznan zd 19147
sygnaJ czasu; 12:03 a'lldycja polu- .. Legenda o glinian)·ch pt3J.<·zka.ch i skrz.pce f.dur Griega. _ 18.00 chorohy zdobycia miłości dI.iowa; 15.30 WIadomOŚCI gOSpo· Pa.lTI.a Jp7Jusa".wg. 1~arii DYl)ow· 1.ondy·n Re". Koncol.t ńrk. 18.10 zakopanych skarbów - zwr6ć się
Służaca
da,·cze; 15.45 .;W ojczyź11le białek
184'
'\
h ' "
,.
~ I···
odwrotnie podając date turo.dze·
potrzebna zaraz. Marian P<rlra.·
S,·]E'J:
.....
'
·
ra<zenle
7. \Y)'me,z·
P"
A
d
·
B
go kot,ka·· - poga d a.n k'a dl a.d zle· k,i do szkól ang ielskich" _ poga- Poste arlslen. u y<!Ja. re IglJlla. nia - jeden zloty na Po.r o. ~z· wiak Mrowino. pow. Poznań
ci Sl31·szł'cJ:!.; 1~.00 skrz~'r:-k~ Języ· rla.nka dla rod-ziców: -18.35 pro· 18.15 Radio Romonia. Muzyka ano płatnych seansów nie wykonUJe.
.
zd 19279
kowa: 16.1<> w.lemec Plesnl.ludo· v-r·am na jutro; 20.00 "Zaglębif' g>iel,ka 18-go stulecia. Bruksela Ą.rlres~m·ać: Jasf!owidz. , \VittJins,
wych pomorskIch w. wklad:zle M. D~hrow~kie ma głos ... ": - 20.15 fr. Utwory !<'a,urego. 18.40 Tuluza. hrukow. Urzęrln~<.:za 42,3.
Frvzierski
Leo.polda KusZltelskaego (z Toru- z twórczości .Ta.na Rehast,ia.na Ba· 11elodi~ operowe. 19.10 Berlin.
n 9;)r8
nia): 16.50 pogada,ruka akt\lal!13; cha (pl~·tl"): 23.00-23.30 P. Czaj· Koncert rozrywkowy sekstetu.
~ pomocnik potrzebny od 1. 5. po·
sada
5tala.
Gdynia 6, nr 207. A.
17.00 .. Każdy Pola,k rod'ZI SIę ZOl· kowtski: 6 Symfonia PaletrC~l1a Kolonia. Koncert z·yczeń. 19.15
26. SZUKA POSADY
Bartoszuk.
n 9319
niel·zem" - odczyt. wygł. prof. (ł
)
15
I
p Y'·Y.
S r
C
1"k S ·1 k·" R
.
H. MOŚCIcki: 17. popu· a,rkna m~·
Kra'.(',.- _ 13.45 k~l~.el.t cym!. !' la. 1'·9 .]:ruTI b ~?,·l S·I t OSSI· ()gł~zenla do 30 !/6w dla POSZO·
zyka kameralna w WY' onantU
" ~
u. ,
,
mego. . ••).. 3/ or poema sym· kująCYch Dosady w tej rubryce
Do
kwintetu fortepiaJlowego: - 17.50 (plyty): 14.45 \Yia.r~o'llloŚCi bieżące; fl)n,czll~ Sm.~tany. 20.00 Lon~rn obliezamy PO jerlnej trzeciej cenie skl~.dnicy kawy. herbaty. prowin,.Slużba woj's>kowa w Polsce nie· 14.50 muozyk;i opp-ro,,·a (plyty): - Re" . .. l< aust o'p. Gounoda. l\ leo
drohnych
cj~ potrzebny· sprzedawca. gwa·
gdyś i dziś" _ pogada,nJ;.a. WygI. 15.25 lokalne wiadomości gospo· delio Melodie wiedeńskIe w wyk.
.
rancja na towar. Majewski. Bydrtm. dypl. Wladysoław Dziewa· darcze: 18.10 lokalne wiadomości orkiestry symf. i soHst6w ora<z b) Inni
goszCZ, Dwo.rcowa 88 - 3.
nowski; 18.00 wiadomości StPorto· sportowe; 18.15 krakows,k,i dzien· kwartetu. Oslo. ,.Krai"a Usmie- ______
n 9866
we; 18.10 ol'l;.iest,ra Heim:a Hup· nik sportowy: 18.20 .. Świat/o" - chu·· opt. Leha'ra. 20.10 RRdio Ro·
pertza (plyty): 18.30 prQg,ra m na mis>terium wielkopo.stne And"zejn mania. Rec. s-krzYlpcowy. 20.30
Ekspedientka
Ucznia
jutro: 18.35 audycja dla wsi; - Ryblckiego (ze Lwowa): - 18.50 Berlin. Kf)ncert symf. Mediolan.
uczciwa szuka posady w rzeznickiego przyjmę zaraz na
19.00 św. Franc iOlzek rozmawia z ~pra·,,"y spolec~ne: 18.5i'i Otlozytn· ~{u.zl"ka r07.I·YI\"kowa. 21.00 Bru· starsza.
jakimkolwiek
składzic
wymaga·
wieś
blisko
Poznania. Warunki
sułtanem" - sceona z powie~ci Zo° nie pl·Qg·r nnm: 20.00 koncert wic:' ksela fr.
)Ielodle .. Z d;dekiego nia skromne. Oferty b rędownik,
według ugody.
Oferty Or~dow
{ii Koss·a k pt. .. Bez oręża" (recy· kopos·tn)" w WrkoTla'niu chóru m~· ,,"!'chodu·· Pllcciniego i Lehara. Poznall zd 1858.5
nik. Poznań zd 19408
lacja proz~·): 19.20 recital śpiewa· skiego: :W.30 .. Z3i!"nd'lloienin ochro· Rzym ...Turandot" op. Pucci<nie.
czy
Cecylii Izygl"YIll1ÓW~IY
ny kraiobrn,zu": 23.00-2?30 kon·
Ski
K
P O l erowm·k
cert lllu'ily1n w·spółozesllcJ (płyly). go. zto ho m. . oncet·~ na fort.
k Ollt.ra1t., 19.35 prawo cz"telnika
Kontroler obór
,
l ol·k. a·mol Schumanna.
21.10 meblowy z dłuższą praktyką na
na kilka folwarków na.
- ,.prawo, p isa,rza -. (lil~~g: 19:~
łJó,li. - 14.00 koncert hczcli: Hilversnm l ... Pa~ja" wg św. Ja- ml'ble stylowe pO~Zllkuje pracy. kawaler
stalą posadę. 2głoszenia: Zarząd
po o adar;.k3 ~,kl~ua.Jna ,
. PO'~J , Z 15.00 f·ragment z powie~ci .,Tęcza na" _ ,T. S. Bacha. 21.15 MOnte Oferty Orędo.wnik:. Poznań
Dóbr Jeziorki k. Poznania.
po ){o,zu srodu..lem.nym - kun; n:ld sercr.m" - .runa ,V i,k tor 3 • - Ceneri. Noktlwny na glnsy ~,,!o.
zd 19 3,3
1.> 4131·54.419
C~!·t r\>~I·Y'(k(!wy ~lIł~,tO):'.- 20);~~ 15.10 1II11,z)'ka poplll~'I·n" (pł;hl: we i fortep,i.w Ro.ssin ie go. 21.:10 1
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..
e
.
.
Potrzebny
'.: : . ··k·· ' , . -:-k~ ' . II
we: 18.10 \\" ia,iloll1o:<~ i spurlowe _ ,I'.arnat ra.·1.'~~.y ~ IU1I,zy,k'l. cl'-elnd[l]k Piekarsko - Clllnermczy
,łtol)jon~)"S I ,~ W) on.anJlI
en.; l lol'UI,nc.
tnllzv,kn
sy.rrl.f~~" . . . .
k pO~Hdy od zaraz. ()f erty piekarz • ('ukiE'l·nik li tylko dory.ka :-iz,tOUII>kl (fortePJanl: 21.49
,(
. 1815
.'
I.
. ,
"':'<"z"
R d·
RWlv.. . tIu{,
SZII·S
bry
facho.wieC'.
Oferty Orędownik
r<lzrnowa wie1ko.tygodniowa _ b. n,1 .ply,ty I, lS.~O ;pogarl. sPo.łcer.na: _1.45
s 10
()monJ. • I o~ce-rtl Oreilownik. Poznań zd 19 3-59
Poznań zd lU 309
Ja'l Z: ie ja z Polesia· 2200 muey. 18.D;) <lel{'?ytal1le progra,ll1ll. 20.00 nocny. 22.10 H!lnrsum r. MII·z;vka
I "I...
( P , .. ) "'.k' konce-rtkameralny. W. A. :Mozart l:ozry'Wko~·a .. 22.15 Luksem~urlt.
Czeladnik
kI! rl"1gun .,! z QZnun-tIl., ~ ··I.Okteot dęty r.onwll na Z oboje 2 l'\łynne sUIty l u'werbury. - 22.25 . " . k'
.. k . ~ .
Robotnik
~.~~~am~~Jrl~t~O~oh~~~~Czyfi~k; ~13rnety, ~ fa:goty, 2 w:lHoJ"l~ie : Bruksela fr. Koocert liy'Cz~. -Ik~j~m~o~a~~ ;ajJch~~fe'jCJn~O~~~= do Jarl; SO z gwarancja bankow~
_ ball"yton, Felik.s i'\r>l'."owiejski _ ~0.3ą-:20.4a f~l :eto ~.. popnI3rny. pt. 22.30 Tuluza. KOIl1cer~ ang'lels.ki. sach wschodnich. Oferty Or~· 400,- zj ~potrzebny. Zgłoszenia pisemne .. Par". pod .. 54.420".
orga,ny i Chór kościelny pa.rafii ··IOPI~!a pubhc~n~, 2~.00-23.30 -: 22.35 Broo. Rccl.tal foorte- downik. Poznarl zd 19297
P 4134-54.420
św. IJa.za.r-z.:a: 22.50 o.~tatnie wia· lllJoZlka na'&tmJo\\a (pll ty).
pI3,no\\'y (Schu.b~ta ImIProm,ptu . . .
dom'o6ci.
b-dur z wa,ria<cjami) ..23.00 Buda-2'i'.WOLNE MIEJ3CA
peszt. Muzyka cyganska (po. ko· _
Panna
munikatach). Droitwich. Muzyka
do skladu z gwarancja bankowll
leokka. 23.40 Hilversum H. Mutl;.
Cukiernik
zl potr~eh~a.: Zgłoszenia
rozryo\\"kO\\"3. - 24...00 Frsukf!trt i m/odszy potr1.ebny zaraz. Oferty 300,-:.
.. Par, pod .. .>4.4.1
Katowice -13.00 konceTt (ply·
16.00 Lallti. 1.felodie operetko· Sztutgart . .. Otello op. Ve.rtlie-gQ. Oredownik. Poznań zd 19 562
P 4133-ii4,421
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l-łamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwyczajnych na stronie 6-łamowej 15 groszy, na stronie redakcyjnej (4-ł~. mowej) a) przy końcu częśr;i
,..
redakcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 groszy. c) na stronie drugiej 60 groszy, d) na stronie wiadomości lokalnych 1,- zł. DlObne ogłoszenia
(najwytej 100 słów, w tym 5 nagłówkowych) słowo nagłówkowe drukiem tłustym, 15 groszy, katde dalsztl słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych poczynając
ori ostatniej strony, l-łamowy milimetr 30 groszy. Ogłuszenia skomplikowane, z zastrzeżeniem miejsca - od poszczególnego wypadku 20% nadwytki. Ogłoszenia do bieżącego
"ydania przyjmujemy ~o ~odziny .10,3~, fl do wyda~ niedzieln~ch i świątecznych do godziny 9,30 .rano. Ogł~szen~a z poza .Wiel~opolski przyjmujemy do wydań bieżących
do godz.
do ~ydB:ń nIedZIelnych I śWI!1,tecznych dDl~ po przedrlIego do godz. 8. Za błędy drukarskIe, które Ole znle kształcaJą. tresci ogłoszenia. administracja nie odpowiada.
Ogłoszema przyjmujemy tylko za opłatą gotówką lO; gory. Konto w P. re O. nr 200 BIJ. Pocztowe konto rozrachunko we Poznań 3. nr kartoteki 03.
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i dlugo.ści. łożyska
Olchę
Dom handlowy
sluarowe. kilkanaście tarczy że
·
h 2
-"
/ g·warantować towar. ..Korona",
oraz
laznych sprzedam. Oferty Orę· w d,Ju~rcac.,
meotrow 1'-'" wa· L6dź Pogonowskiego 46.
kach. JakosCl
IV Poznań&k
lUasy ku · _ _._ _ _..:'..:...=...:..:.:..-_
zd 19046
downik, Poznań n 9863
hotel
oie.
Of!'rty III.
Kuri~r
_ _ _..
IV i\Iicdzyr;hndzip. do nabycia pr~y
ng
9
fl6.314
niewielkiej ,,·płacie i przy przeJe·
Włodarz
ciu r:I;ugo t(~ rlll;no\\"ych hIPotek.
z ,,·Jasnym zaciąg·iem trlko S'iJa
Żelazo
Oferty do Orcilo"·nika Poznań
pi,erwsozorzęd.na
potrzehny
na
użytkowe
łom.
metaJe
inne
ku·
d 1400
. puje. Płace najwyższe ceny. - 2000 m6rg. Oferty Orę.clowlllik.
ReprezentacJa
morgi pszennej.
zabudowama l{ościański Poznań Polna iI1J. PO'lonań zd 111500
ma;;ywne. inwentarzami ~8.0()() Telefon 63·-79.
. zd 17277
Motocykli
wplaty 10.000 - amortyzacja Pldi.nomen
Hloch.
Poznań.
A
leje
){n
rcin·
..
\\·ułgum
kows~icgo 13 5.
zd 19600
Hecker
o
Trillmpb
motorem
Majątki
..
Sa('hsa
resztówki g'osnoda r~t w a. dZlerza·
~wlatro elektrYCZHe
Reje~tr8· wy. każrlrj tcnie wpłacie. pole·
cja lak ro\\ er tanit, 'B~lrzeuaJe
cam przyjmuje do sprzedaży Adalmki. PoznaJl. Plac NO\);9~
Wul _ Gum
Kucharz
D1iej~ki 63.
zdHl"r!;
pomocnik z kuchnią warszawską
Poznań
\\"1 .. lk:~ ';~r\o~ry tI.
p~ 2.51)0·1-511.133-4
zimny bufet. za dobrą opłatą poRezydencja
trzebny od 15. bm. lub później.
"Gastronomia",
Bydgosze7..
Piekarnie
100 pszennej pryw:11ne f kl.. za·
Dworcowa 19.
n 9500
pełnym biegu pot:! Poznaniem budowania in,,"ent'lrzarni 400UU.
Skład
kamienic>!. o::rorly owocowe. - \\ płaty 20·000.- AduJllski. 1'0- urz.ądz.e-niem i rzeźnictwem wy·
~kłarJ ~przerlalll 7000.- złotych. znafi. Pla c i'\owomiej.k i 63.
dzierżaw·ie od zaraz. Stanisława
Gospodyni
Zgłoszenia OrC'rlown ik . Poznali
_ _ _ _ _ _1.11 19 3i7
Szurko,,·;;-ka Borek.
n 97i6 potrzebna zaraz na-i.chęt:ni<ej z
_ _ _ _ _zrJ 1!l312 _ _ _ _ _
60
Rezydencja
pr~>ncji. ~dre5 Ore-down-i'l~. PoKawiarnia
mórg fiura('zsnej. zabur10wanie letniskowa 160 pszennej. §lic7.l1~ ;:.1Jn:..a;:.n::.....z;:.d~1:.:!l:...;:.
)j}:..:4:..-_ _ _ _ _ __
~pr7.er1;tż pieczywa kOlllPl. ur7.~· m:lsywn e. inwentnrze nadkom· budY11ki. położenie. inwentarzami
Potrzebna
rlzeniplll. mie~zk~niel11 pr7.ylel"łYl11 pl!'tn!' 21000.- wpłaty 15000.- wycJzierżawic.
obkcie & 000,.
śrór!micsdu Poznania. c<'11;3 1 ~UU amortY7.aeia. Bloch. Poznań. Ale· .\dnlllski
Pomań Plac Nowo· młodlSza d'!>Ic>wCIzyna od zaru do
zlotyc·h Ofe.~ty Orędowmk, lo· je Marcinkow;:kiego 15 - 5.
miej ski li a.
.
zd HI3S1 go.;pod:uze.nia. B. Oilórkiewiez<.
znali zol ln lal
zd H) 474
Poz.n;tń, ul. św. Ro cha.
M' k.
Dzierżawv
zd 1<95()<.3
Skład
.
aJąt l
• . iOO objęcie 48000.- 5ÓO - in OOU
knlonip.lno . dP]ikatl'so~y POZTl;t· folw:!.rkl. go~po1arFb~·a .. karnlell1. :\{lO - 22000.- 200 - 9000.Radiotechnik
niu dohrzE' . 7.~prąWp.rłz.. OI)Y. do· c~. rlnmy. dom~l. c~~l~ll1le. tar;1!. KMtpncki. Poznań. Pocztow:!. 13 zdol,ny. uczci.wy na .,tano,,·iElko
hr)·01 punkCIe. m !e ,.zl'l!nl~m 7;~. kl. polpca \anlo. B.lot h, P07.no_n, m. 2.
zd 19349 <rumodz,i·elnego
bero wlJlJilk a
poraz .sp~zcrl~m. Oferty Kuner 10- AleJe Marcl11kow~klego 15 - a.
trTA>l:my natl-.ehmi3s1: lub od poier.
znan~kl zdg 19 648-9
zd 19468
Dzierżawy
wlSzcgo. Oferty Oręd-oVi"Jlik. Po-
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2-d 18769
~ENKI

DROBNE
Belki. kantówki.

9\~GI

Znak oterty naprzyklad: z 18923, n 2745. d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni pows~edn~e przyjm~je
się do godz. 10,30, w soboty l dm przedŚwllł.teczne pnyjmuje się do godz. 9.30.

I

.
. ~
1'1f!'tro?'y wolny s(e01pl1 11 QOO,wp/a.~y 12000:- docho,d 1 I()().-:roczn:e. Bł~~h. P~znafi. AleJe
:M:ucmkov,sk!l?l"O li) - 5.
•
(
zcJ 19 4,3

PIENIĄDZ

Gospodarstw.o

mórg. miejsce wYCIeczkowe.
poczta. dworzec 'li'rze·
dam. ~ena wedlug ugody. Kam·
pa. Klekrz. pow. Poznań.
zd 17 !l91

~ ubikacJ·e. weranda. ogr6d. ].
morga przy mieście. dworcu. ta r·l
taku sprzedam. Swoboda. Pnie·
WY. Wroniecka.
zd 1864!1

'wriazdu

zd 18 U5il

szkoła

in.teresem rzeźnickim.
ruchliwym punkcie przy Pozna·
lliu oddam tanio dzierżawę. Hauzmski. Poznań . Zwrotnicza
24 - 5.
zd 18 35U

Nadwyżki

Ogłoszenia wśr6d drobn,ch: l-Iamow, m11łmetr 31

cy. mleszkame z wygodamI do
czącego..
.
sprzedania. 'Vianomość Oredow2) Sp;awozd.ame. Zarządu I za· nik. Łódź n 89:1ii
tWJerdzeme bilansu oraz Ra·
.
ChWlku Strat i Zysków za
Urządzenie sklepowe
1~37 r. . .
. ..
. Illowoczesne dla galanterii i bie·
3) Sprawozdame KOClllSJl Rewl- lizny do sprzedania. Łódź T'iotr.
zyjnej i udzielenie Zarząaowi kov.=ska 102. Knapp.
. n !lli3(j
absolutorium.
~) Podzia.! zysk6w za 1937 r.
Lakiery Smok
5) Sprawy budowlano inwe~ty· trwałe ta nie.
cyjne.
Poznańskie,
6) Wybór Komisji .Kewizyjnej.
chrześciańskie
7) Wolne wnioski.
10 nabycia dro.geriach skJa,larh
Akcjonariusze pragnący wziąć fa
rb.
zd -: 97 471 .:!
udział w Zgrom .dzeniu winni w
myśl art. 59 prawa o spółkach
Skład
~kcyjny~h złoży" sw?je akcje IV nabiału z powodu wyjazdu ~pip..
Zarz~d2ae !la 7 ~m prze~1 z.e· sznie sprzedam tanio. Adres Urę·
bramem t. J. do dnia 23 kWIetnIa downik Poznań zd 17000
11 ~884
1938 r.

poleca

•

I

r I·zewodni- galante.ryjny ..dobrze

.

Chrześcijańska Spółka Włókiennicza"

I

°

i wyb6r

serwety, ręczDikl, płótna, 'cierki
i Dowości sezonowe Da suknie,
ko.tlumy, płaszcze, ubrania męskie i różne resztki

OBRUSY

lO
Łódi, ul. Nawrot 13. Tel. 266-20
stacja w miejscu, oddalenie od Poznania autostradą
około 14 klm.
Bart l Detal.
D 98M
Bart i Detal.
mając wielkie zapasy drzewa tartego z zeszłorocznej
::
i obecnej kampanii ;>oleca wszelki materiał stolarski.
budowlany, deski, łaty. belki, kantówkę itd. Przyj·
muje się zamówienia podług listy i tądanych rozmia·
z odbytej licytacji w marcu 1938 będzie Lombard M.iejski
' rów na cale budowle. Dostaw dokonuje się na miejsca
wypłacać za przedłożeniem Dowodu zastawu w czaSIe
buuowli. Dla obróbkI drzewa istnieja maszyny sto·
od 15 kwietnia do 15 maja 1938 r.
larskie. Wykonu·je się równiet na żądanie wszelkie
Po upływie wyżej wymienionego terminu upadaje.
"lrace stolarskie dl) budowli,
jak drzwi, okna,
wszelkie pretensje do nadwytek.
schody itd.
dg 1384'5
LOMBARD MIEJSKI W POZNANIU
~....................................... . .
ng 10026'7
uL Nowa 10 (wejście z ul Sierocej)•

Zal7.ąd firmy
.
I
·M leczarz
Bolesław KOTKOWSKI l S·h i:l.,t 115. katolik 1500.- got6w,ki .

n~:
1) Zagajenie
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Fundacji Zakłady Kórnickie w GĄDKACH

OGŁQSZENIA

s?Ju.ka tą d.roga vll'ajooność pam,i
.
.
colem ożenku. Posa11: pożądany
Spółka AkCYJna w LodzJ
wd.ow, z d·zieckiem n i.e . wy,klu·
podaje niniejszym do wiadomości, czone. Oferty Oredo-wmk.. Po·
akcjonariuszów. że otosowni" dOli znań zd L9561
ut. oG i 57 prawa o sp6lkach ak-I[.~------IlJI!I--lI
cTjnych w sobotę, dnia 30 kwiet·
7. SPRZEDA1:1:
lila 1938 r.
Jl(odzinie 6 po po/nd.,
lIi!l w lokalu Spółki w łJodzi, pr1:Y
Plac
u.liey Dowborczyków 18 odb~Jzle około 3 tys. metrów kw:!.clrato..
!lIj
I","YCh IV Kaliszu. ul,ica Lipow:!. 3
ZwyczaJ De -HaIDe Zgroma. sprzedam na .dogodn~cb warun·
kach. Wlarlomooc Kamll1lP·
dzenie Akcjonariuszów
rwwska 10 - u.
n 10 O~
z ndstępującym P?rzadkiem dzienSkI

Numer

TARTAK

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy. katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno lilowo,
i, w, z, a = katde stanowi 1 Iłowo. Jedno oglo·
szenie nie mote orzekraczać 100 Iłów, w tym
5 Dagl6wkowych.

Zakłady Graficzne,

,

.

,

'15)

Wysiadł w Strasburgu i najbliż
szym pociągiem powrócił do Rouffach.
Gdy znalazł się w hotelu, było już póź
no. Zbudził syna właściciela, który już
poszedł spać, zapłacił mu należność
za wynajem auta i pożyczył od niego
klucz od bramy hotelu. Zażą.dał poza

tym, aby przez całą. noc auto stało gotowe do natychmiastowego wyjazdu i również za to z góry całą należność
uiścił.
Następnie udał się na górę. N a stole położ y ł sumę pieniędzy, odpowiadającę.
przypuszcz,a lnej wysokości rachunku, który właściciel hotelu powinien by mu wystawić. Nie przebierając się z powrotem
w zwykły swój
strój wziął do kieszeni rewolwer, latarkę elektryczną, paszport z.agraniczny, rozkład jazdy kolei i wszystkie posiadane pieniądze.
Resztę rzeczy pozostawił w hotelu
- i wyszedł. Miał zamiar przeprowadzić dyskretną rewizję w mieszkaniu

Levych. Zdecydowany był na wszystko. W razie przychwycenia go na gorą.cym uczynku miał zamiar utorować
sobie drogę rewolwerem i natychmiast
uciec za granicę.
Szedł już w stronę apteki .,Pod trze..

ma kulami", gdy nagle zatrzymał się·
mu do głowy obawa, że może
w tej wyprawie zginąć albo zostać pochwycony i dostać się do więzienia.
W takim razie wiadomości, które już
posiada, nie dotarłyby do Polski.
'Vrócil do hotelu, sporządził zwięzły
opis wszystldch swych dotychcz,as()wych odkryć, włożył go do koperty i
zaadresował list
na prywatny, warszawski adres swego przyjaciela, wybitnego polskiego sztabowoa. Zbudził
raz jeszcze syna hotelisty:
- Jeszcze jedna ważna rzecz: m()ga mnie dziś w nocy zabić lub zaarEr
sztować. W takim razie nie czekają.c
ani ch wili wsiądziesz na pociąg i za..wieziesz ten list do jakiejś dalej poł()
żonej
miejscowości, najlepie,j do
Str.asburga. Tam nadasz go na pocztę
jako ekspres, aby jak najszybciej doszedł celu. Masz tu pieniądze na drogę.
- Dobrze. A co się takiego dzieje?
- Ważne rzeczy. Nie mogę ci o
nich powiedzieć. Ale już niedługo bę
dzie o nich gJośno w gazetach.
- Już się nie położę spać. Będę
czekać na palla powrót.
- Albo na wiadomość o mnie.
- Tak.
Przyszła

Nocna wyprawa
Rotmistrz wyszedł l sprężystym
krokiem udał się przed dom Levych.
W rozkładzie tego domu mniej więcej
się już orientował.
Wiedział,
że na
drugim piętrzę sę. sypialnie, że na
pierwszym piętrze jest hall, kuchnia
i kilka ubikacyj mniejszego znaczenia,
że na parterze na prawo od przed'Pokoju jest apteka, łącząca się z więk
szym ogródkiem, - a na lewo jest jakiś
tajemniczy pokój, do którego
szczelnie zamyka się drzwi, ilekroć on
się ukaże w pobliżu,
a którego okno
wychodzi na ogródek mniejszy. W tym
właśnie oknie rotmistrz
widział
w
swoim czasie modlącego się Levy'ego
z polskimi dyplomatami. Od tego pokoju, - który był naj prawdopodobniej
gabinetem pracy Levy'ego, zamierzał rotmistrz rozpocząć rewizję .
Na ulicy było zupełnie pusto. Noc
była ciemna i chmurna, pora była
już późna.

• Rotmistrz przeżegnał się i śmiało
na mur.
Po chwili był już po jego drugiej

wskoczył

stronie. W interesującym go
świeciło się światło. Dochodziły

oknie

z nie-

go głosy pl'owadzollej w pokoju rozmowy.
.
Rotmistrz położył się plackiem na
ziemi i trzymając palec na cynglu rEr
wolweru podczołgał się 'Pod znajdują
cy się na wprost okna rozłożysty krzak
agrestu. Całe wnętrze pokoju widać
stąd było jak na dłoni.
Przy biurku siedział stary Levy i
rozmawiał z pracownikiem z apteki.
- Jestem bardzo zmęczony - przerywam pisanie.
- Pan jutro wstanie i dokończy?
- Tak. I<:azałem się zbudzić o szóstej.
- Pan się baruzo przemęcza w 0statnich czasach.
- Trudno, tak potrzeba. Ale ty
mnie, Jakubie, wyn~czysz. vViilzisz, tu
są. dwa listy. Jeden do Londynu, drugi
do Amsterdamu. Ten drugi dopiero zacząlem. Ty mi dopomożesz. Z listu londyńskiego
przepiszesz ten cały ustęp
do listu amsterdamskiego. O, wi-

dzisz, stąd - dotąd. A zakończenie ja
dopiszę jutro rano.
- Dobrze. Mam to zrobić teraz?
- A tak! Bo ja jutro będę pisać dalej.
- Dobrze. A teraz niech pan idzie
spać. Niech pan wypocznie. A nie za.pomnij zamknąć okna!
- Zamknę·
- Pamiętaj! Jesteś taki roztargniony, że boję się na tobie polegać.
- Zamlmę, - zamknę na pewno.
- Weź się w kupę, Jakubie, - w
tak ważnej chwili nie można być rOztargnionym. Ten Dawidowicz tu się
kręci, mimo wszystkich zapewnień,
ja. się boję, ż,e to szpieg. On mógłby się
tu kiedyś wślizgnąć przez okno.
- Niech pan na mnie polega. Zamknę okno i założę dzwonek alarmowy.
- No, pamiętaj! A listy schowaj
pod szafę.
- Może lepiej do szufl.ady?
- Do szuflad drewnianych on mógłby się włamać, a od kasy ogniotrwałej
wiesz, że ci klucza nie daję.
- Rozumiem. Jak pan uważa.
WSul} pod szafę, to lepiej ujdzie
jego uwagi.
- A jeżeli on to znajdzie? '
- Na to zamkniesz okno, żeby tu
nie wlazł! Jakubie, Jakubie, - głos ,
jego zabrzmiał zarazem płaczliwą skargę. i nutę. irytacji, że też ja nie mogę
na tobie polegać! Najlepiej byłoby,
gdybym sam tu został i sam dokończył
pisania.
- Nie, nie, panie prezydencie!
Wszystko zrobię jak należy. Już tym
razem o niczym nie zapomnę.
'- No, pamięt{l.j! Dobranoc.
- Dobranoc! ,
Levy wyszedł, a Jakub się rozsiadł
przy biurku i zabrał się do pisania. Mimo okularów widział widać niedokład
nie, bo list, z którego urywek przepisywał, .co chwila przyldadał sobie do oczu.
Pisał dosyć długo, a rotmistrz cały
czas cierpliwie czekał pod krzakiem
agrestu. Wiadomość o zamknięciu okna i o dzwonku alarmowym zasmuciła
go bardzo. Zastanawiał się przez chwilę, czy nie wskoczyć teraz zaraz przez
okno do pokoju, nie złap,ać Jakuba za
gardło, nie wyrwać mu listów z ręki
i nie uciec. Ale oceniając wysokość okna, doszedł do wniosku, że nie mógłby
do niego wskoczyć jednym susem. A VI'
razie powolnego wdrapywania się na
jednak

pewną, że

oczu z ciebie nie spu-

szczę".

Mathias i von Gotag spojrzeli po
sobie
zaambarasowani.
Odpowiedź
dziewczynki sprawiła im widoczny
kłopot.

Prócz tego monotonny, Obojętny głos
Nijak splm.wiał nad wyraz przykre
wrażenie .

Pierwszy kapitan przyszedł do siebie. Wzruszył ramionami i z odcieniem
brawury zawołał:
- A niech tam! Ona nie wie ... Ale
sułtan Ligoru nie wysłałby swej dziedziczki bez dostatecznych dowodów,
aby \V razie potrzeby móc dowieść jej

nie trzeba domagać się od niej uparcie
Tak jest. Potem dotarliśmy do tego, czego nie jest świadoma. Męczy
tej rzeki i płynęliśmy po niej aż do łOby się ją tylko na próżno.
- Co mnie tam jej męczenie! Na
Pekinu. Potem ojciec mój zaprowadził
pannQ Li7.zie rlo misji angielskiej i u- pewno DarcI odjeżdż.ając od niej zostawił adres, pod którym może pisywać
mieścił ją ta m hędąc pewny, że nikt
autentyczności,
jej tam s7.Ukać ni e będzie. A potem oj- ]jst~T .
Doktor spojrzał nal'i nic nie rozu- l\[ożemy się zaraz o tym przekociec mój udał s ię wraz ze mną. do monmieją.c.
towni pana FJatonasa, gdzieśmy zo- nać - rzekł doktor i zwróciwszy się do
- Ależ tak, doktorze, - upewniał
stali przyjęci jako robotnicy przy sa- Nijak zapytał z mocę.:
Gotag. - Zalim musiał być przezorny
mochodach i stąd mogliśmy byli na- Czy rozstając siQ z tobą inżynier l zabezpieczył dziecko od napaści niewet· czuwać nad panna Lizzie nie ścią Darel powiedział, dokąd się udaje?
przyjaciół.
gając najmniejszego podejrzenia.
Ku wiplkiemu zdumieniu dziew- Pr7.ypuszcza pan, że sę. dowody?
- A gd7.ież tera7. znajduje siQ ojciec c7.ynka odpowiedziała bez wahania.
- Tak.
twój?
- Nic.
- G<1zit>ż one mogą. się znajdować?
Dzicwc7.ynka ściągn<:la brwi jakby
- Ni!}? - powtórz"ł jednoC7.eśnie.
- Zapytajmy się małej.
l'kupiając my ś li , wreszcie rzekła Jagod- To niemożliwe!
- Powiedz - zwrócił się doktor do
- Tak jest - odpowiedziała poważnie:
nie. - Może przewidnvał, że nieprzy- uśpionej - gdzie sę. schowane papiery
- Nie- wiem tego.
Von Gotag żachną.ł siQ niecierpli- jaciele nasi będą się mnie wypytywać, lub inne rzeczy, stwierdzające tożsa
mość osoby Lizzie Topaz?
zmuszać do móv\'ienia, bo powiedział
wie:
- Zamknięte są w szkatułce, ozdo- Trzcha, żehv go rlojn-ała!
tak: . "Dzieci!) moje. wiedz, że będę
- Nie, kochany k::> p itanie, - uspo- czU\yał nad tob;:,t. Pozol'11ie tylko bQ- bionej wizerunkiem słonia syjamskiego z masy perłowej.
ajbezpieczniejszę.
kajał go doktor nauka ma ~ranice. dzies z opuszczoną.
\Vidzi s 7. sam, że dziecko nie ukrywa .fest jednak tajemni ca t~'lko wówczaB.
- A gdzież szkatułka?
prz.ed nami nic, o czy -~ -Tlj",: \\'i~ c też Kdy Jej nie "powi_erzan~_ l.likol~U:. p~dl
- Zakopana w ,ziemi.
27)
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okno Jakub

narobiłby

krzyku, .co unieTen -sam skuteK ;
do Jakuba przez ok-

możliwiłOby. ucieczkę.

przyniósłby strzał

no.
W oooc tego postanowił czekać l zdać
się na szczęśliwy przypadek.
Jakub skończył wreszcie pisać. ' Wysuszył list bibułą, list-wzór włożył do
koperty, z której go poprzednio wyją1-,
- list przepisany złożył starannie we ,
czworo. Wzią.ł oba .listy do ręki i , zbli- , ,
żył się z nimi do szafy. Chwilę się ~ .
wahał, zawrócił, poszedł znów do sto- :
łu, zdjął okulary i złożył je na stole. Po :
czym ponownie poszedł do szafy, przyklęknął przed nią i listy oStrożnie pod .
nią. wsunął.
.
Następnie zbliżył się · do okna. Ob- .
jął rękoma oba skrzydła chcąc je zamknę.ć, - lecz zanim to uczynił, sięg
nął jeszcze ku drugiemu końcowi ramy
okiennej szukaję.c najwidoczp.iej urzą
dzenia alarmowego. Nie mógł go znaleźć dłonią, przesunął więc głowę i za,.
czął szukać tego urzę.dzenia wyłupia-,
stymi oczyma. Nie mógł dojrzeć. Się-.
gnął rękę. na czoło, by zsunąć okulary
na oczy, ale ich na głowie nie miał.
Stanął bezradny zastanawiając się najWidoczniej, gdzie są okulary.
.
Po namyśle powrócił do szafy i
ldęknąwszy na ziemi zaczę.ł szukać okularów wokół siebie. Nie mógł znaleźć.
Coraz bardziej nerwowo zaczął
obmacywać podłogę. Wreszcie wstał
i bezradnie zaczął się krzą.ta~ po pokoju.
W końcu · znalazł. Latały na biurku.
Uradowany wsadził je sobie na. nos i
ruszył ku drzwiom.
)1l
Przy drzwiach zatrzymał sIę czuję.c .' :
widocznie, że o czymś zapomniał. Bo-.
zejrzał się po pokoju, zauważył, że
nie zgasił lampy elektrycznej na stole,
pośpiesznię wrócił się, by ja zgasić, po
czym
zadowolony
podreptał
ku
drzwiom i wyszedł zamykajiJ,c drzwi ·
za sobę..
A wIęc jednak ~apomniał zamkną~
okno!
,Botmistrz odetchnął z ulgą. Poczekał jeszcze parę minut i przeżegnaw- "
szy się raz jeszcze - wypełzł z poza
krzaka i zaczął się gramolić na okno.
Okno znajdowało się dość wysoko, a
ściana pod nim była całkiem gładka l
i nie dawała dla nogi żadnego oparcia..
{Ciąg

dalszy

nastą.pi)

- W jakim miejscu?
- - W parku misji angielskiej.
Mathias i Gotag skoczyli z radości. . •
- W którym punkcie parku?
Mała mil czała.
- Odpowiadaj: w którym punkcie
parku?
Brwi dziecka ściągnęły się w wysiłku straszliwym, na czoło wystą.piły -."
zmarszczki.
W końcu szepnęła:
- Nie mogę wytłumaczyć... \Vi·
dzę drzewo...
Zaprowadzę
sama i
trafię.

Von Gotag tupnął nogą z niecie.r pli_
Lecz doktor uspokajał go ojcowskim tonem:
- Czemuż tu się gniewać?
- Jakto? Pyta się pan, kiedy dotąd
tak się dobrze wszystko składało?!
- Nie widzę, żeby się co popsuło rzekł doktor. Czyś pan już odebrał
swój automobil od Flatonasa?
- Odebrałem.
- I postanowiłeś około północy ud~ć ,się na cmen~\z misyjny, aby wyWlezć stamtą.d Llzzle Topaz, opłakiwa
nę. jako umarłą.?
- No, takI - rzekł niecierpliwie '
kapitan.
- A więc, kochany kapitaniE', . ktÓż
nam zabroni zatrzymać się nieco dłu
żej przy parkanie ogrodu? PrzE'iil;>;iemv .
przez mur, nikt nam w nocy nie przeszkodzi i nie grozi nam ź.adne niebe~
pieezWtwo.
wości.

'(Ciąg dal~zy nastą.pi)
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Prapremiera "Harnasiów" wPoznaniu

Wspaniale dzieło Karola Szymanowskiego doczekało się wystawienia w Polsce - Olbrzymi sukces "Harnasiów"
p o z n.a ń, 11. 4. - Sobotni wieczór
premierowy w Teatrze Wielkim (Opera) s tał się ważnym wydarzeniem kulturalnym nie tylko dla Poznania. Prapremiera wielkiego dzieła zmarłego
lliedawno kompozytora Karola Szymanowskiego, pierwsza polska inscenizacja baletowego widowiska "Harnasiów" jest chwilą. ważną dla miłośni
ków muzyki w całej Polsce. Przecież
"Harnasie" przeszły w tryumfie przez
kilka scen zagranicznych - w Pradze
Czeskiej, w Paryżu i w Hamburgu, ale żadna z polskich scen muzycznych
nie odważyła się porwać na wystawienie tego baletu. Tym więl<sza za s ługa
dyr. dra Latoszews kiego, który nie cofając się przed trudnościami i trudami, przedstawienie polskiej publiczności "Harnasiów" podjął i do skutku
doprowadził.

Z niestrudzonym kierownikiem Teatru Wielkiego dzielą. zasługę jego
w tym dziele pomocnicy: baletmistrz
Maksymilian Statki ewie z, który choreograficzną. koncepcję wizji
Szymanowskiego przepracował i z poznań
skim baletem przygotował, oraz art.malarz Zygmunt Szpingier, twórca
plastycznej oprawy widowiska: pięk
nych dekoracyj i świetnych w kolorze

Kalifornia
przeciw automobilistom
Ameryka jest krajem rekordów
i tempa. Na autostradach automobiliści idą w zawody z wiatrem, ale w
miastach patrzą im na palce.
Gubernator Kal ifornii wydał rozporządzenie, aby każde auto, które stało
się przyczyną. jakiegoś wypadku,
otrzymywało znak ostrzegawczy.
Na
przedniej sZ~'bie wozu b ę dzie naklejona czerwona etykieta:
"Baczność!
Właścici el wozu jest specjalistą. od
nieszczęś liwych wypadków!"

Roślina,

która zmUSl.a
owady do samobójstwa
Komandor
perd, cr.łonek
wal'zy~twa

krył

John

Mortimer ChapTotropikalnych, od-

panamerykań~h:iego

badań

nier.wykle ciekawą. roślinę, któr~
nazwał "Herba de Jugla". Roślina ta
jest śmiertelnym wrogiem much, moskitów i innych owadów. Nie truje
ich jednak sokiem, ani nie odurza zapachem, ale po prostu popycha je do
samobójstwa.
Uczony amerykański, który już o
tej roślinie dawniej słyszał, szukał iej
k?ło rzeki św. Magdaleny. PrzypadkIem, po długich poszukiwaniach odnalazł j~ w chacie wiej skiej w Hondruas.
'
I~I
W chacie tej nie było żadnego owa?a, co w klimacie podzwrotnikowym
Jest rzadkością., mimo, iż okna były
szeroko otwarte, nie było moskitiery,
a na dworze aż się kłębiły muchy i
komary. Jeżeli zaś było wpuścić do
chaty owady, złapane w siatkę, to natYChmiast uciekały od strasr.nej dla
siebie rOŚliny, z takim pośpiechem, że
tłukły się o ściany i padały trupem na
miejscu.
Komandor J. M. Chapperd jest zdania, że roślina ta mogłaby być z pożytkiem używana
w domach mieszkalnych. Kwestia też, czy nie dało
by się sporządr.ać z niej ekstraktu,
skutecznego w walce ze szkodliwymi
owadami.

i w ornamencie kostiumów.
Uroczysta premiera zgromadziła
tłumy publiczności. Zamknięta przed
rozpoczęciem przedstawienia kasa biletowa świadczy wymownie, z jakim zainteresowaniem spotkało się przedstawienie "Harnasiów". Specjalnie na
sobotni wieczór przybyli do Poznania
liczni przedstawiciele świata muzycznego z całej Polski: wybitni muzycy
oraz krytycy "\ sprawozdawcy muzyczni, a także urzędowi przedstawiciele
Ministerstwa Oświaty.
Muzyka i treść "Harnasiów" osnuta jest na motywach folkloru góralskiego. Panorama polskich gór, wnę
trze góralskiej izby o charakterystycznym wystroju i zdobieniu, - doskonale odtworzone w efektownych dekoracjach p. Szpingiera - stanowią. malownicze tło do prostej, a barwnej, grającej kolorami, a tętniącej żywiołowym
rozmachem góralskiego temperamentu
historii, rozgrywającej się w trzech
baletowych obrazach.
Odpoczywającą i zabawiającą się
gromadkę górali na polance wśród gór
spotyka banda harnasiów, górskich
zbójników. Jedna z dziewczyn wpada
w oko wodzowi. Ale jest już ona narzeczoną. Zbójnik jednak nie ma zamiaru ustąpić. W drugim obrazie odbywa się wesele w góralskiej izbie, wesele ze zw)'kłymi ludowymi obrzęda
mi: sadzaniem panny młodej na dzieży, oczepinami. Nagle ... przez drzwi

Hearsł

idzie na

Wszystko przemija nil świecie. Dotego na sobie także amerykański
magnat gazetowy William Randolph
Hearst, który syt sławy i życia · liczy on obecnie 75 lat - wycofuje !lię z życia publicznego w zacisze domowe. oddając prowadzenie wszystkich swoich przedsię
biorstw najstarszemu syn0wi.
Willi II m Hearst ma dużo wspólnych
cech ze zmarłym przed kiJku laty Johnem
Rockefellerem. Działalnośc jego cechowaświadcza

ły żelazna konsekwentność i

i okna wpadają zbójnicy. Popłoch, zamęt! Zbójnicy porywają pannę młodą·
I oto obraz trzeci - ujęty w piękną
oprawę stylizowanej broszy z wycię
tym sercem, w którym widać góry, a
w nich odchodzących w dal pannę
młodą ze zbójnikiem. Stary Bartuś
Obrochta gra zakochanym swe melodie.
Oto krótka treść dzieła Szymanowskiego. Nie wiem, czy która ze scen
zagranicznych mogla otoczyć wystawienie "Harnasiów" więJ<.szą starannością, dać jej piękniejszą wystawę· Może! Ale na pewno nigdzie polska muzyka, z ducha polskich gór wyrosła, ni.e
mogla się spotkać z takim zrozumieniem, z taką interpretacją zamierzeń
twórcy, jak w teatrze polskim.
w kościele parafialnym
Wspólny wysiłek dyrektora dra Z. w KoWalu. W ścianie na lewo znajdu..
Latoszewskiego, który prowadził or- je się sarkofag króla Kazimierza Wie l ..
kiestrę, baletm. Statkiewicza, kierownika baletu i odtwórcy ról swata i Ba:rtusia Obrochty, art.-maI. S~:pingiera, wypływały z pobudek szlachetnych, lecz
odtwórcy ról głównych: Zofii Gri.bow- były wynikiem dążeń czysto egoistyczskiej i Kaplińskiego, eałego wreszcie nych. Hearst szedł zawsze za swym wę
zespołu artystycznego złożyły się
na chem, który go prawie nigdy nie zawodził.
dzieło piękne, a nam, widzom,
dały Nie obyło się przecież także bez rozczarowań. Takie rozczarowanie przyniosły mu
wieczór niezapomniany.
ostatnie wybory prezydenta Stanów, w
Obok "Harnasiów" wieczór wypeł których
opowiedział się przeciw Roosevelnił też drugi, piękny balet dzieło towi
rosyjskiego muzyka Igora Strawińskie
Hearst kierował cała, swoją akcja, ze
go - "Płomienny ptak". Rolę tytuło swego zamku San Sim eon w Kalifornii, wą tańczyła p. Grabowska, rwana-ca- gdzie olbrzymi szmat wybrzeża jest jego
własnością.
Zamek ten jest prawd7.iwie
rewicza - p. Kapliński, a Kaszczeja nowoczesnym cudem świata. Hearst okap. Statkiewicz. (t. kr.)
zuje tutaj iście królewską gościnność. Ni...
gdy nie ma tam mniej niż 5O-ciu gości.
Pewien dziennikarz amerykański, chcl\c
scharakteryzować tll pOSIadłość,
oświad
czył, te motna ją zwiedzać od 6 rana do 11
wieczora i jeszcze się wszystkiego nie wigazet w Ameryce i pół tuzina gazet w Eu- działo. Są, tam korty tenisowe, baseny,
ropie oraz Siedemdziesiąt kilka innych pływackie, w tym także z ogrzewaną woprzedsiębiorstw , jak agencie prasowe, dą, morskI!" ogród zoologiczny, ogród botaprzedsiębiorstwa
wydawmeze, filmowe niczny, lotniska, małe zameczki i wille
dla gości. Hearst jest poza tym pasjonoitd.
Powodzenie Hearsta polegało głównie wanym zbieraczem. Jego kolekcja starona jego zadzierżystości • na gonitwie za łytnych zbroi jest największą na świecie.
malą i wielką sensacją.. Był aktualny i t yPoza tym zbiera on cenną porcelanę, obraciowy. Armia jego reporterów uwijała się zy i rzeźby, kobierce, gobeliny, makaty,
po cafym świecle l - przyznawać trzeba kostiumy. W magazynach jego znajdUje
- nic nie uszło jej uwadze. Nie kto inny się jeszcze mnóstwo cennych przedmiotów,
jak właśnie Heal'St odkrył zamiary matry- które dotychczas ni.e zostały jeszcze wła
monialne księcia Windsoru względem p. ściwie umieszczone.
Simpson.
Goście Hearsta ma~ zupęłną swobodę.
Ale miał on taUe ambieje polityczne. Obowis,zuje, ich jedynie trzy przykazania:
Rzecz prosta. że w polity!!e amerykańskiej udział w spólnym obiedzie w sali jadalnej,
odegrać on musiał wielką, rolll.
On ~ naśladującej Westminsterhalle oraz w
głównie przyczynił się do wojny hiszpań
przedstawieniu kinowym, da lej wstrzYsko-amerykańskiej,
której następstwem mywanie się od alkoholu w iełl apartabyło uzależnieniem sill Kuby.
Zwalczał
mentach, wreszcie, nie wspominanie o
on zapamiętale przystąpienia Ameryki do śmierci w obecności gospodarza.
wojny światowej. Swoją dewizę: żadnych
Obecnie William Hearst idzie na emesojuszów! - byłby nieomal przepłacił ży ryturę. Czy jednakże człowiek tak aktywciem. Po wojnie zwalczał on politykę Li- ny jak on zdoła się wstrzymać od wszelgi Narodów i bolszewitm.
kiego wpływania na bieg wyda żeń 1 (Kk1
ZfI kobiety dzisiaj w Ameryce odgrywają tak wielką rolę,
te posiRdają zupełne
równouprawnienie, zawdzięczaja, w wielkiej mierze prasie Hearsta. Był zwolennikiem wielkich zbrojeń amerykańskich.
Motywy jego działania oczywiście nie
W kwietniu zostanie otwarta w
Sztokholmie wystawa brylantów, którą obeślą głównie jubi.lerzy brukselscy
i diamenciarze z Antwerpii. Drogie
kamienie, które znajdą się w Sztokholmie, zostały już ubezpieczone w
"Lloydzie" londyńskim na sumę 100
milionów koron szwedzkich, a ogólna
wartość eksponatów ma sięgać 150
milionów. Przewóz brylantów z Antwerpii do 8-ztokholmu odbędzie się na
statku, na którym prócz załogi i oddziału detektywów nie
znajdzie się

bezwzględ

ność.
Szedł po trupach.
Minęło 50 lat, odkąd 24 lelni William
Hearst za pieniąrlze swego ojca, milionera
kalifornijskiego.
przejął
na własność
trzeciorzędne pismo,
wychodzące w San
Francisco, pt. ,.Examiner". Dewizą nowonabywcy była sensacja. a materiału w San
Francisco było dosyć po temu. Hearst
prowadził korsarstwo
dziennikarskie w

najgorszym gatunku , ale skutek nie pozwolił na siebie czekać. Nakład pisma podwoił się, potroił "Examiner" stal się coraz
głośniejszy. Papa Hearst zachwycony był
swoim synalkiem, z którym poprzednio
nie mógł sobie dać rady. Niebawem mło
dy Hearst nabył kilka dalszych pism, także w stolicy kraju.
Obecnie pisma Hearsta czyta kilkanaście milionów Amerykanów. Do jego koncernu należy obecnie 39

emeryturę

Wystawa brylantów
w Sztokholmie

żaden pasażer.

Wojczvtnie
Sherloka Holmesa

wielki numer wielkanocny
"JLUSTRACJI POLSKIEJ"
.ukaże się już we w t o rek, dnia 12 k w i e t n i a, w objęto§ci
40 stronic i przyniesie moc ciekawych artykułów i felietonów
jak zwykle bogato ilustrowanych, interesująoe nowele, wiersze,
obfity bumor, przegląd naj nowszych mód, filatelistykę, moc
aktualności z krajn i ze świata oraz jak ao rok11

konkurs

świąteczny

dla wszystkich. '
Tablica pamiątkowa umieszczona w kapliczce porl P'owcami, wzniesionej na
zbiorowej /no.ąile rycerzy, poległych
Mi. 1331 'loku,
...

ze

wspaniałymi

45
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nagrodami. Cena egzemplarza nie zmieniona:
GROSZY.

Procesy o szpiegostwo odbywają się
w Anglii coraz częściej; wypadki sabotażu w fabrykach
samolotów i we
wlocie skłoniły "Scotland Yard" do
zorganizowania ostrej nagonki w poszukiwaniu agentów obcego w~' wil:'du.
Jednocześnie zwiększono
budżet tzw.
,.Secret Service" podległego ministrowi spraw zagranicznych do 450.000
funtów rocznie; budżet ten wynosił ...
1935 roku tylko 180.000 funtów.
Jak podaje w formie sensacyjn~
jedno z pism lond~'ll~kich, do urzędów
i do fabryk zbrojeniowych wluęcilo
si~ trzy tysiące s7,piegów. Wiadomo~ć
pachnie o('r.ywi ś cie prr.e s adą, ale pOllwyższenie budżetu na zwalczanie akeji szpiegowskiej potwierdza w każ
dym razie istnienie agentur obcych w
Anglii.

Własne I(ólonie-

to zanik bezrobocia

