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wy-
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War s z a w a.

(Tel. wl.)

Tutejszy

pale Order Of Old Fellow",

w

której

je~yn.ą ~ sw?im rodzaju sprawę, .na
ktorej UjaWnIone zostaly sensacyjne
kulisy loży masol1skiej "Ogniwo" w
"-arszawie.
.

Zdemaskowanie to nastąpiło w toku rozprawy przeciwko żydowskiemu
ad"'okatowi Jakubowi Muszkatowi, lat
33, oskarżonemu o ukrywanie w swym
mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej 4,
przemysłO\yca Alfreda Zielonego,
poszukiw,anego przez :i.andarmerię.
Oskarżony,
którego bronił adw.
Święcicki, nie przyzn.ał się do winy,
składając na pytania sc;dziów i prokur ,atorów obszerne \',;y j.aśnienia, Z których podajemy poniżej najistotniejsze
momenty.
- Z Zielonym - mówił Muszkat od pięciu lat pozostaję w stosunku zażyłej przyjaźni. Jest to właściciel kilkunastu sklepów w Warszawie. Należałem z nim do
organizacji braterskiej "Ogniwo"
i jeszcze jako aplikant adwokacki pro-

mu kilka spraw.
\Viceprezes Dąbrowo: - Gdzie pan
poznał Zielonego?
- \V "Ogniwie". Spotkałem się z
nim na terenie towarzyskim i dużo mu
zawdr.iQczalem, zaprzyjaźnHem się z
nim
wyświadczył mi dużo grzeczwadziłem

Podobne organizacje są w Bydgoszczy
i Inowrocławin

Habsburg sprzedaje
rodzinny klejnot

Sławny od wieków diament "toska~
ski", wagi 13\:1,5 karatów - 28 gr - (WIdok z przodu i z boku), który - według
źródeł bcrliil~kich Otton Habsburg,
ścigany hi t1erow:::kimi listami gOI~
czyrni, chce sprzedać w AmsterdamIe
"''1 4 miliony złotych.

dziś

zwię,zek.

- Czy n.a zebraniach "Ogniwa" bywali przedstawiciele innych podobnych organizacyj, albo przedstawiciele
Wielkiej Loży?
- Odmawiam odpowiedzi.
- Czy zna pan nazwisko \\'arslauera?
- Jest to gO-letni starzec,
tajny radca dworu. Mieszka w Ino-

WŁodz"

wrocławiu. Jest członkiem loży, do
której należał też Przybyszewski.
- A czy zna pali nazwisko Kona?
- Jest on członkiem organizacji
Adama Mickiewicza w Łodzi.
__ A czy nie obejmow.ał pewnych
funkcyj w "Ogniwie"?

ie,
Czy na z hraniach "Ogniwa" bywa Johelsohn?
- Jako gość.
- Nie. Bo z protokółu w 1935 roku
wynika, że pl'ze\'·,odnicz~:ł.
- Być tnoże na zebraniu poświęco.
,
nr m p.amiQci zm,arłych bracI.
- Nie, to b~'ło zebranie konstytucyjne. A przecież p,an był zastępcą. sekretarza W "Ogniwie"?
- Ja tylko protókólowałem w za-

stępstwie.

· · " b -ł
d' ł b a
. - C zy w" O?l11Wle
~. po zla
r CI na poszczegolne stopl1le?
- Odmawiam odpowiedzI.
(Dalszy

ła

ciąg

na stronicy 2.)

padkowi z branil,\ w czasie
.pobytu w ma,lą.tlm sw~r m Inwał d pod Bielskie111.
Kra k ó w. (T.
wI.) Śmierć hr.
Romera nastą,
piła około godz.
7,30 rano. (jb)
HR ROi\fER
!{arol Adam Maria hr. Romer, dr
praw, urodził się 27 września 1885 r, w
Neutischein jako syn Adama i Elżbiety
z hrabiów Voltcr v. d, Lilie. Od 1 stycz·
nia 1919 do 1 sierpnia 1922 r. był przedstawicielem Rzeczypo.spolitej w Wiedniu,
następnie do 31 grudnia 1927 r. doradcą
poselstwa tamże. Z dniem 1 stycznia
1928 r, obejmuje stanowisko zastępcy naczelnika wydzialu w departamencie polityczno - ekonomicznym Min. Spraw Z1],granicznych,_ następnie dyrektora depal'ta!ll~ntu polltycznego. po. czym z tytułem
mIl1lstra pełnomocnego l posla nadzwyc7ajncgo, pelnił do ostatniej chwili obowiązki dyrektora
protokółu dyplomatycznęgo M. S. Z. Zmarły posiadał Iiczn~ wysokie odznaczenia polskie i zagranJczne.

I
I

czteropiętrowa

Trwało

kwadrans zanim dodzwoniono się do straży pożarnej - Pięciuset robotn~ków
Polaków straciło pracę - 2ydowska fabryka była ubezpeclona na półtora miliona

ności.

- Co to jest "Ogniwo"?
- To jest stowarzyszenie humanitarno-kul tural ne.
Przew.: - Jakie stanowisko zajmował pan w "Ogniwie"?
- Ja byłem zwykłym członkiem, a
Zielony był skarbnikiem. Co środę mieliśmy towarzyskie zebrania i wspólne
koI.acje.
Prokurator: - A j,akie cele ma
"Ogniwo"?
- Humanitarno - kulturalne. Jest
to stowarzyszenie braterskie o char,akterze ideowym.
- Czy posiada statut, odpowiadają
cy istotnym celom?
Oskarżony mówi, że statut "Ogniwa" jest wzorowany na statucie angielskiej organizacji "Independance Order
Old Fellow", do której n,ależą, prezydent
Roosevelt i król szwedzki Gustaw. Organizacja ta, zdaniem osk,arżonego,
rOZl1l się od angielskiej loży masollskiej o podobnej nazwie: "Internatio-

'

dnia istnieją jako legalne
mają s"yoje gmach~· .
Prokurator: - Czy pan wie, że w
Poznaniu jest \Yielka Loż,a?
Osk.: - Nie chcę odpowiedzieć na
to pytanie.
.
- Cz~; statut mó\Yi, że "Ogniwo" ma
być . zależne od organiz,acyj zagraniczn"ch?
• - Nowy statut przewiduje tylko
do

protokółu

Warszawa. (PAT) D~Tektor protokółu dyplomatycznego 1linistersh':a
Spraw Zagranicznych I{arol Romer z·3,kończył w niedzielę' życie, u-

Sensacy j ne szczegóły z dział~;ności masonów w Polsce wyj awił proces żydowskiego adwokata Muszkata w Warszawie - Masonów zdemaskował kapitan żandarmerii Łukowski,
który prowadz:il śledztwo leżąc w seperatce szpitalnego oddziału dla zakaźnie chorych

Sę,d Okręgowy rozpatrywał w sobotę ł król angielski Jerzy jest mistrzem.

-

Wtorek, dnia 26 kwietnia ~ 938

Ł

ód ź, 24. 4.

4,20 rano,

W niedzielę, o godz.
olbrzymi pożar w

wybuchł

czteropiętrowym budynku żydo\\'sk iej
fabryki firmy bracia Bukiet przy ul.
6 Sierpnia 58.
Pożar przedstawia się bardzo tajemniczo, albowiem początkowo dozorca oraz admini 'tracja firm~' nie mogla
doz\vonić się na numer telefonu alarmo.wego straży pożarnej 8, i dopiero
przez centralę telefonicznę, 19500, po
piętnastu
minutach,
zalarmowano
straż.
Grozę sytuacji powiększył fakt,
że olbrzymi budynek posiadał drewniane stropy, za wyją.tkiem I piętra.
Toteż, gdy straż o godz. 4,40 przybyła
na miejsce, cały budynek przedstawiał
jedno morze płomieni.
Tuż do płoną.cego budynku przylegał od strony zachodniej jednopiętro
wy tJudynek na posesji przy ulicy 6
Sierpnia 84, własność Stanisławy N 0wakowskiej, zamieszkały przez kilka
rodzin robotniczych. Na tejże posesji
poza tym znajduje się drugi piętrowy
budynek drewniany oraz dwupiętro
wy mlW9Wany maszkalny. Z drugiej
strony do bUdynku fabryki braci Bukiet przylega szkoła powszechna nr.

33,

mieszcząca

się

w

trzypiętrowym

murowanym budynku na posesji Neumarka i Schmidta przy ul. Pogonowski ego 51. W dalszym ciągu znajduje
się parter()wy budynek fabryki braci
Bukiet, magazyny i wreszcie budynek
Komory CelneJ, przylegający do domu
noclegowego dla kobiet przy ul. 28 Puł
ku Strzelców Kaniowskich 32.
Płonąca żagiew olbrzymiego 4-pię
trowego gmachu otoczona była w
czworoboku buaynkami mieszkalnymi. Akcję utrudniał jeszcze ten szczegół, że w gmachu znajdowała się kotłownia, a na pod \\'órzu nagromadzone były olbrzymie zapasy węgla i drzewa, co zwiększało niebezpieczeństwo,
a utrudniało dowożenie \yody. Niezwłocznie wezwano na ratunek wszystkie plutony straży stałej oraz 3 oddziały straży fabrycznej. Ewakuowano 51
rodzin z zagrożonych domów, zabezpieczono magazyny celne, jak również
usunięto kobiety z domu noclegowego.
Wysiłki stra-iy pożarnej doprowadziły

do uratowania przylegają,cych budynków: szkolnego oraz mieszkalnych za
wyjątkiem drewnianego budynku Slauislawy No\\·akowskieJ. Okolo godz.
7,15 rozr. lone do białości mury fabryki na \'1, :,;okości III piętra zarysowały
się. \Vkrótce też zachodnia ściana III
i IV piętra wraz z masą. rozpalonych
części drewnianych, stropu i maszyn,
runęła
na piętrowy budynek 1111 eszkalny Stanisławy Nowakowskiej, z
którego uprzednio usunięto mieszkaI'lców. Budynek został zniszczony i
spłonął. O godz. 8,25 zdołano pożar
opanować, jednak przez
cały
dzień
przy zgliszczach czuwała straż, gdyż
jeszcze wcią.ż wybuchały nowe języki
ognia. Akcja dogasania bę.dzie kont ynuowana jeszcze do dnia dzisiejszego.
Po opanowaniu ogni.a stwierdzono,
że ponieważ między parterem i I piętrem w budynku fabrycznym strop był
bet<;>nowy, udał? się częścio~o . urato-I
wac magazyny l polowę oddzlałow WYkończ,alni. Natomiast drukarnia, wy-

kończalnia

i farbiarni,a oraz oddziały
przygotowawcze na górnych czterech
piętrach zostaly całkowicie zniszczone
wraz z towarami i maszynami, jakie
tam były nagromadzone. Zniszczony został również całkowicie drewniany jednopiętrowy
budynek Nowako\,"skiej,
gdzie mieszkalo 10 rodzin, które p(nostały obecnie bez dachu nad głową. Następnie zost.ał poważnie uszkodzony i
zalany wodą, parterowy budynek tkalni fIrmy Bukiet. Budynek szkolny został jedynie nieznacznie uszkodzony.
Budynki spalonej f.abryki oraz maszyny i towary ubezpieczone były przez
firmę Bukiet na półtora milion.a zło
tych. Straty są. jednak daleko wrż:;:ze .
W spalonej fabryce zatrudnionych było 500 robotników.
W czasie akcji ratunkowej zostało poparzonych siedmiu straż-aków,
mianowicie plutonowy Bauer, oraz
strażacy Woźniak, Lange, Andrzejewski, Banasiak, Fronczak i \Vojtasik.
Poparzon~rch op,atrzyło pogotowie.

Wczorajsza niedziela w Krakowie
K l' ak ó w. (Tel. wł.) W niedzielę,
dnia 24 bm. w Krakowie odbyło się
wiele zebrall różnych organizacyj politycznych i zawodowych. Na mieście
znać bylo wybitne podniecenie, objaWiające się w wielkiej liczbie posterunków policji, potęgowane niepo- ,
twierdzoną. jeszcze wiadomością. o zestrzeleniu przez Czechów balonu polskiego.
Władze obawialy się wystąpień w
związku
z odwołaniem obchodów w
Raclawicach, jednakże w najbliższych
okolicach Krakowa panował spokój.
\V Krakowie odbył się zjar.d człon
ków Małopolskiego Zwią.zku Mlodzieży Ludowej przy Małopolskim Towarzystwie Rolniczym. Około 4000 uczestników i uczestniczek tego zjazdu,
przeważnie w strojaCh ludowych,
po
nabożeństwie
w katedrze i złoieniu
wieńców w krypcie Józefa Piłsudskie
go i pod pomnikiem Kościuszki na

Wawelu, przemaszerowało przez miasto do Starego Teatru na obrady. Spodziewany przyjazd na ten zjazd marszałka Śmigłego - Rydza, nie doszedł
do skutku. Marszałek nadesłał tylko
list.
Socjaliści odbyli w niedzielę szereg zebrań związków zawodowych, w
sobotę zaś rady
zwią,zków zawodowych w sprawie 1 maja.
Zwią,zek Młodej Polski miał odbyć
swe zebranie przy ul. Garncarskiej 9,
jednakże policja obstawila lokal i \Yylegitymowawszy uczestników, nie dopuściła do nielicznego zresztą. zebrania. ZMP ogłosił deklarację, oświad
czając się za p. Rutkowskim_
Stronnictwo Narodowe w niedzielę
odbyło we wszystkich swych kolach
miejskich i na prowincji, liczne zebrania, poświęcone problemowi socjalizmu i komunizmu.

la kulisami masonerii WPols(e

(Ciag dalszy ze stronicy 1.)
Gdy prokura tor stawia te pytania,
dotyczące 7rB.mkniętej niedawno w Warszawie loży mas o11sl<iej przy ul. Poznańskiej, n.api~cie na sali wzrast.a i
wśród publ iczności przechodzi charakten'sl~' czny szmerek.
Prokurator poleca okazać o s karżo
nemu dokumenty loży z s~' mboliczny
mi cyframi, których znaczenia adw.
Muszk,ai odma\'\' ia wyja ś niać, zaznacz,ając, że lInie ma to nic w::;pólnego ze

.

spr,awą.".

Przewodniczący: To już sąd bę
dzie decydował.
Proklwator skłacia dokumen ly, zabrane z loży masońskiej, w której to
sprawie toczy się w dalszym ciągu
śledztwo, stwierdzając, że chodzi o organizację

masollską. międzynarodową,
uczestniczyli członkowie in-

w której
nych lóż.
Obrollca oclpo\Yi.acla na to, że loża
potępiła Zielonego za dezercję z wojska i aby odgrodzić się od niego, z,awiesiła . go w "urzCi'dOwalliu::.
Na <;lo\>,'ód
obrońca powołuje się na świ,adka przewodniczącego
loży,
inr.. Alek~andra
Pawłowskiego, zamieszkalego \V Brwinowie i sekl'et.al'za loż~' , liter,at,a Jerzego Guranowskiego (Nowy Świat 4G),
dyrektora Drukarni Państwowej.
Prokurator: - Chcę się dowiedzieć
o "Ogniwie", co to jest z,a org,anizacja,
że' go tak absQr·bował.a nawet w okresie przygQtowy\vania się do egzaminu
adwok,ackiego, iż nie opuścił żadnego
z-ebr,ani,a loży?
Niezwykle rewelacyjnie wypadły
. zeznania kapitana żandarmerii
Lukowskiego,
który leżąc w sżpitalu, jako ciężko chory, w separatce dla zakaźnie chorych,
kierował dochodzeniem przeciwko Zielonemu, a że sprężyście poprow,a uzono
to 'clochodzenie, dowodem są. wyniki w
postaci wykrycia związku pomiędzy
Zielonym, aferą poborową i adw. ThIuszkatem.
. Pierwszym aresztow,anym za udział
w nadużyciach poborowych w 21 p. p.
był rezerwista
Henryk PJucer-Sarna,
który nie chcial wydać wspólników.
U sierż, Deterlinga rewizj,a wykryła
dokumenty tajne, dokumenty dotyczą.
..G& Qrganiząeji· .. Og.,niwo~' i rytuał przyjęCia ' nowych członków, ze szczególami,
jak mają zachowywać swoje t,ajemnice.
Sal'na-Plueer był synem podmistrza
"Ogniwa". Stwierdzono, że
działaczem ."Ogniwa" był poszu.
kiwany Alfred Zielony
i on był tym, który prow,adził całą robotę nieleg,alnego zwalniania rezerwistów·od ćwiczell. Zielony mial kontakt
z z.agranicą, otrzymywał stale listy z
Niemiec, odwiedzi,aly go jakieś p,anie,
a później nie można go było znaleźć.
Poszukiwani.a go trwały od 22 czerwca
r. ub.
- Dowiedziałem się - mówi kpt.
Łukowski że uciekł za granicę. Dopiero mistrz katedry loży "Ogniwo",
\Volf \-Vłodzimierz Szapiro, przywiózł
Zielonemu rozkaz powrotu do kr.aju.
Adwokat Muszkat pow,iedzial w rozmowie ze mną m. i.: "Dobrze, że pan kapitan nie wszedł do mnie do mieszkani,a,
boja
bym znalazł drogę do ministra
Grabowskiego
i zObaczyUbyśmy, kto ma rację". Od. p.owiedzi,alem, że się nie boję tej po,gróżki, bl) p.ostępow,ałem pr,a\,,·nie.
Balej zeznał kpt. Łukowski, że łącz
ność adw. Muszkata z Zielonym ustalił
stąd, że obydwaj należeli do "Ogniwa",
organizacji zewnętrznie kul Luralnooswiatowej, ,a właściwie tajnej, dzi,ała
jącej
na terenie międzynarodowym.
Wejście
do loży jest zamknięte. Dostać się można do niej po wypowiedzeniu hasla wejścia i wyjści ,a.
Wewnątrz l zewnątrz są strażnicy
oraz kasztel,an. Aby się dostać, trzeba
odpowiednio zapuk,ać i przywitać się
umówionym podaniem ręki. Zrozumiałejest, że nie mógł się tam dostać, jako
niewtajemniczony. 'Ślubowanie przy
przyjmowaniu nowych br,aci odbywa
się uroczyście i kand~- dat musi złożyć
przysięgę, że nie zrobi krzywdy
loży,
nie wyda jej tajemnic i dokumentów,
a każdemu z br,aci nie uczyni najmniejszej krzywdy. Gdy będzie widział, iż
niebezpieczeństwo grozi bratu, uprzedzi go i cla mu pomoc. Zielony w loży
prowadził katedrę i sekretariat finansowy, załatwiał też korespondencję zagraniczną. w języku niemieckim. Przyjmował go Wolf \Vłodzimierz Szapiro,
stojący na czele firmy "Plutos",
całkowicie zależnej od loży, a złożonej
z pięciu ludzi i stąd po ch ouzi n :lZ\\'a

"P l u t o s a ",

będąca

{ego rytualu,

zlepkiem 5-ciu

poc zątkowych liter slów: "Pięciu ludzi
utworzyło towarzystwo ogromnej szczę

Alfred Zielony poddzierża
wIa sklepy "Pluto"-a". Czlonkowie loży
płacą sldaclki po 300 zł i wyższe za
przyjęcie.

"Ogniwo" jest częścią. wielkiej lo9 lÓŻ, znajdujących się
w
P o z n a ] l i u,
B y cl g o s z c z ~' ,
Ł o d z i,
I n o \\' r o c ł a w i u
w
\Va l' s z ,a v,,' i e. Organ izacj e te
-

ży, obejmującej

biją

w cele obrony państwa.
Oto jak się odbyw,a przyjmowanie
nowego brat,a. Musi być ubrany we
f~ak, bLałe ręk, awiczki, z,awiązuje mu
Slę oczr, przewodnik wprowadza go do
ciemnej sali, gdzie z,aldadają mu la!'l.cuch~' , w~'jęte z katedry Zielonego. Ła!'l.
cuchami tymi związuje się go,

i przy zapalonym łuczywie mistrz ma
przemowę
do kandyd,ata. Następnie
chowa kościotrup.a, zdejmuje. się kan-

-

musI

Złoty Krzyż Zasługi,

lecz przeszkodziło mu w tym areszto"Ivanie. Od 1()~0 roku ukrywał się przed
ćwiczeni ,ami wojskowymi, a ćwiczenia
te "zrobił" mu b. porucznik l1udnicki,
sl<..azany za to na 4 lata więzienia.
Wielkie poruszenie nastąpiło na sali ,gdy w rękach prokuratora znalazly
się zdjęci.a, dokonane w lokalu loży
przy ul. Poznal1skiej 11. Są to fotografie sali katedralnej, "pisma świętego",
fisharmonii,

prowadzi przed katafalk, na kterym
leży o3wietlGny kościotrup

dyclatowi Im1cuchy i odwiązuje oczy.
k,andydat nie może wytrzymać

ceremonIą

p.allstwa, jak np. Opel ze Szwajcarii,
Sz,ajnmach z GdaJlska oraz bracia ze
stowarzyszenia Adam.a Mickiewicza w
Ło'dzi, Czw,arty punkt statutu przewiduje pomoc udziel,aną. braciom.
W końcu zeznał kpt. Łukowski, że
ZieloJlY miał podrobioną. maturę, podawaŁ się za magistra pr,aw i
chciał
wejść do wyższych urzędów. Do Ministerstwa Spr,awiedli\Yości sklad.ał podan La, aby go przyjęto na tłumacza są
clo"'ego, był w Izbie Handlowej i miał
kontakty z urzędnikami Izby Skarbowej.
Miał też otrzymać na 11 listopada

śl!wości".

Jeżeli

prze'd

złożyć przysięgę, że nie zdradzi tajemnic. Loża ma specjalny fundusz, nigdzie nie księgowany i przeznaczony
na dość tajemnicze cele. Do organiz.acji przyjeżclr..ają ludzie z por..a granic

I

J[oscJołmpa

na J[ałafalliu,
podmistrza z treścią ślubowań,
składanych przez braci. Wszystko to
było zabrane przez starostwo podczas
zamykania loży, w której Zielony był
Thadrzędną. osobą. nad adw. Muszkatem,
zwyKłym bratem.
Prokurator: - I{to to jest dr Warsz,auer z Inowrocławia?
- To jest " Gran d Fil''' (dosłownie:
"wielki pan") wszystkich lóż.
Obrol'lca: - A czy zna pan nazwisko FelJeniusa, również masona ze
Szwecji, który je:;t odznaczony komandorię "Poloui,a Restituta" przez Prezy.denta R. P.?
- Nie zajmowałem się nim.
- Czy pan był w loży podczas obksięgi

rządków?

- Dostanie się tam poza pierwsze
drzwi było niemożliwe. O obrLądkach
wiem z "ksiąg. Zebr,ania braci b~' ły do
tyla tajne, ie nie wszystko nawet byŁo
w

protokółach.

sobotniej rozprawy sąd
dodatkowo przewodniczącego lożr, iuż. Pawlowskie?o
i sekretarza loży, Jerzego Guranowsluego na poniedziałek, godz. 11 rano, celem przesłuchania przed wydaniem wyroku w sprawie adw. Muszkat.a.
W

końcu

postanowił wez\yać

Ofensywa na CasteUon r z o Z a
Nowe zwycięstwa wojsk narodowych - Bilans legionistów włoskich
S a r a g o s s a. (Tel. wł.). Wojska był doskonale przygoto\-vany i już we
naroclowe, posuwające się wzdłuż wy- wczesnych godzinach porannych front
brzeża śródziemnomorskiego z północy
wojsk "czerwonrch'< został przerwany.
na południe znajdują się w odległości
Dalsze działania ofensywne po42 km od Castellon. Operacje, przepro- wst.ańców rozwijają się b. szybko.
WaclZOllp. przez połączone korpusy gePOWSZECHNA MOBILIZACJA
nerała Camille i Martin Alonso na odGubernator
cywilny w Castellon i
cinku, zawartym między drogą z San
Mateo do Castellon, a wybrzeżem mor- władze wojskowe wydały rozkaz mobiskim, doprowadziły do przerwania sy_ lizacji wszystldch m~żczyzn w wieku
Rtemu obronnego, zorganizowanego od 18. do 45 lat. Pośpiesznie tworzone
są bataliony ochotnicze, a spośród poprzez wojska "czerwone".
borow~' ch sformowane zostaną bataZajęte zostało miasteczko Albocał iony forteczne.
cler, wobec czego możliwe jest dojście
ZWYCI~3TWA LEGIONISTÓW
do CasteJlon przez "Desertoos de Las
Agencja SteJani donosi z SalamanPalmas". "'oj ska narodowe zajęły poza tY111 Alcala de Chivert na w"brze'u Iii, że w walkach na południe od rzeki
Ebro, l<tóre się toczyły w dniach od 1
mOl:skim.
.
do 20 kwietnia, decydującą rolę odeNa froncie pod San Mateo, na od- grali legioniści włoscy odnosząc zwycinku południowo-zachodnim od mia- cięstwa, zakollczone zajęciem Gande~
sta trwały wczoraj niezwykle zacięte. S~', Sierra cle Los Caballos, Palldos, Rawalld. Zdobycie Albocader, położonej zas i marszem kolumn zmotoryzowa\'" górach na wysokości 500 mtr n, p. m. nych na Tortozę.
pozwołi na rozpoczęcie ofensywy
na
14 BRYGAD ROZBITYCH
Castellon. Szczyt Gordon przechodził
Bitwy, w których brali udział lew ciągu dnia wczorajszego kilkakrotnie z rąk do rąk.
gioniści włoscy, były najbardziej zacię
te ze wszystkich od początku kampaPOD TERUELEM
nii. Od 3 do 18 kwietnia legioniści mieO wschodzie sł0l1ca wojska narodo- li przeciw sobie 14 brygad nieprzyjawe rozpoczQły atak na odcinku na pół cielsldcl1.
noc od Teruelu. Celem ataku jest wySTRATY I ZDOBYCZE
równanie frontu pomiędzy Teruelem a
w)'brzeżem śródziemnomorskim. Atak
W czasie od 9 marca do 20 kwietnia

•

Prezydent Paełs wybrany ponownie
7'ylko

w

l~bie Deputou'aJlych 'wystawiono druYf{ kandy·
(latuł'ę

R y g a. (Tel. wł.). Przebieg wyboW głosowaniu prezydent Paets orów prezydenta Estonii śledzony jest w trzymał 65 głosćw na 80 ogólnej ilości,
całej Estonii z dużym
zaintere:sowa- a prof. Tennison - 14. Powstrzymał
n'iem, Ulice TalIiIma przybrane są się od glosowania 1 poseł.
f1.agami i w olmach wrst.awione są
'''' Radzie Stanu gen. Laidoner zaportrety prezydenta l-'aet-ea i generała proponował kandydaturę prezydenta
Laidonera.
Paetsa. Drugiej kandydatury nie wy'V sobotę odbyło się zebranie parla- stawiono. Na · 38 głosów prezydent
m .e ntu, Hady Stanu i Rady Elektorów, Paets otrzymał 36 głosów. Powstrzywybranych prz,,,: samorządy . .\V Izbie mało się od głosJwania 2.
Deputowanych zostały wystawione 2
W Hadzie Elektorów by},a tylko kankandydatury, a mi,anowicie ' obecnego dydatura prezydenta Paetsa, który oprezydenta Paetsa i prof. Tennisona.
.trzymai 113 glosów na ogólną ilość 120.

I

Kongres Niemców Sudeckich

straty włoskie wyniosły: 67 zabitych i
218 rann"ch oficerów oraz 463 zabitych i 2.264 rannych szeregowców. 'V
czasie tych walk legioniści wło~c~
wzięli do niewoli przeszło 10.000 mllIcjantów i zdobyli wiele materiału wojennego.
INSPEKCJA GEN. MIAJA
Generał Miaja w dalszym ciągu odbywa podróże inspekcyjne do oddziałów pierwszej linii wzywając wszędzie
\V przemówieniach
do wytrwania i
walki aż do zwycięstwa.
Inspekcja
ostatnia
obejmowała
front wschodni. \Vieczorem gen. Miaja
po,uócił do \VaJcne,ii .
WYCOfujące się wojska .,czerwone"
zniszczyły \" Tortozie calkowlcie obserwatorium astronomiczne. Niezwykle ce:1ne przyrządy zostały wywieziono do Barcelony.

Bunt w BarceBonie
Dziennik "Le Jour" donosi, że w
Barcelonie oddziały nowozmobilizowanych żołnierzy odmówiły w dniu 16
kwietnia udania się na front i stawiały zbrojny opór oddziałom,
które
pozostały wierne rządowi.
W związku z tymi rozruchami,
rząd "czerwonej" Hiszpanii mianować
miał gubernatorem Barcelony znanegG komunistę, deputowanego francuskiego Marty.
DALSZE SUKCESY
WOJSK NARODOWYCH
S a l a m a n c a. (PAT.) Komunikat
głównej kwatery
wojsk gen. Franco:
Oddziały, pochodzą·ce z prowincji Galicja, po zajęciu miejscowości Alcala
de Chivert, posuwają się naprzód w
Sierra Valdanha. Wzięto tam około
100 jeńców.
W ciągu ostatnich 20 dni zdobyto
na wrogu 15.115 karabinów, 271 karabinów maszynowych, 350 ciężkich karabinów maszynowych, 40 moździeży ,
75 dział, 30 czołgów, w tym 20 w doskonałym stanie, 35 milionów nabojów karabinowych, 37.000 pocisków, w
tym 12.000 dla sowieckich dział przeciwlotniczych i 18 i pół tony rtęci.

·Włochy

przeciw kawalerom

R z y m. (Tel. wł.)'. Rada Ministrów
szereg zarządzeł1, mocą których 800 rodzin włoskich osiedlonych
zostanie w najbliższych miesiącach na
terenie Libii.
Ponadto Rada Ministrów postanowiła, iż główne urzędy samorządowe i
municypalne będą. zamknięte dla jednostek nieżonatych i nie posiadających
potomstwa.
uchwaliła

Telegram, holdo'wnic~y do Hitlera
P r a g a. (el. \VI.) .....V sobotę po po- zal następnie na historyczny akt zjedłudniu rozpoczą1 się w Kar)ovych Vanoczenia Austrii z Rzeszę, Niemiecką
rach (Karisbadzie) dwudniowy dorocz- i przypomniał, że obecnie zbliża się 20
ny lWllgres Partii Niemców Sudeckich rocznica tego dnia, w którym Niemcy
z udziałem kilkuset delegatów.
Sudeccy wbrew własnej woli wcieleni
W sali kurhausu, gdzie odbywają. zostali do Czechosłowacji. Chcemy
rozpisały pożyczkę
- się obrady, pojawił się przywódca wyjawić nasZe żę.dania - zakończył
H
a
n
k
a
u. (Tel. wł.). Rząd postaNiemców Sudeckich HenIein. witany swe przemówienie poseł Frank - żą
owacyjnie. Przewodnictwo objął po- dania, któro musimy postawić pań nowił rozpisać pożyczkę wojenną dla
seł FranIe
stwu i czeskiemu rządowL Na wnio- pozyskania środków na zakup broni i
Przewodniczący Frank w inaugusek mówcy kongres postanowił wy- amunicji. Pożyczka będzie mia.ła 2 (racyjnym przemówieniu podkreślił, że słać telegram hołdowniczy do Hitlera. misje: pierwszą. w wysokości 500 mitegoroczny kongres Niemców SudecDr Kreissel przedstawił z kolei upo- lionów dolarów chińskich i drugą \""
kich nosi po taz pierwszy c;h,arakter śledzenie Niemców w samorzę,dach, 0- wysokości 50 milionów dolarów amezgromad7enia ludowego z.iednbczonej świadcz'1.ięc, że prawa ludności nie- rykańskiCh i 10 milionów funtów szternlemczywy sl:u e ckiej. Mówca wsl.a· llj c c~>.iej!>ą cl'J.ó:o ograniczone.
lingów

Chiny
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Nic, ze. '. będą, święta.
Pewnie, że bQd~..Jeszcze jakie! Pogoda. poprawiła się ..•
Tak, jeszcze jakir .. . M6.i Boże. dwa funty kiełba
sy byłyby za te trzy złoLe. Aga.tę żółć zaleje. O, będ~
to święta!
Wpatrzył się w lcż~{'Ć na biurl,u listy. ale nie widział ich. Przed oczyma bowiem przeciągaly chmury.
Ciężkie, jak życie emerytów i CZan1fl. jn1, ich nadzieje.
-

Nagle z Pl'omicniem slollca. ktMy wpełzł "vłaśnie
do pokoju i oblał go rozkosznym ciepłem. błysnęła
w głowie jasna, zbawcza myśl. Ważył ją, jeszcze przez
chwilę, cieszył się nią, jak pisarz napły\vają.cym . nowym pomysłem, pieścił j~ uśmiechem, po tym wstał
i podszedł do Powadzldego.
- Słuchajcie, kolego, musicie mi pomóc. Wiecie ...
święta .. , pensyjka . .. szkoda gadać, wiecie sami ..•
chciałoby się dzieciom sprawić uciechę i ...
- Ile potrzebujecie? - przerwał mu Po\vadzki
z dobrotliwym uśmiecbem.
- Ze ' dwadzieścia,.. trzydzieści złotych. Na
pierwszego oddam.
- Mam akurat tyle przy sobie. Proszę. A z oddaniem nie śpieszcie się, nie umieram z głodu. Zrobimy
na pięć rat po pięć złotych. Będzie wam lżej.
Jak ·po orzeźwiającej kląpieli usiadł za biurkiem.
zaczął urzędować i z · tęczą nad sercem sięgną.ł po
pienvszy list.
... "Niżej potpisany uprzyjmie prosze o rozłożynie
podatku grontowego na trzy raty, bo mam licznom
rodzine i jestem w ciynżkij biedzie i. .. "
Wystarczy. Tak, wicać, bieda jest. Na ciele i na
cl \1c11 \l . 'Tusz, czlr\'.ieku, n:=t t.rzy raty, nie na pi~ć. BgdLic ci lżej.
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mową na s zą s lowia11s1,ą głosić będziesz ludziom naPana Chrystu s ową. Tu w Gnieźnie

szym ewa.ngelię
stolicę biskupią

obierzesz, przy boku moim, przyjaciela twego ...
- Zaprawdę przyjaci elem wiernym byłeś mi zawsze, o v,ielku k s iążę - z braterską tkliwości~ odrzekł
mu Wojciech. - Dobrze mi było na d worze twoim, jako mało gdzie na ziemi. Ale zostać tu nie mogę! Bi~
skupstwo dawano mi i na górze itals kiej Casinum,
gdym tam zawitał jako pątnil<. Rzel<łem, iż nie na
tom wyrzekł się w Pradze bisk upstwa, by się o nie u~
biegać gdzieindziej ...
Ale Bolesław nie poniechał namowy:
- 'Wiem, że o dostoj e llstwa żadne nie dbasz, księ
że Wojciesze czcigodny. Ale sam powiadałeś. że i ziemię moją i ludzi moich i mnie samego wielce miłujesz,
że radbyś się nam odwdzi~czyć za serdeczność, jaką,ś~
my ci okazali, j za gościnę, Mór~ wybacz, że nie była
tak wspaniała, jal<a rodowi twojemu i twej świętej osobie się najeży. Jeżeli dzisiaj śmiem jakiej odpłaty
od ciebie żądać, tedy ° jedn~ tQ rzecz prosić cię będę:
byŚ na zawsze pozostał między nami i był nam pasterzem ...
Wojciech zamyślił się i patrzył na l<sięcia uważ
nie, jakby dalsze jeszcze odeń słowa wyzywając. Więc
BolesIa w mówił po chwili:
- Widziałeś krainy moje, które ojciec J\Heszko zespolił, od wrogów zabezpieczył i do wiary Chrystusowej przywiódł. Dzieło jego jam oclzierżył i utrwalić
muszę. I do tego właśnie pomocy twojej mi potrzeba.
Wojciech skinął głową. jaktby się zgadzał lub myśl
zgadywał. Więc Bolesław mówił dalej:
- Chciałbym w Gnieźnie biskrupią polską. widzieć
stolicę. Niezaleiną do Magdeburga i Niemców. Stolicy
Na starci"
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Aposto-ls'k iej jedynie podległą. Jako chcę, zeby pań
stwo moje nie hołdowało żadnemu hmemu, tak niechaj i w kościele nie rządzą nam Niemcy .... zwłaszcza
że oni nieraz za słowem Chrystusowem na ustach pod. b.ój nam i krwawą walkę przynoszą··.
- Wiem o tym ... i nad tym boleję ... szepnął cicho Wojciech. Ale zostać tu nie mogę. Ślubowałem,
że pójdę między ludy. które jeszcze nie nawrócone
wcale na wiarę prawdziwą. Właśnie chcę je tym nawracaniem ratować od niemieckich najazdów.
Dla
tegom do Lutyków się wybierał, którzy od Sasów orę
ża gęsto dziś giną .•.
- Wiem o tym - mruknął Sobiebor. - Pomimo
mej woli musiałem rokIU łońskiego pod wodzą. Sasów
ze Słowiańskim tym ludem wojować ...
- Niestety nie chcą mnie Lutycy - westchnął
Wojciech. - Na pl'óżnom mówił, że Słowianin jestem,
ich brat... że ze słowem Bożym i miłością do nich
przychodzę ... Odrzucili mnie od granic swoich.
Odwrócił twarz swą ku Bolesławowi:
~ Pozwól tedy, książę, że pójdę na północ od kraju twojego, do ziemi prusldej. Nie wiedzą tam jescze .
o Chrystusie i
łasce Bożej. Bałwanom kamiennym i
pniom ' drzewnym cześć oddawają, wężom służą. takim jak ten, co w raju skusił człowieka pierwszego ...
Pójdę tam skruszyć niewolę szatańsl,'ą, dziełu odl<upienia dopomagać.
Bił się z myślami długo książę Bolesław, zanim

°

wyraził zgodę.

- Widzę, że nie można przeciwić się woli twojej ...
i woli Bożej. Wiem. że mi moje ksiąstwo tej wyprawy twojej też potrzebuje.
Od strony owych Prusaków dawno już nie mam spokoju... z każdą. wiosną
napastują granice moje. Więc choć ' żal mnie bierze
okrutny, iż się rozst8ć z tohą. muszę. iNlnal, myśl podr,\h twrj porhwalam i poczet ci dam rycerzy, któ-

-

I umnę cyfr pod napisem: "WyniJ,' losowania loterii
\'v'ielkanocnej na rzecz bezrobotnych".
Ma sześć losów. Żona, przezorna pani Agata, radziła kupić tylko dwa, bo w razie fiaska pÓjdzie tylko
złotówl<a z wiatrem. Pan Polikarp pierwszy chyba raz
w życiu postawił na swoim i wydał trzy złote. Ostatnie z pięciu, które im zostały do pierwszego. Musi więc
wygrać. koniecznie. bo inaczej święcone będzie g,vizrlane, nie mówiąc już o stra::;znej przeprawie z panią
Agatą.. Zreszti}. ... wierzy w swą sz('z~ś1iwą. rękę· Koledzy, którym lmżdorazowo wycią.ga losy loterii pal'lstwowej, wygrali już po ldll<a tysip,C"y, on zaś trzy razy
... stawkę . \Vie jednak , że i na niego padnie ldcdyś
~rubsza suma, może nawet milion. trzeba tylko odczekać chwili. A tego, że teraz wygra, jefit pewny. jak
Hitler I(lnjpedy. Ma przecież sześć lo sów, a co drugi
wygrywa. Numery zna na pami('ć . SZlll,a ich . f:hciwie . .. pewnie ... daremnie. Co to? Nie ma? To chyba
nie możliwe. Przeoczył nape" no w pośpiechu.
- Śpiesz się powoli, a zajdziesz ._. pouczył w te.i
chwili z stoickim spol\lOjem kolega Powac1z1d chłopca
do posyłek. który biegnq.c do kogoś z aktami potknął
się w pośpiechu i przewrócił.
- Tak, racja, śpiesz się powoli. Święte słowa przyznaje pan PoliJ,arp w duchu. Po,,"adzld tal, robi,
doszedł szczebel wyżej od niego i ';<,'ygrał jeszcze pieć
tysięcy na loterii.
Pono,.,rił

wiQc poszuki\\ianie uważnie

i powoli.

Doszedł też do klońca lwlumny. ale swych numerów

po drodze nie spotkał. Z ceg-lastymi \yypiekami na
twarzy opadł na poręcz krzesła.
-

Psiakrew, to będą święta ...

-

Co ],olcgn mówi? nj'tc soJ)ic pracy.

!Jl'll' i'j \\

zapytał

PO\Yct,hld, nic '

żvczki. pijaństwa i prezenty
Dalszy ciąg procesu "sanacyjnych" dygnitarzy

War s z a w a. (Tel. wł.) W dalszym cią.gu sobotniej rozprawy b. poseł BBWR Idziko"'ski usiłował tłuma
CZ~ ć ~iQ z pobrania od piekarzy 20.000
zł, po rn'm przrdstawił stosunki łą
czące go z :'IIichalskim.
- Michalskiego znałem od dawna
-- oro\\'iada Tdzil\Owski, a po szeregu
lat niewidzenia się, spotkałem go na
l, cmi~ji sejmowej.
~Iichalskiego spot~'kal(,1ll wówczas w prywatnych apartamcl1tn('h płka Slawka, wobec czego
uważał rfn go za "swojego" człowieka
t7.\\!. "człowiel,a hlokO\vego".
(Idziko\V"l~i był wówczas posłem BB\VR.
~ specjał nie
odkomenderowanym do
spraw rzcmieślnicz~'ch - dop. red.)
\V r. 19:29 ulegając prośbom Mirllalskicll"o, PożFzyłem mu z własnych
funduszów 10.000 zł. gdyż Michalski
mÓ"'il 111 i, że może dokonać bardzo
li'( rz~·stn .\ ' ch transakcyj zakupu drze".a. Rle nie ma na to pieniędzy. \V
t~' m rzasie ~[ichalski nie hył już 7.aangażo"' a\l\' we
firmie "Franpol", W
!'ozmowa'ch roztaczał przede mn~ ponętne perspektywy i zachęcał do wstą
pienia do te.iże spółki. Ponieważ odI\iosłem wrażenie, że interesy
spółki
nie są tak świetne, nie przyjąłem propozycji wstąpienia do niej. Pożycza
jąc 10000 zł Michalski wystawił
mi
,,·eksel. podpisany przez firmę "Fran:
rol", który zażyrował własnym nazwiskiem.

WEKSLE, WEKSLE ...
Po pewnym czasie, gdy zaobserwowałem, że "Franpol" chyli się ku upadkowi, prosiłem Michalskiego, by
wydał mi inny weksel z własnym podpisem, jako wystawcy. \V 1931 r. Michalski znowu chciał pożyczyć ode
mnie 10.000 zł. Czując, że Michalski
Jest w złych interesach, odmówiłem
Dm i skierowałem
go do 'Vendta,
człowieka
bardzo
zamożnego,
ale
\\-endt odmówił, tłumacząc się chwiIc w rm brakiem płynnej gotówki. Wreszcie ~lichalski pożyczył 10.000 zł od
Wilcla, właściciela piekarni, działacza
Cechu i Związku Izb Rzemieślniczych,
Wendt i Ja udzieliliśmy \Vildowi moralnej gwarancji, że pieniądze będą.
zWl'ócone. Po roku Michalski prosił
Wilda o prolongatę pożyczki.

3.000 ZA 8.000
to podczas kolacji w "Gastronomii". Jak się ułożyli, nie pamię
tam. \Viem tylko, że do tego czasu
Wild napastował mnie o zwrot tych
pieniQdzy. Ostatecznie Michalski zwrócił 10.000 zł Wildowi za moim pośred
nictwem. Moje pieniądze Michalski
oddał dopiero w 1931, r.
Transakcje
te zak0l1czyłem ze stratą.. Ostatnią
ratę pożyczki w wysokości 8.000 zł otrzymałem w ten sposób, że za trzy
tysiące wydałem weksle za całe 8.000
Było

złotych.

Zdaniem Michalskiego historia pobrania od Wilda 10.000 zł jest identyczna z kwestią pożyczki dla Michalskiego.

SZPILKA DIAMENTOWA
Punktem kulminacyjnym zeznań
Idzikowskiego są wyjaśnienia w sprawie szpilki diamentowej. O projekcie
wręczenia szpilki Michalskiemu, jako
upominku Związku Izb Rzemieślni
czych, Idzikowski mógł dowiedzi eć si ę
podczas spotkania z "'endŁem oraz
Gwoma działaczami Związku Morawskim i Wiechowiczem w kawiarni
Lursa.
- \Vendt oświadcz~'ł mi wówczas,
że piekarze pl'zyszli
do Związku i
twi erdzili, że trzeba jakoś zadokumentować ,.,'clzięczność wobec Michalskiego za jego ustosunko\vanie się do
rzemiosła.
Nie widziałem w tym nic
:'przecznego z moralnością, t~-m hardziej. że Wendt powiedział. iż upominek robi ofic.ialnie. Po tych rozważa
niach zdecydowano kupić coś Michalskiemu.
'\"\-~zliśnw z ka\\'iarni i od"'iec1ziliśm~" po dro'dze l\ilka r-akładów jubilerskich w poszukh\'aniu prezentu. 0btateC7.l1ie Wendt kupił u jubilera Kozzło",skie~o na I<.rako,,-skim Przedmieściu brrlant ze skazą. wagi 2,5 karata
za ceJlę 2.900 zł. Bn-lant ten miał mLeć
oj)<;ac1r, z l)lat.\·n~'. Jubiler ponadto zoho\\'ię.zał ~iĘ' dorobić złotę. szpilkę. Całość kosztowała około 3.600 zl i tego
dnia Iwła gotowa.
Po wyjściu od jubiiera pożegnalem
sic z cah'm towarzystwem. \Vendt.
~f;rawski' i Wiecho,,:icz pO~7.1i do restRllrf1rji IHI \\'irl1\:l -- jal, mi póź11irl
mo\\ Iii
ubl a < tl:l} ' !ntrl'e" \\'ic!'7.o-

rem tego dnia zjawił się w moim mieszkaniu Wendt i pr7.yniósł gotową
szpilkę
Był
wstawiony i to mocno.
Dopiero kiedy dowiedziałem się, że ta
szpilka to nie jest prezent dla Michal~kiego jako dowód wdzięcwości,
ale
?wyczajn,V dar, nie chcąc narażać swojej godności w~'cofałem się z tej akcji.
Oddalem z powrotem szpilkę Wend.
towi mówiąc, że nie chcę mieć 1': tym
nic wspólncgo. Sam też wypisałem pokwitowanie na odbiór szptlki, które
WCllrlt mi podpisał. Wziąłem pokwitowanie dłate~o, że chciałem mieć w tell
sposób dowód, że sprawę szpiłk: sam
zl ikwidowałern.

BRYLANT W

PIERŚCIONKU

Po pewnym czasie zgłosił się do
mnie Morawski mÓ\\·ią.c, że \"endt po
pijanemu powiedział. że ja noszę ten
br~'lant w pierścionku na ręce.
Mo·
rawskiemu pokazałem pokwilowanie
Wendta i ten zapewnił mnie, że plotk~
zdementuje.

\V sierpniu 1931 r, płk Sikorski w
moim gabinecie zarzucił mi, że pobrałem . od piekarzy 20.000 zł oraz że przywłaszczYłem sobie bn lant.
Wyjaśni
lem sp'rawę, która fednak pn~'brała
taki obrót, że mu:::iałem zawiesić się w
czynnościach
prezesa Związku Izb
R:r.emieślniczych oraz w innych godn()ściach spole-cznych. Zażądałem pr:r.ekazania !'prawv sądowi
klubowemu
BB\VR i 'w pierwszej chwili miałem
intencję pójść do prokuratora ze skargą..

-W SĄ.DZIE KLUBOWYM
Opowiadając o sądzie klubowym
który, jak wiadomo. zakończył się wy_
kluczeniem ldzikowskiego z klubu B. B.
VV. R. i uznaniem go za człowieka, postę
pującego ",bre',,, etyce i uczciwości ldziko\n,ki zapała sie, a nawet krzycz\', że to wsz\'stko b"lo ukartowaną
poza jego plecami iritr~·gą.. Wszysc~T
~pl'Z~'~i~gli się
przeciwko niemu w
BB\\' R ~iatel'ial cał\' bd tak rozbiei11\', j;e trzeba b~·to c7.asu~ ab~' należyci~

wyroe'fysetowae a'feJę t zmontował. }~
przeciwko Idzikowskiemu. W tym celu
posiedzenia sądu klubowego przerywano na kilka miesięcy.
P r z e w.: - Co to za wyrażenie, że
"spra wę wyreżyserowano"?
I d z i k o w s k i krzyczy: - Cała ta
sprawa jest ukartowana, niezgodna z
lop,iką. i ze zdrowymi zm~Tsłami.
P r z e w.: - Proszę nie wysuwać
takich insynuacyj.
I d z i k o w s ki: - Mam na to dowody, moja konfrontacja z jubilerem
Kozłowskim
była
komedią..
Ledwo
wszedłem do sklepu, a 7.za lady p. I{oz_
lowski powiedział, iż bl'ylant był kupowany w l i:::topadzie i ma na to podpiMnv rachunek. P Ewert. obecn~T w
sklf;pie, patl'z~' ł wtedy na mnie z tb'umfn.ię.cą, minIJ. (sen. Ewert zasiadal. w
sadzie honorowvm BB'VR - dop. red.).
J~szc7.e raz kate'gor~'cznie twierdz.ę, że
hnlnnt hył kupowany w lipcu, a hie
w 'listopadzie i teg-oż samego dnia
\Vendt podpisał mi pokwitowanie na
odbiór szpilki.
Po przerwie Idzikowski dalej zezna je i odpowiada na pytania, zadawane mu przez prokuratora Marcinkowski ego, po czym przewodniczący zam~'ka posiedzenie.
W poniedzialel< Idzikowski będzie
nadal zeznawał. (w)

Skandaliczny przebieg mistrzostw pieś(arskich
na ring, lecz zostali ponownie obrzu~eni
gradem po~isków. Walkę mimo to rozpcczęto. lecz po chwili sędzia Z!1ów j.ą,
przerwał.
Ogłoszono
przerwame mistrzostw, wobec czego część publiczności
opuściła salę, reszta jednak pozostała, domagając się zwrotu pieniędzy.
Panował
tumult i hałas nie do opisania. Tymczasem dość licznie reprezentowani ezłonko
wie zana,du PZB nie potrafili powzią~
żadnej decyzji.
Tak trwało przez godzinę.
Wreszcie atmosfera się nieco U!lpOkoiła i o godz. 23.05 wznowiono walki lIpOtkaniem wagi średniej, w którym P i s ar·
s k i (Łódi) pokonał O żar k a (Warsz.).
W drugiej walce tej wagi zwycięstwo
I' przyznano M i c h n i e ~. i c ~ o w j (Lwów),
chociat: walkę z F lor y s l a k l e m (PoJ znań) przegrał.
Mialo to być widocznie
I wyrównanie za Vo/!,'ta.
W wadr.e półśredniej Ja ń c z a k, który rozpoczynał walk.l'! po raz trzeci te~<?
wieczol'u, pokonał FI s z era. W drugIe]
zaś
Jar e ~ k i
(Poznań)
wysoko
zwycięż~'ł W i e r z b i c k i e g o (Wołyń).
W
wad l': e
półciężkiej
P i et r za k
a,ód;?') pokonał Ł li k El (Waraz.), a KOl r olak (Pomorze) - Szkwarkowskieg o (Lwów).
W wadze cięj;kiej D o r o b a (Warsz.)
już w 2 m in. pierwszego starcia zwyciężył
przcz k. o. B a r a n o \V s k i e g o (Lwów),
r.aś P i l a t pokonał B i a I k o w s k i e g o
(POl';nań) również przez k. o. w trzecim
starciu.
'" sumie pierwszy dzień mistrzostw
Pobki, zawodów. kt.óre ze względu na zas,;czyiny tyŁu!, maJący być zdobyty, . winny toczyć się w atmosferze zaufania, pozostawiły dui.y
niesmak. Postępowanie
puhliczności łódzkiej niestety nalezy podPrezes L. O. Z. B. p. Korclasz próbuje uspokoić publiczność, która bUl'r-liwą
dać kr~·tyce, chociaż do podłoża tych co",.. rzawą przyj~fa wynik w walce pom iędzy Kowalewskim (Ł) i Vogtem (P).
J'a1.. czę"ciej powtarzających się awantur
ł\a ringu ,vidać pełno skórek od pomarańcz.
(Fot. Fiedler, Łódź)
przyjdzie nam powrócić później. S. S.
oJ1l'zllcania rinr.u. rozpoczął się na nowo
pien\'Sz~' nil. rin!!,u w mistrzo:'!twach. Polsk,i
wrzask ,a na ring' poczf')ly SIE: sypać kromwkrocz~'! Ż~'d, który po nJeoczek1\vane],
Do dymisji panowie z PZB!
nieczystej walce pokonał surowe~o lwo- ki chll"ha. obwarzanki. pudelka od zapalek. skMki od pomaral1cz itp.
wianina.
L ó d Ź, 24. ł. Ind~'widualne pięściarskie
Spn[\lnjęl0 Y'ing' i wtedy ukazali się na
W drugiej wake wag'i muszej spotkali
nim J)l'zedsłlł\\'icIl'le wllgi pól~l'cdni('j mi "trzostwa Polski. rozgrywane przed
eię J a s i ń s k i (Śląsk i C z e r w i ń s ki
(Poznali), Już w pierwsze.i minucie Jasiń Ja ń c z ak (-\Varsz.) i li' i s z e r (Śląsk). dwoma laty IV ł,oc1zi: zakończyły się skan·
ski silnym ciosem z prawE'.i na szczękę Dało to nowy p0,,"ófl do porlniesicnia Wl'Za- rialem: wycofanicm zawodników '\Varsza\\'y i d~' misją warszawskiego OZB. Tegowy ol·a7. do nowE'po /traclu skón?k poma·
zachwiał CzerwiriskIego i nast. pl'zeważal do kOlica starcia.
Podohna sytuacja ral:lt'7,o\V~'('h. \\'obcc czego sędzia ringo· roc-zne m istrzost wa ror.grywane w Łodzi,
nie obpszły się równif'7. bez skandalu, któ"'Y walkę przc>rwal a następnie :o:apowiehyła w drugim starci1l. Ślą1.3k, który wyd,-;iano nO"'q lO-minutową. przerwę. Za.- ry oma I nie doprowarlził do zerwania tur·
kazał niespOdziewanie wysokI\. formę, ~zę
sto trafiaJ. CzerwillSkiego. Przeważal ró- gro7.ono rówllocz:eśnie, że o ile nie nastą nif'.iu. zapowiedzianl'go zresztą jako fakt
pi uspokojenie, m istrzost"'a zo'!taną prze- dokonany pr7.€'z lltośniki. Nar! stwierdzewnież w trzecim starciu i wygrał walkę
r~ ane.
niem tego ;:mutnego faktu nie moźemy
zdecydowanie.
O godz. 22,06 ci sami zawodnic~1 weszli niestety poprzestać, gdyż źródlo zła nie
\V wadze kogueiej Gór e c k i (Lwów)
spotkał się z
kaliszaninem S z r e i t er e m. Walka była bardzo zacięta, prowadzona w ostrym tempie pnez wsz~'!jtkie
trzy starcia. Toteż pod koniec obaj za·
wodnicy byli wycZE'rpani.
pierwszym
XajsławnicJszy
angielski
motocyklista
starciu górował Szreiter. który też tym
Eric Fl'rnihough zginąt w sobotę pod Bu·
starciem walkę wy!,rał. gdy drugie i trzedapesztem, gdy · usiłowal uslano\\ ić nowy
de starcie by lo lUl1iejwięcej wyrównane.
rekord świata. W tempie :.>70 km lgorl7.:.
W drugiej walce K o z i o ł e k (Poznań)
motocykl Brough-Superior (1000 cm ~ześć.)
pokonał Gór e c k i e g o (Bial~'etok) . Ko·
zal'zucil i Fernihough ule):!'! Z:lamaniu
ziołek w~'grał co prawda zasłużenie. lec:o:
podstawy cza"zki. Zmarł w drodze dG ~
nieznacznie. Trzeba sl\",.-ierdzić , że zawiódł
szpitala. Xa fotografii widzimy C'O . gcl~'
i to stwierdzenie nie umniejsza umiejęt·
startuje do wyś c igu. w klónm wygrała
ności Góreckiego. który swa dobra, formą
śmierć.
m i le rozczarował. Ogłoszone zwycięstwo
Koziołka wvwołało burr.ę protestów, któ'
re dlugo nie rnilkl~r.
\V wadze piórkowej Ch r o s t e ..k (Kraków) w~'loso\\'a! los wolny, wobec tego
C z o r t e k (Warszawa) spotkał się z J ao o w c z y k i e m (Poznali), którego po
bardzo ZAciętej. lecz wyrównanej wal~e
pokimał. Walka do . ładnych me. na leżala,
gdyż obaj r.3wodnicy cZęf!to trzyma li sjP,.
zwłaszcza w tnccim starciu
W wadze lekkiej l( o wal s k i (\Varszawa) zwycięż~'ł Z i e ł i ń s k i e g o (Lublin ). Już w pierwszym starciu warsza·
wianin uzyskał r.naczną pl'zewagę, . bijąc
calą serię na toląclck przech\'nika, który
chwilami pływal. Podobna sytuacja b~'ła
w dl'Ug'im i trzecim starciu, loteź wysoko
wv~r:1.ł KO'"al;;ki..
. .'
. \\' rll'l1;rif'j P;HZ(> ' \\ :r;r i · Ił'kkif·j \' o li! lo'
..
\\. I (I'oztla,':) PI'f\'ZIWlll ,
l\\ \Ti ... ...: \\'v
Z,I
Ł 6 d Ź. ?~. ł.
Zawod~' 7.apo\\·icd:dane
na godz. 19,30 roz poczęto m n iej więcej
punktualnie Przemówienie prezesa pzn,
pełne optym izmu, że w tym roku zawody
indY\\'lclualne czy drużynowe ". okręgach
odb~'!y się bez zgrzytu, nie możemy pod7.ielić. gdyż rznczy",istość temu twierdzeniu zb~'t cz~to przecz~·ła.
Pier\\'szą walkę rozpoczęto o godzinie
19.30 i (o sJlotkanirm R u II ci s t e i n a 1Iwo\\'ianinł'1U T l' 11 11 a r z e m. Przykra ta
nasza pięściarska n:eczywistość, że jakO

pr7f'g'l'aną

walkę
1.
Kowalews'kim
który b€'zapelacyjnie górował w
clru~im i ll'zecim starciu. Dec~·7.:ję sędzie
go punktowego p. Zarz~'ckiego z Warszawy trudno zrozumieć. Toteż po 'walce ~
burzona. puhliczność zarzuciła ring łUPI'
nami od pomaralicz. Po te.i walce zarzą
dzono przerwę, którą wypełnila nieslythana \\'l'zu\\'a.
Po 10·rninulowc.i przerwie. która słu
żl~·<'I. 1~'lko po to.
i.Jy publicwość mogla
uzbroić się w no\\y zapas materialu do
(Lódź ) ,

I

'V

.

Ie~y w tym czy innym weraYKcle sę'dziow
skim, lecz. ma znacznie glębsze podlote,
na które meraz zwracaliśmy uwagę.
Skandal sobotni w Łodzi nic jest niestety dobrym świadectwem wyrobienia
sportowego publiczności lódzkiej. i jako
taki zasługuje na jak najsurowsze napięt
nowanie. Jeżeli wymagamy od zawodnika pelnego opanowania, tel{o zawodnika,
którego .urojona czy rzeczywista krzywda
znacznie bOleśnicj dotyka, to mamy prawo
domagać się opano\y;1.I1ia od publiczności.
która i tak ma bardzo wiele możliwości
wyrażania swego niezadowolenia IV formie
krzyków i gwizdów, czego nie \\'olno robić
pod żadnym wal'unkiem zawodnikowi.
• ohotnic półtoragodzinne demonstracje w
Łodzi są tym holeśniej!l7.C. żc doszlo do
nich na mistrzostwach Polski. w tUl'nieju.
któr~ ~laje zawodnikowi najwyższy i najcenmeJszy tytuł.
Nie ~'nożemy podzielać optymizmu naszych l\lerowl1lczych sfer pi~ściarskich, jakOby w tym rol,u \vszystl<o dzialo się jak
najlepiej, jakoby mi"lrzostwa drużynowe
i indywidualne w okręgach, w grupach,
odbyły się bez zgrzytów. co pozwala ufać,
że turniej mistrzo,,'ski odbędzie się również we wzorowym porządku.
Nil<t nie
przypuszczał. że już dwie godziny później
publiczność w tak brutalny sposób rozwieje niczym nie uzasadn ione optymistyczne nadzieje prezesa PZB. Cóż bylo
tego przyczyną? ~ieslu;:;zn~'. zdaniem
publiczności, werrlykt sędziowski.
Rozstrzygnięcie jak wicIe dziesiątek innych.
które mogły budzić wątpliwości. a jednak
nie doprowadziły do tak skandalicznych
wystą,piell. Zawodnikiem. rzekomo uprzywilejowanym, był zawodniJ, ,.'Varty". tej
,.Warty", która ma tak wielkie zasługi
dla polskiego pięściarstwa, a której działacze pięściarscy w ostatnich latach nierozumną, polityką związkową cały ten dorobek mamują. Od lat panuje w pięściar
stwie atmosfera nieufności wskutel, oporu
kilku jednostek. którym się "'ycjaji>. że
prowadza, pięściarstwo polskie na niedosiężne szczyty, i napręźenie wzrasta. grożąc poważnym
niebezpieczeli.stwem d la
pięściarstwa.
Kierownicy pięściarstwa
polskiego nie umieli zaradzić przez dlu.<:;-i
czas rozgardiaszowi, jaki nastąpił w łódz
kiej hali sportowej. i bezsilnie w swym
"świętym oburzeniu" mieli pretensje do
publiczności, nie chcącej respektowar ich
zarzą,dr.ell.
Totpż
stanowczo stawiamy
sprawę jasno: do dymisji panowie z
rządu PZB!

za-

Mistrzami tylko Polacy
Najwięcej tytułów, bowipffi aż 3
była Warszawa (Czortek, Kowalski,

zdoJall.czak), dwa Śląsk (Jasiński i Pilat), po
jednym Poznali. - KozIOłek, Łódź - Pisarski l Pomorze - Karolale Mistrzostwa
zdobywali w tym rolm Polacy, żaden tytuł nie przypadł w udziale Żydom.
Zapowiedziane na niedzielę walid o
trzecie i czwarte miejsce nie doszły do
skutku. Ogłoszono w niedzielę, że zawodnicy nie mogą stanąć w ringu, ponieważ
mają, czy to nadwagę, l,onutzję itp. 7. zapowiedzianych walk sparringowych d03zla do skutku tylko jedna.'obkowial;:, który miał kilo nadwagI walczył ze Szwedem (lI\P).

GIMNASTYKA
Na mi«:dzypaństwowe zawody Pol~ka WIochy. które odbf:dą ~ię w środp, w ;Katowicach. ustalono nastepujncy sldneJ drużyny pol·
skiej: Pif'trzykowski ('VarszDwa). SzlosRr ~ k.
Gryszka, BreS3I1a (WSZy~cy ze Śla~kaJ, RettY'13
(Bydgo~zcz). Pra(lela (śl<lskl. Radojl'wski (Poznań), Lewicki (Kraków). ślach,k (ślllSk). Zawody prz"prowad7.one b~d'i w ramach z\\'~' czaj·
nego wieloboju, na program którego ~kl a d:tja
siE:: ćwiczenia wolnI'. poręcze, drąż e k, kOll
wszerz i kólka. (P A T)

MOTOCYKLIZM
Znany angielski kierowca Eryk Fernihough podjął wczoraj próbę pobicia świa·
towego rekordu szybl;:ości na betonowej
szosie Budapeszt-Gy6r. W chwili g'dy re·
kordowy motocykl Brough-Superior osią·
gnął szybkość 270 km/godz., nastąpiła ka·
tastrofa. Fernihough doznał pęknięcia
czaszki i zmarł. (PaL)

Humor spor l owy

I

ysoka
Zieloni przegrali z

Cracovią

2:5 - 0:0 w

Druga. niedziela rozgrywek ligowych
zapIsala się w lli::;torii mistrzostw elity
piłkar ldej bieżącego sezonu dośc niespo<.Iziewan~ i wysoką porazką \Varty w Krakowie.
l\ieoczekh\tUlym był tez wynik
remisowy w Łodzi, gdyż zw)'cięsl\\ a AK.
i Buchu uważać należy za wyniki oczekiwane z góry. Dobrze zabt'lrtował w \\'ilnie beniaminek ligi 8migły, który tylko
dzięki fatalnej dyspOZYCjI strzałowej swego ataku pozbył się dwóch cennych punk tów. Poza tym bowiem \\'ilnianie Z' lPrezenlowali się wcale dODrze.
W tabeli na czolo po Illedzielnych spotkaniach wysunął się nuch.
ŁKS

-

Wisła

0.0

Ł ó d ź. - ŁKS W)' stąpil bez Madejskiego, l\tóry otrzymał z klubu wykreś·lenie.
Zastąpił go w bramce Jurewicz. Po przel'\\'ie :U(S gral w dziesiątkę przez około
pól goelziny z po\vodu kontuzji l{oczewskiego. \V pierwszej części gra była na
ogół wyrównana. Po przerwie przcwaźała
'Visla, która jednak zawodziła w akcjach
podbramkowych. Gra sama nie była zbd
inferesujc\ca.
•
.
Sędziował p. Krukowski wobec przeszlo 2000 widzów. (c)

Warta -

Cracovia 5:2 (41')

l{ l' a k ó w
Pierwsze w tym roku
spotkanie o mistrzostwo ligi rozegrane
p~'zez Cracovię 11a własnym boisku. przyn.lOs lo jej nie ' pollziewanie wysokie Z\\' y ClęstwO. nad poznaIlską Wartą.
Zwycię
s[\\·o bIało-czerwonych było na\vet w tym
stosunku za lużone. \Varta wypadła na
ogół słabiej aniteli się spodziewano. Cracoyia jako całość górowała wyraźnie a w
plenl'szej części miała .wybitną przewagę.
?\ajlepszą jej częścia, była obrona i atak,
IV którym w~l różnial się przede wszystkim
bardzo szybki i groźny strzelec prawoskrzrdlowy Skalski.
\V Warcie nieszczególnie wypadł do
przerwy Fontowicz, a nawet obrona. Zadowolita natomiast pomoc. W ataku na
wysokości zadania stanęli jerlynie Schedke. zwłaszcza po przerwie i Szwarc. Fontowicz po pl'zeJ'\\'ie na tomiast bronił jak
za dawnych dobrych czasów.
Obie drl17.~' n~! wystą.piły w następują.
cych składach:

Warty wKraku

Łodzi

Zwycięstwa

- Zaszczytny wynik
Ruchu i AKS

War t a: F ontowicz; Ofi rZ~'llski i
Twórz; Kr~r szkic\\icz, Lis I i 'obkowiak;
Słomiak, Gcnclcru, Scherfke, ~awrat
i
z wa rc.
C l' a c o \' i a: PawłClwski; Lasola i Pająk; Bialik, Gl'ynhel'g-, :\fajrran; Skal ki ,
Góra. Krn'bas, 'zeliga i Pła chta .
Wada więc pojechała rIo l\rakowa bez
chorych. Kaźmierczal,a i Danielaka. Zwła
szcza brak ostatnipp;o dał siG (ll"użynie zielon~' ch w~' l'aźnie odczuć.
rozpoczęła \Vurla
i początkowo
groźnie. ale wkl'ól!;e przejęła
illicjatywę Cl'avovia, klóra pl'zewuzula do
kOllca pierwszej czt:ści gry.
Grę

atakowala

Pienl'sza bramka dla gospodarzy paula
z rzulu karne.go, podyktowanego za rękę
obroilcy w zamieszaniu podbramkowym, a.
\\' ~'kollanrgo przpz Korbasa.
Sporadyczne
ataki zielonych likwidowal doskonaly
Pająk, który potrafił zupełnie unieszkodliwić groźnego Schrrfkego.
Szereg duLsZ~'ch a tal,ów i następujących
po nich
strzaJów likwidował Fontowicz pięknymi
robinsonadami. Bramkarz ziC'lonych popełnił jednak pó7.nie.i szereg błędów, które pJ'z~' na ogół niepewnej w tej części
gry obl·onie. byly też powodem wysokiej
porażki Warty.
Jeden z ataków groźnego Skalskiego
przyniósł \\Teszri c
gospodarzom drugą
bramkę . .T~clyna bramka '''art y w tej czę
ści gry padła niebawem wskutek nieporozumienia. Po\,' stałcgo J1li~(lzy Pawlowskim
i Pająkiem poc! bramka, Cracovii. Piłka
odbijając się od obu graczy ginie w siatce . .
,V 41 min. doskonale d~-spolJo\\'any Skalsld wspaniatym slrzałem podwyższa wynik do 3:1, a iuz po tym Góra z dalekiego
wolnego ustalił wynik do przerwy.
Po zmianie stron \Varfa zagrała znacznie lepiej. Scherfl<c umiejętnie wydostawszy się spod .. b'yciu" pomocy i obrony
gospodarzy zagr~'wał niebezpiecznie. Sekundował mu IV tym Szwnrc a kilkakrotnie ró\ynież sn'bki Gen(lera. Atakom
"zielonych" brak 'jednakże było wykOllczenia. \V 5 min. Gendera zdObył drugą i
ostatnia, bramkę dla 'Varty. wypracowaną
łącznLkowi zielonych
przez Scherfkcgo.
Później gra już straciła na wartości. tym
bardziej. że i sędzin p. Gruszka po popeł
nieniu błędów stracH głowę i krz~' wdzit
wyraźnie
i stale do kOl'lra gry Wartę.
Liczne .,spalone" ataku Cracovii nie zostały przcz niego zauważone.
Z jednego

Polska lwycieiył Niemcy wtenisie fi: 1
W trzecim dniu Polacy wygrali wszystkie single .
War s z a w a. - W niedzielę zakoń- - dwóch setach 7:5, G·O.
w \Val'szawie m iędzYP:U'lStwO\\ e
Tłocz~n-I;:;kj pokolHd
lleUmem w stospotkal11e tenIsowe Polska - ;,\iemcy o sunku 7:5, 6:3, G:;J.
puchar am.basadol·a Hzeszy :l\iemieckiej
\V ogólnej punldacji Polska więc \yy\~r 'VarszawlC yon l\~oltke. Zawody wygra- grała mecz w stosunku 6:1, zdobywając
h. Po!o.cy w wysokIm stosunku !3:1. \V po raz pierwszy puchur przechodni ammedzlelę rozegrano trzy spotkanIU, przy
basadora yon l\!oltke. (PAT)
czym wszystkie trzy zal;:oJlczyły się zdeK a t o \\' i c e.
'rcrmin mię(lzYP3Iisb,,0cy<.lowanymi zwycięstwami Polaków.
wy('h za\\'o(lów teni,o\\'~' ch (I puchnr Dad-n
IIebda pokonał Gocpferta w 4 setach I'olska - Dania zoRtnl o~tnte(·7.11ie n_tll.lonv nn
(lziell 6- 8 mAia. Zawody tp .)dl)(;c1" . i~ nR' kor10:8, 8:6. 2:6, 6:1.
tach KK1' POgOI'. Pocz~tek gier knżdego dnia
Jędrzejowska wygrała łatwo z Enger w
o godz. 1;;.30.
czyło si~

Segda i laczvk mistrzami Polski
War s z a w a. - Zak0l1czył się tutaj
dwudniowe mistrzost\ya szermiercze Polski. \V szabli tytul zdobył Segcla, a IV
szpadzie pierwsze mIejsce zajął Zaczyl"
obaj nic przegrali i,adncj walki finałowej.

Napierała zdobył

mistrzostwo kolarskie
B Y d g Os Z C z. W niedzielę odb~' ł
tutaj wyi5cig kolarski na przeł-aj o mi, stl'zostwo Polsld na dystansie 25 km.
Zwyciężył, zc1oby,,'ając tytuł mistrza Polski l\apierała z Syreny warszawskiej.
Przebył on dystans wyścigu w czasie 1 g.
08:45.2, 2) WrzesilIski (KP W) 1 g. 09:02,
3) Borowski (Lauda) 1 g. 09:44, 4) Kiełbasa
(Polonia), 5) Richter (KPW Bydgoszcz),
G) Lipiński (Orkan), 7) Czernial< (Polonia).
Ogółem do wyścigu stan<:lo 20 kolarz~',
z tego bieg UkOllczylo 10 zawodników. (c)

I

się

PIŁKA NOżNA

S e k u n d a n t: - Dam ci doskonałą. radę:
p.atrz mu prosto w oc;:y.
Nie znosi tego!
(Prager Pres~c, l'r8.g.a)

orażka

Prawoskrzydłowy Kruk zasili niebawem ligowa drużynę Ruchu. w której obejmie on poZycjE: prawego lllcznika. Kruk otrzymał już z
Polonii zwolnienie tak. że IV Ruchu wystapi
po raz piE'rw~?:y w spotkaniu z \\'arta w dniu
1 maia. CP A'!')
Portugalio Niemcy 1:1 (1:0). Spotkanie
miNhwpa(\s twowe odbyło się w Frankfurcie
nad Menem i 7.akOllczylo siG nie~podziewanym
wynikiem
niel'ozstrzygni~tym.
Portugalczycy
sprawili (lu,;,a nie<por1ziankę swa żywiolo\\' 1I i
ambitna !1'Ta, dzieki kt6! ej w 18 min. zdohrli
prowadzeni!' przC'z SOli za. który wpakownł do
hramld odbita prz('z .J aeohR pilkę. Dopiero w
!lO min po 7.mi3nie stron Sifling zdolal z krótkiej odległo~ci uzY~"nĆ wyrówJlnni('. NiC' ~pe
neni tym Portullalczycy ~tako"':lJi dalej i królko pózniej mieli poważna okazjE> uzy>ckania
ZWYCI!'Hkiej hl'nmki prz"z 1\furao. kt61'y jec1nnk
~trz(·lil ponad. l'ortugal(7) C'y wykll.zali ~i~ (10hfl\ kOllllycj;t i I(vrowoli doklRl1niei<zymi poclaJli~mi.
Kaj.i1lliej 8Zym ich punkt('m hyły ty!)' ,
~zrU'gólnie brRmkarz AZ€vero.
Dru:i;ynR niemiprka. którR jnż po raz tr7,f'ri w tym roku U7.Y~knln w)'llik 1:1 (7 Rzwn.irRrill i 'V"grRmil. )tl"
łllOŻ"
(Hl1.,· ~ ktH"; K\\"('j
lIhjp f.rlol'o"'7.Jlrj forrny. Z
gra czy znrl o\\'ol!li kd)'lIie J al'ou i Janes.

Finały przyniosly IV osta tecznej punktacji następujące wynik i:
S z p a cl a: - Piel'w~zc miejsce z siedmiu zwycięstwami i tytuł mistrza. zcJobd
Z~czyl, (Pl\S 1\ato\\ leC ), 2) Earnaia
(haL) 6 zw., 3) I{arwicld \1\at.) 5 zw., 4)
Kanlor CU\S) 4 zw.
T~·tul mbtl'zo\\'ski uzyS z a b l a. sk.ał zajm,ując pierwsze miejsce po szc~clU Z\vycIQstwach mjr Segda. 2) I\amala
;) . zw., 3) Zaczyk 4 Z\Y., 4) Kaczmarczyk
(Kat.) 3 zw., 5) Pasek (Kat.) 2 zw.
Mjr Dobrowolski \\ ycofał się w fina·

Śmgiłego

w Wilnie -

z nich leż Cra co\'ia zdobyła pl-zez Korba~a
ostatniC\ bramk<: dllla.
Publiczności zebralo się ok. 6000 osóh,

A KS-Warszawianka 3:0 (' :0)
C h o r z ó w.
Przeszło
5000 osóh
zgl'olllu<lzilo 'ię na staclionie AI{S-u. Dwie
}Jl'amki strzelił ella Z\I ycięzców Pytel a
trzecif.ł, Wosta I. \Vnrszawlanka przed przerw11, trzymala się zupełnie <.Iobrze i była
równorzędnym pl'ZeciWllIklem. Po zmia·
nie slron boisko opanował AKS, przeważając zdecydowanie
Sędziował p. Stalióski.
Pogoń

-

Śmigły

W i l no. - Piel'wsze w \Vilnie spotkanie ligowe zwabiło na bOIsko Śmigle
go rekorlIową .lak na WIlno liczbę ·iQOO
widzów. Gra byla ciekawa. Śmigły nic·
tylko nie ustQpował druzynic lwowskiej,
ale w drugiej części gry przeważal no.·
wet i grał lepiej od Pogoni. 1\iezdecyclowany i niezaradllY pod bramko, atak spo·
wodował,
że wilnianie, którzy zasluzyli
co najmniej na wynik remisowy, zeszli z
boiska pokonani. Jedyną bramkę dla Po·
goni zdobył już w 11 min gry l{rauss.

Ruch -

Polonia 3:0 (I :0)

War s z a w a. - W 17 min. Peterek
uzyskal pro\\'adzenie dla Ruchu. Po Zlnia·
nie stron w [) min. Wilimowsld strzelii
drugą, a w 35 minucie trzecią bramkę.
Początkowo gra byla wyrównana po zmia·
nie stron Huch atal\Owal stale. Polonia
grała
przez 15 minutowy okres gry IV
dziesiątkę z powocl u kontuzji Ciszewskie·
go. W . drużynie nuchu wyróżnila się lewa
strona.
Sędziował p. Skowrollt'ki wobec 4000
pullliczności.

(c)

Fiałka W Berlinie

jedenasty

B e l' l i n . - '" dniu wczorajszym od·
tutaj wyścig uliczny, który w u·
roku zakOllczył sit: pięl;:nym
SukcC!'H'm startującego \\. nim jednego Po·
laka, Krakowianina Flalki.
Tym razem Polak nie mógł powlórz)t
swego sukcesu. Bieg, l,tóry odbył się \\'
niedzielę również w konkurencji między·
narodowej, przyniósł do -· ć nie ·po<lzie\yu·
Ile, ale zdecydowane z\\'~'cięstwo WIo·
chom, ldón:y zajp,Ji pIerws ze trzy micj'
sca. Fialka zajqł dopiero miejsce ll -tilc.
W hiegu zwyciężył \Vłoch Luppi II
czasie 1 g. B:lt, '2) "mbp1'to o 30 rn za
pierwsz~' lll, :3) Hnlhu"t'llo UO Jll w tyle, l
13erg11 (~ic'mcy).
\V chodzie na. 25 l<m, l,lól'~' odbył si,
po J)ieg-u na przełaj, z\\ y('i~st\\'o odnió,
~ol'\\eg .\ndel'·C'1l w cza"ie 2 g. 02;:ii, 2
Dahlisch (Łotwa) 2 g. 03:13. (cJ
b~'ł się
biegłym

Polska wNicei 4-te miejsce
N i c e a. - '" niedzielę rozegram
,,,, I\ icei na międzrnarodm"ych
zawodach konnycn najważniej!"zy kon·
kurs o puchar narodów.
Polska, która startowała w składzie
rtm. J{omorowski na "Zbiegu'" por. Pohorecki na "Bimbusie", por. Skulicz na
"Dunkanie" i por. Zielewski na ,,\\lizji"
sklas~'fikowala się na czwart~' m miej·
scu, mając w pierw"zym przedbiegu 3';
punkt~r kameo a w drugim 40 pkt. kar·
nych. Punkty karne zawinił przedp
wszrstkim "Zbieg", który okutal 1\
cz,asie biegu.
Pier~\'sze miejsce i puchar nal'odó"
r.dobyła Irlandia, mając ogółem 32 pk!
karne. Drugie miejsce zajęła Francja
przed Holandią.. Polska \yyprzedzil a
Rumunię ,Turc.i~ i Portugali~.
został

łach.

Podczas uroczyslości zOl'Clania nagród
nac\ano honorowe członkostwo PolskieR"o
ZWlo,zku Szermierczego pIk Balabanowi
b. pl'ezesowi PZS.
(c )
,
.W pon!eclziałek d~ WlI.l'. ·zawy przybę
(IZl~
cll'uzyna
węglCrsloc.h
szermierzy
wO]3ko\,:"ych, która przez cały tydzi(,11
l?ot.renu.1 e z polskimi szermierzami. 'V
cll1ul;ch 30 kwietnia i 1 majn, szermierze
WęglCl'Scy
rozegraj n.
111 ięclzYPa1J.stwowe
za~~' ody s~e.rmiel'cze
z reprezentacją ar~nl1 polsluq. Walki odb~dą się na szable
l w szpadZIe.

.:0 (I :0)

r

Nowe wyroki w Sowietach
Moskwa. (PAT).

W Kirgizji od·

były się ost.atnio dwa procesy o szkodo

nictwo. 9 podsą.dnych zostało sItaza'
nrch na śmierć przez rozstrzelanie.Wyrok wykonano. \Vśród skazanyct
znajdowało się 3 funkcjonariuszy d0men państwowych
J

Olbrzymi rabunek klejnotów wParyżu
P a ryż.
(Tel. wł.)
Niesłychanie
śmiałego n-a:p.adu rabunkowego dokonała w
niedzielQ banela opryszkó\y,
która po rabunku zdołala ujść niepoznana z łupem kilku cennych klejnotów
jubilerskich,
przekraczających
wartość 300.000 franków.
Rabunek dokonany zo tal w jednej
z bardzo ruchliwych ulic Paryża za
jasnego dnia. Bandyci z.ajcchali na
miejsce skraclzion~' m
!"RlllOC!l'J t!em.
Jeden z nich nie }\. l'\ll uj:) e :o ic: przc cltod-

nianli, rozbił młotkiem sz~'bQ wy::;t.awozza której porwał kilka, niewątpli'
' .... ie przedtem dobrze upatrzollych jUZ
klejnotów i po kradzieży z zupelnyn
spokojem udał się do samochodu. \\'
międzyczasie drugi z opryszków z rl'
v,.'olwerem w rQku potrafił oclgrodr.ic
się od nacierających pl'zechodnióll
którzy po ulotnieniu siQ bandytów we·
zwali policję.
Pościg za rabusiami na razie nie dal
, wylliku.
wę.,

Zmiany w in, Opieki

War s z a w a. (Tel. wł.) \V kołach
politycznych mówią o mających nast~pić zmianach w Min. Opieki Społecznej.

Przede wszystkim mówi siQ o ustąpieniu Dworzalczyką. lO stanowiska
d'trektora gabinetu min. Kościałkow
skieg·o. Miejsce jego ma zająć były
poseł Gustaw ZiclillSki, działacz "Naprawy". Ponieważ Dworzalczyk jest
na urlopie, Zieliński objął już urzędo
wanie w charakterze tymczasowego
zastępcy. (Podczas pamiętnej
debaty
nad odpowiedzią w sprawie masonerii
ogłoszono rozmaite dokumenty, dotyczące masonerii w Polsce i na liście
osób, które należą do masonerii figurowało również nazwisko radcy Dworzalczyka - przyp. red.)
Ustąpić ma również wiceminister
P?

Zjazd rektorów

-

wł.)

W ponie,,' arszawie
zjazd rektorów polskich szkół akademickich. Ma być m. in. omawiana
sprawa legii akademickiej. (.ib)

Kra k ó w.

działek

(Tel.

odbędzie

się

\V

8/

I

ło

IV

w Katowicach-Dębie wydarzyła się
straszna katastrofa górnicza, która pociągnęła
za sobą <.1\de śmiertelne
ofiary.
Na pokładzie "Błilcher" w oddziale
pierwszym, skutkiem niespodziewanego tąpnięcia załamał się strop z piasko\\'ca na filarze w dowierzchni IV,
chodniku śrcdnim trzecim, grzebiąc
pod zwałami kamienia pracujących
tam górników.

M. S. .,Rozewie" nowa - jednostka
polskiej

. Po

poświęceniu

fioły

czenl~

um'ysłow~go,.

uSlłow.ał

zabić

swę. lo-letl1lą paSierbicę, Annę Winiar-

Oszuści

ata mleeięesn.ie do('1
Prenum e rodnonenie

#

Gdyni do S~wecji

chomiony został n.a linii regularnej do
Hamburga w ub. miesiącu.
Aktu poświęcenia dokonał ks. kan.
Turzyllski.
Motorowiec "Rozewie" został uruchomiony na lini regularnej do Szwecji i w sobotę wyruszył z Gdyni w
pierwszą. podróż z ładunkiem. Załoga
statku sklada się ,vyłącznie z Kaszubów.

Aresztowanie znanego lekarza na Sląsku
,

Odpust
na
Choinach.
Doroczn~m
zwyczajem odbył "ię w~ .wczora.1szą 1l1~
dzielę w parafii św. WOJcIecha na ChoJna ch odpust, który zgromadził ponad
20.000 OBób. Mszę św. wewnątrz kościoł!l
odprawił ks. Łaziński. a kazanie wygłosIł
ks. prefekt Stępień. Mszę św. dla tłu
mów zebranych przed kościołem. odprawił ks. Kowalczyk, a kazanie mial ks.
Lisiecki ze Stoków.

więzieniu.

Zeb1'8nie

Mial on szereg procesów alimentacyjnYCh a także i proces rozwodo\yy
ze swoją żoną, w których posługiwał
się nielegalnymi sposohami.
Ponadto
miał wytoczoną sprawę i o inne prze-

ską, uderzając ją kilka razy młotkiem
podczas snu w gł?wę· .
.
Przekonany, ze dZiewczynę zabIł,
Rudek zażył jakiejś silnej trucizny i

wskutek tego zmarł wkrótce po przewiezieniu go do szpitala. Winiarska
zostala również przewieziona do szpit.ala, gdzie stwierdzono groźny jej stan.

Liceum przy uniwersytecie
w Wilnie

reklamowali swe biuro. zawarli umowy z kilku właścicielami placów budowlanych. M. in. Aleksander Skło
dowski, posiadający już trzy kamienice w stolicy, postanowił postawiG
jeszcze jedną na Targówku, przy
czym prace budowlane powierzył Jaworskiemu, wpłacając jako zaliczkę
kilka tysięcy zlotych.
Nim przyszło do budowy, szajka
oszustów
rozpoczęla...
angażowanie
dozorców do nowego domu, przy czym
pobierano od nich kaucje, dochodzące
do 3 tysięcy złotych. Równocześnie
Jaworski brał na kr-edyt materiał budowlany w różnych firmach i sprzedawał go po pewnym czasie za poło
wę rzeczywistej wartości. \V ten sposób szajka oszustów poszkodowała
kilkanaście osób na olbrzymię. sumę.
której na razie jeszcze nie dało się

zebranie

Zebranie kotoniarzy. Sanacyjny ZPZZ

zwolał wczoraj zebranie kotoniarzy. i postanowił wystąpić z protestem przęc.iwko

orzeczeniu komisji rozjemczej, domagając
dla kot0.niarzy
(cholewkarzy i stopl,arzy), ustalema terminu wypowiedzenia układu oraz ustalenia tary'fy plac na cienkie POllczochy.

wł.)

Przy Uniwersytecie Stefana Batorego w \Vilnie
powstanie na skutek zarządzenia
Min. 'V. R. i O. P. pailstwowe liceum
ogólnoksztalcące
im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich.
Liceum, które będzie
mieć wydziały:
klasyczny, humanistyczny, matematyczno - fizyczny i
przyrodniczy, uruchomione zostanie z
nowym rokiem szkolnym.

Oczywiście woźni, których zwaogłoszeniami
w prasie, musieli
złożyć kaucje dochodzące do 1500 zł.
Gdy już mieli nieco gotówki i za-

We

Chrześcijallskich

Aresztowanie dr. Kunr wywołało w
lekarskim Śląska wielkie poruszenie.

ryt.

rynkowych.

informacyjne Zrzeszem8
Kupców
Rynkowych
pod przewodnictwem prezesa Henryka
Krzemińskiego. Obecnych było okolo 500
kupców rynl.:owych. Na zgron;'a?zeniu
omówiono szereg pilnych zagadmen, mających zasadnicze znaczenie dla kupców
i. ynkowych z terenu Łodzi. M. in. postanowiono wysłać delegację do Zarządu
Miasla w sprawie obnitenia i unormowania opłat postojowych.
.
9-11

świecie

W i I n o. (Tel.

kupców

wczorajszą niedzielę odbyło się w lo~alu
"Pracy Polskiej" przy ul. Bandurskle~o

stępstwa.

bili

się przyznańia podwyżki

Starzec zmarł z głodu. Na ut Rokicillskiej znaleziono 74-letniego .J.óięJa Solińskiego. bezdomnego, który padł , Ż gło
du. Ofiarę nędzy odwieziono w ·j<a:retce
pogotowia do szpitala

Przygody Rupińskich .
W drodze na szeroki świat .'...'
G d Y n i a. (Tel. wł.) Śmiali żegla
toruńscy, bracia Rupińscy, którzy
wybierają się jachtem "Polonia" w podróż naokoło świata, przybyli Wisłą z
Torunia do Gdyni.

gości 11 metrów, nie mógł się przesunąć pod żadnym mostem na Wiśle, toteż trzeba go byro na razie rozmonto-

rze

\V drodze swej, która trwala 7 dni,
j.acht "Polonia" osiadł dwukrotnie na
mieliźnie, a to pod Świeciem i Tczewem. Rupińscy próbowali sami ścią.
gnąć jacht z mielizny, ale nie dało to
ż,adnego rezultatu.
Na szczęście przyszedł im z pomocą statek rzeczny. Podczas holowania jachtu uległ złamaniu
bukszpryt.
Nie były to jedyne przygody śmia
łych żeglarzy.
Maszt "Polonii', dłu-

ustalić.
Oszukąwszy

szereg osób, Jaworski
biuro i umknąć
z zebranę. gotówką, jednak przeszkodziła temu policja, aresztuję.c go, jak
też Chmielewskiego i
Dołęgę.
Również zatrzymano szereg pośredników,
którzy napędzali do biura klientów.
chciał

kończony.

od dłuż·szego czasu dochodzenia o fał
szywe zeznan ia, krzywoprzysięstwo i
nakłanianie do fałszywych zeznań, a
wobec stwierdzonego w dodatku matactwa, prokurator wydał polecenie
przytrzymania go i przekazania do
dyspozycji władz sądowych. Po przesłuchaniu, na mocy decyzji sędziego
śledczego dr Kuna został osadzony w

a t o w i c e. (AJS) Na wniosek
prokuratora został aresztowany \V sobotę znany na Śląsku lekarz Spółki
BI'ackiej i Kasy Chorych w Goduli dr
Oskar Jan Kuna.
Przeciwko drowi Kunie toczyły się
l{

prowa zili fikcyjne biuro
budowlane

War s z a w a. (Tel. wł.) Kilka dni
temu aresztowano w 'Varszawie pod
zarzutem oszustw Stanisława JaworSkiego, który przed kilku miesiącami
otworzył przy ul. Nowy Świat 27 biuro
budowlane.
Przeprowadzone śledztwo dało wyniki sensacyjne. Okazalo się, że Jaworski, używający tytułu inżYl1iera,
nie miał do tpge> żadnego prawa, był!
bowiem kiedyś słuchaczem pOlitech-1
niki L\vowskiej, ale jej nie ukończył,
gdyż został z niej
wydalony.
Po
opuszczeniu murów uczelni dopuścił
się on szeregu oszustw, za które siedział 2 lata w więzieniu. Wypuszczony w grudniu ub. roku z więzienia,
otworzył
fikcyjne biuro budowlane,
aby dalej uprawiać swe oszustwa.
Na wspólników dobrał sobie swego
przyjaciela Aleksandra Chmielewskiego, Józefa Dolęgę, karanego 4-letnim
'h'ięzieniem
za nadużycia w Policji
PaI1stwowej i kradzieże, i Jana Górala, nigdzie niemeldowanego.
Dyrektorem biura został sam Jaworski, Wicedyrektorem Chmielewski,
kierownikiem kancelarii Dolęga, który pobierał oszukallcze kau~je od
"angażowanego" personelu, buchalterem zaś Góral.
Aby biuro lepiej się prezentowało,
Oszuści zaangażowali woźnych, których
przybrali w mundury kupione na kre-

Zjazd K. S. M. M. W Domu Katolickim przy ul. Gdańskiej 11 toczyły ,się. pod
przewodniclwem prezesa 'Palczynsklego,
dwuclniowe obrady Zjazdu KatQlickiego
Stowarzyszenia Młodzieży' :Męskiej ' diecezji łódzkiej. W sobolę nastąpiło ~twar
cie Zjazdu, wysłuchano sprawozdan. . zarządu i dokonano wyboru poszczególnych
komisyj.
. .:
.
W 'niedzielę, po uroczystej . mszy : ~w.,
trwały dalsze obrady, przy czym ·'Zjazd
t:aszczycił swa, obecnością J. E. ks. biskup
Jasillski, wygłaszając do zebranych krótkie, pełne zachęty do dalszej prJl.cy, 'przemówienie. Z kolei wygłosił refe.rat dyrektor Zwiazku p. Gwiazdowski z Poznania na tem'at zadania młodzieży katolickirj, a dalej omówił sprawę, ogóln~~p0.I
sklego zlotu młoclzieży, ktory odł!ędzle
się w Częstochowie.
.'
W dalszym ciągu obrad Z~]ęto SIę
sprawami ściśle organizacyjnymI i dokonano wyboru członków z~rządu. W godzinach popołudniowych Zjazd został za-

handlowej

statek u'yrus~yl

(Tel. wł.). \V sobotę poświQcony zost.ał drugi nowy
motorowiec "Żeglugi Polskiej" mis "Rozewie",
wybudowany na Ulmówienie w stoczni
fińskiej w Abo.
1\1/s .. RozeWIe" o pojemności około
1.000 ton. przeznaczoD,r jest do ładunków drobnico\yych. Posi.ada umocnienie przeciwlodowe i jest siostrzanym
statkiem m/s "Oksywie", który uruG d y n i a.

. . I

\V nocy z ~lą.tku na sobo.tę Rudek,
pra\~dopodobme w przp.tęple zamro-

Wielkie zebranie "Pracy Polskiej".
Ogólne zebranie "Pracy Polskiej" od~yło
się
w lokalu własnym wc wczoraJszą
niedziele. przy udziale ponad 700 ósób.
Pl'zewocinicz~'ł zgl'omadzeniu Roman .Galal', były radny Klubu Narodowego. Po
oclgpiewaniu Roty, wiceprczca I;e~? Be~
narczyk i członek .. Pracy PolskIej KWIIczak, wyglosiIi przemówienia na ~emat
.,Układy zbiorowe
i Ich stosowame w
praktyce":
Następnie prezps Zarządu Okrc;gowego
ITE'nry]{ Schulz
w głębokich wywodach
zObrazowal, dlaczego 3 maj jest świętem
całego narod u.
.
Zebranie
zakollczono
okrzykaml:
"Niech ży,je naroclowa i k.atolicka .folsIm", "NICCh żYJe robotmk polskl
i
,,~iech żyje 3 Maj".

Zorganizowana natychmiast .akcja
ratownicza doprowadziła po dłuzsz~- m
czasie do wydobycia spod zwałów 42letniego Jana Sieronia, rębacza przodowego z Vlelno\\'ca (Damrot.a 21) i 28letniego \Vojciecha vVojt~'nka, ładowa
cza z Katowic (Wodna 11).
Jak się okazało ponieśli oni w katastrofie śmierć na miejscu, przy czym
ciała ich b\-ły zupełnie zmiażdżone.
Oooj nieszczę'śliwi górnicy osierocili
żony i po dwoje dzieci. Zwłoki ich umieszczono w kostnicy szpitala Spół
ki Brackiej w Katowicach.

i c e (AJS) W sobotę okopoludnia na kopalni "Eminencja"

K a to

Tragedia rodzinna
w Mościcach
40-1

M o ś c i c e. (Tel. wł.) W domu
letniego woźnego Michała Rudka roze
grała się straszna tragedia

Stronnictwo Narodowe w Lodzi orgA.i,izo\\'ało we wczorajszą niedzielę d:va
wielkie zgromadzenia publiczn.e. amIa:
nowicie \V sali przy ul. 11 LIstopada. l
rrzy ul. RzgowcSkiej 8i. Przy wy.pel~!O
nych po hrzegi salach, dpl.egowam mowcy przecl·ta\\'ili w zasadmcz'ych ~'efGra
tncl! zalrżność PPS od l;:Dpltalu zy d 0\:"skirgo. Prelegenci wykazali. że. r?b.ot.mk
Jlolski może sobie wywalczyć ]as.nIeJ~z~
przyszłość
jrdynie
poci
zwyclęsloml
szlandarami Stronmctwa Narodowego.
Przemówienia oklasldwano żywiołowo,
manifestując
pUluzjDstycznie na rzecz
wielkiej narodowl'j Polski.

Straszna śmierć Ul kopalni "Eminencja"

\Vybuchy gazów
w kopalnach
G l' U n d y (Stan Virginia). (Tel. w1.)
W kopalni wQgla "Red Jacket Coal
Company" nastąpił silny wybuch. Pod
zwałami wCg1a znalazło się kilkudzieSięciu gÓl'l1ików.
Zorganizowana pospiesznie akcja ratunkowa doprowadziła dotychczas do odkopania 21 trupów; wewnQ,trz kopalni znajduje się
jeszcze 19 górników. Nie ma jednak
najmniejszej nadziei na uratowanie
ich, gdyż kilka szybów plonie.
"'ydobyte na powierzchnię trupy
gĆl'ników są tak popalone, że ustalenie ich tożsamości nie jest możliwe.
B e l' I i n (Tel. wł.) W kopalni wę
gla "Concordia" w Oberhausen (Zaglębie Ruluy) nastąpił na głębokości
100 metrów wybuch gazów.
Dotychczas wydobyto zwłoki 6 zabitych. Siedmiu górników odniosło
rany w tym 4 bardzo ciężkie.
B~'ak jeszc,ze wiadomości o losie
~órm~~w, ktorzy pracowali w poblizu mIejsca wybuchu.

Społetznej

opieki . s~olecznej. Jastrzębski, . który
ma obJą.c ..stanowlsko przewodn.lczącego, k?mlsJI . dla spraw. cl~ałuprt.lczych.
~10w!l']' t.akze. o t:st.ąplenlU głownego
ll1SpektOl a pl ~cy ll1Z. Klotta.
.,
Ze stanowlska szefa uspraWnlel1la
aclministracj i przy Prezydium Rady

KRONiKA lODZl

Ministrów ustąpił p. Hilbncr. który
objął slanowisko szefa personalnego \'.
Min. Spraw 'Vewn~trznych. Dotychczasowy szef personalny MS''', inż.
Kucharski, osobistość bardzo wpływo
wa, poprzednio zajmujący stanowisko
naczelnika wydziału bezpieczellstwa
w .l\~in. Spraw Wewn., przecl~odzi na
miejsce p. Hubnera do Prezydlum Rady Ministrów. (w.)

zlikwidować

W)'dan t7lroon!owo). s oobi<iNm w agenturaeh II.SII -'O Za
doma odpowiednia dopllta. NI PGelltlcb ł • IIIItoooez6w

Centrala

wać,

inaczej howiem nie mozna by by-

ło odbyć podróży wiślanej.
Rupińscy, których
jacht zawinął
.do basenu jacht.owego, zatrzymają. się
w Gdyni 3 tygodnie, wykorzystując
ten czas na przejście kursu nawigacyjnego i obciążenie "Polonii" dodatkowym balastem, gdyż do odbycia
morskiej podróży musi mieć ona przynajmniej 4 tony obciążenia.
W połowie maja Rupińscy wyruszaję. z Gdyni w podróż naokoło świa
ta. Pierwszym ich etapem będzie Da-

nia.

e.

PomaA. Jw. Marem '10. P. ]t.
Poeat! !GO 1ft. TeI.fonJ eenłlrall: ł6-71. 1..78,
łHIl. 3~-2ł. "-!5: ))O gods,
oru w n.leddel. ł 'wietl: 4()..72. 14-18, a3~1.
Redaktor odpowiedzlałnJ JIJl Płuak I Poznania. Za W!ldOllloAeł J artJkuł)' I m.
O&
Lodzi odpowiada Wład)'Sllw ~aeiU. Udł, Piotrkoweka ~1. - Za OIrIOMen.ia I rMl::.m)': Alltooi
'.- al m.ieeieesn1. Nakład ł etclonki: Drab.m:a Pobita. Sp6lka AkC7jna. Poma4.
lohrcin
Lebtie~c. • Po.nanła.
10. Rekopie4w n1ezam6wionJch ~aItcja ni. awraca.
W ruie W7lIadk6w 8POwodowlUll'eh da ~ prHI&t6d w aUbckle. "A4w ft1I~ ..".dawructwn ni. !)dpowIada _ doIłarCll'llJe pIaa.. a ltioaeDc! ni. m.,. 11ft". iIoma,.m. . . Dfeiłcwt.,..
Wł
csonl'cli numer6w lud odukodowanll.
""ędownika

mietli~ezme2.M zł. kwartalnie 7.-. Pocstl orl1JJmuJ. MIIl6wienil tJlko
ni 6 ""dań t7lrodniowo (bez pOO\!ed&la1kow~go). - Pod opaska w Pol.e.
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Anglik u Fukiera
Dzieje domu "Pod Okrętem
lega sala gobelinowa, również stylowo
War s z a w a, w kwietniu
urzą.dzona.
Nazywał się James Allison. Anglik
James Allison był oczarowany, Zaz nieodstępną fajką w ustach i kSHj.- SIadł
w fotelu, zamówił jakieś wyżeczką czekową w kieszeni. Zna swą
tworne danie, potem butlę wytrawnego
ojczyznę do!"konale razem z odległymi
tokaju i wybrał się na dalsze zwiedzekoloniami, Kanadą i Australią. Teraz nie winiarni. Zeszedł do podziemi, wiowylwal się w podróż po Europie, wy- dącymi głęboko pod jezdnię Rynku, do
bieraJąc specjalnie kraje egzotyczne.
!'Iawnych piwnic fukierowskich. RozBył u delty Ounaju wśród rybaków rugrzany kilkoma kieliszkami węgrzyna
roUJl ' kich, poznal muzulmanów w Buł
nie odczuł chłodu, jaki panuje w tych
ga'rH i Jugosławii, zawadził o napra- piwnicach, gdzie W idealnej temperawdę egzot~'czną Albanię, wreszrie dot[irl do Pol,:ki. bo poriągał~: go opowiadania o rodhi('gullow~' rh mrozach.
zorzy polarnej. wilkach. wędl"u iąc~'ch
ulicami \Val',:zawy 'i niedźwiedziach,
pJ ,oduku jących się na dancingarh.
James Alli!"on trzv dni zwiedzal naszą stolicQ i nudził ' się wściekle, bo
egzotyczna - jak go ziotnl<owie zapewniali - Polska okazała się krajem
o dużej kulturze, \\'arszawa zaś europejską stolicą, z piękn~'mi g-mnrhami,
zab~' tkami. ciekawymi zbiorami w muz( ach. a zamia!'t wilk.Ów stra!'z~'ł~- go
auta wyskakujące nagle zza narożni
ków, tańczące zaś niedźwiedzie okazały się bajeczką. To wszystko miał
James AlIison w Londynie. nlHvet w
lepszym wydaniu. toteż nudził się w
\Varszawie, palił fajkę, a za książecz1ę czekową nie chwyci! ani razu. bo
nie było na co wydawać cennvcn funtów.
.
,
Znudzony Anglik postanowi! spakokufry i opuścić Polskę. Ale przed
wyjazdem z Warszawy skierował się
jeszcze na Stare Miasto. Zwiedził Katedrę, przyjrzał się domeczkom na Kanonii i zaszedł na Rynek Starego Miasta. Traf chciał, że stanął przed renesansową kamienicą pod nr 27, Pięlma
fasada domu zaintrygowała go tak dalece, że zaciekawiony wszedł do hramy,
spodziewał się bowiem, iż wnętrze domu kryje równie piękne szczegóły architektoniczne.

CC

turze Spoczywają potężne beczki z winami węgierskimi i francuskimi, aż
wreszcie dotarł do Piwnicy Helmallskiej, gdzie przechowyvrane są pi.eczoł.'wicie stare miody i wina i gdZIe na
półkach stoją grubo omszałe butle wiekowych miodów i węgrzynów, prawdziwe "biale kmki", gąsiory sprzed 200,
a nawet 300 lat.
\Vizyta skończona. James Allison
wrócił do sali freskowej, wypił jeszcze
kielich wina i zagłębił się w studiowa-

Sień

Jedna z piwnic fulcieroU'skich U' Warszawie, w której przechowuje się beczki
% winami węgierskimi i francuskimi.
(I<'llt. J. Ryś)

NIA"NI(I KIEROWCÓW
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Ryś)

r.ie cennika win fukierowskich. Długo
dumał, aż zdecydowanym rur 11cm się
gnął po .... książeczkę czekową, wypisał
sporą sumę,
wręczył kelnerowi i za
chwilę stanęła przed uradowanym Anglikiem omszała butla tokaju z r. 1606
i gąsior miodu z r. 1764. Kazał zapakować "sprawunek", który kosztowat
750 zł, wrócił do hotelu i najbliższym
pociągiem wyruszył do Anglii. Zaprosił do swego "home'u" grono najbliż
szych przyjaciół z klubu. Goście zasiedli w wygodnych fotelach, lokaj zgasił
światło, ' rozpalił ogień na l<ominku i
wniósł na tacy kielichy z węgrzynem.
Od Fukiera. Z Warszawy. Anno Domino 1606.
To było najsłynniejsze przyjęcie u
Jamesa Allisona!
ELLI OT

I

Legenda Scotland Yardu i rzeczywistość
.lal(

Nie przeczuwał James Allison, że
wota i nigdy nie pożaluje decyzji zobaczenia Warszawy. Bo oto wkroczył
do domu "Pod okrętem", do słynnej
winiarni Fukiera. \V sieni powitał go
zwisający pod sklepieniem stary model żaglowca o trzech masztach, g"o<;łło
fukierowskiej winiarni, a gdy skierował się do komnat na parterze zachwy~
cał się sl{lepieniami sufitów i cennymi
sz.t~rchami oraz drzewor~·tami rouuieszczonymi po ścianach. Odtą.d sympatyczny Anglik coraz częściej wpadał
'" zachwyt. Na piętrze zapoznał się ~
Gospodą Towarzyską i jej stylowo url'ądzonymi
salami. Oc;>;arowała go
sala herbowa. zwana także rycerską,
urządzona w stylu gdańskim, posiadająca artystycznie wykonaną boazerię
z wyrzeźbionymi w jej kwadratarh
herbami Polski i Litwy, ziem polskich,
królów i hetmanów.
, Prawą część Gospody Towarz~7skie.i
zajmuie !'ala freskowa, urządzona w
stylu Ludwika XVI, ozdobiona cennymi fl'eskami Jana Chrzciciela Lampi'eg-o z r . 1789. Do sali freskowej przy-
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wać

przestąpiwszy próg domu przeżyje jednę. z najpiękniejszych chwil swego ży

w

szawie. U stropu z1ciesza się stal y model żaglowca, od którego williarnia
wzięla nazwę "Domu pod Okrętem".

się

zostaje inspektorem policji w Anglii 1

Scotland Yard jest chyba najbardziej tychmiast z policyjnej kariery. Ale są ta- wem stają się prawdziwymi magazynami
na świecie. Za- cy, którzy trwają. przy powziętym planie. wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uczę
wdzięcza to zarówno swoim rzeczywistym
CI poddani zostają egzaminowi z gim- szczają rownież na kursy p!'lychologii i kryzasługom przy wykrywanilJ zbrodni i przenastyki i wytrzymałości fizycznej, bada minologii, na których wykładają profesorowie uniwersyteccy.
stępstw, jak i niesłychanie popularnej lisię ich zdolność logicznego myślenia, przyteraturze kryminalnej, w której utworach tomność umysłu, zimną krew, dar wycią
W Hendon znajduje się tzw Czarne muinspektorzy ze Scotland Yardu odgrywa· gania wniosków, poziom inteligencji, szyb- zeum,
stanowiące zbiór dokumentów rozją tak często rolę bohaterów.
Atmosfera kość formułowania ;:ądów i real,cji na maitych
delicti i opisów odnoszą
romantycznej tajemniczości otoczyła 8co- wrażenia. Ci, którzy clwi.ą. się nieodpo- cych się corpus
słynnych zbrodni i sposobów
tland Yard kosztem rzeczowych in forma- wiedm. zostają wyelim1ll0wani, a reszta wykrycia do
sprawców. Uczniowie szkocyj o jego organizacji i pracach.
przechodzi przez kurs gimnastyki, boksu, ły muszą ich
znać dokładnie te przedmioty,
Magnetyzm Scotland Yardu sprawia, ~e lekkiej atletyki, sztuki charakteryzowania wiedzieć, do jakich spraw się odnoszą i
corocznie wielka ilość młodych ludzi ma- się, przebierania itd. Jeżeli kandydat przej- znać
metody wykrywania zbrodniarzy, zarzy o objęciu posady inspektora tej insty- dzie zwycięsko przez ten kurs wstępny, stosowane
przez policję. W Hendon wydatucji. Marzema są łatwiejsze od urzeczy· to potem posyłają gC' do szkoły policyjnej je się również
dziennik policyjny, w któwistnienia ich, Na to, aby zostać inspek- w Hendon, gdzie się zaczyna właściwa rym podawane są
i omawiane zbrodnie potorem, trzeba specjalnego talentu, całej nauka.
pełniane każdego dnia,
gdzie dyskutuje
masy wiadomości teoretycznych i prakŚrodki techniczne, których używajf! zanad metodą, którą należy w danym
tycznych, prawdziwp.j odwagi, zimnej równo przestępcy jak policja, bardzo się się
wypadku zastosować. Uczniowie mu s zą
krwi, bystrości, sumiennego przygotowa- wzbogaciły od czasów Szerloka Holmesa, te
poddawać analizie i zastanawiać
nia, treningu sportowego i wielu jeszcze który nie znał potężnych samochodów, ka- się,fakty
jakby
postąpili, gdyby im powierzono
innych właściwości. Najwa~niejszą z nich rabina maszynowego, gazów itd. VV szko- dany problem.
jednak może jest bezinteresowność.
le policyjnej uczniowie pC'znają szereg
Młody człowiek zgłasza się do Scotland
dziędzin
współczesnej
techniki.
Teore·
Odciski palców okazały się niewystarYardu. zapisują jego nazwisko i adres, in- tycznie i praktycznie uczą się czym są pa- czające przy identyfikowaniu sprawców
formują się dyskretnie o jego przeszłorowozy, samoloty, łodzie motorowe, stat- zbrodni i przestępstw. Okazalo się bowiem,
ści,
a wreszcie wyznaczają mu termin ki, auta, radio, telefon, promienie ultrafio- że można je zmieniać drogą odpowiednich
wstępnego egzaminu. Tam podają mu do Iletowe, zapoznają się z bal,teriologią, autoNatomiast żyły w siatkówce
zabiegów.
wiadomości, czego się musi nauczyć, jeśli
sugesti& itd. Zostają szoferami, montera- ocznej są charakteryzowane dla każdego
chce być przyjęty i poda j. ą wysokość wy- mi, chemikami, pilotami, radiotelegrafista- człowieka i nie dadzą się zmieniać. Wskunagrodzenia, które jest tak skromne, te mi, inżynierami itd., a później specjalizują tek tego arcbiwa policji zawierają bogate
znaczna część .. kandydatów rezygnuje na- się w jednej z tych dziedzin. Jednym sło- kolekcje fotografij ze zwiększonymi zdję
ciami oczu, które niejednokrotnie bardzo
ES
się przydały przy śledztwie.
ŻAGLOWCE PUSTYNl
W ALCE O REKORDY
Studia aspirantów policyjnych trwają
dwa lata i stwarzają dla nich podstawę. z
której później mogą korzystać w swoim
zawodzie. uzupełniając nabytymi w praktyce doświadczeniami.
Po ukOJlczeniu
szkoly kandydat zostaje prowizorycznym
inspektorem, a okres ten trwa znÓw dwa
lata, Jeśli w ciągu tych dwu Jat nie popełni żadnej nieostrożności, ani niezręcz
ności, jeśli charaIder jego okaże się bez
zarzutu, a jego działalność pożyteczną,
wtedy otrzymuje posadę stałą inspektora.
Moment ten stanowi równocześnie począ
tek i koniec jego kariery, gdyż nic ma tutaj żadnej niemożliwości awansu.
znaną centralą policyjną

w

Dlatego

też

inspektorów Scotland Yar-

nazywają w Anglii "brygadą nieśmier
telną", .co oczywiście odnosi się przede
w.szystklm do jej kwalifikacji i poświęce
ma, gdyż żywot ich narażony jest bardzo

du

często

Policja angielska wyszkoliła specjal- tJficerowie angielskiego korpusu lotni- 1Yowy samoch6d wyścigowy, zbudowanych policjant6w motocyklowych, któ- czego w Ismailii (Egipt) założyli "Pu- ny przez znanego inż. Reida Railtona
rzy poza utrzymaniem porządku na dro- stynny Jacht-Klub" i budują sobie jach- dla rekordzisty angielskiego Johna Cobgach zajmują się pouczaniem lekko· ty żaglowe z części aparat6w lotniczych. ba. Na tymże wyścigowcu Cobb zamiemyślnych lub nieporadnych kierowc6w. Silne afrykańskie wichry poruszają Le rza pobić rekord kpt. Eystona wynoszą
Na zdjęriu {jddział 1UJwosformowanej "jachty na kołach" po niezmierzonych cy 312 mil ang. na godzinę i spodzietOa
piaskach pU!tllnł
-iutbll bezpieczeństw4
si,. osiągna.ć 350 mil/godz.

na

niebezpieczeństwo.

A. Z.

Wchińskiej dżonce
przez Pacyfik
Jeden z Niemców amerykańskich na·
zwiskiem Petersen, wyruszył wraz ze' swą
toną., w ':"ielki Czwartek, z Szanghaju . , .
na Pacyfik w dżonce chińskiej. Zamierza
on przez JokQhamę dotrzeć do Los Angeles. Dżonka ma długości 11 metrów i pły~
nie pod :lagą niemiecką,

